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¥érb®fc]tották
a portugál katonai forradalmat

Páris, április 19.
(A Rendel tudósitójának távirata.) A portu

gál forradalom részleteiről csak nagyon szűk
szavú hírek érkeznek ide, mert Lisszabonban 
szigorú katonai cenzúra van, amely nagyon 
megnehezíti a táviratok továbbítását. Az eddig 
érkezett táviratokból a következő kép bontako
zik ki: Camara őrnagy tegnap a kormány 
meffb ukta t ása cél já bőt

forradalmi puecsot rendezett: katonai csa
patokat vont össze, direktóriumot nevezett 
ki és sok vezető állásban levő állami tiszt

viselőt elfogatott.

tetteseit
Jankov kommunista vezér tervezte ki

a merényletet. Minkov volt utásztiszt helyezte el a bom
bát. A király merénylőinek is nyomában van a rendőrség

Ötszáz kommunistát letartóztattak
Szófia, április 19.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A Sveta 
Nedelja-székcsegyház elleni bombamerénylet 
áldozatai közül

a kórházakban összesen 156 súlyos sebesült 
fekszik,

akiket Eudoxia hercegnő, a király nővéré ma 
meglátogatott ás megajándékozott. A rendőr
ség, csendőrség és katonaság a legnagyobb 
eréllycl nyomoz a tettesek után. Megállapítot
ták, hogy u király ellen és a Sveta Nedelja- 
székesegyházban elkövetett merénylet előtt

nagyszabású merényletsorozatot akartak 
elkövetni Vilimben, majd Vradzsában, 
hogy a katonaságot elvonják a fővárostól 
és a védtelenül hagyott Szófiában a 
királyt és a kormány tagjait meggyilkolják.

Miután az agrárkommunisták ezen terve meg
hiúsult, következett a nagy szófiai merénylet. 
A csendörség a király automobilját megtá
madó

banditák nyomában van.
A bandák üldözésére kiküldött különítmény a 
rablók, több orgazdáját elfogta. A kormány 
közlése szerint, a tömeges kivégzésekről szólt) 
hírek minden alapot nélkülöznek.

Szófiában és a vidéken mindenütt rend és 
nyugalom van.

Szófia, április 19.
„ (A Reggel tudósítójának távirata.) A rend- 
(írség kiuyomozta a szófiai székesegyházban 
elkövetett l>oin ba merénylet össze® tetteseit. 
A merénylet tervezője a kommunista vezérlő
bizottság elnöke, Jankov volt, akinek helyet
tese, Minkov, volt utásztiszt, helyezte el a bom
bát a katedráiig tetőzetén. Eddig összesen 500 
kommunistát tartóztattak le. Hír szerint 
rrotogerov, a macedóniai fölkelés vezére is a 

A fölkelőket a kormányhoz hü csapatok be- 
kerítették és véres ütközet fejlődött ki, amely
nek során kézigránátokat is dobáltak.

Nagyon sokan meghaltak és többszázan 
megsebesültek.

Vasárnap a késő esti óráikban a következő
ket jelentik- Lisszabonból: A kormány csapatai 
bekerítették a fölkelőket, akik erre megadták 
magukat. Sun ha. Lcal képviselőt, a mozgalom 
szellemi vezetőjét elfogták.

A városban a rend teljes mértékben helyre
állt. a kormány ura a helyzetnek, a lázadó 

katonai csapatok fogságban vannak.

robbanás halottai között van. A legújabb hírek 
szerint Cankov miniszterelnök le fog mondani 
és utóda Malinov lesz.

Szófia, április 19.
fyí Reggel tudósítójának távirata.) Az, ösz- 

szes politikai pártok proklamációt adtak ki, 
amelyekben a legélesebben elítélik a politikai 
gyilkosságokat és merényleteket. Fölhívják a 
lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát a föl
forgatók ellőni harcban. A kormány egyelőre 
nem hívja össze a. szobranjét, mert a király 
állal pénteken kibocsátott

statáriumrendelethez nem szükséges a par
lament hozzájárulása.

Az a régebbi törvény, hogy ostromállapot ese
tén azonnal ki kell kérni a szobranjo jóváha
gyását, már nincs érvényben. A parlament 
hozzájárulására csak akkor volna szükség, ha 
a statáriumot egy hónapon túl is fönntartanak.

Wlkow hadügyminiszter tegnap este hosz- 
szabb nyilatkozatot tett a sajtó számára, 
amelyben kijelenti, hogy

a kormány szoros kapcsolatot lát az egy
másután elkövetett merényletek között.

A hadsereg, amelyet 13 kiváló tábornokának 
elvesztése súlyosan érint, mindent megtesz a 
rend föntartására és elvárja, hogy ebben min
den jó polgár támogatni fogja. A kormány 
azzal a kéréssel fordul az antanthoz, hogy

engedjék meg a hadsereg 10.000 fővel való 
növelését és a sorozás visszaállítását.

Wlkow hadügyminiszter szerint a gyászos me
rényleteket ~éppen az tette lehetővé, hogy az 
ántant eddig nem hallgatta meg Bulgária ké
relmeit. Az ország rendjének helyreállítása 
és föntartása, a kommunista veszedelem leküz
dése elsősorban Bulgária szomszédainak ér
deke.

Halló Budapest!
A jövendő felé fordulunk arccal és a tenye

rünket ernyőzzük a szemünk fölé... a mi vá
rosunk, a mi életünk és a kis gyermekeink 
sorsa felé tágítjuk a szemünket és follend.it- 
jiik üdvözlésre karunkat és szivszorongva 
kiáltunk a jövendő Budapest felé... Pity- 
mallik és az Élet, akit leütöttek, ocsúdik és 
megmosdott arccal és újra pezsdülő térdek
kel indul cl a hívogató világosság felé. Igen, 
világosság lesz és elindulhatunk megint 
előre: Hiszen nem csodatevés dolga, hogy 
megmentsük magunkat, nem, hálaistennek: 
magunk döntjük el, hogy élni és virulni fo
gunk-e, vagy meghalni és elrothadni! A mély
séges gonoszság és a szégyenletes nyomorú
ság, amely kétfelől ölelte lélegzeni vágyó 
mellünket* le fog bágyadni s el fog tisztulni 
rólunk, mint ahogy ezek a ronda Bolsiné- 
plakátok lehervadnak a házaink faláról. A 
betörők diszkóinak a lakásból, amikor a 
Nap, a gyűlölt rendőrkapitány bepillant az 
ablakon ... és mi még kétségbeesve nézzük a 
pusztítást, züllést és a fertőzést, amit a ga
zok müveitek... még nem látjuk a rendet, a 
visszaszól lőtt jólétet, az örömét és költésze
tét a fészkünknek, a sorsunknak, a jöven
dőnknek. Milyen leszel, szerelmes Budapes
tünk, akit visszaadunk az ólotnek? Kiégetett 
és elszegényített képzeletünk előtt képed 
még bizonytalan. Még sárgaködös, nehéz 
hajnal van, a föltámadó város keresztjei, 
kupolái bágyadtan csillannak még elébünk. 
Nem tudjuk, micsoda színekben fogsz újra 
virulni. Az uj időnek, a friss életnek nem 
adhatunk programot. Az esztendők, mint a 
rohamcsapatok, úgy törnek előre, a jöven
dőt bevenni. Akit a gyönyörű május hónap 
a főváros uj törvényhatóságába ültet, úgy 
vigyázzon, hogy minden gyarló és önző 
érdekét kívül hagyja. Vasszöget verünk a 
tolvaj markába és lasszót vetünk a panamis
ták nyakába. Legkegyetlenebbek, legirgal
matlanabbak azokkal szemben leszünk, akije 
a mi meggyőződésünk osztályosainak vall
ják magukat. Erkölcsi tisztulás nélkül 
irtózatos kríziséből nem tántorog életre a 
város. A puritanizmussá nemesült önzetlen
ség, a hozzáférhetetlen tisztesség és tisztaság 
Budapestje magától fog kibontakozni és föl
fejlődni. Nem, mi nem azt a mi régi, szép 
Budapestünket álmodjuk vissza, amely teli 
volt kávéházzal, svindlivel, baccarat-val és 
lumperájjal. Nem az ősbudavári éjszakákat, 
nem a monoklis Kossuth Lajos-utcát, nem 
a lóversenylázat és a Muzeum-köruti 
huszonnégyórát billiárdozó jogászokat ál
modjuk. Nem, hanem a szabadságot, a fizető 
munkát és az életkedvet! Azt álmodjuk, hogy 
az újpesti rakparton mind az ötven gyár
kémény; füstöljön megint! Füstöt ide, majd 
védekezünk elleno! Sportház ikat álmodunk 
végig a Duna peremein! Autókat álmodunk, 
sok-sok-sok nyüzsgő kis olcsó autót a sok 
forgalmi rendőr körül! Harsány, acélos 
hajnalokra akarunk ébredni, a munka szent 
szimfóniája zengjen, mint egy égi orkoszter. 
És dalt a ligetbe, füttyöt a szájakra, virágot 
a gomblyukakba megint és tréfát a far
sangba, nem verők edóst! Ezer meg ezer 
biciklit vasárnap a Hidegkuti-utra! Idegene
ket! Szaporodó lakosságot! Nóra kizavarni, 
hanem csőditeni az emberokot! Majd elültet
jük őket a kis Pestekben, köröskörül. Lár
mát, siotést, luxust ós életörömöt! Ünnopen 
nevotvo tolongó egészséges tömeget az öt 
pompás hidra, nem pedig a Dunába ugró 
szobalányokat és kereskedőket és bútor- 
gyárosokat! t
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A viharos gyűlések vasárnapján 
a fehérek HéJJast, a vörösök Végit ünnepelték 

Homonnay föSanácsas-képvisel^ mint véreb
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 

a demokratikus ellenzéknek a budai Vigadó 
nagytermében tartott nagygyűlésén mintegy 
2000 ember vett részt. Dr. Harrer Ferenc nyu
galmazott alpolgármester elnöki megnyitója 
után

Szilágyi Lajos
emelkedett szólásra:

— Bolond beszéd az, amivel a túloldalról vádolnak, 
hogy mi nj forradalmat akarunk,

Llpótmezei futóbolond az, aki nj forradalmat akar.
Minket, demokratákat és szocialistákat az. hozott össze, 
hogy nem értünk egyet azokkal, akik hatalmon vannak:

Bethlennel, akit Wolfi’ támogat és Wolffal, akit 
Bethlen támogat.

A városházára nem gyűlölettel, nem bossz.uúllással jö
vünk. ellenkezőleg: revízió alá vesszük azok ügyét, aki
ket a gyűlölet elűzött állásukból.

Benedek János
a következő szónok, aki összehasonlítja a libe
rális Budapestet a kurzus Budapestjével:

— A liberális Budapest — úgymond — templomot is 
építtetett, Wolffók ezt nem mondhatják el magukról. 
Wol ff óknak az a jelszavuk. hogy Budapest a keresztény 
magyaroké. Miért csak a keresztényekül A törvény sze
rint mindenki ahhoz, a felekezethez tartozhat, amelyik
hez akar.

Budapest nem a keresztényeké, hanem a magyaroké.
Dr. Kábakovits József rövid fölszólalása 

után
Propper Sándor

mondott beszédet:
— A kurzus urai még c-ak ner.i is antiszemiták voltak: 

a kis zsidót pofozták, de a nagy zsidóhoz estélyre 
mentek.

Még ebben az egy programpont jukban is hazudtak. A mi 
szövetkezésünk a demokratákkal az ólcfösztön parancsára 
történt. Hármas törvényhozás van ma Mpyyarorszáyon: 
először az alsájiázé, ahol már csak aulólaxi szerint lehet- 
beszélni, másodszor a felsőházé.

harmadszor pedig a Rotschild • házé,
előzőiéi) szcntcsiics éjijéből minden törvény
be kell mutatni. Ez a keresztény kurzus.
Vilmos volt, fővárosi bizottsági tag 

hogy a debreceni 
) üzengetnek ne

künk, azt üzenjük vissza: ne küldjenek nekünk 
kenyeret, mi magunk akarjuk a kenyerünket, 
megkeresni. Horváth IV. Károly, dr. Kleiner 
Artúr és Knur Pálné felszólalása után a gyű
lés a demokratikus ellenzék lelkes éljenzésével 
ért véget.

amelynek
javaslatot

Fóthy 
azt mondotta beszédében, 
nagyságáknak, akik plakáton

nAhonsian a kMtrx&ss bombái 
b©Bó u&fcfifcra indssitak .. «M

A XX. választókerületi egyesült demokra
tikus ellenzék vasárnapi gyűlésén

Palcots József
beszélt a kurzus bűneiről. Az általános szociá
lis problémák teljes negligálásával vádolta a 
kormányt, majd igy folytatta:

— Innen a Forenvárosból, a reakció gyujlófész/kéből, 
ahonnan a kurzus bombái romboló útjukra indultak, in
nen hívom föl a polgárságot, hogy csatlakozzék hozzánk 
a kurzus uralmának megdöntésére.

Pikler Emii
nemzetgyűlési képviselő cáfolta ezután Wolffék- 
nak azt az ismert védekezését, hogy az általá
nos gazdasági váilság miatt nem végezhettek 
alkotó munkát. Fölhozta Becs példáját, ahol 
ugyanez a válság megvolt és mégis alkottuk', 
épitettek.

Végi-párti suhűmtcok botránya 
m8aS4 ffttlosslatiak egy gyüBést

A Demokratikus Illők ezenkívül vasárnap nióR 8 vá 
lasztási íiépgyiiléfil tartott. A Vili, kerületben dr. Györki

AORTA! fiS FÖLDKÖZI TENGERI UTAZÁSOK 
TRIESTBŐL

Nápoly-Pálos-Lissabonba
és vissza oceánjáró luxnsgőzUsökOn, — Odautazás a

„Martha Washingtonénál: iBdul TriC8tböl 
május hó 9-én, Lissnbonha érkfezik május hó 10-án 
visszautazás a

„President Wilson“-nal: indui Li«Mbonb«i má
jus hó 21-én, Tricstbo érkezik május ho *29-6n 

Rendkívül mérsékelt jegyárak, elsőrangú ellátás. Fel- 
vllűgositússnl szTigúl cs kívánatra prospektust küld;

Cosullcío Triosfti Hojeíxási Társaság
Budapest VII, ThiikOly-ut 2. sz. Telefon: József 14—13.

i-wwm 

Imre és Péter József, n Mária Valéria-telepi gyűlésen 
Várnai Dániel és Révész Mihály, a vasasok Thököly úti 
helyiségében Kitajka Lajos és Benedek Dezső szólaltok föl.

A zuglói gyűlésen Fényes László beszélt:
— Minket vádolnak özek a háborús vszitók » múltok 

bűneiért, pedig jól tudják . ..
— Nőni engedhetem meg, hogy erről tovább beszéljen — 

pd/y közbe, a kirendelt rendőrtiszt figyelmeztetőm, ma
radjon a községi politikánál.

— Mi uem Ígérünk aranyhegyeket, mint ők Ígértek 
folytatta Fényes —, mi őszintén megmondjuk, hogy a

háború és a lurtU-i Hzüves pusitifásaif máról holnapra 
jóvátenni mi sem tudjuk, de megakadályozzuk a további 
rombolást és számon kérjük, tőiül' mindazt, ami! a ma
gyar n''p ellen elkövettek!

Ezután dr. Baracs Harcéi, Stern Szeréna 
és Bibiti-Horváth János beszéltek.

A cipészmun kasok szövetségének helyiségé
ben tartott, gyűlésen nagy tömeg .jelent meg. 
Szétszórva elhelyezkedtek a tömegben Vági 
fiaiul emberei is, akik már a gyűlés megkez
dése. elölt közbeszólásaikkal igyekeztek a ren
del megzavarni. A gyűlés első szónoka Gál

Léderer Gusztáv ügyében
Síötéi általi halált Kér a Katonai ügyészség

A gyilKos egészen megtört és folyvást idegcsíHapitó szerettet szed

majd felelős- 
főhadnagyot.
ezelőtt kiadta

(A Reggel tudósítójától.) A Tölgyfa-utcai 
rablógyiikosság bűnügyében ;> katonai tör
vényszéken inát- készülnek a Lederer Gusztáv 
elleni főtárgyai ásna. Az előjelek szerint e hét 
folyamán megállapítják a. fölárgyalás határ
napját és értesülésünk szerint

május első, hetében vonják 
légre Léderer Gusztáv volt

A katonai ügyészség hetekkel 
már a -vádiratot, amelyben Léderer Gusztávot 
a katonai büntetőtörvénykönyv 418. szakaszába 
ütköző

rablógyilkosság büntette címén vádolja 
meg azért, meri január 7-óről 8-ára virradó 
éjjel Kodeika Ferencet előre megfontolt 

szándékkal megölte.
A katonai vádhatóság a vádemelés sorún hang
súlyozza, hogy Léderer Gusztáv ezt a főben
járó bűncselekményt

házastársa unszolására követto el.
Megállapítja a katonai ügyészség, hogy Ködei
két n Lédere r-házaspár azzal az előre eltökélt 
szándékkal tartóztatta éjszakára magánál, 
hogy megöljék és Au'/oss^g/í:. A gyilkosság végre
hajtását tulajdonképen Léderer Gusztáv ter
hére írják, mert ö volt az, aki alvó vendégét, 
revolverrel főbclötte. holttestei azután
együttesen darabolták szél, Léderer bárddal, a 
felesége pedig konyhakéssel dolgozott. A tény
állás részletes leírása után a katonai ügyészség 
vád indítványában a katonai büntetőtörvény
könyv 415. szakszónak megfelelően

Léderer Gusztáv ellen kötél általi halál
büntetés kiszabását kéri,

és emellett indítványozza, hogy a törvényben 
megirí mellékbüntetéseket is alkalmazzák. Ez 
abból áll, hogy az Ítélet, végrehajtása előtt 
Léderert a honvédség kötelékéből elbocsátják, 
megfosztják rangjaitól és kitüntetéseitől. K 
katonai főtárgyalásra az ügyészség 45 tanú 
beidézését kéri. Ezek között szorepel Léderer 
Gusztáv felesége, és Sándor nevű öccse is, to
vábbá Prónay Pál cs még számosán azok kö
zül, akik a gyilkosság fölfedezésénél közre? 
működtek. Lédererck vallomása szerint az 
asszony kísérletet tett arra, hogy Kodeika 
Ferencet megmérgezze. Ez inditotta n. hatósá
gokat. arra, hogy Kodeika Ferenc hullarészeit 
vegyvizsgálat alá vegyék. Az országos vegyé
szeti hivatal megállapította, hogy mérgezés 
nem történt. Mindössze a belekben találtak 
némi alkoholt, de altatáséért, vagy másféle 
mérget nem. Dr. Kugel János, Léderer Gusz
táv védőügyvédje vasárnap is fölkereste vé
dencét a Margit-köruli fogházban és ez volt 
az első alkalom, hogy hatósági fölügyeld nél
kül beszélhettek egymással. Dr. Kugel János 
közölte munkatársunkkal, hogy’

Léderer teljesen meg van törve,
föltűnően ideges, nyughatatlan és súlyos ál
matlanságban szenved. Keservesen panaszko
dik sorsa felől és folytonosan orvosságokkal, 
idegcsillapitó szerekkel él. Amikor Léderer 
Gusztávot Csepelen gyanúba fogták, majd le

Benő volt, aki azonban alig beszélt néhány 
peréig, amikor

Vágj gubancai óriási lármában törtek ki.
— Éljen Vági! — kiabálták a rendbontók. 

A hallgatóság zöme természetesen óriási meg. 
botránkozással fogadta a gubancok botrányát. 
Már-már tetblegességre került a sor, amire a 
kiküldött rendőrtisztviselő a gyűlést fölosz
latta. A rendőröknek ezután csak nagynehezen 
sikerült n fölizgatott tömeget távozásra bírni, 
mert, a szociáldemokrata munkások érdemük 
szerint akartak elbánni a rendbontókkal.

Woífffék gyöfiésén Héjast él jenesetek
A Keresztény 'Községi Párt

a Movn Podnianíezky-nteni helyiségében
András és Topcrczcr Akosnc fölszólalóért 
roly beszélt. Arra
bevonulnak* Ji

viisáruí.p délután J ómkor 
as'itált. Csillóry 
után li'fdff K,i- 

;i. kérdésére, mi l:a Vd?souyic‘.-
■házdiű, ti jelenlevők közbeszóltok, 

hoRy akkp^» Hdjas. Erre éltetni kezdték
JTÚJjnR ‘

Pctrorá^ )i. hs-íi

viccekkel igyekezett han. 
gyűlésen rajtuk kívül 

Tiltakozott a; ellen, 
a. l'l kfrom',s Mu, 

azt hirdeti, hogy ki 
De a söprű »t'i.

végig rajtuk.

vérebek leszünk és nem- 
n nemzet gyűlésből is ki

verjük majd őket.

Molif Károlyt a főváros Kossuth 
I njosának nevozte.

Auka Jdiios drasztikus zsidó 
yulatot- kelteni. A Ni'pszállói
Homonnay Tivadar is, fölszólalt. 
hoyy Okolicsdnyif bcprol>'tsálták 
hcz. Az ellenpárt — úgymond 
fog söprüzni bennlinket a városházáról. 
silt véffével majd mi verünk

Hn bejutunk a városházára, 
csak a városházáról, hanem

tarlóztaUák, sírva fordult Burkovics főhad
nagyhoz, aki egy darabig Léderert őrizte, és 
elcsukló hangon a. következőkéi mondta neki: 
..Látod, barátom, milyen szerencsétlenül jár
tam, fogadj el tőlem egy tanácsot: sohase, légy 
szerelmes, legfőképp pedig szép asszonyt ne 
szeress.*' Azután panaszkodott, hogy a, felesé
gének olthatatlan pénzvágya kergette a, bűnbe. 
A védőügyvéd most beadványt intéz a. had
bírósághoz, amelyben kéri, hogy rendeljék- el 
Léderer Gusztáv elmeállapotának megvizsgá
lását. A katonai bűnvádi pörrondtartás sze
rint az ilyen kérelem előterjesztése csak az 
ügyészségnek van. föhtartva, de a védő óvatos
ságból a maga részéről is előterjesztőt te ezt a 
kérelmet.

délben 
frissen 

el: egy 
temető

szeren csé ti; n s ég szili- 
gyoixsan segélyben 
kiderült, hogy a

Egy fetal gyáros öngyilkos lett 
az édesanyja sírján

f/f Reggel tudósitójától.) Vasárnál) 
a rákoskeresztúri zsidótemető egyik 
hantolt sírjánál revolverlövés dördült 
fiatalember véresen bukott a sírra. A 
bén levők odasiettek a 
helyére és a. fiatalembert 
rész.esi tét t ék. 11 a marosan 
hal á I ra szál 11 fi a t a 1 e t n be r

hat héttel ezelőtt elhunyt édesanyja sírj: 
követte el az öngyilkoskisérletet, 

mellbc.lőtte magát, de sebe nem súlyosabb. A 
fi a la lem bér. még csak 23 éves.

Miklósi László kötélgyáros,
aki a Budakeszi-ut 65. szám, alatt lakik, rajon
gással szerette édesanyját A, nem tudta el
viselni azt a csapást, amelyet édesanyja nem- 
rég bekövetkezett halála jelentett számár i. 
Bánatában határozta el, hogy anyját kövei ni 
fogja a halálba. A mentők Miklósi Lászlót a 
Ba t i zfalvy -nza n at óriu m ha szú 11 i tóttá k, a ho 1 
ápolás alá vették. Az orvosok mogállapiíot iák, 
hogy a golyó csak a bordái súrolta és igy a. 
sebesülés nem veszedelmes.

Nagy

perzsaszőnyeg 
vásár

%W'“ ‘“r" . 2,450.000 k
Ol!i8ar4 »al<>111 CMllla- M,500.000 K
“l® ’í1?!" 1,800.000 K
Eiryéb nzmirno ós argniunn ebódlőszőnycKek. dtvány- 
tnknrók, futóRMŐnycgck isron oIcróii. KlóíliláR n ncinzot- 

kiizi viiartrou

Schllllnger Béla M,u'15
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A Demokratikus Biok
vasárnap késtfn éjszaka elkészült az I., IV.. 
IX., X.. XI., XII., XIII., XIV. választókerületek 

jelüHMistálval
(A Reggel tudósi tójától.) A Demokratikus 

Biok intézőbizottsága vasárnap reggelig vá
lasztási listáinak csak egy részét állította 
össze.

Az I., IV., IX., X., XI., XII., XIII. és XIV. 
választókerület jelöltlistái vasárnap a késő 
éjszakai órákban készültek el egész napon 

át folytatott tárgyalások után.
A tanácskozásban Vázsonyi Vilmos elnöklete 
mellett Bródy Ernő, Pakols József, Fábián 
Béla, Baracs Marcel, Pcyer Károly és Farkas 
István vettek részt. Éjfélután 1 óráig folyta
tott tanácskozás után elkészült a biok utolsó 
listája is. A jelöltek végleges névsorát még az 
éjszaka folyamán nyomdába adták. A Központi 
Demokrata párt helyiségében egész vasárnap 
lázas munka folyt. Az ogyesült pártok vezetői, 
a kerületi és szervezeti meghízottakkal tár
gyaltak a választási agifációról és még éjjel 
2 óra után is folytak különböző tanácskozások. 
A vasárnap éjszaka véglegesen befejezett, 
jelölőlisták a következők:

I. választókerület: 1. Dr. Szilágyi Lajos, kép
viselő; 2. Kélhly Anna, képviselő; 3. dr. Kaba- 
kovits József, ny. törv. biró, ügyvéd; 4. dr. 
Bánóczi László, színházi rendező: 5. Laczkó 
Sándor, a Piaci Árusok Egyesületének titkára; 
6. Csapó Sámuel, magán tisztviselő; 7. Teriét tér 
Tivadar, vegyész; 8. Fekete Gyula, nyomdász; 
9. dr. Treibcr Márton, siitőmester; 10. Molnár 
Dénes, ezákszerv. tisztviselő: 11. Vukovics Ist
ván, szabómester; 12. Víg Lajos, kercsk. alkal
mazott; 13. dr. Szarka István. Orsz. Kereske
delmi és Iparos Szövetség főtitkára; 14. Engel 
István, szabó; 15. Giinthcr Béla, háztulajdonos; 
16. Fazekas Kon rád, bádogos-szerelő: 17. JVit- 
tich Sándor, magántisztviselő: 18. Oszter Lajos, 
nyomdász: 19. Arnhammer József, cipészmes 
1er: 20. Strausz Sándor, asztalos: 21. Nagy 
István, borbély mester.

