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Éjfélig vezetett

A szociáldemokraták szerint a polgárság egy része az utolsó pillanatban cserben
hagyta a demokráciát — Marxék a Ruhr-vidék még ismeretien eredményeitől remél
ték éjfélig a döntést — Párls izgalmasabb érdeklődéssel követte Hindenburg és 

Marx versenyfutását az elnökségért, mint Németország
Éjfél után egy órakor Marx százezer szavazattal vezetett — Egész 

Európa sorsát dönti el a német elnökválasztás eredménye
Berlin, április 27..

(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése 
éjjel 1 óra 30 perckor.) A végleges választási 
eredmény szerint

Hindenburg------14,639.927
Marx--------------- 13,744.469
Thaelniann------ 3,789.428

szavazatot kapott. Megoszlik 728.429 szavazat. 
Eszerint leadtak összesen 32.902.255 szavazatot, 
vagyis körülbelül 6 millióval többet, mint az 
első elnökválasztáson. Mecklenburg néhány 
kerületéből még nem érkezett meg az eredmény, 
de ez a választás sorsát nem befolyásolhatja.

Hindenburg tábornagyot Marx-szál szem
ben 895.255 szótöbbséggel a német birodalom 

elnökévé választották.

Berlin, április 26.
(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése 

este 9 órakor.) Az elnökválasztás első szám
szerű eredményét most is a berlini lapnegyed- 
b'en állapították meg, ahol a márciusi válasz
tásnál leadott 842 szavazattal szemben 941 sza
vazatot számlálták össze, ebből Hindenburg 
390 (342), Marx 499 (439) és Thaelmann 46 (58) 
szavazatot kapott.

Az egész birodalom területén
este ’/í9 óra’kor a választási eredmény a követ
kező:

Hindenburg----------- 662.000
Marx------------------  788.810
Thaelmann------------ 106.758

Éjféli 11 órakor Hindenburg 
egymBHió szavazatta? vezet

Berlin, április 26.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése 

éjjel 11 órakor.) Münchenben eddig Hindcn- 
burgnak 283.900, Marxnak 141,000, Thaelmann- 
nak 48.325 szavazatát számlálták össze. Lip
csében Hindenburg 172.000, Marx 156.000, Thael
mann 13,000 szavazatot kajxjtt. Ezenkívül /ti- 

vatalos eredmény még a, következő yájasptó- 
;kerületekből érkezett be: Liegnitz, Magdeburg, 
Köln, Aachen, Düsseldorf. Schwaben és Hessen- 
Darmstadt. Erekben a kerületekben Hinden
burg 3,052.437, Marx 3-367.875, Thaelmann pedig 
353.394 szavazatot kapott.

34 választókerület
eddig megállapított eredménye a következő:

Hindenburg------ 8,335.116
Marx------------------- 7,162.185
Thaelmann--------- 1,156.321

A Ruhr-vidék, Kelctporoszország és Bajor-

Éjfél után M
Berlin, április 27.

(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése 
éj fél után 12 óra 15 perckor.) Most kerül a sor 
a Ruhr-vidék még eddig ismeretlen szavaza
taira, amelyek

80%-ban a Marxéi:
szociáldemokrata munkúsvoksok. Marx hatá
rozottan előre tör és hívei között Berlinben a 
kissé megriadt, lelkesedés ujjult erővel tombol 
az utcákon. Ezek az uj eredmények a követ
kezők:

Hindenburg------ 13,346.377
Marx ---------------- 12,928.537
Thaelniann------ 1,807.813

Különböző Önjelöltökre eddig 9785 szavazatot 
adtak le. A szociáldemokraták központi irodá
jában A Reggel tudósítója éjfél után 12 óra 20 
perckor a következő fölvilágositást kapta:

— A Ruhr-vidék és négy abszolút munkás
kerület még hátra van. Legalább egy millió 
relatív többséget remélünk. A polgárság egy 
része cserbenhagyta a demokráciát, egyes vi
dékeken a földmivespolgárság körében sikere 
volt annak az agitációnak, amoly a katolikus 
iMarxot klerikálisnak állította be, a protestan
tizmus ellenfelének. így is kétségtelennek tart
juk a demokrácia győzelmét! 

ország legnagyobb részének választási ered
ménye még ismeretlen.