IV. választókerület: 1. Bárczy István, nyu
galmazott miniszter, Budapest volt főpolgár
mestere; 2. Hann Arnold, ny. államtitkár; 
3. Németh János, cipőfelsőrészkészitő: 4. Ilarrcr 
Ferenc, alpolgármester: 5. Blaskó Artúr, ma- 
gánalkalmazott; 6. Lissauer Emil, rt. vezérigaz
gató; 7. dr. Schack Béla, ny. főigazgató: 8. //(/- 
lász József, a Fa- és Szén kiskereskedők Egye
sületének elnöke; 9. Sehraud Fércre, facsztor- 
gályos; 10. Marion Manó, gyógyszerész; 10. Ko
vács Péter, lakatossogód: 11. dr. Katona Gábor, 
ügyvéd; 13. iVinklcr István, vendéglő.-; 14. 
Gunesch János, bronzmüvesmester; 15. Mos- 
dóssy László, kereskedő: 16. öz.v. Háry Istvánná, 
varrónő: 17. Roscnaucr Lajos, magántiszt
viselő; 18. Schcithaucr István, géphkatos: i9. 
Vajda Frigyes, magántisztvi-elő: 20. Bunzlauer 
Jenő, kereskedő; 21. Nagy Sándor, cipész.

IX. választókerület: 1. Vázsonyi Vilmos dr.,
volt igazságügyminiszter, nemzetgy., képviselő,
2. Székács Antal, üvegkereskedő. \ 
delmi és iparkamaiai áldunk, 
ügyvéd. 4. Kovács Ernő d’„ gyógy 
törvhat. biz. tag. 5. Bosnyák Izsó. 
volt törvhat. bi. tag, 6. Hoffmanv 
Füsz('rkereskedők Egye.-; ii]et éli d< 
törvhat. biz. tag, 7. Bibiti-Horváth 
Drszágos Munkásbiztosiló Pénztár 
volt törvhat. I 
• lem, párt titkár 
ros, 10. Koréin 
Gusztáv dr., L„........, t .
Kiszelly Flórián, iparos, 13. Krculzcr Lipól dr., 
tanár, 14. IVciscr Ármin, iyvyr -., íh. Tut3ek Jó- 
zsef, ny. áll. vasúti fölügyelő. 16 Hcck Péter, 
fiiszerkereskedő, 17. IVágner Károly, kahinos- 
mester.

X. választókerület: 1. Dr. Bródy Ernő, ügy
véd, volt: nemzetgyüléfi képviselő; 2. Dculsch 
Jenő; 3. dr. Feleky Géza, g „Világ" főszerkesz
tője; 4. Halász Alfréd, hivatalnok: 5. Horváth. 
Károly, magánhivatalnok. volt tör”, hat. biz. 
tag; G.dr. Roscnák Miksa, kórházi főorvos, volt 
törv. hat. biz. tag; 7. Halász Manó, bankigaz
gató. volt törv. hat. biz. tag; 8. dr. Körmendy 
Gyula, ügyvéd; 9. dr. Wilheim Adolf, ügyvéd, 
volt törv. hat. biz. tag; 10. Leféber Lajos, 
iparosmester; 11. Csóka Vendel, iparos; 12. 
Kivovits Károly, borbély, volt törv. hat. biz. 
tag; 13. Kiéin Elek, gazdálkodó, a Vivő és

i, volt kereske- 
3. Kiss Jenő dr., 

zercsz, volt 
kereskedő, 
Mihály, <i 

(.'nők'', volt 
János, az 

.......  igazgatója, 
biz. tag. 8. Csillag Ferenc, szoc.- 

', 9. Grindl Károly, gépszi.igyá- 
Dezső, kereskedő. II. Politzcr 

ügyvéd, volt törvhat. biz. tag, 12.

a
Legjobb

svájci órák
óriási vrtlnsztókbnn, bókoinlilösógbvn.

Javítások snjót inühclyomboii legjobban készlttotnok.
ScMimwa/d Jniwff

IV. korülot. Bácsi-utca 5. szám, Deák Foronc-utcu sarok

13.
Károly, clek-

Athletikai Club elnöke: 14. Gárdos Károly, 
könyvkereskedő; 15. Geigcr Ferenc, kereskedő;
16. Simon Zsigmond. irodai segédmunkás;
17. Szabó Károly, mészáros; 18. Kovács Sándor, 
hentes.

XI. választókerület: 1. Kakulyai Károly, mér
nök; 2. Biró Dezső, magán hivatal nők; 3. Lázár 
Miklós, A Reggel szerkesztője; 4. dr. Várkonyi 
Kálmán, ügyvéd; 5. Stern Szerén, magánalk.; 
G. Beczkói Biró Henrik, műépítész, volt törv. 
hat. biz tag: 7. Tarr Béla, lakatosmester: 8. 
Hcrczeg Béla, mérnök; 9. Stettinger Alajos, 
szociáldemokrata párttitkár; 10. Egyed János, 
lakatosmoster; 11. Szemercy Nándor, bankigaz
gató; 12. Ilaupt Samu, mészárosmester; 
Nagy József, iparos; 14. Szántó 
trotechnikus.

XII. választókerület: 1. Pcyer 
miniszter, nemzetgy. képviselő; 
Vince, volt miniszter, nemzetgy. képviselő: 
Szcpcsy Albert, szoe.-dcm. párttitkár: 
megi Vilmos, volt országgyűlési képviselő; 5. 
Horváth Pál, munkás; 6. V/ cisz Lipól. munkás; 
7. dr. Földváry Béla, ügyvéd; 8. Kovács Balázs 
ipari munkás; 9. Vinczc János, ipari munkás;
10. Bohrcr Ferenc, hentesmeater; 11. Tilicsck 
Gyula, ipari munkás; 12. Papp Antal, bank-

Károly, volt
2. dr. Nagy

3.
4. Sü

ti képviselő; , 
Lipól. munkás;

vasiirssisiipí programbeszédében kfijefen- 
tette, hogy esztelen fecsegés, mintha 
alkotmány ellenes dolgokon tförné a fejét

„Az megadott alapján állok66
Berlin, április 19.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A biro
dalmi gyűlés főbizottságában Slresemann kül
ügyminiszter tegnap nyilatkozott arról, milyen 
hatással van Ilindev.burg jelöltsége Német
ország amerikai kclcsönérc. A washingtoni 
német követ erről még semmiféle értesítést 
nem küldőit a. belügyminisztériumnak, de van 
egy magán jelentés, amely úgy szól, hogy

elnökválasztás, megianütja a kölcsön 
rdő’ ’olyó tárgyalásokat.

az

v." s ári) a n II an no ver-

\z amerikai pénzpiacot a bizonytalanság arra 
kívzteti, hogy várakozó álláspon'ra. helyezked
jen a német kölcsön kérdésében.

11 ir.denburg t ábornr- g y 
ben nagy beszédet tartott

Nekem jutóit. <szlályréi-zül az a szerencse 
mondotta , hogy egy egységes néppel távol- 

(arlh''A'a:v. a~ ellenséget katárainklói. Életen’.- 
nők az volna a legsz/obb vég', ha még meg
érhetném. hogy

ugyanazt az egysüket lássam az ujjáépiié', 
békés műnk íjában, amely egykor eltöltött 

bennünket.
Eleinte súlyos személyi aggodalmaim voltak 
a jelöltség elfogadásával szemben. A köteles
sé gór zés cm ro való hivatkozás azonban minden 
aggodalmamat olnémitotta. Most pedig, ha 
már magamra vállaltam a jel ölt‘••éget, az az el
tökélt szándékom, hogy megválasztásom esetén 
minden erőméi Németország javáért vetem 
latba. Mini birodalmi elnök is

csupán azt a köteles.ség-et fogom ismerni, 
hogy az .alkotmány megadott alapján ős 
Németországnak a világban elfoglalt mai 
helyzete alánján hazám számára a leg

jobbat érjem el.

•rr ‘rar-w-’ir"w

. wj

Mielőtt

Bútorszövetei, 
OilWM 
paplanszaíémikat 
vásárol, saját érdekében tekintse meg 

BACK és GERÖ cég 
dúsan fölszerelt raktárát

Belváros, IV. kerület, Hajó-utca 12—14. sz. 

igazgató; 13. Szabó Sándor, munkás; 14. Csányi 
János, munkás;’ 15. Herz Márkus, biztositási 
ügynök.

XIII. választókerület: 1. Bárczy István, 
ny. igazságügyin., 2. Ehrlich G. Gusztáv, rt, 
elnök; 3. Pászty Károly, ny. vasúti munkás; 
4. Lédermann Mór, rt. igazgató; 5. Steinherz 
Simon, villanyszerelő; G. B. Virágh Géza, lap
szerkesztő; 7. Gaidusek Marcell, igazgató; 8. dr. 
Vita Emil, ny. fővárosi tanácsnok; 9. dr. Auer 
Pál, ügyvéd; 10. Horner Samu, magánzó; 11. 
fíerger Béla kerekedő; 12. Hiltker Gyula, vas- 
butorgyáros; 13. Neuwald Samu, ékszerkeres
kedő; 14. özv. Pöczöky Lajosné, varrónő; 15. dr. 
Balassa Gyula, ügyvéd; 16. Eszes István, ipa
ros; 17. Káldos János, cipészmester; 18. Tóth 
Máriska, gy ári mun kásn ő.

XIV. választókerület: 1. Dr. Fábián Béla, 
nemzetgy. képviselő; 2. dr. Béri Ferenc, ny. 
alpolgármester; 3. Gál Benő, a Szakszervezeti 
Tanács titkára: 4. Magyar Miklós, vezérigaz
gató; 5. dr. Elek Hugó, ügyvéd; 6. Deák Lajos, 
molnár: 7. dr. Szentirmay Imrémé, oki. közép- 
isk. tanárnő: 8. Illés István, magántiszviselő;
9. Dvorsák János, gyáros; 10. dr. Schmidl Dá
vid. ügyvéd; 11. Szilágyi Antal, férfi szabómes
ter; 12. Simon Lajos, gyáros; 13. Havas Mór, 
nyomdaigazgató; 14. Oblath Ignác, hivatalnok;
15. Neustadt Miklós, kalapnagykereskedő; 1G. 
Glück Artúr, kereskedő: 17. Torma. Béla, vas
munkás: 18. Rónay Aladár, szobrász.

Ma. délelőtt kerül sor a listák hitelesítéséire 
és nyomban megkezdik az ajánlások összegyűj
tését. Szerdán eslo ezerteritékes bankettet ren- 
deznek a Vigadó nagytermében, amelyen a 
demokrata párt 22 kerületi szervezete 50—50 
megbízottal képviselteti magát.

azt, hogy 
vegyünk 
azzal a

készül.

Pártokra vagy törvénytelen partikuláris érde
kekre nem leszek tekintettel. Ne várják tőlem, 
egy pártember programját, sokkal fontosabb a 
német nép számára ismét megteremteni a gaz
dasági és életképesség alapjait, <"*■* 
hazánkat békésen újjáépítsük és részt 
a világ haladásában. Ne törődjünk 
hazug lármával. hogy

Németországban katonai reakció 
amely állítólag az én jelöltségemben 

csúcsosodik ki.
Nem törekszem semmi másra, mint arra, hogy 
a német népnek teljes szuverenitása. és szabad
sága megóvásával biztosítsuk helyét a többi 
rév között. Biztosítom önöket arról, hogy

esztelen fecsegés, mintha én alkotmány
ellenes dolgokon törném a fejemet vagy 

reakciós törekvéseket táplálnék.

és fölvonultak a tábornagy 
H indev.biirg dis zagy cnruhában,
kitünl eléseivel jeleni, meg a 

ősi csarnokban tartott gyűlésen, 
biok intézőbizottsága elnöké

be Belinek megnyitó szavai után elanon-

Iíindenburg beszéde alatt és után nagy
szabású tüntetés volt az ősz tábornagy mellett. 
\ birodalom minden részéből küldöttségek ér
keztek a városba 
lakása elé. 
mellén összes 
hannoveri vá: 
ahol a birodalmi 
nek, 
dotta nagy beszédét

Olga
művészi könyvkötészete

Vállalja egyes és egész könyvtárak beköté
sét a legizléscsebb kivitelben

Régi posta-utca 7-9» sz, alatt
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’ kormánybiztos 
nyilatkozik az uj törvényhatósági bízott 
ság gyors föloszlatásánah lehetőségéről 
Mit mondott BethlennMsztepebtöfi ? - Kormánypárti 

kövöftben Hároméves tnterregnumra számitanan
f Reggel tudósítójától.) Politikai körökben nug> meg

ütközést költöttek azok a hírek, amelyek szerint Hethlen 
István gróf miniszterelnök állitótog kijelentetto volna, 
hogy

amennyiben a fővárosi választás eredménye nem lesz 
ti kormány kívánsága szerint való, akkor az uj köz

gyűlést haladéktalanul föl fogják oszlatni.
rA Heggel munkatársának alkalma volt arra, hogy ezek
ről a ni/uotalanitó hírekről megkérdezze

Ripka Ferenc
kormánybiztost, aki a következőket mondotta:

— Ilyen kijelentést a minisztereinek sojfea- 
sem tett. Mindössze annyit mondott egy alka
lommal, nagyon csalódnak azok, akik azt 
hiszik, hogy nem fog közbelépni, ha a főváros 
törvényhaéóságána.k radikális elemei arra a 
vágányra terelnék az ügyeket, amely a kom
munizmushoz vezet. Kijelentette, hogy

a kormány tudja kötelességét és kímélet- 
lenül meg fogja akadályozni, hogy efféle 

radikális törekvések érvényesüljenek.
A miniszterelnöknek más hasonló kijelentésé
ről nem tudok. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a törvényhatósági bizottság vagy telje-ifi hi
vatását és komoly munkát végez és. akkor 
semmi ok sem lesz a feloszlatására, vagy pe
dig, ha olyan működést fejtene ki, amely ár
tana a székesfőváros és az ország konszolida- 
lási érdekeinek, akkor igazán nem lesz semmi
féle létjogosultsága.

Arra a kérdésre, hogy
mikor ül össze az uj közgyűlés,

a kormánybiztos igy válaszolt:
— A fővárosi választást tudvalévőén május 

14-én és 15-én tartjuk mog és
az uj közgyűlés még májusban föltétlenül 

összeül,
mert hiszen a törvény előírja, hogy « válás z- 
tás elleti beérkező panaszokat fölülvizsgálni 
hivatott igazoló választmánynak, 30 napon belül 
meg kell alakulni. Arra a kérdésre vonatko
zólag, hogy meddig tartom meg kormány
biztosi állásomat, kijelenthetem,

mindaddig, áruig a kormány nem intézke
dik a főpolgármesteri tisztség betöltéséről.

Hogy ez már májusban megtörténjék, arról 
szó sem lehet és egyébként is

minden a politikai _<::et alakulásától 
függ.

Ha az erre vonatkozó kormány intézkedés 
ideje elérkezik, akkor a közgyűlés a kor
mányzó ur három jelöltje közül választja meg 
Budapest polgármesteréi.

A kormány biztos ezután
a szavazójegyek szelvényeivel űzött visszaélések

ügyében igy nyilatkozott:
— Vasárnap délelőtt érintkezésbe léptem 

Marinovich Jenő főkapitány orral és meg
kértem, utasítsa a rendörörszemeket, hogy a 
szelvény csalókat, minden egyes föl jA''nlésrc 
állítsák elő.

A főkapitány megígérte, hogy még a vasár
nap folyamán intézkedni fog ebben az 

ügyben,
mert teljességgel tűrhetetlen, hogy egyes pár
tok szelvény gyűjtői hatósági személyeknek 
adják ki magukat és c megtévesztés segítségé
vel szedjék el a polgárok szavazószelvény cl! ■ 
amelyek az ajánláshoz szükségesek. A rendőr
ség majd meg fogja állapítani, hogy melyik 
párt használja föl ezt a megengedhetetlen 
eszközt ajánlások gyűjtésére. A magam részé 
ről kizártnak tartom, hogy az én pártom bár
melyik szervezete ilyen visszaélést követeti 
volna el, erre nincs is szükségünk, mert hiszen 
— hogy csak egy példát emlitsok —• a XVI. 
választókerületben mindjárt az első 31 órában 
sikerült az előirt 1000 aláírást megszereznünk. 
Éjiek után igazán érthetetlennek kell tartanom 
a fajvédőknek azt a kívánságát, hogy

Nagy üzlethelyiség,
Károly-kKruttól nenyodik hóx- 
bán, raktárral, berendezett irodák
kal, nagykereskedésnek szerződéssel 
azonnalra kapható közvetlen tulaj
donostól. Bővebbet, ügynököknek is, 
megbízott ügyvédem: «Sr. Rosen- 
berg, Rákóczl«ut 70, ad. Telefon 

a miniszterelnök állítsa pártunkat félre 
az útból.

Ezt a pártot nem hatalmi szó keltette életre. 
A pártalakilási mozgalom a budai polgárok 
köréből indult ki. akik a legközvetlenebbül 
érezték át annak a helyzetnek az áldatlansa- 
gát. amelyet a. keresztény községi pórt expo- 
ncnscinek állandó izgatása teremtett. Ennek 
következménye az lett, hogy a budai polgár
ság kivált a Wolff-párt kötelékéből és amikor 
a szakadás megtörtént és megvetettük mérsé
kelt polgári pártunk alapját, akkor össze
jövetelünkön megjelent a miniszterelnök is es 
állástfoglalt mellettünk. Ezek után képtelenség 
még csak föltételezni, is azt, hogy ezt a pártot 
bárki hatalmi szóval leinthesse. Egyes városi 
politikus urak különben állandóan azt hangoz
tatják, hogy

Húszezer piád árus 
csatlakozott a demokrata biokhoz

Vázscm^B a k&srsewis setrlkfövérő&S
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délben 

zsúfolásig megteli ötték a. budapesti piaci áru- 
ciok a Központi Demokrata Kör nagytermét. 
A gyűlés iránt olyan nagy volt az érdeklődés, 
hogy sokszázan 'kiszorultak teremből a 
folyosóra, a lépcsőháziul, sör, az utcára is. 
A gyűlésen Szcnássy János elnökölt, a nagy
gyűlést dr. Csányi Miklós, a piaci árusok szer
vezetének ügyésze üdvözölte. Elérkezett — úgy
mond — az ideje, hogy a közeledő községi 
választások alkalmából n fővárosban élő

húszezer piaci árus
állást fogialjon. Miután a múltban a demokrata 
párt minden alkalommal megvédte a ]>iaci 
árusok érdékeit, sorsukat a jövőben is a de
mokrata pártra, mint a kispolgárok érdekeit 
szolgáló pártra kívánják bízni. Ezután Bródy 
Ernő dr. foglalkozott a kurzus komunális mun
kájával. Kimutatta, hogy a. kurzus alatt a kis
polgárság szenvedett a legtöbbet. Budapest az 
elmúlt öt év alatt nem fejlődött, hanem vissza
fejlődött. a kispolgárság nem vagyonosodott, 
de teljesen elszegényedett. A demokrata párt 
évtizedek óta küzd azért, hogy a szegény em
bernek emberhez méltó lakása legyen. Amíg 
az építkezés meg nem kezdődik, nem lesz itt 
élei! A kurzus nem törődött a néppel, minden 
törekvése az volt, hogy az embereket egymásra 
uszítsa. A kisembereket, üldözték, zaklatták.

Elérkezett a leszámolás ideje. Budapest 
polgársága a választások alkalmával meg
adja majd a választ, amely nem lesz más. 

mini hogy elég volt már a rombolásból!
A nagy tetszéssel fogadott beszél utón

Vázsonyi Vilmos
állott ló1, hogy a piaci árusokhoz beszéljen. 
Hangomból is észrevehetik —- ugymond —, hogy 
törődött és beteg vagyok, ma reggel is <5 óra
kor hagytam cl <• termet. Mégis eljöttöm erre 
a gyűlésre, meri attól a porctól kezdve, hogy 
tagja lettem a. törvényhatóságnak, mindig a 
kisárusok érdekeiért verekedtem. Nekem és 
elvbarátaimnak nem kell programot, adnunk a 
piaci árusoknak. mert mi számtalanszor kel
tünk védelmükre a. múltban és ezt kívánjuk 
tenni a jövőben is. A választójogi javaslat 
i•irgyalásáuá! megállapították azt. hogy nem 
lehet becsületes, általános választási jogot 
adni a népnek, mert akikor a proletárok kerül
nek többségbe. Én azt mondottam és mondom 
ma ir

ha tudnak a földnélküli, hűek földet adni, 
adjanak a városi kisp dgárságnnk meg-

Karcsii és linóm lesz a bokája 
a ClnrBs-fétc pú rí sí 
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használnia által.
Párja -800 ts«r korona, használati 

uta*ltAsaa!.
Láthatatlan a hnrianya alatt. 

Kapható minden jobb drogériában 
ós g.vógytárbun 

Óvakodjunk silány ulftncaloktóll 
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a kormánybiztos a polgárság adófilléreiből 
kapja fizetését, tehát nincs joga arra, hogj 

politikai mozgalomban résztvegyen,
vagy ilyen mozgalmat irányitsón. Kérdem 
ezektől az uraktól, hogy ők milyen pénztárból 
kapják fizetésüket? Vájjon az ö fizetésük nem 
az adófillérekből tevődik Ősszel Miféle címen 
vonják tehát kétségbe a politizálásra való 
jogomat, amellyel minden polgár rendelkezik 
és amelyet azonos közpénztárból fizetést élvező 
urak a legnagyobb szertelenséggel gyakorol
nak. A városi igazgatásban csupán egy olyan 
funkcionárius van, akinek joga van a politi
záláshoz és ez a főpolgármester, illetően az azt 
helyettesítő kormánybiztos. 7'.s- ha jogommal 
élek, ez ellen nem lehet senkinek semmifék' 
kifogása.

Az. uj törvónyhnlósúgi bizottság haniaros fölo.szlut ásó
nak lehetőségéről érdeklődtünk kormán//párti körökben is, 
ahol kijelentették .1 Heggel munkatársának, hogy anieny- 
nyihen a fővárosi választás eredményű — ügyeket, in. 
tázni hivatott többség kialakulásának hiányában — csak
ugyan nem garantálná a közgyűlés munkaképességét,

akkor elkerülhetetlenül sor kerül a törvényhatósági 
bizottság föloszlafásóra és ebben az esetben könnyen 
megtörténhetik, hogy az u.J fővárost választást csak 

hárnincsztendfis Interregnisin után Imák ki
és az interregnuin ideje ninlt is kormánybiztos intézné 
a főváros ügyeit.

éihetést, ne üldözzék őket, mert ők a pol
gári társadalom védőbástyái és ha a kis
polgárokat meg tudjuk menteni a pusztulás
tól, akkor nem kell félnünk a proletárok 

megerősödésétől.
A mostani választásnak más jellege és 
célja van, mint az eddigieknek volt, ez a vá
lasztási harc van hivatva arra, hogy rátegyük 
a sirkövet erre a szomorú, gyászos korszakra. 
El kell temetnünk a gyűlölői korszakát, hogy 
a demokrácia korszaka jöjjön el helyébe! 
(Éljenzés.) Ne legyenek üldözöttek, a város, 
házáról ne suhintsanak a dolgozó polgárokra 
korbáccsal, a városháza Budapest dolgozó 
népének gyámolitója és oltalmazója legyen. 
A városháza nem lehet pártokká, nem lehet 
felekezetieké, hanem az egész dolgozó Buda
pestté. Ezért, minden dolgozó kispolgárnak a 
demokrata pártban van a helye. Vissza akar
juk szerezni a kispolgárok nyugalmát és béké
jét, hogy h, jen újra minden budapesti pol
gárnak egyenlő joga az élethez.

A néppel és a népért akarunk dolgozni!
Fa kot s József azzal kezdte beszédét, hogy a 

Árifrzu.s rengeteg kisexiszlencia szájából vette 
ki a kenyeret és adta oda llly Lászlóknak és 
Okolicsányiaknak. pedig ezek az emberek és 
társaik juttatták Magyarországot, a lejtőre. 
Azt. kérdezi, vájjon a keresztény kurzus óta 
jobb dolguk van-e a keresztény polgárok
nak? (Fölkiállások: „Sokkal rosszabb!" „Drá
gább a villamos és a gáz, mini bárhol!') öt 
esztendeje garázdálkodik a keresztény kurzus 
Magyarországon és napról-napra rosszabb 
hazánk gazdasági helyzete. Én is azt mondom, 
amit Váz.sonyi Vilmos mondóit, hogy Föl kell 
végre állítanunk a kurzus sírkövét, különben 
a fővárost és az országot dönti sírba ez a vak
sággal, gyűlölettel, tehetetlenséggel megvert 
társaság.

Ezután közkívánatra Bródy Ernővé mondott 
a megjelent asszony ok hoz lelkesítő beszédet. 
Végül Csányi Miklós dr. bejelentette, hogy

a fővárosi piaci árusok, számszerűit húsz
ezren, tcrtülctileg csatlakoznak a demo

krata biokhoz.
és a választások alkalmával a biok jelöltjeim 
adjál: szavazatukat.
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Mire gondolnak és mit akarnak azok, 
akik biztosan bejutnak a városházára

A ankéftja a partok vezető jetöttgeivei
(A Reggel tudósit ójától.) Vasárnap estére az 

összes számottevő pártok kiadták jelöltlistáikat 
a fővárosi választásokra. Az ezután következő 
négyhetes időszak a községi választásokig már 
plakátmentesen folyik le; e bét pedig az alá
írások megszerzésének ideje. A Reggel a pártok 
listavezetőihez és azokhoz a jelöltekhez fordult, 
akiknek megválasztása kétségtelennek látszik, 
hogy megkérdezze:

mi az első föladatuk, gondoláink, céljuk, 
vágyuk és cselekedetük,

amint elfoglalják helyüket az uj városháza 
közgyűlési termében. Az érdekes ankét itt kö
vetkezik:

Benedek János
képviselő, demokrata:

Begyógyítani a kurzus által, okozott sebe
ket. Harag es bosszuállás nélkül rendet és jog
rendet teremteni. Építeni az egész vonalon.

Rt •vész Mihály, 
szerkesztő, szociáldemokrata:

_  Szép és magasztos ideának tartom a modern város
építés megteremtését. Azt nknrom. hogy megtanítsuk 
híveinket és a budapestieket a községi politikára. Azt 
hiszem, hatásos munka lesz: megszerettetni nudapestet a 
budapestiekkel és az országgal.

Dr. Bródy Ernő,
ügyvéd, demokrata:

— Lakásépítés, telek ér lékadó, gyermekvéde
lem.

Wild József,
/cépviselő, Ripka-párti:

— Programom: tisztaság az utcán, tisztaság a közélet
ben! Utam: a liözépulon visz, re Jobbra, se. balra nem 
nézek. A célom: a nemzeti szabadelvüfég és nemzeti de
mokrácia boldog, a munkát megbecsülő Magy-Budapestje.

Dr. Valnicsek Béla,
plébános, Wolff-párli:

— Vágyam óm célom a keresztény Budapest 
megteremtése, amelyben minden ember, a 
székesfőváros minden egyes polgára testi és 
lelki jólétnek örvendjen.

Dr. Vámbéry Buszt em,
ügyvéd, Kossuth-párti:

— Az én pozitív programom négy szóban foglalható 
össze: tisztesség, tudás, tehetség és takarékosság! Hogy 
megfeleljek dostruktiv hírnevemnek, négy P-t szeretnék 
kiűzni a városházáról: panamát, protekciót, plutokráciát 
és pártpolitikát.

Dr. Baracs Marcel,
ii ay véd, demokrata:

— Békét és munkát, igazságot és szeretőtől 
hirdetek majd az uj városházán.

Harrer Ferenc,
v. polgármester, demokrata biok:

— A legközvetlenebb programnak tekintem: megvizs
gálni. mi is ma a helyzet a főváros igazgatásában, meg
állapítani a javulás lehetőségeit és azonnal hozzáfogni 
a sok kisebb-nagyobb baj és kellemetlenség elhárításához, 
amelyek zavarják mind-’nnapi életünket.

Dr. Bcdö Mór, •
ügyvéd, demokrata:

A főváros üzemeit kommercializálni és a. 
rendes kereskedelmi elvek szerint reorgani
zálni, a bürokralikus béklyóktól megszabadí
tani és a gyilkosok elhelyezése helyett s ak
aratot! és föladatuknak élő embereket kell ott. 
alkalmazni.

— kiég kell szűntetni a szinekurákat és azt, 
hogy a bizottsági tagság jövedelem forrása 
lehessen, ami elleti eléggé élénken tiltakoz
tam is a mull, szesszlóban. A gyám- és árva
széki ii/>yek kezelésének mai módját meg kell 
változtatni. Revízió alá kell venni a jogtala
nul elbocsátott tisztviselők ügyéi, felekezetre 
és egyéni szimpátiára való tekintet nélkül és 
a jog uralmát bele kell vinni a. >ör vényható
ság uj életébe és olyan pragmatikát teremteni, 
amely kizárja azt, hogy érdemes és munkás 
tisztviselők a változó politikai rezümék favo- 
ritjai vagy áldozatai tehessenek. Általánosság
ban véve pedig a többi liberális polgári és a 
szocialista párttal ogyíiitniüködve, gondos
kodni közmunkák és munkaalkalmak teremté
séről, a munkanélküliség csökkentéséről, az

Fpanda >
legolcsóbb árait bán 
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ipar és kereskedelem támogatásáról — amely 
együttműködés kellő mérséklésével és a túlzá
sok kiküszöbölésével szemben oda fog vezetni, 
hogy Budapest főváros lakosai a főváros ve
zetőségében oltalmazólkat és támaszukat, lás
sák, nem pedig keserűségüknek, bajaiknak és 
szenvedéseiknek gyakorlati megszemélyesítőit.

— Még külön egyéni nézetein és programom 
az, hogy nőm ülhetnek tovább a főváron 
pódiumán azok, akik múltjukkal szakítva, 
ahelyett, hogy Budapest egyetemének objektív 
érdekeit, képviselték volna, egy párt, kész szol
gáivá sülyedtok. Nem maradhat ott -- Sípőcz 
úrról nem is szólva —, Zilahy Kiss Jenő ur, 
akiről már eleget beszéltem és nem (maradhat, 
ott Folkusházy Lajos ur, akiről majd fogok 
beszélni.

Dr. Posta Sándor, 
orvos, demokrata:

— A cél, amelyet mngnm elé kitűzök: megteremteni a 
gyermekek Budapestjét. Parkokat és játszóhelyeket kell 
teremteni a gyermokek számára, rondezni az iskoláztatás, 
az egészségügy, valamint a csccscmővódelom kérdését cs 
ezzel kapcsolatban a legnagyobb figyelmet fordítani 
a közegészségügyi prevencióra.

Eckhardt Tibor,
iiépviselő, Wol ff-párti:

— A legelső föladat, amelyet szükségesnek 
tartok megoldani, a pénzügyi helyzet szaná
lása és különösen a külföldi kölcsön ügyének 
rendezése, valamint, a főváros költségvetésé
nek stabilizálása. Másodsorban a laká.skérdés 
megoldását tartom elengedhetetlenül szük
ségesnek. Eddig távol állottam a fővárosi po
litikától és azt, hiszem, ha jobban mogismer- 
kedhoteni a dolgokkal, akkor még több meg
oldásra váró kérdésre reáterelődik a figyel
meim.

Erdősy Antal,
banktisztviselő, szociáldemokrata:

— A mostani választások után fog először a dolgozó nép 
és vele együtt, a magántisztviselő osztály képviseletet 
kapni a városi politikában. Az általános érdekek képvi
selete mellett minden erőmmel ezeknek, a sokat szenve
dett magántisztviselőknek érdekében fogok küzdeni.

Dr. Fábián Béla,
képviselő, demokrata:

— Nagy buda pestet régi fényében akarjuk 
visszaállítani, hogy újra a tisztességes emberek 
városa legyen. Szerettünk volna fiatal faltörő 
kosokat látni az uj városházán, de ez nem si
került.

Dr. Melha Arinand,
orvos, Kossuth-párti:

— Irányi Dániel, Polónyi Géza, Kaas Ivar búró hagyo
mányai i. tisztelve, a főváros csalddosifdsáórt fogok dol
gozni. Ez az én hol városi programom.

Pakots József
képviselő, demokrata:

— Az én programom a főváros kulturális 
közegészségügyi és szociális problémáinak meg
oldása. Az utóbbi óvekben azok a nagy kon- 
cepciók, amelyeket Bárczy István kezdeménye
zett, teljesen lesorvadtak. Az uj közgyűlés 
hhatott lefolytatni az uj harcot. Történelmi 
példa nyomán küzdenünk kell, mint ahogy a 
német iskolamesterek harcollak a német nem
zeti renaissanceért.

Dr. Vita Emil,
volt tanácsnok, demokrata:

— A jelöltséget nem kerestem, do szívósén vállalom és 
ha megválasztanak, hosszú időn át szerzett tapasztala
taimat és szerény tudásomat örömmel bocsátom a köz 
szolgálatába, mert úgy érzem, hogy ha a közügynek vala
milyen formában való szolgálata a mostani nehéz idők
ben mindenkinek kötelessége, úgy nékem fokozottan az.

Fényes László,
újságíró, pártonkivüli:

— A nagy cólok mellett a következő kérdé
sek tisztázását fogom ambicionálni: elsősorban 
a számadások tisxtábahozatalát. miből mit vet
tek be, mit adtak ki, mire és hogyan. Ez nem 
tiszta puriflkáló kíváncsiság, tehát nőm ki
záróan politikai cél, bánom egyúttal minden 
gazdasági kérdés megoldásnak egyedüli lehe
tősége. Fontosnak tartom azonkívül a népjóléti 
és humanitárius ügyek fölkarolását és rende
zését. tehát a kórházak, hadirokkanlak, hadi
árvák és hadiözvegyek ügyét. Itt is elsősorban 
a számadást kell majd átvizsgálnunk és akkor 
sikerül majd a keresztényi szeretet és az em
beri fajt, védő eszméket a gyakorlatba átültet
nünk. Egyéni ambícióm végül Budapest utcái
nak, terelnek és a külső területek rendbe

hozásának kérdése. Szabad óráimban azzal 
akarok foglalkozni, hogy vájjon hogyan lehet 
befásitani ismét a budai hegyeket és a pesti 
h omoksivatagokat.

Fóthi Vilmos,
építész, függetlenségi:

— Programom ugyanaz, mint az elmúlt kurzus-törvény- 
hálóséy ideje, alatt. Utolsó leheletcmig küzdeni a mai 
rezsim ellen, eltakarítani a Wolff-féle. sváb hódoltság 
hulladékait, amelyek, megfertőzik Budapest levegőjét. 
Tiszta levegőért küzdők tehát, hogy meg ne fulladjon a 
város és az ország!

Dr. Gál Jenő,
ügyvéd, demokrata:

— A választási küzdelem máris kitermelte 
a demokratikus erők alapgondolatát: mindnyá
jan egybeforrunk a Wol ff -kurzus meg semmisí
tésére. Azután jön a számonkérés. De nemcsak 
a politikán, hanem az anyagi felelösségrevonás 
is a. tömérdek pusztításért. Teljes kártérítés a 
szenvedő lakosságnak — ez az első kötelessége 
az uj közgyűlésnek.

Büchler József,
a szociáldemokrata párt titkára:

— Szerinteni a legfontosabb kérdés a lakók védelme és 
a lakáskérdés megoldása. Ezt a két problémát meg kell 
oldani még akkor is, ha ez a vagyonos osztályok meg
terhelésére vezet.

Dr. Gaár Vilmos,
ny. kúriai bíró, szabadelvű:

— A tisztviselők közigazgassanak és ne poli
tizáljanak. Az iskolát tisztítsuk meg a gyűlö
lettől. Rendezni kell a város pénzügyeit, meg 
kell könnyíteni az adókat. Tisztességes ember
hez méltó lakásviszonyokat akarok, vegyünk 
föl kölcsönt, hogy építhessünk.

Dr. Hajdú Marcel,
ügyvéd, demokra ta:

— Kettős föladat vár azokra, akik a törvényhatóságba 
bekerülnek. Gyógyítani ai igazságtalanul osztott sebeket 
és ezzel közinegnyngvást kelteni, azután hozzáfogni az 
alkotó munkához. Bemenni a bizottságokba, ott dolgozni 
és a pénzügyi egyensúly helyreállítása, valamint az épít
kezés előmozdítása által a lakás- és kórházi mizériákat 
fokozatosan megszüntetni.

Kakujay Károly,
főmérnök, demokrata:

— Mérnök vagyok és igy csak természetes, 
hogy azok a problémák foglalkoztatnak, 
amelyek szorosan hivatásom körébe esnek, 
így a munkátlanság megszüntetése, az épít
kezés és az ipar fejlesztése, a gyári termelés 
megindítása a mai idők dermedtségéből. A 
gazdasági helyzetünket katasztrofálisnak lá
tom, ha az ipari és termelési pangás tovább is 
úrrá lesz a fővárosunkon. Itt kell szerintem 
elsősorban keményen és hozzáértéssel munká
hoz látni!

Dr. Kovács Ernő, 
gyógyszerész, demokrata:

— Megszüntetni az elmúlt évek visszaéléseit, gonosz
ságait, törvénytelenségeit, cinikus pártosságát; útját ál- 
la.nl a közvagyon elherdálásának; megvizsgálni azokat a 
tantiémeket. amelyek horribilis volta (Vásárpénztár, 
neszkár, stb.) annyira károsítja a közvagyont. Takarékos, 
bocsületcs, önzetlen gazdálkodás — ez a programom.

Ereky Károly,
v. miniszter, Ripka-párti:

— A legelső teendő a közigazgatás és a köz
üzemek viszonyának szabályozása, a második 
teendő pedig a külföldi kölcsön ügyének ren
dezése. hogy minél előbb uj kölcsönt vehes* 
sünk föl a főváros számára.

Dr. Springer Ferenc,
ügyvéd, Ripka-párti:

— A polgárság érvényesüléséért harcolok majd a város
igazgatás minden kérdésében.

Ma revtt kell — hát ez révül

TÍZ JELENET
IRTA: NAGY ENDRE

Azonkívül Liptai Imre vlgjátéka:

A STRUCC
Főszerepben: Salamon Ma

A TERÉZKÖRUTI 
SZÍNPADON

Telefon 65-54 Kezdete ‘/zS-kor

Fölhívjuk a nagyérdemű közönsógot, hogy
Sándor „Ideál" paplangyár npoolrtlis, angol
módszer szorínl készítőit, pohelypnplan-külön-
lognssógolt tokintso mag n tavaszi véráron
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Hírek
Kár, kár...

— Irta Holtai Jenő —
Megállítani nem lehet 
Az elírandó életet, 
Felhők vándorlását, 
Tenger hullámzását, 
Frissen nyílt virágnak, 
Hamar liervadását.

Elfelejteni nem lehet 
A szomorú szerelmeket, 
Elhallgatott szókat, 
örök nem látásra 
Halkan búcsúzokat.

Fölszántani nem lehet 
Az igazán sirt könnyeket, 
Anya a fiáért,
Mátka mátkáért, 
Sok derék embernek 
Vére hullásáért.

Meggyógyítani nem lehet 
Az összetépett sziveket, 
Kár a kidőlt fákért, 
Kár szegény pusztuló 
Szép Magyarországért.

Búcsúlevél egy szép emberhez
— Irta Krúdy Gyula —

Úgy tűnik föl nékem a vasárnapi lapok 
forgatásánál, de a cégéresen riasztgató vagy 
a humor bukfenceivel teleplakálozoti pesti 
utcán is, hogy egy szép emberrel kevesebb 
lesz Budapesten néhány nap leforgása alatt.

Ez a bucsuzkodó szép ember nem más, mint 
a régi városatya.

Kezdhetjük megszorongatni a kövér kezét, 
amely kéz a régi élclaprajzolók elgondolása 
szerint mindig nehéz, valóban értéket is 
jelentő gyűrűkkel volt megrakva, amilyen 
gyűrűkhöz kerületben legendák fűződtek. 
(Gyakran már a nagyapa megvette azt vala
mely üzlet lebonyolítása alkalmából.) Kezd
hetjük nem fogadni köszönigetéseit, amelye
ket ma tanában e jóltáplált férfiú bőségesen 
osztogat az utcán, a téren, a vasárnapi mise 
után ama kegyes kézlegyintéssel, polgári 
összetartozósággal, de mindig némi leeresz
kedéssel is, amely e tekintélyes és tekintélyes
ségre született szép embert egész életében 
jellemezte. Kezdhetjük szemügyre venni 
dunsztos, zsíros fejét, amely azért gömbölyö- 
dött meg oly takarossággal, mert nem sok 
dolga, volt a gondolatok megemésztésével. — 
ezt elvégezték helyette ama vezérek, akiknek 
nevét többször, csaknem naponta kinyomtat
ták az újságok, amikor a budapesti frontot 
vezényelték. Kezdhetjük emlékezetünkbe vésni 
öblös, ellentmondást nem tűrő hangját, — 
mert ki tudja, mikor halljuk majd újra, meg
szólalni? Megnézegetjük a mozsárülőhöz ha
sonlatos lábait, amely olyan önérzetesen ko
pogott végig még nem régen az egykori 
Károly-kaszárnyából átépített Városháza kö
vén, mintha legalább is mindent ő talált volna, 
ki, amely ennek a városnak könnyberezegtető 
szép múltjában valamit számit. (Milyen kár, 
gondoljuk magukban, hogy ezeknek a nagyon 
önézetessé nevelt báboknak, ismét meg 
kell tanulni a táncmesteres Hiedelmet ugyan
azon hivatalszobák előtt, amelyeknek ajtaját 
még tegnap a sarkukkal, rugdosták be!) El- 
tehetjük emlékbe törvényhatósági állapotá
nak külső jelvényét: a vastag botot, amely 
nemcsak a riadt kis tanítónők és mindenre 
elszánt, szegény más tanerők osztályai előtt 
kopogtatott a végzetszerüség hazugságaival, 
hanem zörgött. olyan irodák előtt is, ahol a 
hamispénzverök az ő remegő kezébe valódi 
aranytallérokat nyomkodtak, a mord porosz
lók pedig az ö szavának engedelmeskedtek. 
Beszélhetünk majd unokáinknak a pornódéról, 
amelyet egyforma bőséggel kent föl a várat
lan jóléttől meglombosodott hajdiszére, baj
szára, valamint ékesnek mondott beszédeire is. 
Fölemlíthetjük felőle szép fogatát, amelyet 
valamely uton-módon azért faszolt a törvény
hatóságtól, hogy majd v ár osaty óságának 
utolsó napjaiban eltiltsák öt a botcsinálta 
kurzus-doktorok a kocsikázástól, amely recep
tet ő meg is tartott magának, mint engedelmes 
jó betegnek illik, — sajnos, a jó betegnek ez a 
pedantériája már nem segített baján: a doktor 
hiába nézte ki tudományos könyvéből az el
hízás ellen való egyszerű orvosságot. Föl
jegyezhetjük emlékeinkbe azokat a tagba
szakadt kerek szónoklat okát, amelyekkel azt 
bizonyítgatta, hogy csak a zsidók húsában 
nincsen mérgező bacillus, mert azok kóser
koszton élnek., legjobb tehát a. zsidókat meg
enni, — fajdalom, az egészségügyi szabályokat 

nem mindenki tartja meg a városban, még 
mindig járkál itt néhány libazsíron élő zsidó.

Talán fölirjuk még emlékezetünkbe e bucsuz
kodó szép emberről, a régi városatyáról, hogy 
mennyi mindent épített Budapesten? Milyen 
rendben tartotta az utakat és a házakat? 
Milyen nyugodtan élt itt a pesti polgár a 
maga kis kéménye alatt, amikor a füstpénzt 
e szép ember kezéhez fizethette be? Mit mond
junk neki, a búcsú pillanatában, hogy lássa 
továbbra is ragaszkodásunkat és szeretetün- 
kel? Azt mondjuk neki, hogy jöjjön vissza, 
mert még némi pótlékra van szükség a 
Káromkodások Lexikonában, amelyet a pesti 
polgárok, ezek az önzetlen gyűjtők az ő idejé
ben kezdenek el szerkeszteni.

— A miniszterelnök vasárnap este visszaér
kezett Budapestre. Bethlen István gróf minisz
terelnök, aki a húsvéti ünnepeket Somssich 
Antal gróf házánál töltötte, vasárnap este ér
kezett vissza a fővárosba. Kenderesről, illetve 
lnke-pusztáról Komárom város állomásánál 
szállt vonatra a miniszterelnök, akinek szalón- 
koceiját a bécsi gyorsvonathoz csatolták. Va
sárnap délután 3 óra 40 perckor érkezett a mi
niszterelnök Székesfehérvárra, ahol — amint 
A Reggel értesül —' beszállt szalónkocsijába 
Vass József minisztcrelnökhelycttes, aki Varró 
Sándor titkára kíséretében Balatont űröd
ről .jött. Útközben Vass József tájékoztatta a 
miniszterelnököt a politikai helyzetről. Este 7 
óra 40 perckor érkezett Budapestre a minisz
terelnök és helyettese a délivasuti pályaudva
ron, ahol a miniszterelnököt felesége, Bethlen 
István grófné várta. A Délivasu ttársaság ré
széről Gavora fölügyelő, állomásfőnök fogadta 
a miniszterelnököt, aki a pályaudvarról rövid 
beszélgetés után feleségével lakására hajtatott. 
A miniszterelnök ma, hétfőn délelőtt már át is 
veszi hivatalát. — Búd János pénzügyminisz
ter szombaton délután érkezett vissza olasz
országi útjáról, inig Rakovszky Iván belügy
miniszter, A Reggel értesülése szerint, ma, hét
főn érkezik meg a felsőolaszországi tavak mel
lől, ahol családjával együtt a húsvéti ünnepe
ket töltötte. A választójogi bizottság keddi 
ülésén a miniszterelnökön kívül már a belügy
miniszter is megjelenik.

— Becsben megreformálják a levélkézbesítést. Pécsből 
írják zt Reggelnek: Az osztrák postaigazgatóság a levél- 
kézbesítés gyökeres reformjára, készül. Az igazgatóság 
azt tervezi, hogy minden ház kapujában annyi levél
szekrényt helyez el, ahány lakója van a háznak s a levél
hordó azután a leveleket nem vinné be az egyes laká
sokba, hanem bedobná, a levélszekrényekbe, ahonnan 
minden lakó elvinné levelét. A levélszekrények olyan 
szerkezetűek, hogy a lovélhordó egyetlen kulccsal kinyit
hatná valamennyit egyszerre, de a lakd csak ahhoz a 
szekrényhez férhetne hozzá, amely az <5 nevére szól. A 
kísérleteket már a lcgközclicbbi. napokban megkezdik 
Pécs VII. kerületében s ha a kísérletek beválnak, pár 
hónap alatt egész Pécset fölszerelik ilyen házi levél
szekrényekkel.

— Varsói diákok vasárnap délben megkoszo
rúzták Petőfi szobrát. Szombat este a varsói 
gazdasági egyetem 36 növendéke — közöttük 12 
leány — 2 egyetemi tanár vezetésével Buda
pestre érkezett. A varsói diákok nyolcnapos ta
nulmányútra jöttek Magyarországra. Útjuk 
első állomása Budapest, innen Esztergomba, 
Keszthelyre, Budafokra és Pécsre fognak ellá
togatni, hogy a magyar egyetemi és társadalmi 
eletet tanulmányozzák. Vasárnap délelőtt a 
vendég diákok megtekintették az Arumiuta- 
vasart, majd a dunaparti Petőfi-szobor elé vo
nultak, hogy azt a magyar-lengyel testvériség 
nevében megkoszorúzzák. A szobor talapzatá
ról Ivánka Sándor, a varsói egyetemi kör el
nöke. aki egyébkdnt Ivánka Sándor Buda
pesten elő, nyugalmazott honvédezredes fia és 
évek óta Varsóban nevelkedik — lengyel 
nyelven lelkes beszédet intézett a szobor körül 
összeverődött 200 főnyi tömeghez. Heszé<léiP^< 
a nwffyar-lenffyel közös szabadságszeretetről, 
Bem cs Petőfi 48-as nagy összetalálkozásáról, a 
két nemzet egyirányú küzdelmeiről szólott 
‘ nz‘iutie ,í?zavakkaL beszéde után, amit a körül- 
ffiniJi ke-* * * * * 5 * * 8 * * 11?P-im<lfrél;,enieztek’, a ángyéi diákság 
hodolatu jeléül díszes babérkoszorút helyezett 
el a szobor talapzatán. Délután a Margitszige-
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.tc.k.,.ntet;tek meg a vendégek. Hétfőn Buda
pest kornyékére rándulnak ki, este pedig to
pább utaznak Esztergom felé.
- Kettős tolvajlús n templomban. Vasárnap délelőtt a 

I turista Kápolnában, egy esküvőn ellopták dr. Hitbelien 
bachcr Tlvadarné retiküljét, amelyben 2,820.000 ko- 
róna kézpénz volt. A retikült később a templom 
egyik zugában megtalálták - üresen. Ugyancsak ki- 
fosztotta a vakmerő zsebtolvaj Hővel Lipótné retikül- 
jét, amelyből 250.000 koronát emolt. el.

..•.r-, l”’ szenzációs műsor keretében búcsú
zik hétfőn os kedden a Vigadó közönségétől.

-- Legolcsóbb liclyArak — legnagyobb opcrcttslker! 
Nézze meg a „Doly‘'-t a Városi Színházban.

I

A Morley Phone 
i te.hatók. — Több ozor használatban. — Súlya fél 
ti Sj<mla’Qn húlalovöl. Nehezen hallói
L és fOlzueásban szenvedőknek. — Prospoktust 
F] 10 ezer korona ©Ilonéban küld P 495 
Í/RADVÁNYI ISTVÁN. 
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— Márffyékat nem vezetik elő Kiss Ferenc 
főtárgy alására. Megírta A Reggel, hogy a 
bombamerényletek bünpörében a kir. ítélő
tábla visszaküldte a büntetötörvényezékre az 
összes iratokat azzal a meghagyással, hogy 
Kiss Ferenc vádlott ügyét külön tárgyalják 
le és azután terjesszék vissza a Márffyék bűn
ügyének aktáit. Dr. Langer Jenő kúriai biró, 
a büntetőtörvényszék elnöke már intézkedett 
is ezen újabb bombaügy főtárgyalásának ki
tűzése iránt és A. Reggel értesülése szerint 
/ítss Ferenc ügyét e hó 28-án tárgyalja a 
büntetőtörvény szék. Ez a főtárgyalás ogész 
rövid lefolyású lesz, mert hiszen a vád Kiss 
Ferenc ellen mindössze előkészületi cselek
ményekkel párosult gyilkosságra való szövet
kezés bűntettére vonatkozik, amely abból áll, 
hogy a cseh követség ellen terveztek az ébre
dőknél bombamerényletet és ebbe beleavatták 
Kiss Ferencet is. Utóbb azonban, mint ahogy 
a Márffyék bűnügyi főtárgyalásán kiderült, 
Kiss Ferenc elállóit a pokoli terv végrehajtá
sától, mert Márffyék nem akarták neki meg
adni azt az 1,000.000 koronát, amit a pokolgép 
elhelyezéséért követelt. A 28-án megtartandó 
főtárgyalásra nem vezetik elő Már ffy ókat, 
mert Kiss Ferenc ügye a bombamerény
lők kihallgatása nélkül is tisztázható lesz.

— Mo aluliul mog az uj belga kormány. Brüxellesből 
jelenti Reggel tudósítója: Vandcrveldc kormányalakí
tási tárgyalásai még mindig nem értek véget. A demo
krata-katolikus flamand párt eddig nem közölte állás
foglalását, a liberálisok is haboznak és a szociáldemokrata 
párt nagy választmánya sem adta még meg a végleges 
engedélyt a kormányalakításhoz. Ha a pártok megegyez
nek. egymással, akkor Vanderveldc hétfőn megjelenik a 
király előtt és bemutatja az uj kabinet névsorát.