Berlin, április 26.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése éjjel 

12 órakor.) Az éjfélkor hivatalosan közzétett 
választási eredmény szerint

Hindenburg — — 11,286.619
Marx-------------10,174.138
Thaelmann------ 1,436.939

szavazatot kapott. Ebben a 22,897.696 szavazat
ban Bréma, Hamburg, Lübeck és Berlin utolsó 
három kerülete is benn foglaltatik.

irx tör előre
Berlin, április 27.

(A Reggel tudósitójának telefonjelentése éjfél 
után 1 órakor.) A szavazatok összeszámJálásá- 
nál

Hindenburg elmarad Marx mögött.
Részletes eredmény:

Marx--------------  13,666.725
Hindenburg------ 13,528.629
Thaelmann------1,910.555

Különböző nevek között szétforgácsol  ódik 
312.557 szavazat. Eddig tehát

összesen 29,418.466 szavazatot adtak le, 
vagyis 2% millióval többen szavaztak, 

mint az első választásnál.
Müncher* Magdeburg, LUbak, 

ElberffeWj Düsseldorf szavazatai
Berlin, április 26. — Wolff.

Az első végeredmény Magdeburg városából 
érkezett, ahol a szavazatok aránya a követ
kező: Hindenburg 81.492, Marx 93.063, Thael
mann 7491.

München: Hindenburg 195.334, Marx 114.020, 
Thaelmann 13.575 szavazat.

Lübeck: Hindenburg 35.970, Ma'.x 30.380,
Thaelmann 2801 szava-zat.

Bar inén: Hindenburg 55.675, Marx 33.469, 
Thaelmann 10.456 szavazat.

El bér féld: Hindenburg 45.470, Marx 37.902, 
Thaelmann 6761 szavazat
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Hogyan győzött Hindenburg
Berlin, április 26.

(A Reggel rendes tudósítójának telefon
jelentése.) A szavazás vasárnap reggel 9 óra
kor kezdődött Berlinben és egész Német
országban, de az első órák külsőségei még 
nem mutatták azt a páratlan izgalmat, 
amellyel

az egész világ a német elnökválasztásra 
figyel

A belügyminisztérium épületében gyülekező 
külföldi újságírók egyike meg is jegyezte, 
hogy

Paris idegesebben várja az eredményt, 
mint Berlin.

A berlini Awrsfrassc és Spittelmarkt sarkán 
dél ut á n ’ú 4 ó ra k or

mintegy 30 személyt szállító nagy teher
autó nekiment a gyalogjárónak és föl-

' borult.
Az autón levők közül a kommunista párt hat 
kortese súlyos sérüléseket, többnyire kéz- és 
lábtörést szenvedett. Több helyen

komolyabb összeütközésre került a sor, 
Hindenburg és Marx hívei, de főleg a 

kommunisták között.
A „Schutzpolizei", amely a rend föntartá.sára 

szokatlanul erős járőrökkel cirkált az utcákon, 
minden esetben azonnal közbelépett, a vereke
dőket szétválasztotta, és az ellenszegülőket le
tartóztatta. A délután folyamán

több mint 50 letartóztatás történt.
Különösen Berlin keleti' részében voltak véres 
verekedések. Nagyon izgatott volt a hangulat 
Neukölnben, ahol a 2?e?c/$&anner-szervezet és

■ i ■■■.............     .

Vasárnap délután három 
szöhott fogoly revolverlövésekhel 
ffödüzte menekülését a Fé-utcán 

Az égetik bemenskiálft a venaSégBő&e, átffilftföxés kézben
agyvérzést kapott és holtan bukott őiíidözös elé

(A Reggel tudósítójától.) A mozikból ismert 
legizgalmasabb detektivdrúmák jelenetei ele
venedtek meg vasárnap délután a pestvidéki 
törvényszék fogházában és az épületet kör
nyező utcákban. Három fogoly vakmerő szö
kése, izgalmas üldözése, revolverlövések a 
nyílt utcán és az egyik szökevény hirtelen ha
lála izgató gyorsaságban követték egymást 
ebben a megelevenedett filmdrámában. A .tra
gikus végű fogháztörténet jelenetei igy ját
szódtak le:

Az iparművész és* két társa
A pestvidéki törvényszék hatalmas, modern 

épület, négy telektömbön, frontja a Fő-utcára 
néz, hátsó része a Gyorskocsi-utcán húzódik, 
itt van a fogház. Mint minden fogházban, itt 
is műhelyekben foglalkoztatják a szakmunká
sokat. Az aszta tanműhelyben most sürgős 
munka folyik, ezért vasárnap is dolgoztak, 
akik ezt vállalták. Most vasárnap délután hár
man jelentkeztek a rabok közül a sürgős asz
talosmunkára. Ebéd után a fogházőrmester 
intézkedésére Neidek Pál fogházőr vezette a 
három foglyot az asztalosmühelybe, amely 
nem a Gyorskocsi-utcai fronton van, hanem a 
törvényszék Fő-utca felőli alagsori helyiségé
ben. A három jelentkező fogoly

Varró Tivadar 32 éves műbútorasztalos,
Tuzsár Gábor 22 éves asztalos és Palotai

László 21 éves iparművész
volt. Varró lopás miatt van vizsgálati fog
ságban, rovottmultu ember, aki már 7 évre cl 
volt Ítélve s aki már két ízben megszököt t, 
legutóbb egy évig volt szökésben. Tuzsárt már 
első fokon 5 évre elitélték, Palotai pedig, a 
fiatal iparművész, vizsgálati fogságban van. 
Amikor a fogházőr elindult velők, véletlenül

elfelejtette magához venni szolgálat? re
volverét.

SZŐNYEG 
eladás kte. O 8® tS> olcsón 
•OK'!'. ”,“12,300.000 K 

. 13,000.0001 
veXr ."."é 1,850.000 k
Szmirna. arirnmnii és mindennemű más fntószőnyegek és 
divanytnltaról: nagyon jutányosán kaphatók. Kedvező 

fizetési föltételek
Schillinger Béla

aiL

jobboldali szervezetek tagjai nagyon fenyegető 
magatartást tanúsítottak egy csoport kommu
nista ellen, akik

teherautókon akasztőfát. állítottak föl, 
amelyen Hindenburg és Marx képe függött.
A választásban való részvétel általúnosfiág- 

ban nagyobb volt, mint máricusban és
egyes kerületekben 85—90%-ot tett ti.

Az eddigi számítások szerint Berlinben a sza
vazásra jogosultak 85°/o-a, tehát 12%-kal töb
ben adták le szavazatukat, mint márciusban. A 
korábbi választással szemben az asszonyok is 
nagyobb mértékben vesznek részt a választás
ban. Magdeburgban és

Hannoverben — Hindenburg városában — 
a választók 90%-a adta le szavazatát.

lilénk volt a választásiban való , részvétel 
Potsdamban is, amelynek kükső képét a régi 
birodalmi színeket viselő zászlók adják meg.

„Európa sorsa I0’
Berlin, április 27.

(A Reggel tudósítójának telefonjelentésc, éjfél 
után 12 óra 35 perckor.) Alkalmam volt itteni 
ántánt- és semleges diplomatákkal beszélni, 
akik egyértelműkig annak a meggyőződésük
nek adlak kifejezést, hogy

a mai német választásokon dől cl 
Európa sorsa!

Ha Hindenburg győz, úgy megbukik a Pain
levé—C a illa ux-'korműny és hallatlan erővel tá
mad föl a jobboldali, a Millcrand—Poincaré- 
reakció.

A véletlen is hozzájárult, hogy az elszánt fog
lyok 'megkíséreljék vakmerő tervüket, amelyet 
már előkészítettek.

A f ogSyoBc revolvert szereanak
Amint a munkaterembe értek, a három 

fogoly látszólag nyugodtan állt munkaaszta
lához. Neidek Pál fogházőr pedig leült egy 
székre és a munka serényen megindult. Egy
szerre csak

a három fogoly pillanatnyi gyorsasággal 
odaugrott a fogházőrhöz, akit a sarokba 

szorítottak.
N.? őr revolvere után kapott, de csak most 
vette észre, hogy az nincs nála, Ugyanekkor 
Tuzsár Gábor az ajtó melletti kis faliszek
rényhez futott, ebben tartják a fogházőrök egy 
és más dolgaikat. Az őr legnagyobb meg
lepetésére

Tuzsár kulccsal kinyitotta a szekrényt 
s abból villámgyorsan kivette a szabad
napos Gábor Imre fogházőrmester From- 

mer-pisztolyát.
Mindez olyan gyorsan perdült le, hogy nyil

vánvaló volt: a foglyok már szombaton meg
figyelhették, hogy az őrmester otthagyta a re
volvert. Tuzsár a revolvert azonnal átadta 
Varró Tivadarnak, aki már értett a szökéshez. 
Varró rászegezte a revovert a fogházőrre és 
igy kiáltott:

— Ne kiálts, mert agyonlőlek! Vetkőzz!
A fogházőr azonban mégis kiáltozni kezdett, 

de az epülel e része most üres volt, kiáltását
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senki sem hallotta. A foglyok mégis meg
riadtak,

abbahagyták a fogházőr levetköztetését. 
kiugrottak az ajtón, amelyet kívülről rá

zártak a fogházőrro.
Neidek ekkor fölrántotta a műhely Vitéz-ut
cára nyiló ablakait s torka szakadtából kiálto
zott kixaz utcára:

— Segítség! Megszöknek a rabok! Revolver 
van náluk!

AA kiáltást legelőször Richter Rezső fogház
gon duók hallotta meg, aki éppen kinézett a 
műhely fölött levő lakása ablakán. Ugyanek
kor már három fogoly alakját pillantotta meg 
a fogházgondnok, a, három szökevény rohant a 
Fő-utca felé. A gondnok a telefonhoz futott és 
alarmirozta a fogház őrszemélyzetét.

az utcán
Varró fehér zsáknadrágban és kék ingben 

meneküli, rabkabátját még az épületben el
dobta, társai daráéban voltak. Tgy a törvény
székkel szemben Hegyi Sándor kocsmároh 
azonnal figyelmes lett rájuk s a vendéglőben 
levő Szűcs János fogház őrmesterrel nyomban a 
menekülők után vetette magát. Pár pillanat 
múlva már

többszáz főnyi tömeg üldözte a menekülő
ket a vasárnap délutáni népes Fő-utcán.

A menekülőket Varró Tivadar födözte, kezében 
a revolverrel. Amikor látta, hogy üldözői meg
közelít ik.

háromszor visszalőtt üldözőire.
A golyók azonban nem találtak senkit. Közben 
Palotai beszaladt a Fő-utca 63. számú házba. 
Itt lezárták a kaput, Palotai fölfutott a negye
dik emeletre. Polónyi és Zachár fogházőrök 
utána. Le akart ugrani, de lövésre omolt fegy
verrel tartották vissza s elfogták. Tuzsár ki
szaladt a Dunapartra, a Pálfl'y-térig üldözték, 
itt egyenesen egy rendőr karjaiba szaladt.

Malál a szekrényben
A rovolveres Varró, akit Szűcs és'Hegyi fog

házőrök üldöztek, befutott a Pálffy-tér 4. számú 
ház kapuján. Az épület sarkán vendéglő van, 
a fogházőrök Kiss XXIV. István rendőrrel ke
resték a vendéglőben, majd a ház pincéjét ku
tatták át. Ez egy negyedórát vett igénybe. Kiss 
István fogházőr ekkor az udvaron fölfedezte, 
hogy az étteremnek kis kamrái vannak, ahol a 
pincérek tartják civil ruhái keit. Amint az egyik 
kamra ajtajúi fölszaki tót la, a kamrában senki 
se volt, de a következő pillanatban

kinyílt egy szekrény ajtaja és Varró ájul- 
tan bukott, ki a szekrényből.

Elnyúlt a padozaton és orrán ömlött a vér. A 
szökevény ekkor már civilkabátban volt, 
zsebében a revolver. Még nyöszörgőit, kérte, 
vigyék a levegőre. Kihívták hozzá a mentőket 
és amig azok megérkeztek, megállapították, 
hogy* a szekrényben azalatt, mig a pincét ku
tatták, a vakmerő ember már csaknem át
öltözött, de nem kapott bent levegőt és át
öltözés közben elájult. N mentők azonnal megi 
ál lapították, hogy

amint kizuhant a szekrényből, koponya
alap: törést szenvedett.

licszá Ili vatták i pestvidéki törvényszék fog
házába, (le amint odaértek vele, ma'r meg is 
halt. Kiszállt a rendőri bizottság, Lakatos 
Sándor rendőrkapitány és dr. Pitsch István 
rendőrorvoe, aki megállapította, hogy Varró 
nagy izgalmában belső vérzést kapott és ez 
okozta halálát. A fogházgondnoik azonnal meg
kezdte a. vizsgálatot. Tnzsán bevallotta, hogy ő 
és Varró beszélték meg a szökési, a fiatal ipar
művész véletlenül ment velők munkára és csak’ 
az utolsó pillanatban avatták be tervükbe.

Egy öreg ur halálos ugrása
a villamosról a fóuzeum-ltöruton

(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap este 9 
órakor a Muzeum-köruton egy öreg ur leugrott 
a 19-es számú villamosról, amely teljen gyorsa
sággal haladt. Az ugrás végzetes volt, éppen, 
kőrakások feküdtek a villamos mentén,

az öreg ur megbotlott egy kőrakásban és a 
kövek szét roncsolt ák koponyáját.

Kohn Lajos 68 éves magánzó. Pár perccel az
után, hogy a lló'kusba szálIrtották, kiszcnvedelt.

v 
V ▼ 
▼

Adriai- és Földközi-tengeri utazások Triestből 

lápoly-Paieniw vagy Lissabonba
és vissza oceánjáró InxusffffzUsllkön, — Odautazás u

„Martha Washingtonénál: lnd„,
május hó 9-ín, visszautazás a íj

„Presideilt Wi!sonu-nal: Trlestbe érkezik 
májns hó 29-én

Rendkívül mérsékelt jegyárak, elsőrangú ellátás. Fol- 
vilngositnssul szolgál és kívánatra prospektust küld:

Cosuaích Trlesti Hajózási Társasfig
Budapest VII, ThökUly.ut 2. Telefon: József U-1J.
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Tapolczai Dezső,
a Fővárosi Operettszínliáz igazgatója vasárnap 

hajnalban meghalt
„Szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát64.. •

(A Heggel munkatársától.) Vasárnap dél
előtt 11 órakor egy londiner jelent, meg a 
Royal-szálloda első emeleti erkélyén és a per
metező esőben

fekete gyászlobogót
tűzött ki a szálló homlokára. Néhány ember 
verődött össze n szálló bejárata előtt és értel
metlenül bámulta az esőben lengő fekete lobo
gót, majd valaki bement a portáshoz és érdek
lődött a szálló halottja után. Tapolczai Dezső 
halt meg — felelte a portás. Néhány perc 
múlva már izgatott emberek telefonálták föl 
egymást álmukból a megdöbbentő hírrel, hogy 
Tapolczai Dezső, a Fővárosi Operettszinház 
igazgatója vasárnap hajnalban

abban a hotelszobában, amelyben huszon
negyedik esztendeje lakott egyfolytában,

váratlanul meghalt. A szomorú hirt senki som 
akarta elhinni, az emberek nem tudtak bele
nyugodni, hogy a mindig mosolygó, joviális 
Tapolczai Deaső, a színházi világ népszerű, 
valóban közszeretetnek örvendő .,7'</pi“-ja 
nincs többé. Néhány színész tegnap este még 
együtt vacsorázott vele, a mindig vidám 
Tapolczai ezúttal szinte föltűnően jókedvű 
volt, majd ’/»3 órakor fölment a szobájába le
feküdni. S ma reggel holtan találta ágyában a 
londiner, aki minden délelőtt ’/s10 órakor kel
teni szokta. A 323-as számú szoba lakója ma 
éjjel már nem alszik régi megszokott ágyában, 
amelyben 24 esztendeig aludt és álmodott, — 
amelyben egy langyos tavaszi éjszakán örökre 
lezárta vidám szemeit...

Tapolczai Dezső szombaton délben együtt 
ebédelt hűséges famulusával és elvál hatat
lan barátjával, Nagy Jenővel, a Fővárosi 
O|>ercttszinház tagjával, a Royal-szállodában. 
Előbb a forraszon foglaltak helyet — aznap 
térit ettek először a szabad forraszon —, de 
Tapolczai csakhamar bement a terembe az 
asztalához.

— Még hűvös van egy kicsit — mondotta —- 
és nekem most már mégis csak ügyelnem kell 
magamra.

Ebéd után bement a Newyork-kávéházba a 
színészek törzsasztalához, az úgynevezett 
„Kövcsi vár“-ba, amelynek „fejedelme” volt, 
majd bement, a színházhoz. Este Porzsolt Kál
mán társaságában végignézte az előadást, majd 
előadás után Nagy Jenővel együtt fölment a 
színpadra, ahol Szirinay Imre, aki vasárnap 
délelőtt egy matinén föllépett, a „Kis szöke
vényéből próbált. Egy darabig nézte Szirmayt, 
aztán igy szólt Nagy Jenőhöz:

— szólsz hozzá, hogy ez a fíi éves ember 
hogy bírja magát? Na, de Ta,pi se kutya, — 
tette hozzá mosolyogva — és ráütött a hasára. 
Ezután együtt bementek a Royalba vacso
rázni, rendes asztala volt a nagy étteremben, 
a tükör alatt, rántott halat evett, és egy deci 
bort ivott hozzá. Az asztalhoz csakhamar oda
ült Mály Gerő, Vígszínház művésze és Har
mat Imre iró, akiiének társaságában Tapolczai 
jóízűen eldiskurál gátolt. Egész este föltűnően 
vidám volt, sőt a cigányt is,

régi, kedves cigányát, Kis Bélát, oda
intette az .asztalhoz ős elhuzatta vele a 

nótáját.
Később Mály és Harmat eltávoztak és akkor 
panaszkodva említette Nagy Jenőnek, hogy 
attól fél, hogy ha a Fővárosi Opcrettszinházat 
valóban eladták vagy eladják — ahogy ezt a 
városban néhány napja széltében-hosszában 
beszélik —, akkor őt föltétlenül elküldik a 
színháztól. Kiszámította, hogy körülbelül 350 
millió végkielégítés jár neki, miután három
éves szerződése volt 800 aranykoronával ha
vonta. Ezzel a pénzzel — mondotta — vesz 
majd egy vidék' szinigazgatóságot és a fiával, 
Gyulával együtt, aki most a Magyar Színház 
tagja, lemegy vidékre direktornak. Később 
olyan jókedve kerekedett, hogy Kis Bélával 
újból elhuzatta, Nagy Jenővel pedig elénekel
te ttc kedvenc nótáját, azt, hogy: , 
május éjszakán letépni minden orgonát..." 
Negyedháromkor mentek ki az étteremből, 
Tapolczai a hallban még táncolni is kezdett, 
Imajd Nagy Jenőtől kedélyesen elbúcsúzott:

— Isten vele, vitézem — mondta neki —, 
remélem, láto-m, még mielőtt színházamból ki
dobnám. Ezzel arra célzott, hogy mint a szín
ház minden tagja, Nagy Jenő is megkapta azt 
a bizonyos fölmondó levelet. Ez volt az utolsó

Valódi ezüst 

evőkészletek 
gyümölcRtiirtók, kávós- és teaszorvizck, tálcák, likőr- 
kéRzlotok minden cclrn ós nagyságban, eredeti gyári 
árbnn Schönwalefl Dmre
IV, Bécsi-utoa 5. szám, BócM- ős Deák Foronc-utca sarok 

szava. Reggel ’AIO órakor a londiner kopog
tatott az ajtaján, de választ nem kapott. Köz
ben megérkezett a borbély is, a londiner újból 
kopogott, most már erősebben, de Tapolczai 
nem felelt. A londiner erre jelentést tett az 
igazgatóságának. Lakatos jött, aki a zárban 
levő kulcsot a kulcslyukon keresztül kinyomta 
és az ajtót kinyitotta. Az ágyban ott feküdt 
Tapolczai Dezső a fal fele fordulva, szelíden, 
mint hogyha aludna. A szálló igazgatója köl- 
tögetni kezdte, de rögtön látta, hogy a szálló 
legrégibb lakója, aki egy év híján negyed
század óta lakik kis, harmademeleti szobájá
ban — halott. Azonnal előhivatták a szálló or
vosát, dr. Varga Gézát, aki ugyancsak konsta
tálta a halált. Dr. Varga véleménye szerint 
hajnali ‘/a 5 és 5 óra között halhatott meg. 
A test fekvéséből az orvosi vélemény arra 
következtet, hogy

álmában érte utó! a halál.
(Uray Ödönné, a szálló-dircctrice. aki a mel

lette levő szobában lakik, 4 órakor még hallotta 
köhögni Tapolczait.) Néhány perc alatt csomó 
ember érkezett, Tapolczai ismerősei és barátai, 
akik csöndben mondogatták egymásnak, hogy 
szegény „Tapi“ meghalt. Fél 11 órakor rendőri 
bizottság szállott ki a Royal-szállodába dr. 
Békássy Tibor rendőrkapitány dr. Naschitz 
Gusztáv rendőrorvos vezetésével, aki meg
állapította, hogy Tapolczai Dezsőt
. agyszélhüdés ölte meg.
mégpedig minden valószínűség szerint álmá
ban. Holttestét a rendőri bizottság elszállit- 
tatta a törvényszéki orvostani intézetbe.