— Letartóztatták egy ingatlanforgalmi iroda 
igazgatóját. /\ főkapitányságra több följelen
tés érkezett Vári Viktor Jenő lakásügynök és 
ingatlan forgalmi vállalattulajdonos ellen, aki 
többekt ől nagyobb összegeket vett á t koszt el
látás címén. Vári Margó Ingatlanforgalmi 
Iroda, címen nyitott irodát a Főherceg Sándor- 
ulca 22. szám laII s nagyhangú hirdetésekkel 
csábította klienseit. Egyideig rendesen űzette 
a kosztkamatot, utóbb azonban mindenféle 
kifogásokkal kibújt a kötelezettségek teljesí
tése alól. A följelentések alapján megindult a 
nyomozás, amikor is kiderült, hogy Vári a 
milliókat csak fölvette, de a. pénzeket nem, gyü
mölcsözhette., hanem rögtön saját, céljaira köl
tötte és a kamatokat a másoktól fölvett össze
gekből fizette, mig végül összeomlott a hó- 
labdarendszer.

Tolsztoj Tatjána grófnő Budapesten. Tolsztoj Leó 
legidősebb leánya: Tolsztoj Tatjána grófnő európai olő- 
adókörutja folyamán Budapestre is ellátogat. Tolsztoj 
életéről és tragikumának eddig ismeretlen részleteiről 
fog előadást tartani az Újságírók Kórház- és Szanatórium 
Egyesületének javára a Zeneakadémia nagytermében 
e hó 29-én este 7 órakor. Az előadó-est keretében Alexan
der Moissi, a Tolsztoj-csakid meghitt barátja is előadást 
tart. Bevezető beszédet Pásztor Árpád mond.

— Hollós IJöz.se és Báné Miklós április 19-én eljegyez 
ték egymást, Pét fürdő—Székesfehérvár.

— Művészeti aukció az Ernst-Miizcumhan. Ma. április 
20-án, délután órakor kezdődik az Ernst-Muzniunbnii 
egy nagyszabású művészi aukció, amely május fi-ig tart. 
Az aukción lest menyei;, arany-ezüst. porcellán, fajánsz, 
szőnyegek és bútorok kerülnek árverésre.
iiaHKiniEi dkmaauflK joa ADOonmi! SQKacEiQRnnuiainncc x
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Kiéin Antal
Király-utca 53

(Akácfa-utca sarok)

IJ%25c3%25b6z.se


1925 április 20. aReccel
t— A gyilkosság monopóliuma. A régi béké

ben azért háborított föl a gyilkosság, werí 
egy ember megölte a másik embert. Közbon a 
háború megszüntette azt az idegenkedést, mely 
az embernek az ember ellen foganatosított 
gyilkossági tevékenységét az ember lelkében 
kísérte. Ma már odáig fejlődtünk, hogy a civi
lizáció, amely finom disztinkciók nélkül egysze
rűen a gyilkosságot akadályozta, meníawfdssd 
alakult át, a/mely nem akarja gátolni ezt a 
virágzó ipart, hanem monopóliumokkal sza
bályozni igyekszik azt. Régen Lobi azért lett 
volna gyűlöletes, mert ember létére embert ölt, 
míg ma. abban látjuk bűnét, hogy keresztényt 
ölt zsidó létére. Valami hatásköri túllépést per- 
horroBzkált a Jcgkompotensebb sajtó ebben az 
eeetben, « azt érezzük ki a kommentáló sorok
ból, hegy Lobi azért bűnös, mert a gyilkosság 
iparában termelővé tolta föl magát, holott 
szabály szerint csak, fogyasztásra volt, jogosult. 
Mi, a régi civilizáció túlélői, akik még mindig 
csak azért helyeseljük a Löbl elítélését, mert 
gyilkolt, s nem látnánk jogosnak tettét akkor 
sem, ha ö lenne keresztény és Tremmel lett 
volna zsidó, mi a mentalitásnak igazat adunk 
abban, hogy a zsidónak nem szabad keresz
tényt ölni, do destruktív megrögzöttségiiükben 
nem tudunk megszabadulni attól a gondolat
tól, hogy Jézus Krisztus mégis inkább a civi
lizáció Istene volt, semmint a mentalitásé, s az 
ő Tanításához jobban hasonlít az a régi elv, 
hogy az embernek nem illik embert ölni, mint 
az az uj. hogy az emberölés a résztvevők fele
kezeti állapota szerint válik gyilkossággá, 
vagy magasztosul hazafias fölbuzdulássá.

— Letartóztatott sikkasztok. Az újpesti postahivatal
hoz érkezett ajánlott Jöveteket és értéktárgyakat az 
utóbbi időbon sűrűn reklamálták. Kiderült, hogy az 
eltűnt értéktárgyakat Németh Vendel postaaltiszt sik
kasztotta ol. Néinethot a rendőrségen letartóztattál:. — 
A Suodr testvérek konzervgyára följelentést tett Tóth 
Ferenc ellesi, aki a vállalattól, hamis megrendelőlapok
kal 9,1)00.000 korona értékű árut elsikkasztott. — Schüsslcr 
.futat textilkereskedő följelentést tett Engel Frigyes 
pénzbeszodő elten 30,000.000 korona elsikkasztása miatt. A 
sikkasztót letartóztattál;.

— Eltűnt a bonyhádi nagytraflkos. A buda
pesti főkapitányságon bejelentették, hogy a 
bonyhádi nagytrafik tulajdonosa. Kovách 
Ágoston, rejtélyes körülmények között eltűnt. 
Családjának azt mondotta, hogy Budapestre 
utazik, mert a pénzügyminisztériumban van 
elintézni való dolga. Üzletéből 80,000.000 koro
nát vett magához elutazásakor. Szombaton 
Kovách levelet irt budapesti ügyvédjének 
Bulgáriából, amelyben azt irja, hogy meg
ismerkedett egy töröl, béggel, akivel nagy
szabású exportüzletet létesít Konstantinápoly
ban. Kovách Ágoston családja azt hiszi, hogy 
a nagytraflkos nemzetközi szélhámosok háló
jába került, különben nem utazott volna el 
bucsuzás nélkül Bulgáriába.

— Egy éjjeli őr bajai a kurzussal. Az ÜUői-ut egyik
kiskocsmájában 1922. év őszén ogy társaság borozgatott és 
pojitizálgatott. Turcsányi Károly éjjeli őr beleavatkozott 
n társalgásba és megkérdezte az asztalnál ülőket, hogy 
milyen politikai párthoz tartoznak. A borozgatók azt vá
laszolták, hogy ők a mai keresztény kurzust támogatják. 
Az éjjeli ör erre rájtikripakodolt s ilyenfélekép kezdett 
szónokokul: ,..tz Ébredő Magyarok Kyyesölütcicl; vala
mennyi tagja és a mai kormányzati rendszer vezetőtér fiai 
mind függőleges halállal fognak kimúlni. Semmi ember
ségeset sem találhatni a mai keresztény kurzusban, de 
majd megváltozik a helyzet nemsokára. Piszok, szennyben 
fetrengő egyén az. aki a mai keresztény társadalmat és 
kurzust támogatja.’1 Beszólt még a pénz értéktclonségé- 
ről is > i!ó tenorban. Turcsányi Károly kiszólásai a 
ható'. ,á- ira jutottak, bűnvádi eljárást indítottal;
ellen- az ügyészség megvádolta <■ rendtörvénybe üt
köző az állami és társadalmi rend tölforgalására. irányuló 
izgatás vétsége eimén. Bűnügyét o hét.»? tárgyalja a 
biintetőtörvényszékon a Töreky-tanács.

— A vonat elgázolta a rákoskeresztúri állo
más főnököt. Vasárnap reggel ti rákoskeresztúri 
vasúti állomáson, a 47-es őrháznál teljesített 
szolgálatot Szabó Elek 37 óvos állomásclőljáró. 
A kutyája hangosan ugatva átszaladt a vos- 
uti töltésen és ő utánnmont. Ebben a pillanat
ban arra robogott egy tehervonat, amely 
Szabó Eleket elgázolta. Súlyos sérülésekkel a 
Hókus-kórházba szállították. • ;

— Legolcsóbb helyűink legnagyobb opercttelkcr! I
Nézze meg a „Dolly".t a Városi Színházban. 1

I
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minden elfogadható áron, csak egész rövid időig! 

Guttmann Béla rt.
iV, Koronaherceg-utca 6
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A rendőrségen kihallgatták Sándor 
Gizit, a Blaha Lujza-Szinház tagját 
aki nem akar férjliezmenni Révész Adolf fakereskedőhöz

Révészre rábizonyították, hogy a visszakövetelt 
dolgokat önként ajándékozta Sándor Gizinek

(A Reggel tudósítójától.) Már beszámoltunk 
arról a tipikus pesti regényről, amelynek hőse 
az operettszinházak körül szenvedélye® ajándé
kozásairól ismert Révész Adolf nevű pesti fa
kereskedő és szeszgyári képviselő, aki a királyi 
ügyészségen följelentést tett Sándor Gizi szín
művésznő, a Blaha Lujza-Szinház tagja, ellen 
csalás eimén. mert — nem akar hozzá férjhez 
menni. A különös ügy az ügyészségről a rend- 
őrségre került, ahol megindították a nyomo
zást. Sándor Gizi kihallgatásakor kijelentette, 
hogy

sohasem volt Révész menyasszonya, tehát 
őt ilyen ígérettel tévedésbe nem ejtette, 

ellenben levelekkel és iratokkal tudja igazolni, 
hogy a lakást és a. berendezést és egyéb érté
keket ajándékba kapta. Révésztől, aki lelkese
désből ajándékozott. Á művésznő be is mutatta 
a rendőrségen az ajándékozó leveleket, amelyek 
rendszerint így kezdődnek: „Drága Művésznő, 
tüntesse ki hódolóját azzal, hogy ezt a. kis 
ajándékot, amellyel kedveskedni óhajtok, ke
gyesen. elfogadja..." Sándor Gizi fölmutatta a 
rendőrségen azt a levelet is, amelyet Révész 
egy tekintélyes fővárosi ügyvédhez intézett 
s ^amelyben megbízást adott, hogy Sándor Gizi 
részére megfelelő lakást vegyen. Ezenkívül 
a művésznő több színésznőre hivatkozott, akik 
tanúsíthatják, hogy ő sohasem volt Révész — 
menyasszonya. K rendőrségen ezek után Révész 
Adolf elé tárták a művésznő védekezését és 
a saját leveleit. Révész elismerte a leveleket. 
Amikor figyelmeztették, hogy íme, a levelek

— Bűnügyi eljárás Tersáuszky J. Jenő iró 
ellen egy regénye miatt. A „Nyugat” 1924 julius 
közepén megjelent számában közölte Tcr- 
sánszky J. Jenőnek „A céda és a szűz” című 
regényét. A kir. ügyészség ennek tartalma 
miatt bűnügyi eljárást indított a, szerző ellen, 
azzal az indokolással, hogy a regény egyetemes 
tartalma, de különösen a kifejezetten inkrimi
nált. részei fajtalanságot tartalmaznak. K 
szerző két cselédleánynak a szeretkezését irja 
le s a vádhatóság megítélése szerint „az eroti
kus dolgoknak olyan színes leírását és célzatos 
ki dóm borítását tartalmazza az inkriminált re
gény, hogy a szemérem elleni sajtóvétség a 
szerzővel szemben is megállapítandó". Az 
ügyészség vádirata értelmében Tersánszkyt 
vád alá is helyezték és a budapesti büntető
törvényszék Töreky-tanácea szerdán tartja meg 
ebben az ügyben a főtárgyalást.

— Hirtelen halál. Vasárnap reggel a Sorház-utcában 
lizivszélhüdés értő Csekélius Marcell 75 éves nyugalmazott 
törvényszéki bírót. Azonnal meghalt. — Vasárnap este 
Vitéz-utca 4. szóm alatti lakásán Ht'inkcll Aka* ,52 éves 
statisztika! tanácsos szive,zélhíidés következtében hirtelen 
meghalt.

— A lengyel-magyar kereskedelmi szerződés 
hatása Franciaországban. Párisból irja A Reg
gel tudósítója: A párisi sajtó föltűnően fog
lalkozik a magyar-lengyel kereskedelmi szer
ződéssel, amelyet nemrégiben Írtak alá Buda
pesten. A „Figaro” kiemeli, hogy ez az első 
kereskedelmi szerződés, amelyet, a háboru- 
utáni Magyarország kötött. Általában Francia
országban erősen remélik, hogy Magyarország 
fölhagy elzárkózott, politikájával, és mégis kö
zeledni fog a szomszéd államokhoz, (p. i.)”

— Megmérgezte mngát egy vendéglős. Vasárnap este a 
Nyugati pályaudvaron 35 gram aszpirinnel megmórgozto 
magát Kozma Károly 37 éves vendéglős. A Rókusba 
szállították.

— A nemzetközi vásár egyik látványossága 
Schillinger Béla keleti szőnyegkereskedő ki
állítása.

— A Főváros! Operottszlnházbon ezon n beton i« minden 
este a ..Halló, Amerika!", a színház szenzációs rcviljo 
kerül színre, az ismert nagyszerű szereposztásban. Vasár
nap délután a „Nóíás knpitány‘*-t adják, mérsékelt hely
árok kai.

WBH
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szerint ő csakugyan önként ajándékozta a 
visszakövetelt dől gokat a művésznőnek és 
sehol sincs arról szó, mintha, a (művésznő meny
asszonya lett volna, Révész ezzel a magyará
zattal állt elő:

— Ezeket a leveleket — mondotta — erősen
fölindult állapotban irtain!

Megkérdeztük Sándor Gizit, mit szól ehhez a 
regényes ajándékozáshoz. A művésznő „a föl
jelentés tárgyát képező” valóban elegáns és 
fényűző lakásban a „birtokon belül levők” 
gondtalanságával fogadja a dolgokat és nagy
számú barátnőit, akik a vasárnap déli korzóról 
följöttek hozzá látogatóba.

— Én egyelőre nem nyilatkozom — mondja —, 
ezt igy írják elő a lovagiasság szabályai.

Annál beszédesebbek a barátnők. Az egyik 
ismert nevű színésznő, drámai poentdrozással 
beszéli el, hogy Révész a legzseniálisabb aján
dékozó: valósággal kétségbeejtette az embert 
ajándékozási rohamaival, utóbb azonban mind
inkább az ajándékozottnál jelentkeztek a keres
kedők a számlával. A történethez tartozik még, 
hogy Sándor Gizi barátnői valamennyien heve
sen tiltakoznak az ellen, mintha „a Gizi az Adi 
menyasszonya lett volna". Ezen úgy mulat
nak, mint a legjobb nyári bohózaton. Az ügy 
tárgyalása a bíróság előtt egyébként május 
első napjaiban lesz s a tanuk sorában föl fog
nak vonulni Mészáros Giza, Szirmai Imre, 
Tárnái Ernő, Pártos Gusztáv, Faludi Sári és a 
szinészvilág’ más tagjai. A tárgyalás, biztatnak 
a művésznő barátnői, nagyon érdekes lesz!

Katsiuka Kornél
Utódai

gyermekruha-különlegességek üzlete 
IV, Párisi-utca 1 (Váci-utca sarok) 

Értesítés 

A tavaszi és nyári 
gyermekruházati 

ciKKeinK 
kedvezményes 

árusítását 
általános óhajra egyelőre 

április 3O-ig 
folytatjuK és az 

előirt árakbői 
«%> 

engedményt aduntt 
Leány- ess fiú- 

felöltőK, ruháit, Kötények, lialapult, 
játszóruhaK, babyruháK, 

baKfísruháK, baKfisKalapoK, 
gyermeKfehérnemüeK 

PiyamáK 
Tiroli KabátoK és nadrágok 

Divatos 
átmeneti gyermeKKabátoKban 

és fiuöltönyöKben 
óriási raKtár

vír'-ösnömlbsl.flok fésiife 
nESOMMMMBBMBBmBniMHHÍlB EZ08T_SALVAHSAN OLTÁ 
llondolés egész nap. Rákóczl-ut 82.1. cin. 1, Róknssaí szemte •
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Magyarország a kegyelmesek 
és méltóságosok Eldorádója 

Egy kis összehasonlítás a múlttal — örvendetes többtermelés 
az egész vonalon

(A Reggel tudósítójától.) Magyarország de
mokratikus alapon tervezett újjáépítése van 
most folyamatban. Ennek, a szanáláson kívül, 
együk legihathatósabí) eszköze a méltóságos 
lírák mesterséges tenyésztése, hogy legalább 
ebben az egy tekintetben érvényesüljön a — 
többtermelés elve. A főtanácsosok és minden
nemű egyéb méltóságosok legvirágzóbb korát 
éljük, ha nem is a legvidámabban. Épen ezért 
nem lesz érdektelen egy kis összehasonlítást 
tenni

Nagymagyarország és a mai közűt
és megtudni, hogy a 20,000.600 magyar igazán 
nem lehetett boldog, mert nem ismerte azt a 
hatalmas föllendülést, amit a kormány-, gazda
sági, egészségügyi és egyéb, ki tudná föl
sorolni, hányféle főtanácsosok terén elértünk.

Az 1911. évi hivatalos adatok szerint az I. és 
II. fizetési osztályban

összesen 12 kegyelmes ur volt. Ma a tény, 
leges kegyelmesek száma 21.

Emellett a legutóbbi idők valósággal ontották 
a miniszterviselt embereket, úgy hogy a sze
gedi kormány tagjaival együtt

53 volt miniszter viseli, valószínűleg nem 
ok nélkül, a kegyelmes címet

és emellett államtitkárok is elég szép számmal 
jutottak a II.‘fizetési fokozatba. 1911-ben egy 
sem volt ilyen, ma, a költségvetés szerint,

11 kegyelmes államtitkár, rendkívüli követ 
és miegyéb van.

A méltóságosok összehasonlítása sem ke

— Francia pénzintézet — a magyar szanálás 
eredményéről. Parisból táviratozzék: Az 
?7mon Européenne Industrielle et Financiére, 
Franciaország egyik legfontosabb pénzintézete, 
most tartotta évi közgyűlését. A bank szokásos 
jelentésében részletesen ismerteti a magyar
országi szanálás eredményét. ..Az infláció 
megállítására — Írja többek között a jelentés
— és a valuta stabilizációjára vonatkozó intéz
kedések Magyarországon is a rendes követ
kezményekkel jártak: az árak tekintélyes meg
drágulása, a bankjegy forgalom elégtelensége, 
hitelmcgvonások, amelyek következményét az 
ország pénzügyi és gazdasági élete még min
dig megsínyli. A krízis azonban már enyhülő
ben van. A tőzsdei értékpapírok, amelyek 
október elején érték el legalacsonyabb jegy
zésüket, lassú, de érezhető módon emelkednek. 
A jelentés ezután még rámutat a Magyar Ál
talános Hitelbank kedvező üzletmenetére és 
részvétét fejezi ki Ulmann Adolf báró el
hunyta fölött.

— Igáslőklállitás és vontatóverseny a Tattersallbam 
A vasárnapi igásló kiállításon tizenhárom lótulajdonos 
vett részt. A kiállított lovak között legdrágább volt
— 25 millió — a vándormajori gazdaság Vércse, Kakas, 
Bolygó nevű három muraközi ménje. Legolcsóbb igásló, 
Burger Ármin 9 éves pej kancája. A könnyű igásló, 
amelyről a katalógus diszkréten megjegyzi, hogy egyik 
lábára kissé biccent, potom 4 millió korona. J kiállí
táson 71 lő veit részt. A kiállítást sokan nézték végig, de 
még több nézője akadt a vontató versenyeknek, amelyekre 
az eredeti fii nevezésen túl több résztvevő is akadt. A 
verseny eliső részében résztvevő teherkocsik üresen meg
kerülték a pályát. Ez zavartalanul, simán ment. Nagyobb 
zökkenő volt már a verseny második próbájánál, amikor 
a versenyzőknek 50n méteres homokos utón a homok
zsákokkal terhelt kocsival egy vizes kátyún kellett át- 
vánszorogniok. Egy-egy kocsi bátran, gyors tempóban 
nckiiramodott, do a kátyúban aztán hirtelen megfeneklett. 
Hiába volt a hosszas nógatás, a kemény ostorpatlogtatás, 
sőt a tribün közönségének kedélyes biztatása. Az ostor
csapásokkal különben is spórolni kelllett, mert az előirt 
szabályok szerint ogy-cgy ilyen akadálynál csak négy-

C..MI. l.hb

Ne fogadjon el mást! 

vésbé tanulságos. A TTI. és IV. fizetési osztály
ban összesen

40-on voltak a múltban, az idén 162 az 
e kategóriába tartozó méltóságos ur és az
V. fizetési osztályban az ezelőtti 276-ta! 

szemben ma 362 a méltóságosok száma.
amit természetesen egyéb nem indokol, mint, 
az, hogy az ország területe egyharmadrószére 
apadt. Vannak azonban természetesen olyan 
méltóságosok, akiknél a. cim nem jelent több
kiadást az állam számára, akik csak a címet 
kapták, jelleg nélkül. Ebben a kategóriában 
nincsenek biztos számadatok, csak a múltra, 
amikor is a címzetesek összesen ilO-et tettek 
ki. Beavatottak ezt a számot most kevés hijján
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teszik. A méltóságos világnak vannak ezen
kívül olyan tagjai, akik nem élveznek állami 
fizetést, hanem úgynevezett közéleti érdemeik 
elismeréséül jutottak a címhez. Régen a 
v. b. t. t. kiváltságos címet viselők voltak a. 
kegyelmesek. Most ezt a volt kategóriát 
számba se veszik a föntemlitett volt miniszte
rek. Méltóságosok voltak az udvari tanácsosok, 
főrendiházi tagok, cs. és kir. kamarások, együtt
véve mintegy 1500-an. Most pedig a kormány
gazdasági és egyéb főtanácsosokat, hozzászá
mítva a volt államtitkárok tekintélyes gárdáját,

a régieken kívül újabb 1290 méltóságos ur
tesz tanúbizonyságot arról, hogy a demokrácia 
virágzik nálunk. Egy azonban vigasztaló, hogy 
a kegyelmesekben és mél jóságosok bán való 
nagy- szaporodást alig négy év óta értük cl. 
Ez aztán a rekorderedmény. Mégis boldog a 
magyar.

ízben lehetett szabályszerűen ostort használni. A kátyú 
után jött az emelkedő és lejtős hidpróba, végül pedig a 
legnehezebb dió, a S5 centiméter mély homokban való 
vontatás. Minden egyes versenyző kocsi mellett egy-egy 
bíráló tag szorgoskodott, aki másodperces stopperórával 
mérte le a megtett ut idejét. A háromtagú állatorvosi 
vizsgálóbizottság" sorra vette a versenyző állatokat. 
figyelve a kifáradás tüneteit, a szív működését, a lábal:, 
az izmok és a:, inak munkáját. A vontatóversenyéket, va
sárnap még nem fejezték be. Hétfőn folytatják. A végső 
eredményt egyenlő teljesítményeknél a nagyobb teher
bírás fogja eldönteni. A nagy érdeklődéssel kisért von
tató versenyeknek különösen délután volt jobb közön
sége. Első dij egy bronzból készüli Collooni levasszobor. 
A földmivelésügyi miniszter dija. Második dij egy nagy 
csusza-tál. A főváros dija. A szokatlan formájú, de a ló
tenyésztés történetében kétségtelenül jelentős érdekeket 
szolgáló vontató versenyeket eredetileg totalizat őrrel 
gondolták lebonyolítani. de n főváros tanácsa erre niég 
nem adta meg az engedélyt. (m.)

—• Az első Ilorthy-enilék. Szegeden. a tör
vényszéki palota falába még ezidén beillesztik 
az első Ilorlhy-emlékmüvet, amely Zala 
György alkotása. A dombormű Horthy Miklóst 
ábrázolja, amint az eléje vonuló ifjúság (nem
zeti hadsereg) zászlótartójának magasra 
emelt lobogója fölé esküre nyújtja a jobbját; 
az eget a magyar címer és harcba, induló 
magyar huszárok felhőzik. Horthy mögött a 
szegedi nemzeti kormány első elnöke, gróf 
KárqLyi Gyula áll. Az architektonikus keretbe 
illesztendő bronzrelief 2 méter széles és .3 méter 
magas. Ez lesz az első Horthy-emlék Magyar
országon ...

— Halálos hintázás n ligetben. A városligeti vurstliban 
vasárnap délután vidám cselédlányokból álló társaság 
szállott föl az og.vik hajóhintára. Amikor a hajóhinta 
már a legmagasabbra lendült, a hintából kizuhant 
Nctopil Teréz 24 éves cscládloány. összezúzott tagok
kal haldokolva szállították a Rókusba.

— ♦Biztos szer szeplők, májfoltok, pörsenések 
ellen Crémc Éva. Mindenütt kapható! Főrak
tár Török Patika, Király-utca 12.

Moissl a Vígszínházban ma, hétfőn, n „Per Gráf von 
Charolais" címszerepét, egyik legnagyszerűbb alakítását 
adja. „Charolais grófja" Becr-lIofTmnun leghíresebb 
drámája, amelyet a Sclliller-dijjal jutalmaztak. Kedden 
Grillpnrzer „Die Jüdin von Tolcdo" című tragédiájában 
a fialni, szenvedélyes Alfonzé királyi adja Molssi Szer- 
dán Ibsen „Kísértelek" cimii családi drámájában Ös.wnl- 
dot személyesíti, csütörtökön pedig az „Orvos dilem 
májú*‘-ban mint Louis Búbodat lép föl.

>•

— Nincsics jugoszláv külügyminiszter Ma
gyarországról. Mécsből jelenti A Reggel tudósí
tója: A „Neue Freie Presse*1 vasárnapi száma 
hosszú beszélgetést közöl, amelyet a lap Bel- 
grád'ba küldött munkatársa Nincsics külügy
miniszterrel folytatott. Nincsics bizakodóan 
nyilatkozik Jugoszlávia és Magyarország 
viszonyáról: Meggyőződésem — mondju —, 
hogy Magyarország végre is meg fogja érteni 
azt az érdekközösséget, amely közötte és Közép- 
curópa kis államai között fönnáll. Természetes, 
hogy azok a súlyos veszteségek, amelyeket a 
békeszerződés Magyarországnak okozott, olyan 
lelkiállapotot teremtetlek, hogy ez a közeledést 
megnehezíti, örömmel üdvözlöm a Jugoszlávia, 
és Magyarország közölt folyó kereskedelmi 
tárgyalásokat és remélem, hogy a két ország 
közötti viszony meg javulásához fognak vezetni.

— összeállították a Kereskedelmi és Iparkamara uj ve. 
zotősógót. A Kereskedelmi és Iparkamara uj vezetősé
gét május 3-rfa és 1 én választják meg. A különböző 
kereskedelmi és ipari ezervezetek közös blokkokat al
kottak, hogy megejtsék a jelölésekot. Különösen a ke
reskedőknél volt éles küzdelem, mígnem szombaton este 
létrejött a megállapodás, amelyet az összes kereske
delmi testületek és egyesületek 'elfogadtak, kivéve a 
Baross-Szövotségct, amely végleges elhatározását még 
nem közölte. A bankigazgatók közül erősen lanszirozíák 
Scltovszky Tibornál:, a Hitelbank vezérigazgatójának n 
nevét, do végül őt nem is jelölték, hanem Éber Antalon 
kívül, aki eddig is tagja volt a kamarának, két uj tag 
vonni be az intézménybe: Hantos Elemér és Madarassy- 
llecl: Gyula báró. A régiek közül csak Bclatiny Artúr, 
liclopnloczky Kálmán, Drucker Géza, Éber Antal, Fach 
Pál, Farkas Vilmos, Frey Kálmán, Girardi Tibor, 
Mbstmer Pál dr., Székács Antal, Szénássy Hőin és Vér
tes Emil kerültek újból a listára. Kimaradtak Sándor 
Pál, az Omko elnöke és Roller Zsigmond. a Kereske
delmi Csarnok alelnöko is. A kamara uj kereskedő tagjai 
Epplngcr Károly, Fischer Ödön, Fürst László, Gonda 
Hugó, Kovács Hermann, Madarassy-Beck Gyula báró. 
Magyar Bertalan, Iteisz Jenő dr. és két piaci árus lesz, 
akiket ma delegálnak a listára. A jelölőbizottság abban 
is megállapodott, hogy a kamara elnökének újból Be- 
latiny Artúrt, alclnöknck pedig a kereskedelmi osztály 
részéről Székács Antalt jelölik. A kisiparosok közül 
Losonczy Gusztávot és Becscy Antalt jelölték. A közép
ipar jelöltjeiben vasárnap állapodtak meg véglegesen. 
Ezek Billncr János hentes, Gcrnulal Béla sirkőgynros. 
Gittek Frigyes szállodás, Jungfer József lakatosárugyáros. 
Kaszab Aladár csavargyáros és Radocza Tibor, a Ger- 
beaud-cég tárr,főnöke lesznek. A: igazi harc, a nagyipar 
számára fönlarlott hal tagsági hely körül tört ki. A hat, 
helyre Bíró Pált, Cliorin Ferencet, Faycr Sándort, Rcch- 
nitz Bélát, Szurday Róbertét és Vida Jenőt jelölték. Mi
vel Cliorin Ferenc dr. jelöléséhez az összes érdekeltségek 
ragaszkodtak, Vida Jenőt kellett elejteni. Az ipari szak
osztály elnöke továbbra is Bittner János marad. Fölmerült 
az n gondolat, hogy erre az alelnöki állásra Gundel 
Károlyt választják meg, de ő a kamarai tagsági helyet 
is elhárította magútól.

— A budapesti olasz követ visszatért szabad
ságáról. Durindini Monza gróf, olasz királyi 
'követ, szabadságáról visszaérkezett és a követ
ség vezetését újból átvette.

— Déri Ferenc Budapest jövőjéről. Déri Ferenc ny. al- 
polgármcstor holnap, kedden este a Lipótvárosi Demokrata 
Körben előadást tart //in/opesí jövőjéről.

— Am rika akciója a vizumilleték megszüli- 
leié t mcHMt. Washingtonból táviratozzák 
.4 /tcy/'/eLnel:: Az. Egyesült Államok több kor
mányhoz, jegyzéket intéztek, amelyben a 
vizűmül etékek eltörlésére lesznek előterjesz
tést. A washingtoni kormány eddig senkitől 
sem kapott választ a jegyzékre. Az amerikai 
útleveleket ezután a férjezett nő leány nevére 
is kiállítják, ha az útlevél tulajdonosa ig.v 
kívánja. Kcllog államtitkár ezzel a reformmal 
a. feministák követelésének tett eleget.

Háromszáz gyerek vivódresszben. Kedves és érdekes 
látványosság színhelye lösz április 26-áu, vasárnap dél
után I órakor a Vigadó nagyterme. A For/or-lest nevelő 
és vivóinlézet 300 növendéke fog fölvonulni egyforma 
dresszben és u gyerekok bemutatják előmenetelüket, a ví
vásban, birkózásban, boxolásbnn, n svéd tornában és még 
akrobalamutnl vúnyokkal is kedveskednek az apróságok. 
Az érdekes ünnepélyt, amely iránt a társadalom minden 
rétegében nagy érdeklődés mutatkozik, prológus fogja 
bevezetni, amelyet a nagyszerű humorista, Karinthy 
Frigyes irt. .legyek Fodornál válthatók, IV, Korona- 
herceg-utca 4. Telefon 9—99.

B. Muraíti, Sons & Co. Ltd 
iVI ancliester—London

Anglia egyik legrégibb szivarka- 
gyára. A francia és olasz dohány- 

jövedék szállítót.
Rondolósokct fölvesz

Bernhart B. Béla 
pénzügy, hat. enged, külföldi dohány-és dohányáru

behozatala.
Engodólyozésl szám 23021/IV. 1925

Budapest, Gizella-ut 49. sz.
Telefon: József 93 — 19

1912-ben nlapitott cég
21.440. sz. a. Jóváhagyom: Fő- és szókv. m. kir. pénz

ügy igazgatóság.
Budapest, 1925 márc. fi. Dr# jJUy Jo fi< ]{<

 h. államtitkár, p. ii. igazgató

STOEWER
at írógépek htrdíya

Kérjen ajánlatot a vezér
képviselettől: V, Vilmos 

császár-ul 60. 
Tolcfon 48-65

1090.ro


1925 április 20. aReccel 9
— Magyar fajbolgárok. A bol se vizuálisnak 

du« aratása volt Bulgáriában ói Budapest föl
figyelt a pokolgépek robbanására és a. haldok
lók nyöszörgésére. A borzalmas halál, az iszo
nyatos pusztulás képe átsurrant az öntudatun
kon, amelyet aléltsá-gából nemcsak a pokolgép 
dörrenése, de az a jóakarata figyelmeztetés is 
fölrázott, hogy igy jár, aki a bolsikat megtűri 
az országban. A figyelmeztetés nagyon is 
helyénvaló, de nőm értjük, miért kellett erre 
a figyelmeztetésre Bulgáriából várni az ösz
tökélést? Akadnak Budapesten is bolsik s ha 
veszedelemre akarják a figyelmünket f diivni, 
nem. muszáj éppen a bolgár bolsikk'l ró.niteni. 
Persze, a pesti bolsik még nem tartanak a 
pokolgépeiknél: a pesti bolsik nem czókc.i- 
egyházat, hanem pártot robbantanak s úgy 
látszik, bizonyos politikai körök a párlrobban- 
tást olyan erénynek tartják, hogy annak fejé
ben a súlyosabb bűnöket is megbocsátják. 
Arról a kis töredékről, amely a Magyarországi 
Szociáldemokrata Pártból kivált, mindenki 
tudja, hogy rokonságot tartott a bolsikkal. És 
ez a kis töredék még ma is, a szófiai robbanás 
után is dédelgetett kedvence Wolff Károlyék- 
nak és mindazoknak, akik a Demokratikus 
Bioktól féltik városházi uralmukat. Nincs nap, 
hogy Wolffék sajtója ne üvöltené diadalmasan 
világgá a hírt, hogy Vágiék megint elhódítot
tak valamilyen fontos poziciót a szociál
demokrata párttól. Pontosan beszámolnak 
Vágiék előretöréséről s aki figyelemmel olvassa 
ezeket a harctéri jelentéseket, nem szabadulhat 
attól a gondolattól, hogy Wolffék orgánuma 
talán a. Vágiék hivatalos lapja. Nem értjük, 
igazán nem értjük, hogy Wolffék miért oly jó 
fajbolgárok: miért féltik jobban Szófiát, mint 
Budapestet a bóléiktól s akiket Szófiában oly 
voszedelmeséknek tartanak, azokkal miént ba
rát koznak Budapesten.

~~ A Petéfl-Társaság fölolvasó illése. A Petöfl-Társaság 
vasárnap délelőtt a Tudományos Akadémia dísztermében 
fölei vasóülést tartott. Az. első fölolvasó Havas Sándor 
volt, aki Dunnán Viktor alakját elevenítette föl. Pctrl 
Már Jókai emlékének hódoló szonettjeit olvasta föl, majd 
Lampérth Géza „Gárdistatörténet" címen ismertetett egy 
kedves jelenetet, amely Mária Terézia és Bessenyey 
György között folyt le. Szávay Gyula főtitkár ezután 
négy fiatal poétát, Giay Friuycst, Tómé Józsefet, Tokos 
Hélát és Kása Lajost mutatta be. Végül Pékár Gyula 
fölolvasta Stettncr Zádor Tamásnak „Napkeleti álmok" 
cimii történeti novelláját.

— Amerikai párbaj áldozata lett az öngyilkos 
Julinácz Gyula műegyetemi hallgató. Körül
belül két hónappal ezelőtt az Abonyi-utca 4. sz. 
házban, szüleinek lakásán szivenlőlle magát 
Julinácz Gyula 21 éves műegyetemi hallgató. K 
kéksígbecsett szülők sokáig nem tudták, hogy mi 
indíthatta fiukat az öngyilkosságra. Az utóbbi 
napokban azonban a szülők megtudták, hogy 
Julinácz Gyulának körülbelül egy évvel ezelőtt 
a Műegyetemen afférje támadt egy kollégá
jával, egy tartalékos főhadnaggyal, ügy 
látszik, ez a szóváltás volt az, amely a fia
talember tragédiáját előidézte. Attól fogva 
ugyanis naprol-napra hallgatagabb lett és min
den kedvenc holmiját eladta. Ha magyarázatot 
kértek tőle viselkedéséért, mindig kitért a 
válaszadás elől. Emlegette, hogy nincs már 
célja az életének, de bővebb magyarázatot nem 
adott. Körülbelül 3 hónappal ezelőtt eltűnt, szü
leinek lakásáról. Egy hétig hiába keresték, míg 
végűi egy színházban megtalálták s hazavitt ék. 
Odahaza ismét a. legteljesebb hallgatásba me
rült, majd félrevonult, szobájába, bezárkózott 
és magára lőtt. Szivét járta ál a golyó, nem 
tudlak rajta segíteni, pár perc múlva meghalt. 
Szülei csak most tudták meg a. fiú ismerősei
től a Műegyetemen lejátszódott affér! és arra, 
kővel kéziéinek, hogy fink amerikai párbajt 
vivőit. A szülők most a rendőrséghez fordultak 
és följelentésükben kérik annak kinyomozását, 
hogy ki volt az, aki miatt Julinácz Gyulának 
meg kellett válni életétől.

A francia nagytőke, klérus 
és a vezérkar szent szövetséget 

kötött Caillaux ellen
Jobbról Is, balról is komoly veszedelmek fenyegetik a Paln!ev£«kormónyt 

A nagy kabinetben Magyarország őszinte barátai ülnek
Paris, április 16.

(A Reggel párisi levelezőjétől.) A nagy vál
ság megoldásaként itt a nagy kabinet: a 
Painlevé—Caillaux—Briand-kabinet bekövetke- 
kezett, amit senki fiem várt,

a „nagy száműzött** átmenet nélkül került 
a miniszteri székbe.

És Paris mégsem könnyebbült meg, ernyedt és 
nyugtalan s szorongó szívvel várja az elkövet
kezendőket. Mindenki érzi, hogy a nagy válsá
got úgy személyi kombinációkkal megoldani 
nem lehet, hogy Painlevé sem fogja Francia
országot háborús kimerültségéből fölrázni.

Miért maradt ki Loucheur,
kérdik az emberek, miért nem vállalt tárcát 
Maurice Sarraut, a legbefolyásosabb radikális 
politikus, aki elsőnek ejtette el Herriot-t?

Az uj minisztériumnak egyetlen erőssége az, 
hogy egyidöre

újból összekalapálta a baloldali kartelt, 
amely megdöbbentő módon bomladozott 

az utóbbi hetekben
s igy elhárította az ország felől azt a veszedel
met. hogy a legnagyobb pénzügyi zűrzavar 
idején uj választások viharának legyen kitéve. 
De ez a kormánytöbbség épp olyan labilis, mint 
Herriot alatt volt s jobbról is, balról is erős 
veszedelmek fenyegetik. Abban a pillanatban 
ugyanis, mihelyt rákerül a sor arra, hogy

ki űzessen,
az ellenfelek változatlan gyülölséggcl és ádáz 
haraggal rontanak majd, egymásnak. A kartell 
keretén belül megint szembekerül a két 
ellenfél.

♦
A francia szocialisták között a guvernemen- 

íális férfiak, a szélesebb látkörü és gyakorlati
lag képzett intellektuellek háttérbe szorultak. 
Paul Boncourt hiába követelte ékesszóló be
szédben, hogy ne hátráljanak meg a felelősség 
elől, lépjenek be a Painlevé-kormányba, az osz
tályharc dogmájának törhetetlen apostolai le
szavazták.

A szocialisták igy csak kívülről támogat
ják a kormányt,

csökkent befolyással, mert Herriot példáján 
okulva, Painlevé a kormány rudja mellé nem 
igen engedi őket. A francia nagytőke éppen 
olyan (Dér gyanakvással figyeli Painlevé kor
mányát, mint a. szocialisták, ezért volt Lou
cheur is, akit a jobboldali pártokhoz titkos és 
gyöngéd szálak fűznek, olyan óvatos, ezért 
maradt ki ö is a kabinetből. A szocialisták sú
lyos és rideg vagyoni dézsniát követelnek,

Caillaux viszont a pénzügyi krízist kemény 
és könyörtelen jövedelmi adóval akarja 

megoldani.
Loucheurnek és a nagytőkének s bátran mond
hatjuk, a szenátusnak is — sem az egyik, sem 
a másik nem kell, az áldozatot hozzák meg a 
többiek, :\7. adót fizessék a többiek, a francia 

kispolgár, a paraszt, a munkás! Milyen ádáz 
összecsapás kerekedhetik ebből s milyen kaján 
örömmel lesi ezt a jobboldali ellenzék, a nagy
sajtó, a templomi szószék és a vezérkar szent 
szövetsége, hogy

elkergesse majd Caillauxt,
az aranyfrankban fizetendő adó s az „Európai 
Egyesült Államok** vésztjósló kísérletét!

Sir Jan Ilamilton. az angol hadsereg egyik 
generálisa és Joseph Caillaux, a francia köz
társaság pénzügyminisztere hirdeti, hogy

nincs angol, francia, német nemzet, csak 
egy európai nemzet él e földön.

Ha ez igy van, akkor össze kell fogni a Rajnán 
innen is, túl is! A német elnökválasztás nap
ján és azon a napon, amikor a francia szená
tus dönt Caillaux javaslatainak sorsa fölött, 
eldől egyidöre Európa sorsa is. Ezért figyeli 
ma minden francia polgár olyan aggodalom
mal és szorongással a francia politika fordu
latait. Ki fizeti a. háború költségeit? Mi vagy 
ők? Ez most a kérdés.

A háború óta nem volt francia kormány, 
amelynek a tagjai között ennyi igaz bará

tunk ült volna.
Danielou, De Monzie, maga Caillaux is, szóban- 
irásban mindig Magyarország igaz barátai
nak vallották magukat és ha valaha, most 
ütött az órája annak, hogy bátor, hangos, 
türelmetlen és ötletes propagandával, szünte
lenül és pihenés nélkül sírjuk bele a világba 
minden bajunkat és panaszunkat.

— Szegeden elfogtak egy fiatalembert, aki 
azzal dicsekedett, hogy ő gyilkolta meg Feurer 
Károlynét. Szegedről jelenti telefonon A Reg
gel tudósitója: A Szegeden megismétlődött 
Leirer Amália-féle gyilkosság ügyében, amely
nek áldozata Feuerer Károlyné rendőri föl
ügyelet alatt álló nő volt, vasárnap este vá
ratlan fordulat történt. Az esti korzón kószáló 
könnyüvérü nők egy fiatalembert fogtak körül, 
aki azzal dicsekedett, hogy ő a szegedi Pödör, 
ö ölte meg Feuerer Károlynét. A nők azonnal 
a rendőrségre siettek és detekliveket hívtak ki. 
Az állítólagos gyilkos a korzón támadt csődü
letben eltűnt, de hosszabb hajsza után sikerült 
elfogni őt. Azonnal megkezdték a kihallgatását, 
de az éjféli órákig nem járt eredménnyel.

— öngyilkos magánzó. Pazrir Miklós 41 éves magánzó 
szombaton éjszaka Üllői-ut 71. szám alatti lakásán isme
retlen méreggel megmérgezto magát. Amire rátaláltak, 
wirfr halott volt. I’azár jó anyagi viszonyok között élt és 
gyógyíthatatlan betegsége miatt lett öngyilkos. Holt
testét az orvostani bonctani intézetbe szállították.

— Az árumintavásáron föltűnik a közismert Frauck 
Henrik Fiai budapesti cég impozáns kiállítási objektuma. 
Ennek a cégnek a gyártmányai világhírnek örvendenek. 
Ezt. a kiállítási objektumot szinte megostromolják a lá
togatók, akik a nagy ízléssel csomagolt gyártmányokat, 
úgy mint az Enrilo pótkávét, Edeska édesített kávét, 
Rosil fügekávót, Kat-lireiner Kneipp malátakávót és a 
körülbelül egy félév óta bevezetett uj csomagolású dobo
zos és tekercselt árut, látható tetszéssel csodálják. Az 
összes Franclc-gyártmányok védjegyként a „kávédarálót" 
viselik. A ,,kávédaráló'* mint védjegy, évtizedek óta is
mert egyesegyediili garanciája a valódiságnak.
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Rökk Szilárd-utcai f éltékenységi dráma
az ügyész vádiratában

Nem előre megfontolt gyilkosság — de szándékos emberölési
(A Reggel tudósítójától.) Félesztendeje, hogy 

dr. Kosztka István pénzügyi főtanácsos a Rökk 
Szilárd -utcáiban két revolvcrlővésscl megölte 
Valérián Zsigmond honvédhuszáralezredest. 
Kosztka azóta az ügyészség Markó-utcai fog
házában ül és a vádhatóság most készül el a 
vádirattal. A büntetőtörvénykönyv 279. szaka
szába ütköző szándékos emberölés büntette 
eimén emelt ellene vádat az üfftjészség. A vád
irat apró részletességgel -foglalkozik a bűnügy 
előzményeivel, kiterjcszkedi'k annak a barát
ságnak az ismertetésére is, amely Kosztba és 
Valérián családjai között fönnáll ott. Megálla
pítja a vád, hogy Kosztkáék házasélete nem 
volt zavartalanul boldog.

tett, do ez a büntetőjogi beszámításnál csak 
akkora súllyal bir, hogy

a cselekményét szándékos emberölésnek és 
nem pedig előre megfontolt gyilkosságnak 

minősiti.
Dr. Kosztka István, aki hetekkel ezelőtt uj 

védőt, választott, most megköszönte ennek az 
ügyvédjének is a szolgálatait és dr. Dési Gézát 
kérte föl újabban védelmére. A vádirat elten 
kifogásokkal élnek, úgy hogy a főtárgyalás 
előtt még a büntetőtörvényszék vádtanácsa 
foglalkozik az üggyel, ahol arra helyezi a vé
delem a súlyt, hogy Kosztka István ideiglenes 
szabadlábrahelyezését vigye keresztül.

Dr. Kosztka István féltékenysége és külön
böző anyagi ügyek sok kontroverziát terem
tettek, sűrűn játszódtak te Kosztkáék házá

nál hangos és éles jelenetek.
Ilyen alkalmakkor Kosztka föltűnően ingerlé
keny, heves, erőszakos és durva volt

és többször tettlegcsségig fajult az áldatlan 
viszony.

Ezzel szemben megállapítja a vádirat azt is, 
hogy. Valérián huszáralezredes nyugodt har
móniában élt feleségével. A két család régóta 
jó ismeretségben élt. Ennek folyományakepen 
természetszerűen ismeri föl a vádhatóság azt, 
hogy Kosztkáné, aki nőm találta föl házas
életében a boldogságot, noha egész leikével vá
gyódott erre,

akaratlanul is másnál keresett megértést.
így történt azután, hogy Kosztka felesége a 
délceg Valérián Zsigmond huszáralezredes 
iránt mind erősebb vonzalmat érzett, majd 
szerelemre lobbant iránta. Az alezredes ugyan
csak megszerette Kosztka feleségét. Ebben az 
időtájban történt, hogy a pénzügyi főtaná
csosnak Londonba kellett utaznia. Távolléte 
alatt a szerelmesek gyakran és zavartalanul 
érintkezhettek,

de viszonyuk mindvégig lelki maradt és 
nem lépte át a sexuális élet határait.

A válásról beszélgettek a szerelmesek és 
mindkettőben megérlelődött a gondolat, 

hogy a válás után egymásé lesznek.
Ezután részletesen foglalkozik a vád a már 
ismeretes eseményekkel, pontos leírását adja 
annak az ominózus telefonbeszélgetésnek, ame
lyet Kosztka István véletlenül kihallgatott, 
ismerteti azt a találkozást, amely a Rökk 
Szilárd-utcában lefolyt, ahol Valérián alezre
dest leteritette a féltékeny férj. Az ügyészség 

■foglalkozik dr. Kosztka István lelki- és ideg
állapotával és megállapítja, hogy ez nem lehe
tett semmivel sem földultabb, mint amilyen a 
hasonló körülmények közé jutó tetteseké szo
kott lenni. Azt elismeri maga a vád is, hogy 
a férjnek a lelkiállapota erősen megviselt lehe-

— Vasárnap! hangversenyek. Vasárnap cslo (ártotta 
Radnal Miklós szerzői estjót, amelyen zongoradarabjait, 
továbbá Zsolt Nándor és Zsámboki Miklós közreműködésé
vel zongora.hármasát adta elő, míg dalait Flittner Rózsi 
és Jcndrassik Err.őnő énekelték nagy sikerrel. — Thomán 
Mária első dalestéjén mindazt a finomságot, amelyet ma
gas kultúrájú liegediijátéka reprezentál, előadásában ki
fejezésre hozta s ha technikai készsége ilyen iramban 
fejlődik tovább, mint dalénekesnő is nagyon jelentős té
nyezője lesz zenekultúránknak. — Thomán István növen
dékeinek hangversenyén föltűnt egy kis csodagyermek: 
a 10 éves Bdrkduy Kató, akinek szcropléséhoz’nngy remé
nyeket fűzhetünk.

— Ergcr-Berger .. . (Levél a szerkesztőhöz.) Csöngetnek. 
Amióta áramellenőrök járnak, óvatos vagyok s csak 
makacs tolakodóknak nyitok ajtót. A tolakodó makacs 
és én a félig nyitott ajtóban fogadom az idegent, aki 
nőm áramellonőr, de még az lehet: aláírásokat gyűjt 
Liszka Árpád részére. Liszka Árpád Wolff Károlyt val
lotta valamikor mesterének. Tavaly önkényes fertőtlení
tésnek vetette magát alá, de azért tartja az illatot. A 
Lipól-körulnak és kapcsolt részeinek megmutatja a fer
tőtlenítésről szóló bizonyítványt, amire ajtót nyitnak 
neki. Két helyen már bcbocsátották őt, legalább ezt 
mondja az elémtctt aláírási, iv, amelynek első soraiban 
ezt a két nevet olvasom: Schossbcrgor báró és nyomban 
utána özvegy Fcldmann Izráclné. Schossbergcr báró és 
Fcldmann Izráclné a községi választásoknál tehát őreá 
fognak szavazni ... Visszaadom az ivet és az idegen orra 
előtt bevágom az ajtót. Az ablakból utána nézek és 
hallom, amint az utcán kitör belőle a jólismert nóta: 
Ergcr, Borger Schossberger ... (Cim és teljes aláírás.)

— Lepje meg családját egy bérletjeggyel az 
Angol Parkba. Az idényjegy, amelyet egy
ezerre többen is igénybe vehetnek, 80.000 koro
náért minden nagyobb tőzsdében kapható. Az 
Angol Park kedvező időjárás esetén szomba
ton, e hó 25-én megnyílik

— Óvakodjunk a választási igazolvány-csa
lóktól. A különböző kerületekben működő vá
lasztási! irodák vasárnap arról értesültek, hogy 
egyesek? végigjárják a házakat és egyes lakók
tól, különösen pedig a házmesterektől, vala
milyen ürüggyel elszedik a kiosztásra váró 
szavazási igazolványokat. A IX. kerületben 
egy jólöltözött fiatalember ilyen módon több
száz igazolványt szedett össze, majd beosönge- 
tett egy gyárigazgató lakására és a szoba
leánynak átadott egy csomagot. Amikor a 
gyárigazgató hazajött, fölbontotta a csomagot 
és meglepetve látta, hogy abban többszáz 
szavazóigazolvány van. ügy látszik, az ismeret
len fiatalember a visszaélések elkövetése után 
szabadulni akart a bűnjelektől és ezért csem
pészte be a csomagot egy- idegen lakásba. 
A választási irodák vezetői jelentést tettek a 
kihágásokról a rendőrségen.

— Megérkozott nz úrumlntavfaárra nz osztrák keres
kedelmi és Iparkamarák küldöttsége. A Budapesti Ko- 
roskedclmi és Iparkamara olnökségo a nemzetközi áru- 
mlntavásár megtekintésére, többek között meghívta nz 
ausztriai tcstvérszövotségokot is. .-Íz osztrák vendégek 
vasárnap este, a bécsi gyorssal érhetlek meg és a Buda 
pesti Iparkamara vezetősége a ICeloti pályaudvar királyi 
várótermében rendezett számukra ünnepélyes fogadtatást. 
A fogadtatáson megjelentek <lr. Hornborn osztrák kö 
voiségi tanácsos és Tóvárosi FIschcr fímil, nz áruminta 
vásár elnöke is. A vendégeket, akik sorában ott voltak 
a grácl, innsbrucki, klagenfurti és bécsi iparkamarák 
képviselői, Rellatiny Artúr, a Budapesti Kcreskodolmi 
és Iparkamara elnöko üdvözölte, ami után a vendégek 
a Ritz-szállóba hajtattak. Az osztrák vendégek holnap 
délelőtt megtekintik oe Aruminlavásárt, este pedig a 
Hungáriában estélyt rendeznek tiszteletükre.

— Törvényjavaslat készül a nyomdatermékek köteles 
példányainak beszolgáltatásáról. Három törvényben vol
tak eddig szétszórva azok a jogszabályok, amelyek elő
írják, hogy minden nyomdaterméknek egy-egy példá
nyát be kell szolgáltatni a királyi ügyészségnek, a sta
tisztikai hivatalnak, a gyüjteménycgy  elemnek, az Aka
démiának és a Széchenyi-könyvtárnak. A Reggel érte 
süléso szerint kezdeményező lépés történt abban az irány
ban, hogy a kultuszminisztériumban törvényjavaslatot 
dolgozzanak ki a szétszórt jogszabályok egységesítéséről. 
Ez n törvényjavaslat, amelyhez nomcsnk praktikus, ha
nem kulturális érdekek is fűződnek, rövid időn belül a 
nemzetgyűlés elé kerül.

— A Ixmgyol Állami Szénbányák Kral ewaka.hu la (Kö- 
nigshiitte) szénkiállitásn, amelyet magyarországi vezér
képviselete (Arany János-utea !•) rendezett, tagadhatatla
nul a most megnyílt Nemzetközi Vásár legnagyobb szén- 
zációja. Osztatlan érdeklődést kelt két óriási, Magyarorszá
gon eddig még nem látott széntömb, amelyro a bánya a 
látogatók részére becslőversenyt rendez és a nyerők kö
zött 11 díjmentes jutalmat oszt ki. A bánya kiállítását a 
kormányzó ur őfőméllósága, Walko kereskedelemügyi mi
niszter, József főherceg hosszasan megtekintették és dicsé
rettel nyilatkoztak. A kormányzó és magas kíséretét 
Iliósy Ödön Sándor ni. kir. kortnányfőlanácsos és a 
bánya budapesti vezérképviseletének igazgatója, Adler 
Manó, fogadták és szolgáltak fölvilágositásokkal.

— Nagy kényszereladás harisnyákban, keztyiikben és 
kötöttárukban a rövid időn belül végleg inegszüuő Gutt- 
mann Béla Rt. nagyáruházában (IV, Koronuherceg-utca GJ.

— A M. F. T. It.-nck a Budapest—Dömös—Esztergom 
között közlekedő (kisdunai) személyhajói április 21-től 
kezdve Gizellatclep-állomást is érintik.

50 ezer korona
bevásárlásánál

— Budapesten szabadlábra helyeztek két egri keres
kedőt. A Reggel legutóbbi számában jelentettük, hogy 
Egerben letartóztattak két kereskedőt, akiket azonban 
Budapesten szabadlábra helyeztek. E_ hírrel kapcsolatban 
Sc/twarcs Ignác egri papír- 
megállapít ását kéri, hogy 
Ignáccal nem azonos; nv. 
hanem egyik hevesmogyei 
egri kereskedőnek nem is

— Grönlnnd Brlck. A 
hullámzott vasárnap az árumintavásár látványos I 
tusaiban s a közönség különösen egy pavillont őst 
amelyen ez a fölirás volt: Orönland Hrick. Ez a rejtélyes 
szó csokoládéfagylaltot jelent, fagylalt, csokoládéburok
ban, amelyben nem olivad cl. Az z/r/cus-csokolódégyár ál
lította föl ezt a pavillont s a közönség számára is áru
sította az ujdivatu fagylaltot. A tolongás azonban oly 
élet veszedelmes volt, hogy az eladást a gyár kénytelen 
volt beszüntetni.

— A félszázados magyar paplanipar. Pontosan ötven 
éve annak, hogy nz első magyar paplangyúr a régi 
Károly-kaszárnya istállóiból átalakított üzletsoron meg
nyílt és most, félszázad elmúltával még mindig^ ott szé
kel a Sándor M. Forenc-cég a Városháza, . Kninmer- 
mnyer Károly-utca 1. számú helyiségében, mint örizőjo 
a belvárosi patrícius tradícióknak. A legrégibb paplan
gyár a legfiatalabb maradt mindmáig, legelöl van a ver
senyben és tudott produkálni olyan munkát, mint a világ
hírű „Ideál** paplan.

és játékkereskedő annak 
az ügyben szeroplő Schwarcz 
illető nem is egri kereskedő, 
községben van üzlete 

volt nevezhető.
tavaszi sétálók óriási

Motor
és igy

tömege 
labirin- 
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Budapest a háziurak 
paradicsoma és a ícnkők. po^ta
(A Reggel munkatársától.) A pesti idegorvo

sok igaz örömére, mint február elseje előtt, 
úgy ma is az utolsó percig azzal a kétséggel 
kiizködik a pesti polgár, vájjon az egész ház
bért le kell-c fizetnie május elsején vagy az 
utolsó félórában mégis megkönyörülnek rajta 
a földi hatalmak s megengedik, hogy

lakása és üzlete bérét havi részletekben 
fizethesse meg.

A reményt, hogy az érvek sokaságát, amelyet 
o könyörtelen lakbérrendelet ellen zúdítottunk, 
meg is hallga.ssák valaha, rég föladtuk. Az em
berek jövedelme csökken vagy egészen elma
rad. de a karaván halad tovább s a házbér to
vább emelkedik. Minden európai ország végig
szenvedte a lakásgondokat, mindenütt egy
forma erővel fordult egymással szembe a házi
űr és a lakó, vájjon máshol is ilyen ridegen,

ilyen egyoldalúan
döntötték el ezt a harcot? ./ftm/rídban, tudjuk, 
magasabb a munkabér, magasaid) a tisztviselő 
fizetése, a megélhetés olcsóbb. Ezzel szemben

:t házbér nem emelkedett,
maradt a régi, viszont Becs városa egyedül 
24.000 lakást épitett ez évben. Németországban 
nemcsak az élelmiszerek és az iparcikkek, ha
nem a fizetések és a munkabérek is föltörtek az 
aranyparitás fölé, s a házbérck emelését csak 
most, az emelkedett munkabérek mellett en
gedi meg a német törvényhozás. de ugyanott 
valorizálta, a jelzálogos kölcsönöket is s hogy’ 
mennyit épitett az inflációs időkben Német
ország, azt statisztika nélkül is tudja min
denki, aki odakiinn járt. Európa leggazdagabb 
országában, Angliában a megélhetés költségei 
a békeparitáshoz viszonyítva, fW/<i-kal emel

kedtek. Ezzel az emelkedéssel azonban a 
munkabérek is lépést tartottak, mert egy an
gol vasúti munkáénak 80%-kal, egy bánya
munkásnak 70%-kal van magasabb fizetése, 
mint békében volt, Anglia ezrével építette a 
lakóházakat cementből, fából, acélból és

az angol törvényhozás mégis csak a 
legnagyobb óvatossággal nyúl a bér

törvényhez,
a Ront akt-hoz « Londonban heti egy fontért 
még ma is kap az ember kétszobás lakosztályt. 
Európa nagy és gazdag országai nem tartot
ták szükségesnek, hogy a háztulajdonos
nak nemzeti ajándékot juttassanak, miért 
kell ezt nálunk megfenni? Száz meg százezer 
ember vesztette el a vagyonát zálogleveleken 
s akik értéktelen asszignátákkal fizették ki 
jelzálogos adósságaikat, azoknak az állam az 
arany paritásos bérekben uj ajándékot juttat. 
Rájuk nem vonatkozik a ..gazdasági lehetetle
nülés" exotikus jogelve? 11a még a régi tulaj
donosokról volna csak szó! De a budapesti bér
házak jó egyharmada uj tulajdonos kezén van, 
ügyes spekulánsok, ravasz menekültek kezén, 
akiknek jó szimatját ilyen előzékenyen hono
ráljuk? Egy bizonyos, ha a béremelés eredeti 
ütemét nem csökkentjük,

Budapest a háziurak paradicsoma lesz.
Egy külföldi társulat, budapesti bérháza ez év
ben tisztán négy milliárdot hoz, a jövő évben 
hetet. A ház békében épült, az építése egy
millió dollárba került. Nem számítva a tőke
nyereséget, amit a jelzálogos terhek papír
koronában való törlesztésével elért a társulat, 
ez évben 6%-nál, a jövő évben 10%-nál nagyobb 
a tőke tiszta jövedelme, amire sehol Európa 
hadviselt országainak egyikében példa nin
csen.

E héten a szanálási bizott
ságban is megsürgetik 

a szorzószám leszállítását
Búd pénzügy miniszter 2iz uj rendeletet 

terjeszt a bíróság cüé
(A Reggel tudósitójától.) A Lakók Szövetsége 

ma délelőtt kiildöttségileg keresi föl Vass Jó
zsef népjóléti minisztert, hogy a májusi ház- 
bérnegyed közeledésére való tekintettel meg
kérje, járjon közbe

a házhérré zleffizetés engedélyezése, a tizen
hétezres szorzószám leszállítása és a kincs

tári házhaszonrészesedés eltörlése 
érdekében. E kívánságokról a pénteki minisz
tertanács fogja a döntő szót kimondani és amíg 
a házbér részlet fizetés engedélyezését beavatott 
helyen bizonyosra veszik, addig a tizenhétezres 
szorzószám leszállításához nem sok reményt 
fűznek. Erre vonatkozóan

Temesváry Imre
kormánypárti képviselő a következőket mon
dotta A Reggel munkatársának:

_  A tizonhhétezres szorzótzám leszállítását, szorgalmazó 
l üldötf ségjárás, azt hiszem,

- hiábavaló lesz.
A pénzügyminiszter ugyanis már több ízben kijelentette, 
hogy a tizénkétezres szorzószdm Icszdllitásárn csal; az uj 
költségvetési évben, vagyis júliusban, kerülhet sár. Véle
ményem szerint a mai viszonyok között nem volna he
lyes ohhoz az állásponthoz továbbra is ragaszkodni és 

kívánatosnak tartanám, ba a szorzószáinot az egész 
vonalon mielőbb leszállítanák, nml annál szükségesebb 
volna, mivel <z az intézkedés általános olcsóbbodást 

vonna maga után.
Azt hiszem, hogy az erre vonatkozó kívánság el fog 
hangozni a szanálási bizottság legközelebbi illésén is, 
amelyet a nénzügyminiszter míg erro a hétre főttél- 
lenül összehív zt Reggel Ismertette már azt az öt. pénz
ügyi rondoletei, amelyet a pénriigyministtor bo fog mu
tatni a szanálási bizottságnak. Ezeken kívül

még öt ndókotelésl rendelet kerül a 33-as bizottság elé, 
amelyek az idóhlvataloknak jlsőfoki) pénzügyi hatósá
gokká való átalakításával kapcsolatban azt célozzák, hogy 
a sokféle adótörvény könnyen áttekinthető é' igy az 
adminisztráció egyszerűsíthető legyen.

TRE X C S EN TE PLIC
csodás sikerrel gyógyít

csüzt. köszvényt, ischiast
körút 21 vagy 'lolcfon 81—70

X Pánik az olasz tőzsdéken. Rómából írja 
A Reggel tudósítója: Mussolini beavatkozása 
nem keltette föl az olasz közönség bizalmát a 
tőzsde iránt. A hírre Triesztben a biztosítási 
részvények 1200 ponttal álltak alacsonyabban, 
mint az előző napon, az ügynökök és bizomá
nyosok között viharos jelenetek folytak le. 
Milanóban, Genuában, Turinban és Nápolyban 
hasonló tumultusok voltak. Firenzében olyan 
verekedés kezdődött a tőzsdén, hogy cara- 
binieriknek kellett közbelépni. Ámbár félhiva
talosan kijelentették, hogy a kormány semmi 
meglepő intézkedést nem tervez, mégis a milá
nói tőzsdetanács olyan határozatot hozott, 
amely a pénzügyi kormányzattal szemben 
határozott bizalmatlanságot fejez ki és kelle
metlen igazságokat mond Stefani pénzügy
miniszternek.

X Az amerikai piacokon ismét 4 centtel csök
kent a búza ára. Newyorkból táviratozzék: Az 
Egyesült. Államok terménypiacán tegnap újabb 
eUanyliulás mutatkozott. A newyorki, csikágói 
és winnipegi piacokon a búza ára több mint 
4. centtel csökkent.

X Magyar Kereskedelmi Hitelbank igazgatósága az 
április 2'J-iki közgyűlésen a 22.050,393.359.25 IC nyereségből 
1500 K osztalék kifizetését javasolja. A Schopper J. G. 
igazgatósága az. 1.895,752.905.03 K nyereségből részvényen
ként 3009 IC osztalék kifizetését. indítványozza. Mindkét 
igazgatóság indítványt terjeszt e közgyűlése elé a két 
részvénytársaság fúziójára A Kereskedelmi Hitelbank
1 millió uj részvény kibocsátása által alaptőkéjét 
400,000.000 IC-ra emeli és ezen összes részvényt n Schopper 
J. G. KI. 500.000 részvényének kicserélésére fordítja: 
minden Schopper-részvónyért 2 Kereskedelmi Hitelbank
részvényt ad. A Schopper-cég megszerzésével a bank 
annak idején egyrészt a vaspiacon pozícióját erősitotte, 
n.ásrészt n korona e.lórtéktelcnodési folyamatával kapcso
latban előnyös valorizációt vitt keresztül. Most, amikor 
az arnnymérlegkérdés küszöbön áll, c valorizáció előnyeit 
a bank azáltal hasznosítja, hogy a Schopper J. G. céggel 
való teljes fúziót kerosztülviszi.

x Magyar Forgalmi Bank Rt. az 1924-es üzletévro a
2 201,145,002.21 IC nyereségből a tartalékalnp és nyugdí j
intézet megfelelő dotálása mellett részvényenként 3000 K 
osztalékot fizet.

MICHELIN PNEU
AÜTÖFÖLSZERELÉSEK i

NAGY i
TEL. 21—97__________________ANDRASSY-UT 34

BRÍLLIÁNSOSÍ AT
, i !■■■■■—»»!!, , ctrftgStiban vesz.

Székely Emil 61 S&JAJfSa?

Krűdy Gyuláné Oyermekotthoiia
(2—8 éves gyerekeknek), II, Hűvösvölgy, 

Páfrány-ut 7. szám alatt, minden idő
ben elfogad növendékeket neve

lésre, egészségre és otthonra 
Telefonszám 89—23

BrillUfansokat, gyöngyöket
és régi ezüsttárgyakat tjohmnlnior Ban6 Károly-körut 28. sz. (Köz- 
tcljcs értékbon vásárol ubiHllütuiul ponti városház főkapunál)

szoba topoly, teljes 
borondozés

tölgy, vitrines kom
plett, 4-5 millióért 
külön külön is átadó

Uriszoba klubgarniturával 13-5 millió K-ért
_______________ ______ CToci»y<anie«t«v-utcwi la. szftm

3-5 millióért

kezdők részéire
rövid idő alatt megtanítja fényké
pezni. Az I. Agfa-Foto-Tankönyvet 
ingyen adjufe. — Kérje azonnal 

ifj. Stern Barnát és Tsai 
cégt&S, Budapest Vl» Ó-utca
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Egy délután ClaudeFarrére-nél
Operalibrettót ír a 
század legnagyobb költőjének

furcsaságok.

fogad. Ezüs- 
arca fiatalos 
erősen hang

oz, ami először föltűnik nála.

Paris, április 16.
(A Reggel párisi munkatársától.) As ajtajún nincs föl

irts. (Franciaországban nem szokás táblácskákra kiírni 
a lakó novét.) Csinos szobaloány vezet a fogadótoreiubc, 
amely Páriában szokatlanul nagy terem és amolybon min
den Keletre emlékeztet. Van itt arany pagoda, selyem- 
párnás kereket, sok keleti szőnyeg, ázsiai

Claude Farréro
dolgo7/ószobájúban, könyvei ón iratai mellett 
tös haja ellentmond feketo bajuszának ós 
üdeségénck. Apró vibráló szemek, gyors és 
súlyozott mondatok — ez
Érezni lehet, hogy ez a hatalmas termetű ember a ter
mészet és a tenger örök szerelmese , . .

— Most jelent meg a legújabb könyvem — 
— mondja —, a „Combats et batailles sur mer“ 
(Csaták és tengeri ütközetek), amelyhez kivé
telesen munkatársat, Paul Chack frogatttakapi- 
tányt és jóbarátomat vettem. A könyv a távol 
ázsiai és ausztráliai tengereken lefolyt tengeri 
ütközetekről szólt, a németek és az ántánt ha
talmai között, amihez személyes szemtanú és 
az adatok alapos ismerete kellett. Most újabb 
regényemen dolgozom. Azonkívül

operalibrettót írok: a „Bataille“-t akarom 
szinrevhmi.

Igaz, hogy ebből a regényemből már csináltak 
színdarabot, de szerintem csupán a regény 
írója ültetheti át színpadra müvét. Eddig 
hagytam, hogy mások ültessék át regényeimet: 
a színpadra, ezentúl magam fogom végezni ezt 
a munkát. Bo kell vallanom, hogy a ..ÍTIommo- 
qui assassina...“ (Az ember, aki ölt...) című 
regényem színpadi átültetése, bár Francia
országban a legnagyobb siker volt és több, 
mint 1500 előadást ért meg, szerintem teljesen 
elhibázott. Most fejeztem be egy drámámat, a 
cime „Le Grand Muraille" (A nagy fal), a jövő 
szezonban fogja bemutatni a Vaudevllle-szin- 
ház.

—“* • • •
— Ne higyje, nem lettem hűtlen a Kelethez, 

bár legújabb regényem, óh e.v. először fordul 
elő velem, Pátiéban fog lejátszódni. A Kelet 
még mindig titkos szerelmem, legutoljára. 
,1922-bon voltam Törökországban. Ellátogattam 
Angorába is. Nem fogok könyvet irni erről az 
utazásomról. Törökországban még zavaros min
den, csak most kezd bontakozni. Nem lehet vi
lágosan látni, mi fog következni, várni kell, 
amig kitisztul az ág Törökország fölött.

Budapesti Nemzetközi Vásár

„KÖmgsgrube"

rendez a látogatókö
zönségnek dijmen-

GALLÉRT
ha vásárol, résztvesz a május 15-1 sorsolásban

1O nyeremény

Meinl-kávé

íjnurow!11 koksymlivek

A Fels3sziléziai Lengyel Állami Szénbányák 
(volt porosz kincstári bányák) Królcwskahuta (Könlg«hültc) 

SZÉKKIÁLLÍTÁSA
Vozrtrkópvisolot:

K&szén-Hltftainyag Kereskedelmi és iparü ki 
ezolőtt: AOLER MANÓ

Budapest V, Arany Jánox-uitea 9. Telefont 63—12
A kiállítás egyik lopfórdekesebb látványossága 
n „KOnlflagrube'* bánya úttal tdúllitott

óriási szőntömb

35,000.000
értékben

a bánya a vásáron súly becslő" versenyt
tosen rendelkezésre bocsátott szavazólapokkal. A szén tömb súlyának pontos vagy 
legmcgközelU'íbb becsiül között a következő 11 értékes díj lesz ingyen kiosztva: 

díj................ 30 métermáiea \ „
91. ellj................ 20 métermóna I „KomgsgrubQ*1

! “«»®" házWUtSozén
Biidnpcston költBégmcntOBen házhoz „állítva. Egyób tudnivalók n szavazólapon 
A pályázatok eredményét A REGGEL fogla kBxOlnll

„Bataille“-ból — Pierre Lotit tartja a XIX. 
Meggyőződése, hogy a ma

gyarokat igazságtalanság érte
és— Szerintem a jó regénynek kalandosnak 

egyszersmind pszichológusnak kell lennie. I*el
münkét végeznek azok, akik' csupán pszicho
lógiát visznek a regénybe, de nem adnak cse
lekményt hozzá vagy csak történeteket mesél
nek pszichológiai bázis nélkül.

Beszéd közben sótálgif, szabályos, határozott lépések- 
kel. Itt, a kis szobában olyan, mint a parancsnoki hí
don a kapitány, tekintető is a távolba róvcrlcz. Meg
kérdezem, ki a kedvenc Írója?

— Ezen egy pillanatig sem lehet, habozni 
— feleli —, kedvencein Pierre köti, ő a XIX. 
század legnagyobb Írója. (Ezt olyan határozot
tban mondja, hogy nem tűr ollcntmondést.) Ac- 
kem mesterem, jó barátom volt s erre buszke 
vagyok. Könyvtáramnak legszebb darabjai 
Boti könyvei, amelyeket mind nekem dedikált. 
A drámaírók között a legnagyobbnak Bern- 
steint tartom, ő már színházi nyelven gondol
kodik, ez pedig ritkaság. A XIX. századnak 
nagymestere Mussct. A többi elévült. Dumán 
emészthetetlen, Ar.gier közepes tehetségű. Nagy 
drámai ró még Porto-Riche. Tehot séges Sacha 
Guitry, Curel. A fiatalok közül láttam Car
ment, Paul Raynalt, Nalansont, Cromme- 
lynckef, nagyon sokat ígérők.

— A filmtől sokat remélők, de egyelőre 
csecsemőkorban van Kezdetleges. A filmnek 
pedig .sokkal nagyobb a kerete, mini a szín
háznak és ón azt hiszem, hogy valamikor és ez 
talán már nincs is olyan messze, a film vesze
delmes vctélytársa lesz a- színháznak. Deliét 
egyelőre a ifim nem müveí^-ot. Nagyon rossz
nak tarlóm például az amerikai filmeket, ogy 
gondolat, egy ötlet sincs honnük. Bár fölvéte
leik igazán elsőrangúnk, mégis unalmas, mii- 
vószietlen filmeket gyártóinak.

— A magyaroknak mindig igaz barátja vol
tam és vagyok. Élénk figyelemmel kísérem, mi 
történik Magyarországon. Tudom, nagy rokon- 
szonvvel viseltetne': irányunkban. Különösen

a francia irodalmat nagyon jól ismerik, 
valósággal meglepett magyar Ismerőseim

nek ebltell kitűnő tájékozottsága.
Tudom, hogy főbb regényeim, A csata, A civi
lizáltak, Az ember, aki ölt.... A kis szövetsé
gesek, mind lo vannak fordítva magyarra és 
igen nagy népszerűségnek örvendenek. A mos 
tani politikai helyzetről és az ottani viszo
nyokról nem tudok kritikát mondani, annyira 
nem ismerem a magyarországi viszonyokat. 
Azt hiszem, hogy maguk is átmeneti állapot
ban élnek,

igazságtalanul jutottak abba a helyzetbe, 
amelyben most vannak.

Sohasem tekintettem Magyarországot volt 

Iparcsarnok

ellenségnek, inkább barátnak. Belesodródtak 
akaratukon kívül, szivük ellenére a szörnyű
séges háborúba. Annyi történelmi kapcsolat 
■köti össze a francia ós magyar nemzetet, hogy 
ezt nem Jöhet elfelejteni. Nagyon jól ismerem 
a magy.ar történelmet, azért, érzem magam 
följogosítva, hogy ezeket mondjam. Sajnos, 
a magyar irodalmat nem ismerem, de ez a. 
maguk hibája, nagy költőik müvei sincsenek 
lefordítva franciára, csak azt tudom, hogy na
gyon aktív irodalmi élőt van Magyarországon. 
Úgy volt, hogy Budapestre megyek, hét elő
adást tartani, do az utolsó pillanatban ez az 
ut elmaradt. Kérem, tolmácsolja baráti üdvöz
letemet a szimpatikus Magyarországnak!...

Pallós István
• Ml van hát az Operával? Különböző auten

tikus miniszteri és államtitkári nyilatkozatok
ból az Opera helyzetét igy konstruálhatjuk 
meg: /V- szezón elején elkezdte a miniszter 
államtitkárai segédletével kapacitálni a publi
kumot, hogy ne járjon az Operába. Először 
csak arról jelentek meg terjedelmes nyilatko
zatok, hogy az Opera rosszul megy, az Operá
ban zavarok vannak, ott fölösleges és tehetség
telen tagok vannak. Amikor ez mind nem bi
zonyult elégnek és az Operába mégis ment 
valami közönség, akkor mesterségesen kiéle
zett válságok következtek, a zenekart sztrájkba 
engedték és a miniszter a fórumon kijelen
tene, hogy az Operában nincs művészet, de ö 
majd visszahozza oda azt. Most aztán a tekin- 
íényti-.zlelő publikum elhitte a miniszter meg- 
áliapitíe út és azt mondta: jó, hát megvárom, 
amig kitakarítják a tehetségteleneket és a mi
niszter visszahozza a művészetet. Amikor az
tán kitűnt, hogy' az Operának mégis nárszáz- 
ezer korona deficitje lett, a miniszter fölhábo
rodott. hogy miért nem megy az Operába a 
publikum? Most, ugylátszik, az a helyzet, hogy 
előbb az idei szezon deficitjére kell póthitelt 
kapni miszlcr Smithtől, mert: ha nem kapnak, 
akkor a jövő évi szubvencióból kell ezt az ősz
szeget kispórolni. Ámde a jövö évi szubvenció 
anélkül is kevés, mert a miniszter kijelentette, 
hogy kevesebb, de jobban fizetett taggal akar 
dolgozni, tehát a leépítéssel nyeri, megtakarí
tás elmegy orré a töhbgázsira, sőt valószínű, 
hogy a megmaradó primadonnák jobb gázsi
jára nem is futja a megtakarításból, hanem a 
szubvenciót, kell fölemelni. legalább ezt olvas
suk ki a Székely hidl-f éle tárgyalások kiszivár
gott híreiből. A helyzet, tehát az, hogy az 
Opera élére crőskezü direktor kell, aki végre
hajtja mindazokat a reformokat, amiket a 
szakértők ajánlottak, abból a pénzből, ami 
nincs. Mascagnit, Walter Brúnót és más jclc- 
f-okot emlegetnek, akik csak fölragadják majd 
a dirigensi pálcát és a mínuszból azonnal 
plusz lesz, a gázsik meghíznak és a lerongyolt 
színpad pompás dekorációkba és kosztümökbe 
öltözik és minden hang csillogni fog és a kó
rus és a zenekar lemond minden mellékkere
setről, hogy éjjel-nappal próbálhasson. Ez az 
úgynevezett^ karmesterkértlés, az Opera centrá
lis problémája és ha ez megoldódik, az Opera 
kint ran az összes vizekből.

ipari szakma !
63. szám |

i
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

úgyis, mint szerelve tisztelt, kedves uram- 
bátyám, hogyan méltózlatott mulatni a Bíró
dat ab premierjén ?

— Nono. Nonono.
— Hogyan? Nem merek hinni füleimnek. Ne

tán e. dodonai kijelentése Kedvességednek, azt 
jelentené, hogy ezúttal... hogy ezúttal kivéte
lesen... nem, erre gondolni sem merészelek. 
Pardon, könyörgöm; rögtön folytatom, csak le
porolom egy kissé Arányosságodat, — egy pil
lanat az egész, itt van egy kis fal vagy liszi, 
vagy púder a könyöke csücskén. így — ni, 
kisztihand.

— Én nem merek hinni a füleimnek. Ez a 
hang, ez az udvariasság... Ébren vagyok vagy 
álmodom?

— Álmodik, instálom, álmodik. Mint ahogy 
a Biró-darab is egy költő gyönyörű álma.- A 
tragikus sorsú kis Mariskát, akit az élet elké
nyeztet, tejbe-vajba fürdet, hogy aztán kine
vesse s a halálba, cihái ja, nagyon megszerettük, 
megsajnáltuk. Aki a szegény kis Mariskái meg
álmodta, annak sok szive van, hite van a mes
terségében, ha itt-ott meg is feledkezett a dra
maturgia némely alapvető törvényéről. Bíró 
Lajos visszatérése a magyar színpadra minden
esetre többel jelent, mint ifjú akadémikusaink 
hideg és hazug nagyképűsége, vagy min! kö
vérke külvárosi irodalmáraink legújabb ta
vaszi rigjátéka, vagy nyári operettje, amelye
ket a kassza felé sandítva, slelve tűz műsorra, 
az üreszsebü direktor. S bár a „Szegény kis 
Mariskádnak akadnak ellenlábasai szép szám
mal, A Reggel lándzsát tör mellette sok min
den egyéb jótulajdonságán kivill a szinészA; 
kedvéért is, akik között Titkos Ilonában cs az 
Uniónál ezúttal először föllépő Somlayban 
éreztünk legtöbb szere tetet a darab és a szerző 
iránt. Titkos szép volt és forró, mint a júniusi 
nap, Somlay izgalmas cs félelmetes, amilyen
nek fíiró ezt a szerelmi brávót elképzelhette.

— Na és a „Dolly"?
— Megtisztelve, érzem magam, hogy kérdé

seivel kitüntetni méltóztatik. Tartom kiváló 
szerencsémnek. Sajnos, csak annyit mondhatok 
a kis „Dollysról, hogy mindenkinek tetszik. 
Mindenki másnak. Nincs kizárva, hogy egész 
jó ez az ángliusba oltott labanc operett, de ha 
new igy volna, úgy Dollyra is áll az, ami 
Mariskára. Jól játsszák. A kis Molnár Verát 
A Reggel már 3 évvel ezelőtt fölfedezte, még a 
régi Royal-Orfeumban, ezúttal jusson tehát né
hány jó szó a darab egy másik színésznőjének, 
aki ezidcig még nem tudott a Tisza Kálmán- 
térről a városba bejutni. A hölgyet — igen, kéj
rom: Vigh Manóinak hívják, igazán szép 
hangja van, gráciával táncol, van benne va
lami édes, Pctrás-szerü báj, egész biztos, hogy 
eléri meg színpadi rangban, — valami nagyot 
mondjak? — a billeri pléhgallért is.

— Óriási!
— Fogadja őszinte elismerésemet a csodál

kozással vegyes elismerés ez indulat szaváért, 
amelyet utóbbi időben oly ritkán, hallék öntől, 
óh. mester. Most, pedig kegyes engedőimé
vel és merész fordulattal áttérek az Unióra, 
amely e héten két színházában is jubilál.

— Na ne...
— De mondom. Még pedig a. Királyban és 

a Belvárosiban. A Királyban százhuszonötöd- 
szőr kerül színre, mégpedig Lábass Júlia jó
voltából egész csinos házakkal — a „Szibill", a 
Belvárosiban pedig százzal kcvcscbbedszcr az 
„Én már ilyen vagyok". A Magyarban ma dél 
' lőtt kezdik próbálni Ilennequin és Vcber urak 
„Monsieur de 5 heurc" cimü darabját, amely
nek két hét múlva, lesz a premierje. Magya
rul „Ginettc-bar" lesz a címe és Makay Margit, 
Csórt os és Törzs játsszák a főszerepeit. Addig a. 
„Magnctic" és a „Csibi" marad műsoron Bajor 
elárvult szerepeiben. Tassy Máriával és So
mogyi Nusíval. Tassy vasárnap délután Bajor 
„ All ona"-beli szerepét is átvette nemcsak a 
publikum, de a színészek elismerésére is. Ez 
n fiatal színésznő a magyar drámai színpad 
egyik legszebb és legérdekesebb ígérete, teg
napi beugrását partnerei, élükön. Csortos Gyu
lával, valósággal ünnepelték.

— Na és tényleg tud ez a Tassy?
— Mint egy nagy. Ha kell, finom, mini a 

mgndula-jam, de ha kell, csípős, mint a gyom-
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bér. Már ludnillik, mint az — édes „dzsinzser". 
ilyennek, képzelem el Titkos Ilonát, majd — 
az „Osztrigás Miéi"-ben, mert ha szabad, mély
séges tisztelettel leendő kormány főtanácsossá
godnak bejelentenem: a Belvárosi Színház 
nagy titokban az „Osztrigás Mici“-t készíti elő 
Somlayval és Titkossá! a főszerepekben.

■- Operaház?
Az Operaház két „Denevér"-előadása, ame

lyeket az ismert, társadalmi akció javára ren
deznek a művészek, szenzációsnak ígérkezik. 
Minden apparátus, amellyel ez a hatalmas 
színpad cl van látva, megmozdult, hogy egy 
nagyszerű erőfeszítésben tanúsítsa. Operánk 
élnihivatot tságál. A második föl vonásba ékelt 
divatrevü a legelőkelőbb cégek föl vonulása 
lesz. Szombaton a Fisclier Júlia, Girardi, 
Neumann Berta cs Rciter cégek, vasárnap a 
Dénes, Farkas és Holczcr cégek kisasszonyai 
viselik a szem kápráztató és szivdobogtaló kreá
ciókat. A népszerű Buszt József éjjel-nappal 
talpon van és segít a: akció társadalmi szer
vezésében s őneki köszönhetik az operisták 
mindenekelőtt azt. hogy megnyerte Fóti Fe
rencet, az előkelő Váci-utcai icxtilnagykeres- 
kedöcég főnökét, aki összeköttetéseit az akció 
rendelkezésre, bocsátotta cs aki nélkül aligha 
sikerült volna a főváros legelső és legrczer- 
váltabb cégeit megmozgatni.

— Na és a Víg?
— Szolgálatára, listavezető uram: jön a 

..Fany és a cselédkérdés". Szerzője Jerome K. 
Jerome, akinek nevében a K-betil magyar 
vonatkozást, jeleni. Jerome ur ugyanis fia 
Klapka tábornoknak, Komárom hős védőjé
nek. Jerome édesanyjától azonban elvált és a 
gyermek anyja nevét viselte. Az ilyenformán 
külön is érdekes vígjátékban röviden arról 
van szó, hogy egy lord elvesz egy táncosnőt 
felségül, de nem mondja meg neki azt, hogy 
ö lord, hogy a hölgy önmagáért szeresse. En
nek a lordnak a. házában évszázadok óta van 
egy cselédség, ugyanaz a család, ezeknek, a 
görlice — rokona. A táncos görlicét Gomba
szögi Frida játssza, akit a második fölvonás
ban meg is látogatnak régi pályalársnöi és 
műsorukból be is mulatnak egyet-mást. így 
tehát Gombaszögi Frida énekelni és táncolni 
is fog a „Fanny"-ban, Annyit tudok még a 
Vigröl, hogy megvette Galsworthynak „Loyal- 
tics" cimü darabját, amelyet a múlt héten 
mutattak be Bécsben, nagyobb sikerrel, mint 
itt az „Ablakokkal és hogy természetesen egy 
betű sem igaz abból, hogy a Vigszinhdz 
trösztöt csinál. Elég neki a. jóból a kevés, is. 
Viszont az sem igaz, hogy a Viget eladják. 
Egyébként, ha Blumenlhal Pestre jön — és 
most éppen útban van — ezek a hírek mindig 
föl szoktak bukkanni. A szezont, amint ez 
ismeretes, operettel zárják le. részint a Fő
városi Operettszináz. részint, a Vígszínház tag
jaiból összeállított társulattal. Rogy melyik 
lesz ez az operett, még nincs eldöntve. Még

■
■
■

iRenaíssaniGei
■
R
■ Hétfőtől péntekig

Szombaton este, 
vasárnap délután és este 

I
W

'és a bécsi Deutsches Volkstheater
vendégjátéka d

■

egy nagy operettet mutat be az idén a Király- 
Szinház is, a „Dante in Purpur"-!, amelynek 
magyar címe, még nincs, főszerepeit pedig 
Lábass (Júlia), Honthy Hanna, Rátkay és 
Nádor fogják játszani.

— Na és a pletyka?
— Előbb a mai. slágereméi. Molnár Ferenc 

egészen uj darabba kezdett belé. Nem. nem. a 
„Római lakomádról van szó. azt egyelőre, félre
tette. Az uj, vagy mondjuk, legújabb Molnár 
Parisban játszik és egy kis lányról szól, aki 
egy nagy áruházban mídinett.

— Hol??? Mikor???
— Egy szót se. többet. A pletykák, előtt pedig 

egy harctéri hír: megkötötték a sólyom! békét. 
Sólyom Jánoskái, az Apolló-kabaré dizözét 
ugyanis néhány napig degradálták, amennyi
ben műsor technikai okokból az első részben 
léptették föl, holott Sólyom Jancsi ősidők óta 
mindig a második részben lépett föl. A mull 
heti premieren azonban Haltai Jenőnek egy 
gyönyörű versével — amelyet lapunk más he
lyén közlünk is — a művésznőnek olyan sikere 
volt, hogy sietve visszatették — ugyancsak 
müsortechnikai okokból a régi helyére, a má
sodik részbe. Most még egyet: egy édes kis 
színházi csibiért egy speditőr úgy összeszab
dalt egy gyárost a mull héten párbajban, hogy 
a gyárost alig tudták az orvosok összevarrni. 
Ebből a csibiből még csibe is lesz, akárki meg
látja ...

■11 in—eat——

(*) Operettszubrett, mini vígjátéki .színésznő. 
Somogyi Nusi, aki az utolsó években igen nép
szerű és egyéni alakításokkal gazdagította az 
operettszinpadot, az este váratlan piruettet a 
Magyar Színházban termett: eljátszotta, a 
.,Csibi“-ben Bajor Gizi szerepét. Ez a vak
merő és érdekes vállalkozás sikerrel járt. So
mogyi Nusi, amint megtalálta önmagát. sajá
tos, angolos, érdes, karri’katurára hajló humo
rával otthonossá lett a prózai színpadon is. 
A harmadik fölvonágbau pedig, ahol a kislány 
szerelmes nagylánnyá nyílik, egészen meglepő 
volt, hogy ez a esti fond árosán vidám, szélesen 
mosolygó színésznő, milyen gyöngéd, finom, 
érzelmes tudott lenni. Somogyi Nusi. mintha 
újra kezdené a színésznői pályát!

* A „Fanny és a caelédkérdéa" bemutatója a Mgszin* 
házban szombaton, o hó ‘25-ón, HiS órakor kezdődik. A le.g- 
nngyobb érdeklődéssel várják Jerome K. Jerome pompás 
vigiátókát. amely nagyszerű szereposztásban kerül színre. 
A premierro előjegyzett jegyeket kedden dóiig tartják 
fönn. Azután ezeket is eladják.

• Legolcsóbb helyárak — legnagyobb operettsikerJ 
Nézze meg a „Dolly‘‘»t n Városi Színházban.

* Uferini 2 bucduelöadása ma. és holnap 
8 órakor a Vigadóban.

• Legolcsóbb helyárak — legnagyobb operettslkerl 
Nézze meg a „Dolly".t a Városi Színházban.
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:MOZI X3
Rádió-Film

MAE MURllAY-nak, a népszerű amerikai filmszínész- 
nőnek vasárnap kellett volna Uudapestre érkeznie. Mac 
Vurraynak azonban olyan nehézségei támadtak az olasz 
és a német vízum körül, hogy nem tudott átjutni a 
francia határon. Visszament Párisim, ahonnét rövidesen 
visszatér .'.merikába.

///A-77.V-77A', a filmszínész-farkaskutya amerikai és 
európai túrára indul. Páriában az Emplrcbcu egy szkeccs- 
ben lép a kntyaszinész — színpadra.

HAH! HAH! TtAH! a címe a legújabb Maróid Liúyd- 
burieszknek. A cím nemzetközi: minden nyelven ugyanaz 
az értelme!

.! „FAUST" — FI IÁJUK elevenedik meg legközelebb. 
A filmet, az Ufa-H'mgyár csinálja meg: ez lesz második, 
legnagyobb világfilmje a „Xibclungok" mellett, kTcfistol. 
Emil Janninf's fogja játszani, Faustot pedig John 
fí'arrimore.

Il-'AN .MOSJOUKIX befejezte Turcsanszkij renriezésé- 
ben a Strcgoff Mihályt, az ismert Verne-regény film
változatát. Uj filmjét ö maga rendezi. A film, elme: 
„1975" ______

A KílS'Wai
Egyenlőtlen üíizflelem Ahalan és Rín-Tin-Tin 

ffflzí -- Akaién tavára
noru, elriasztó fegaiom tíz: ..állat az emberben". 

Annál csőd ú latra inéi több azonban önnek a fogalomnak 
az ellenkezői: : az ember az állatban. Csodá latrnméltóbb, 
meri ez a lélektolen. knlínrútían. erkölcs és bit. gon
dolkozás ts minden magasabb rendű életműködésre kép
telen állal világ egyes egyedi -inak szintc-s-Jnl c emberi 
nívóra ra/ó fölemelkedését, jelenti,

Mindkét esetre bőségesen akadnak példái;. Ahogy az 

aReccel
ember megcsufolja néha önmagát, úgy emelkednek ki 
a kutyák, lovak, majmok tömegéből ezeknek az állat
fajt últnak egyes képviselői.

Ilyen bámulatos csodája a természetnek 
Atkatan is, amely most mutatkozott be a ma
gyar főváros közönségének.

Akatan — kutya. Farkaskutya. Magyaror
szágon látott napvilágot — és most az egész 
világ csodája. Jack London, a világhírű re
gényíró, aki már regényt irt ennek a csoda
latos állatfajtának egyik kiváló képviselőjé
ről, maga is elcsodálkozna, ba Akatan képes
ségéit látná.

llin-7'in-Tin, aki a. farkaskutyák koroná
zatlan királya volt, mert embermódra tudott 
érezni. egyszerre háttérbe szorult, jelenték
telenné vált, ahogy Akatan megérkezeti.

A b em utat óól őadáson könny és kacaj között 
hánykolódott minden emberi szív, amely ta
núja volt, e nemes állat csodával határos cse
lekedeteinek. Mert

Akatan öntudatos lény, amely cselekszik, 
alkot, dolgozik, mint mi, emberek,

A film úgy hatott, mint valami megfoghatat
lan csoda — és ez nem is lehetett inasként. 
Akatan győzött, és Jiudapesten ma mindenki 
csak róla beszél.

A gyönyörű és izgalmas film fölirnhíit. flndá István 
irtn. Nemes egyszerűsége, komöly és színes mngynr uíg.i 
mindenki! magával ragadott. Az ..Akatan"! a Kamara 
és Corrln-Szinház mutatta be. tomboló siker mellett. 
Kiegészíti a műsort az ,,A>nig rr/y icrél eljut átlóig" 
című vígjáték, amely maga is szenzációja és slágere 
lehetne bármelyik fihh-inüsornnk.

Améfcor ö guiHoílne Bneginsiui
A guillotine: emberi sorsok tragédiáinak sötét <s lég- 

utolsó állomás::. Hu indul, a végső fióhn.i reszket a szi
vekből az ajkak szederjes szögletébe, Utána csak a 
nirvána, a végső, .szomorú megsemmisülés következik. 

Az élőt, vagy az addig volt életkörülmények megsem
misülése.

A guillotine mellett néha az apa all, néha a hóhér 
néha a szerelem. Mert a guillotine ma már a sors kő- 
nyörtolen tragikumának véresemlókü szimbóluma.

A „Guillotine" ezúttal modern drámának a 
címe. Filmdráma a „Guillotine", amelynek 
minden egyes jelenete az idegtűi végső feszült- 
ségét, a, szivek könnyes remegését, a tragédiák 
bánatát felhőzi szemünkre. De emellett néni 
vigasztalan, ijesztő, rettenetes. Olyan, mint az 
élet: napsugárral és viharral vegyes.

A „Guillotine" marmlmdo emlékű filmnek ígérkezik, 
mert a jó filmok, a szenzációs filméi; minden erényével 
dicsekedhet. A „Guillotine" pénteken kerül bemutatásra 
a Kar,tarában.

Százezer (^5n?;es, nézte meg eddig 
SuaapíisteH a „Tizwancsoiat“-ot

Newyorkbnn kerek egy évig futott és ugyanilyen 
arányban uraltr Amerika több városában is a műsort 
a Jennnie Macphersov világhírű regényéből készüli cso
dálatos filmalkotás: a „Tízparancsolat". De Európában 
is hasonló sikereket ért <1 ez a mindenképen tökéletes 
film. amely Parisban négy hónap óta és ma is még 
szünet nélkül miborem van. Berlinben ugyanez, a hely
zet. úgy, hogy méltán állíthat jut: azt, hogy nem vált 
mér/ film, rímel// egyöntetű: n ilyen óriási hatást ért. 
volna meg a világ minden :ámolt< vö kultúrával rrn- 
dtlkczö városában,

Budapest intelligens közönsége is teljes mér
tékben méltányolj;!, a film kiválóságát. Bizo
nyítja ezt az is, hogy négy hét óta előre el
adott házak mellett folyik a. nagy világslágcr 
előadása, a Iloyal Apollóban, amely az álta
lános érdeklődésre való tekintettel kénytelen 
volt az ötödik hétre is prolongálhatni a csodá
latosan szép filmalkotást, Így a Iloyal Apolló 
műsora már ötödik bélen változatlan marad: 
a „7'izparancxolat"-ia], amely Budapest idei 
iilmélotének is csak ug.v szenzációja lett, mint 
a többi világváro oknak.

M©5 fehéirnemüosztáEy: 
(Csők Calvln-ífr: Áruházunkban)

Gyagsiuszfövetosztálys

Kabátkoverkó, 175.000
Kitűnő használati öltönykelmék 
üivatmintás öltönykelmék . . . 
Soí1'’ divatöltönykelme,újdonság- 

Raglánkelmék, tartós minőség 
Oivatkockás alj- és ruhakelme, duplaszéles 
Eolinszöyésii kosztümkelme, 
Kombinált öltönykellékcsomag

(tartalmaz ogy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

85.000 
120.000 
178.000 
157.000
78.000 

175.000 
175.000

(Csak Calvin-térD Áruházunkban)

Női koverkókabát, '°9^ 580.000 
Angol Homespun női kabát Üffiág 
Divatcsikos aljak.......................
Trikózsemper, S?ndO1^8?inöb’on.........
Fehér grenadinbluz................ ..
Férfi gumi esőköpeny ..............

SelyemosztABy b
Csikós müselyein, $í°ns8&R.... 
Liberty-selyem ruhára, "Síén « 
Crepe de Chme, kitűnő minőségű.. 
Selyem-marocain, Xuk?.’.8.b.b.. 
Trikóselyem, Skj7?™/’0.1; cm-

2, 2‘/2» 3 ás 4 méteres 
sstfvet«a selyem* és mosé-

16.500
21.000
25.000
23.000
38.850
45.350
50.000
19.450

7.800
14.800

146.150
299.000

ha tiszt 'zsebke ndő, a zsu r r a 1 
nnixii'ili Ilin* «ZKiirrMl.nappali biniüzv<.................. ...

nadrág, azsurral, hímezve 
hálóing, azsurral..............

700.000
89.000 

125.000
96.000

298.000

59.000
86.000

115.000
133.000
95.000

maradékok sst-

Vászonosz&ályt; 
Fenyves mosott sifón vás^u11’ •. 
Bőrerős angin............................ ..
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
BatlSztsifÓn, «3 cm széles.........................
Batisztsifón , 130 cin széles .....................

Pamut lepedővászon, 150 cm széles 

Pamut paplanlepedővászon '“íés 
Kitűnő törülközők .....................
Flanelt portörlő..........................
Pohártörlő.....................................
Kávéskészlet, ftzmíiycs .................
Étkezőkészlet, Wemélycs.....................

és szSvftttáruosztálys
(Csak Calvln-térl áruházt,nkben)

Női harisnyák, minden sziliben 
Kitűnő kötött női harisnyák 

dupla talppal és sarokkal 
Fátyolvékonysáou nö'i harisnyák, . 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfizokni, flór, kitűnő minőség ... 

Gyermektrikók,minden színben 
Tavaszi gyermek kötött gar

nitúra, 4—10 évesig...........
Férfi svédkeztyü .......................
Hói kötött gyapjumellény, divatos színekben 
Ntíi tavaszi kötött kabát, fiSS® ....

5.600
33.00(1
33.00(1
79.556
90.600
66.600
42.500
70.000 

170.000 
215.000

500
9.000

20.000
37.000

7.000
23.000
15.000

170.000
25.900 

148.000 
242.000

Női
Női
Női
Női
Butiszt szoknyakoinbiné, azsurral 

Sifón nadrágkonibiné, hímzéssel 

Füzővédő, azsur és hímzéssel 
Pamutvászon párnahuzat ... 
Pamutvászon paplanhuzat. .. 
Színes paplan , kit'inő minőségű , , 

Valaneien-csipkc.......................
Menyasszonyi és Uabnkelcngyűkben 

nnejy vAlnsztúU

Féríaff e&témemlíoszfiáiy s 
(Csak Calvin-lérl flruháiunkban)

Színes nappali ing, lérnHiltt.". 5.0.1’. 

Flanell sport férfiing, kót gallérral 

Pikémellü ing, fehér................
Kitűnő hosszú hálóing............
Hosszú alsónadrág, köpperből 
Rövid alsónadrág, iniiinő minőség . 

Py.iailia öltönyok, nagy választókban 

Mintákat

69.000
85.000
92.500

103.600
64.750
31.500

214.600
kívánságra 
készséggel 
kUldUnk

mfötten színben
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Ella, - az uj „ Gombaszögi“ 
Egy drámai starjelölt, akinek dizőz ambíciói vannak, 
miközben keresztrejtvények megfejtésével foglalkozik

(A Reggel 'munkatársától.) Van itt. Pesten 
egy édes, kövér, kis színésznő. akit hosszú 
ideig valahogy nem vett komolyan sem a 
színház, som a publikum. Gombaszögi Ellának 
hívják. Húga Gombaszögi Fri dáliáik, a Víg
színház művésznőjének. Valahogy mindig az 
volt a vélemény Elláról, hogy főleg azért, van 
színpadon, mert ezt. a nagy Eriéi miatt köny- 
nyebben megengedheti magának, mint más, 
akinek nincsen egy híres tragika nővére. Ez 
így volt mindaddig, amig Ella a Vígszínház
nál volt, ahol szerepeket se nagyon kapott, de 
meg a starok erdejéből sem csilloghatott ki 
valami könnyen, mint mondjuk, valami árva 
szontjánosbogárkia. Fogta magát tehát és 
abban az időben, amikor Faludi Jenő a star- 
rendszor intézményét megalapította, átlépett az 
uj Unióhoz és ettől a pillanattól kezdve min
den megváltozott. Ella szerepet kapott és már 
az első szerepben nagyon szép sikere volt, a 
kritikus bácsik fölfedezték, hogy: nini, milyen 
kedves ltis baba van öli a színpadon.. Aztán 
komolyabban is írlak róla s most már úgy áll 
a dolog, hogy a publikum határozottan örül, 
ha Ella nevét a szinlapon olvassa, mert tudja 
róla, hogy Ella egy kedves, vicces, tehetséges 
színésznő, akin nevetni lehet, akit jó láéni a 
színpadon. Ellának megint nagy sikere volt a 
Biró-darab tegnapelőtt i premierjén. A Reggel 
tehát szépen kézen fogja, őt, előrehozza, a 
rivalda elé s reflektorainak fényében meg
mutatja őt a publikumnak egészen közelről is. 
Beszéljen, kedves Ella, mondja el. hogy tetszik 
magának az, hogy most egyszerre folyton si
kere van?

— Hát. örülök, persze.
öt évig ültem, mint egy hülye, a Vígszín
háznál, mindenkinek sikere volt, csak ne

kem nem.
Már teljesen elvesztettem az önbizalmamat, 
azt hittem, hogy biztosan bennem van a. hiba.

A szőlősgazdák hadat üzennek 
az antialkoholista propagandának és a 

vasárnapi szesztilalomnak
Bort követeinek a katonáknak — Szerintük minden katonának 

naponta három deci bort kellene elfogyasztania
(A Reggel tudósitójától.) A Magyar Szőlős

gazdák Országos Egyesülete vasárnap délelőtt 
az Omgc dísztermében, közgyűlést tartott. 7<o- 
sinszky Viktor elnök a bortermelés és értékesí
tés súlyos válságáról beszélt és arra figyel
meztette a bortermelőket, hogy

az áraikat spekulatív célokból no tartsák 
tulmagasra.

Ma nem olyan időket élünk, hogy a borral 
spekulálni lehessen. Hosszabb ideig nagyobb 
borkivitelre nem számit hatunk, a hazai fo
gyasztás pedig nem bírja el a magas árakat. 
Ezután dr. Baross Endre igazgató iomerteUc 
részletesen a. hazai bortermelés bajait. Ajánla
tára a közgyűlés elhatározta, hogy fölterjesz
téssel fordul a kormányhoz és kéri elsősorban, 
hogy az autonóm vámtarifa meg változtatásá
val a kormány tegye lehetővé a bortermelők
nek az olcsóbb termelést. Ebből a célból szük
séges, hogy a termeléshez szükséges iparicik
kek alacsonyabb vámtételekkel jöhessenek, be 
az országba. Kérik a bortermelők, hogy a bor
export. céljaira a, Máv. 40°k-os szállítási ked
vezményt adjon, továbbá a kormány segítse 
elő a belső bor/ogyoszlás erősítését. Erre- 
vonatkozólag a fölterjesztés példaképen meg
említi, hogy amig a nyugati államokban min
den egyes lakosra fejt nkónt es évenként 100 li
ter bor fogyasztása esik, addig nálunk,
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Na, de most végre sikerült meggyőznöm ma
gamat az ellenkezőiéről.

— Hát hogy kezdődött a dolog?
— A „M.asamód"-(\a\ kezdődött kérem szépen. 

Egy kis kalaposlányt játszottam és nyiltszini 
tapsot kaptam. A következő darabban már 
nagy szerepet kaptam, egy öreg halászkofát, 
amiben még sokkal kövérebbre, kellett kitöm
nöm magamat, mint amilyen vagyok, ebben 
mór határozottan nagy sikerem volt. Rögtön 
utána egy 16 éves kislányt játszottam a „Vörös 
emberiben, azután meg az „Altoná“-ban azt a 
bizonyos szerepet, amit nem tudom, hogy hogy 
jelöljék meg. Most pedig a Bíró-darabban 
ezt a pesti méltóságom asszonyt. Valami nem 
stimmel, meri ebben is tetszem mindenkinek. 
Egészen külön örömöm, hogy ennyiféle szere
pet játszhattam és valamennyiben — amint hát 
mondani is méltóztatik — sikerem volt.

— Egyébként asszony vagyok,
gyerekem, sajnos, nincs.

Még. Odahaza az időmet részint tanulással, 
részint keresztrejtvényfejtéssel töltőin. Minden
nap játszom és mindennap próbálok. Most. 
énekelni is tanulok, tulajdonképpen nem is 
tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, mert 
titokban dizözambicióim vannak, de lehet, 
hogy csak azért, meri elég kellemes hangéin 
van és örömöm telik a tanulásban. Különben is 
nagyon szeretőm a muzsika mindenfele faj
táját.

— Jó ilyen jó kövérnek lenni?
— Azt hiszom, nincs ember a világon, aki 

úgy utálja a kövéreket, mint én, talán éppen 
azért, mert jómagam is... Na, de nem ez a 
fontos, hanem a jó kedély és ez hála Istennek, 
megmaradt, ebben a rossz konjunktúrában is. 
Ha a kedélyből meg lehetne élni, azt. hiszem, 
én lennék a leggazdagabb nő Pesten. Egyéb 
mondanivalóm nincs, fiatal vagyok még én a 
sok beszédhez. Már tudniillik úgy értem, 
hogy: ...ilyen fiatal. . (e. z.)

ii —i i —

? bortermelő Magyarországon a fejenkénti 
borfogyasztás csak 25 liter.

Ha minden egyes borfogyasztónk naponta 
csak 3 deci bort venne igénybe — igv mondja 
a fölterjesztés —. ezzel egész évi termésünk el
helyezése biztosítva volna. A hazai borfogyasz
tás fokozására a szőlőgazdák követelik a 
kormánytól, hogy törölje el a bor luxusadóját, 
helyette pedig a külföldi borokra vessen ki 
fényűzést adói. Kéri a közgyűlés, hogy a kor
mány rendelje el a nemzeti hadsereg tagjainak 
állandó borral való ellátását, amint az a fran
cia hadseregben is megtörtént. Ennek segítsé
gével legalább 100.000 hektoliter évenkénti bor
fogyasztást lehetne elérni. A szőlőgazdák til
takoznak minden álhumanisztikus antialkoho
lista. propaganda ellen és lehetetlennek tartják, 
a vasárnapi szesztilalom behozatalát. Kíván
ják, hogy

a részegség ne enyhítő, hanem súlyosbító 
körülmény legyen a bűncselekmények el

követésénél.
Kívánja ezenkívül a szőlőgazdák közgyűlése 
a 14 arany filléres borfogyasztási adónak 5 
arany fillérre való csökkentését, továbbá a kö
telező termésbejelentés elrendelését. A fölter
jesztés elfogadása után több fölszólaló panasz 
tárgyává tette a szölőhitel anomáliáit és tá
madta az Országos Központi Hitelszövetkeze
tet. mert a hitel kiosztása körül nem járt el ki
fogástalanul. Egyik fölszólaló az állami szén- 
kéneggyár ellen panaszkodott, mert selejtes 
árut szállít, a másik pedig a rézgálicnak kar- 
teljét támadta.

Rttr*er»üd
a bűvészei? nagymestere 

és társulata péntektől személyesen 
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Keltnei*
SO£C Nároir és Társa
®Bank R.-T. Kossuth Lajos-utca 1

W Apponyl-lór 3 (Klotild-palotti)

A. és társa
’QSTr re ■<«.? tavi bankház rt. Szervita-tér 3

j Nemzeti Pénzváltó ffSt
Telefoni 163-40 Vőrí^ssrtna'iy-tét* 1
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Deák fá. íSr. Orflőűy
Antirőssy-ut 16 Tcföton: 109-99

MAGYAR BMSIHÍT?
SALZER ILLÉS Hajós-utca 15

BEIFEÖ) baxkh^aJÜ.JF T0]Pf0n: J6zs. 129-91

fKiss karoly és társa
’ Flóki ErzsÉbet-kőruf 15

á mArtonf ARNOZí)
~ Kertfst-ulca 50

I Zerkowítz Emil és Társai
I Magyar Amerikai fíarlc Thököly-ut 2

íSchuchtár Bank &1.® 
u a>

JSá SZ|S£L<r bank —5.2
wm eb H hb Telefon: József 22-03

i József-körut 9. sz.

[Feladta: Leopold Gyula hirdetővállalata 
Erzsébot-körnt 39 (Alapittntott 1895) Telefon: J. 121-55
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a Capitoi mai műsora
Hayakawa megrázó drámája:

„Mindhalálig!"
Pilotti ós Dindy burleszkjei:
„Az áru&Azban**. „AKI uíoijára nevet"

Előadások kezdoto 5, 7, 9 órakor. Tclofon: József 115-09
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Ausztria futballsportja 

diadalmaskodott Budapesten és Párisban 
FTC-Hakoah 0:0 — Amateure—MTK 2:0 (0:0)

Ausztria—Franciaország 4:0 (3:0)

25.000 néző. Bíró:

(A Reggel munkatársától.) Vasárnap a két 
legjobb osztrák proficsapat, az Amateure és a 
Hakoah küzdött fővárosunkban az lf77f-val 
és az íTC-vel.

Mind a két mérkőzés irreális eredménnyel 
végződött.

Az FTC az első félidőben mutatott játéka alap
ján három góllal volt jobb ellenfelénél, amely 
veretlenségét a magyar Fábiánnak köszönheti.

Bajnokcsapatunk a 16-os vonalig bámulatos 
dolgokat produkált. Azon túl vagy célt tévesz
tettek a lövések, vagy a szerencsés Lohrmann 
zsákmányai lettek. Nagy föltünést keltett, 
hogy mig Orth az első félidőben valósággal el- 
széditette ellenfeleit, a mérkőzés második felé
ben már nem ambicionálta a játékot, bár 
Jeny a végkimerülésig küzdött.

*■
FTC—Hakoah 8 : 0. Üllői-ut.

Schissler József.
FTC (zöld-fehér): Amsell — Takúts, Hungler — Fuhr- 

mann, Müllcr, Blum — Héger, Stecovits, Kelemen, Sán
dor, Kohut.

Hakoah (kék-fehér): Fábián — Scheuer, Grünfekl — 
Fried, Guttmann, Fóliák 
hoffor, Schwartz.

Kezdés után rögtön 
kapuja előtt az első 10 
helyzet támad Kelemen, 
ben Ilóger komért rúg, 
bécsiek a nyomás alól és előretörésük 
fog először labdát Amsell. Két perc 
side-ról indul, éles lövését Fábián 
kom erre védi.

A 18. percben Kohut centerczését 
erővel az „üres'* kapu felső lécének 
pattanó labda a tlzonhatos vonalról viasza futó 

kezébe vágódik.
Két Hakoah-lefutás után Kelemen kapásból jövő lövését 
Fábián nagy bravúrral menti. A 26. porcben Nemes 
szenzációs lefutás után lőtt veszedelmes labdáját Amsell 
elvetéssel védi. Egypár perces Hakoah-fölény után a 
mezőnyjátékban a ferencvárosi fiuk vezérkednek, akik 
közül különösen Kelemen rendkívül agilis, A 38. percben 
eredménytelen komért ért el a Hakoah. A 42. percben 
Kohut lendületes támadása kornerro' kerül. A szépen 
Ívelő labdát Fuhrmann 20 méterről a felső knpulécnek 
lövi. Nemes lefutásával ér véget a félidő: 0 : 0.

A második félidőt a Hakoah nappal és széllel hátban 
játssza. Az 1. percben Hungler handset vét. A kirúgott 
labdába Eisenhoffer bele lő. közben Amsell elterül a föl
dön. Csakhamar rendbejön, Egy per? múlva. BlumotaHcss 
helyén játszó Grunwald fölvágja. Tercekcn át meleg a 
helyzet Amsell hálója előtt. Egy lövés a kapu fölé vágó
dik. A 8. percben Blum visszaadja a kölcsönt Grünwald- 
nak. A JO. percben Nemes ideális megszökését Fuhrmann 
teszi ártalmatlanná. A 13. percben Héger komért rúg, 
Sándor fejesét Fábián a lovegőben úszva nyomja ki. 
Kohut két veszedelmes labdáját újból Fábián fogja el. 
A 21. porcben Héger lerohanúsát Kohut kapásból hajszál
nyira a kapu melló lövi. A 22. percben Kohut komorét 
Fábián kibokszolja. Határozott Hakoah-fölény kezd ki
fejlődni a Nemes—Hüusler - jobbszárny révén, a belső 
csatárok azonban egymásután ott sidc-ra futnak.

Az utolsó 18 percben a közönség ütemes fradl-tapssal 
flnishre buzdítja híveit.

Mcg-megujuló ferencvárosi támadásokat Fábián nagy
szerű védései tesznek eredménytelenné. A 38. percben 
Kohut megszökik, a kapu előtt 8 méterrel durván föl
lökik- A megítélt tizenegyest Kohut irtózatos erővel 
fólrolovi. Közben Guttmannt n biró tiszteletlen magatar
tásáért kiállítja. A 43. percben egy szabadrúgásból 
Grunwald Amsell kezébo fejeli a labdát. A 45. percben 
Héger a korn orvon álon rohan a kapu felé, de Fábián az 
utolsó pillanatban a lábáról 6zcdi lo a labdát.

Aniateuro— MTK 2:8 (1:0). Üllői-ut. — Biró: Vértes 
Imre.

MTK (kék-fehér): Kropacsek — Mandl, Kovács — Nád- 
ler, Nyúl I., Nyúl II. — Braun, Molnár, Opata. Orth. 
Jeny.

Amateure (lila): Lohrmann — Schncider, Hitt! — 
Geyer, Reiteror. Britza - Seidl, Ilierliinder, Sindolar, 
Nauach, Rohlicsok.

MTK kezd szól és nap ellen. Az amatőrök támadnak 
de már egy perc múlva a bécsi kapu előtt.a labda. Orth 
szenzációs trükkökkel hozza zavarba a védelmet Egv 
veszélyes lövése; után bravúros fejeso majdnem a hálóban 
akad meg. Csibi kitörését Lohrmann kifutással menti. 
(8 p.) A 12. percben Orth labdáját Jeny mintaszerűen adja 
be, Opata kapásból lő — emberbe. Határozott MTK- 
fölény domborodik ki. Kár, hogy Braun centerczésci a 

P” — mögé kerülnek. A 24. percben Braun komért rúg 
A labda a felső kapulécet súrolva, atitra inegv. A 25 
percben Orth a kornerzászlónál, a földön heverve olyan 
szemkápráztató ügyességgel kerítette hatalmába a labdát 
hogy a közönség percekig tapsolja.

Nemsokára páratlan lovegő-s toppjaival ragadja el
a közönséget.

A 31 percben helyet cserél Opatával 
és ezzel megpecsételődött az MTK sorsa, 

mert a csatársor elvesztette lendületét és a sziikséiros 
összhangot. s

Az amatőrök csak koronként kerülnek át az MTK tér- 
fölére, főleg Soidl révén. A 37. percben mintaszerű MTK- 
tániadao Molnár irtózatoR erejű lövésévé] nyer bofejezóst 
i“i ‘2i,xi!x!irVÍ‘ or.!Jyirp !l knP’’léctől. Egy perc múlva ScidJ 
kiszokését Mandl szereli le. A 40. percben Mollnár—Opata 
a botos vonalon agyonkombinálják magukat. A 42. nerc
bon nz amatőrök komért érnek el és

Slndclar az „üres" kapuba kényelmesen befcjell 
a labdát.

Fábián — ___ ,
: — Nemes, Hüuslcr, Hess, Eisen-

FTC-fölény alakul ki. Fábián 
percben három veszedelmes gól- 
Kohut és Héger révén. A 10. perc- 

amoly után fölszabadulnak a 
után a 12. percben 
múlva Kohut 
közvetlen

őrt

közeiből

TF

Kelemcn 
fejeli; a

óriási 
vissza- 
Fábián

Pingpong
asztalok, készletek legolcsóbban

KERTÉSZ il,, Andrássy-ut 36
ir?v

Újrakezdés után Orth passzából Opata a kapu fölé lő. 
Félidő: 1:0.

A második félidő a bécsiek támadásával kezdődik. 
Kovács többször hibázik. A 6. percben Jeny lerohan, lövés 
helyott fölöslegoson passzol és biztos gól helyett csak 
komért érnek el a kék-fehérek.

Az MTK támadást támadásra halmoz.
A 12. porcben egy veszélyes magas labdát Kropacsek 
kifutással ment, közben az arcún megsérül. Pillanatok 
múlva a veszélyes jelenetek egymást kergetik a bécsi 
kapu előtt. A 15. percben komért rúg Braun, do Ortli 
fejese a háló fölé megy. Két Amatoure-támadás off sido-on 
akad meg. Majd Orth bombája téveszt célt.

A tempó fokozódik.
Lohrmann ki nem jön a munkából. A 20. percben egy 
szép bécsi támadást. Seidl félre lő. A 22. percben 

védelmi hibából és Kropacsek rossz helyezkedése 
miatt Bohlicsek gólt lő: 2 : 0.

A bécsiek ujult erővel támadnak. A kék-fehérek fölényes 
ellentámadásai sikertelenek maradnak. A 28. perctől 
kezdve kolosszális tempót diktál a bajnokcsapat. A 30. 
percben korner az MTK ellen. Kropacsek biztosan ment. 
Sorozatos MTK-támadáabnn Jeny vezérkedik, Ortli azon
ban többször hibáz, közben az egyik bécsi bekk egy 
percre harcképtelenné lesz. A 38. percben Jeny komért 
erőszakol ki — eredmény azonban nincs. Egy pere múlva 
Seidl rúg komért. Az utolsó öt percben a bécsiek ügye
sen húzzák nz időt. A 42. percben Jeny veszedelmes 
ccnterezésót Lohrmann a levegőben fogja el. Jeny az 
utolsó pillanatokig hősiesen küzd, de társai — még Ortli 
is — leszaladnak mellőle és igy bajnokcsapatunknak még 
egy szépséggólt sem sikerül elérnie. G. L.

Gyűzteft sa osztrák válogatóink Párisiin
Ausztria-mnttaország 4:0 (3:0)

Paris, április 19.
(A Heggel tudósítójának távirata.) Ausztria és Francia

ország válogatott csapatainak mérkőzése a Persching- 
stadionban 25.000 néző jelenlétében folyt le. Az osztrák 
játékosok már az első félidőben hatalmas fölénybe ke
rültek és három gólt, rúgtak. Góllövők: Swatosch (2) és 
Wiesor. A félidő után is fölényben maradtak az osztrá
kok. akik közül Outi lőtte a negyedik gólt. Az osztrák 
vendégeket a francia közönség melegen ünnepelte.

(P. I.)

Súlyos vereség- érte a Vasasokat. Prágában. 
(DFC—Vasas 6:1.) A Reggel tudósítójának te- 
lefonjelentése: A Slavia ellen pompásan szere
pelt Vasasok vasárnap 6:1 (3:0) arányú, meg 
nem érdemelt vereséget szenvedtek a. pihent 
DFC-től.

Eldöntetlenül végeztek a III. kerületiek Krakóban a 
Cracoviával szemben tartott revánsmérkőzésen 2:2 (1:1)
arányban, bár szombaton 5:2 (2:2)-re győztek.

Douaufclder FC—KTE 2 : arányban végeztek a Halom
utcai pályán.

Osztrák vereség Sopronban. (A Heggel tudósítójának 
telefon jelentése.) A Soproni FAC vasárnap a Wicncrneu- 
stndter SC fölött 4:2 (1:1) arányú győzelmet aratott.

Leverték a pozsonyi Ligetieket, (A Heggel tudósítójá
nak telefonjelentése.) Pozsonyban a WSC 3:0-ra verte a 
Ligeti SC-ot.

A „gólkirály-* leégett Becsben. A WAC—Sparta-mérkő- 
zésen a híres prágai együttes 4:2 arányú súlyos vere
séget szenvedett. Sehaffer nagy csalódást keltett.

Másodosztályú bajnokság: BAK—Husiparosok 
szorészek—Postás 3:1. TTC—UMTE 1:0, Főv. 
„33‘* FC 1:1. UTSE-EMTK 3:2.

2:1, Ék-
T. Kör

űiből az Ékszerészek vezetnek « másodosztályban.
1. Ékszerészek 32 pont (31:14); 2. Husiparosok 32 p. (35:18);
3. TTC 32 p. (30:17); 4. „33“ FC 28 p. (27:12).

Törekvés-STC 8:0 (0:0)
(Hungária-ut. — Kupamérkőzés. — Kiró: Himmlcr.

A nagy fontosságú kupaelődöntő mérkőzésre, a BTC csak 
10 emberrel állt föl. Enne kellenérc az első negyedórában 
teljesen nyílt u. küzdelem. A 15. percben Haja passzá
ból Horváth III. kapásból veszed elmesen lő, do Lantos 
elvetéssel biztosan ment. Pár perc múlva Kertész lövése 
akad meg Lantosban. A 32. percben azután Fritz egy
másutáni két éles lövését Buday nngv bravúrral parí
rozza. Ettől fogva a félidő végéig n Törekvés van fö
lényben.

A második 45 percben Fritz veszedelmes lövése a ma
gasba szökken, majd Kautzky három lépésről a kapu 
molló gurítja a labdát. Határozott Törekvés-fölény fej
lődik ki, de két eredménytelen korimren kívül más’ ered
ményt nem érnek cl a vasutasok. Végre <i 288. percben 
egy újabb korncrből Wéber 16 méteres lövése á kapuba 
talál..

Király Pál fényes siKere Pécsett
(A Reggel tudósítójától.) A pécsiek’ 8‘/2' kilo

méteres futóviadalán
Király Pál (ESC) alapos revánsot vett a 

bajnok Kultsáron,
akit a célban Grosez is megelőzött.

Hészlctes eredmény:
Győztes: Király Pál (ESC) 28 p. 14.2 mp, 2. Grasz 

(MTK) 28 p. 2G.3 mp. 3. Kultsár (MAC) 28 p. 37.5 mp. 4. 
Majáik (ESC). 5. Posch (Székesfehérvár). 6. Szerda 
(MAC). Táv: kb. 8’Z- km.

Csapatversenyben: 1. Btidai>est (1+2+3+4+G) 16 pont
tal. 2. Székesfehérvári DV 54 p. Pécsi AC 6G p. 4. Ka
posvári Turul 77 p.

Villányi a SíözépIsMasofc mezei 
IsatóMnoKa

(A Heggel tudósítójától.) A KISOSz mezei futóbajnokj 
viadalát vasárnap délelőtt a Kisrákoson, Krompaszky 
Miksa főigazgató Jelenlétében bonyolították le. A 3’X 
kilométeres távolságii viadalon 120-an startoltak, akik 
közül 85-en futottak jo a célba.

Hészlctes eredmény:
Hajnak: Villú.nyi (Márvány-utcai felső kereskede.lmi is

kola) 11 p. 3.3 mp. 2. Woninger (Vörösniarty-utcai reál) 
11 p. 1.4 mp. 3. Grogor (TX. kerületi felső korcsk. iskola) 
11 p. 10.5 mp. 1. Hajnal (Kisposti Deák reál gimn.) 11 p. 
24 mp. 5. Foilcr (Szt, László reál gimn.) 11 p. 22.4 mp. 
6. Domsilz (Fáy-ginin.).

Csapatbajnok: Szí. László-reálgimn. 6G ponttal. 2. Vö
rösmarty reál 87 p. 3. Kispesti Deák reál-gimn. 123. p.

A kitünően rendezett verseny Sulyok János igazgató 
érdeme.

A Itirk&zű a SAK nyerte
(A Heggel tudósítójától.) A hetek óta tartó birkózó 

csapatbajnokság döntő küzdelmei vasárnap a. MÁVGSK 
Golgota-uti termében kerültek lebonyolításra, amelyek 
során n MÁV birkózói 13:8 arányban győztek a MAC 
fölött; a BAK pedig 18:13-ra verte a MAV-istákat és 
ezzel a bajnokságot megérdemelten elnyerte.

Petschauer psxzöaüiá a szegedi 
viváveísenyen

IA Heggel tudósítójának telefon jelentése.) A Szegedi 
Vivő Egylet vasárnap rendezte jubiláns országos kard- 
vivóvorsenyét, amelyen részt vett a fővárosból a Tisza 
István Vivő Club, a MAC, a Nemzeti Vivóklub, a VÁC, 
a MAFC, a szegedi vivócgyesiiletek és a Hódmczővásúri 
helyi Vivő Egylet.

Hészlctes eredmény:
1. Petschauer Attila, 8 győzelem. 2. dr. Miskey (BEAC) 

7 győzelem. 3. Hollón (Tisza Club) G győzelem. 4. Gom
bos (Tisza Club) G győzelem. 5. Erdélyi (Tisza Club) 5 
győzclom. 6. l’eigl (Szaged) 5 győzelem. 7. Markovics 
(Szeged) 5 győzelem. 8. Broscli (Szeged) 1 győzelem. 
9. Beck (Szeged) 1 győzelem.

A győztes Petschauer brilliúns stílusban verte összes 
ellenfeleit.

Bolton Wandcrers—MTK-niérkőzéare jegy előjegyzéseket 
elfogad a ,.Slop" (Nádor-utca 24. Telefon: 57—62).

Megyeri lovaregyleíi versenyek
A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Vézna (8:10r) Schejbal, 2. Milton (216) Bla- 

zsek J„ 3. After us (<>) Stenzl. Fin: Marcipán. Nyh., J^h. 
Tót: 10:17. II. futam: 1. Fiume (llér) Sajdik, 2. Pici
kém (4) Martinok, 3. ('inka Panna. Fin: Párkány, Dél- 
martino. Cserkésző, Módi II., Morzsa. 2tóh., fejh. Tót: 
10:24, 14. 19, 21. — (II. futam: 1. Oklondl (3r)' Sajdik,
2. Tokoro (3) Szabó L. II., 3. Fonóka (6) Gulyás B. Fin:
Utolsó, Pántlikás, Adut. 111., léh. Tót: 10:12, 12, 18. _
IV. futam: 1. Pianissimo (4) Stenzl, 2. Liborius (2%) 
Szabó L. II., 3. Patrícius (3) Gutái. Fm: Pclteas, Poinona. 
/iíli., lh. Tót: 10:58, 22, IC. — V. futam: 1. Dagorel (1VÍ-) 
Kovács L.. 2. Dolila (6) Stenzl. 3. Mit szól hozzá? (5)
Gutái. Fm: Murmann, Citora, Heimchen, Madame Mérő, 
Sorgius, Nyh., •T1h. Tót: 10:44, J7, 20, 21. — VI. futam: 
1. Hoglyas (2) Schejbal, 2. Fenegyerek II. (3) Martinék,
3. Édes baltám (2) Szabó L. II. Fm: Maritta, Szívtelen, 
Fertő. Ciinctator, Slepper, Sunyi, Bubi.

Mederen kedden lesz a RáftosMij
Mindössze egy hét választja el a lósport híveit, a lég*, 

népszerűbb versenyünktől!: a magyar gát-derbytiil.
A fogadási lista élén a teherközlés lilán Arad (lov. 

Csató vagy Biuder) foglalta el a favorit pozícióját. Két
éves korabeli oíkformúi, jó lovasa, helyes mértékkel ren
delkező istállója mindenesetre jó ajánlólevelek. De a 
hcndicepper 68 kilóval semmit som ajándékozott a négj 
evesnek. A robusztus nagy állat a nehezen preparálható 
versenylovak közó tartozik és első, teljesen zöld sikszerop- 
lése után érthető nz az cllianyhulás, amely vele szemben 
az utóbbi napokbnn megnyilvánult. Az istálló körében 
arról is beszélnek, hogy Aradot nem az istálló lovasa 
Csaló, ti tavalyi champion fogja lovagolni, hanem Hinder 
százados. Ez ugyan nem csorbítja Arad esélyeit mert a 
kitűnő urlovas kellő rutinja mellett, bizonyos tehorenged- 
ménuyel száll nyergébe, do a csődör az ugrásokban — 
amint halljuk — nem árul el kellő frissességet. Arad n 
könyveseknél elvesztette favorit pozícióját, 2'/í-ről vissza
esett 3-ra, átengedte bolyét Finálénál:, nmclv most már 
2'/a : 1 határozott favorit ja a Rákosi díjnak. Finálé lovag
lását eredetileg Patiáknak szánták, de miután a Wcnck- 
hclm-istálló Rakosi-Jelöltjo Quodllbct csődött. mondott s 
az istálló lovasa. Gimpl szabad lett, így reá bízzák a 
négyéves lovaglását. Finálé 65 kilóval ’ pompásán áll 
súlyban is, legtöbbet, gyakorolt pcrfckl ugró s a fogn- 
dási skalaban méltán megilleti az első hely

Nőknek nélküBGzheieeien a

Felelős kiadó; Róna Ödön igazgató
..Világos8ág“-könvvnvoindu rt. Budanost. VIII, Conti-n, A, 

Műszaki igazgató: De ti (seb 1).
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