Tapolczai Dezső 1866-ban született Tapolca
ion. Előbb a kiscelli gimnáziumba, majd a
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CaMavx Budapestre JSn
Tájékozódni akar Magyarország poütSkai és gazdasági 

helyzetéről — Bécshe és Szófiába Ss ellátogat
Páris, április 26.

(A Heggel tudósitójának távirata.) Olyan 
forrásból, amelynek jólinformáltsága minden 
kétségen fölül áll. azt a szenzációs értesülést 
kaptam, ,hogy

Caillaux hosszabb keleteurópai útra készül.
Ez az utazás előreláthatólag csak a nyár dere
kán lesz aktuális, amidőn a Painlevé-kornvány 
pénzügyi javaslatait a parlament már letár
gyalta és a biztonsági probléma megoldást 
nyert. Ennek megtörténte után

Caillaux Becsbe, Budapestre és Szófiába 
utazik, ahol érintkezésbe fog lépni nem
csak a kormányok tagjaival, de az ellenzék 
vezéreivel is, hogy közvetlenül tájékozód
jon Ausztria, Magyarország cs Bulgária

Schioppa Lőrincet, a pápa Követét, 
római hírek szerint visszahívták Magyarországból

Róma, április 26.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Megbíz

ható forrásból az a hír terjedt el, hogy
a Szentszék visszahívja Schioppa Lőrincet, 

a pápa magyarországi követét,
akinek a helyére egy másik magasállásu papi 
személyiség kerül. Schioppa, hír szerint, már 
nem is tér vissza. Magyarországra és nyomban 
elfoglalja a nekiszánt uj pozíciót. Utódja- rövid 
időn belül Budapestre érkezik.

♦
(A Reggel tudósítójától.) A pápai nuncius 

visszahívásáról szóló hírrel kapcsolatban min
denekelőtt a nunciatura Dísz-téri palotájában 
érdeklődtünk, ahol

Fioretti üdítőre,
a nuncius helyettese, a következőket mondotta 
A Reggel munkatársának:

— A nuncius ur őeminenciája február 14-én 
utazott el Olaszországba, ahol szokásos szabad
ságidejét tölti. Azt hiszem, hogy még e héten 
visszatér Budapestre,

visszahívásáról hivatalos tudomásom nincs.
Nem tudnak a nuncius visszahívásáról a kor

mányhoz közelálló körök sem, kormánypárti 
körökben j>edig annál valószínűtlenebbnek tart
ják az’ őrről szóló hirt, mivel a pápai követek 
személyében a legritkább esetben szokott vál
tozás történni ré Schioppa nuncius Magyar

budapesti kereskedelmi akadémiára járt, 
amelynek elvégzése után a Lujza-Gőzmalomba 
került gyakornoknak. Itt mindössze egy évig 
volt, szabad estéit azonban már akkor szín
házakban töltötte, amelyekhez gyermekkora 
óta ellenállhatatlanul vonzódott. Nemsokára 
abba is hagyta a tiszt viselősködést ás föl csapott 
színésznek. Néhány évi vidéki kóborlás után 
Tiszay Dezsőhöz, a híres debreceni direktorhoz 
került. Innét szerződtették a Vígszínházhoz, 
amelynek kezdettől fogva főszinesze volt.

Amikor Faludiék megvették a Városi Szín
házat, Tapolczait bízták meg az igazgatói teen
dők ellátásával, majd amikor a Fővárosi Ope- 
rettszinház a Vígszínház tulajdonába került, ő 
lett a színház igazgatója. 1900-ban feleségül 
vette Vizváry Mariskát, a Nemzeti Színház 
művésznőjét, akitől azóta elvált. Házasságából 
két gyermeke született, Gyula, aki most a Ma
gyar Színház tagja ás Jolán, aki Kerpely Je
nőnek. a kiváló gordonkaművésznek a fele
sége. Legutolsó színpadi szereplése Szegeden 
volt a kommunizmus alatt, a polgármestert 
játszotta „Rip van Winkle“-ben 1919 augusz
tus 2-án. Néhány perccel az előadás előtt érke
zett meg a hire annak, hogy a proletárdikta
túra Budapesten megbukott ás a hirt Tapol
czai Dezső jelentette be a publikumnak. Azóta 
is sokszor emlegette, hogy ez volt életének leg
szebb színpadi estéje. Legjobb barátja, Feny
vesi Emil volt, akivel vacsoraközben minden 
este koccintott. Fölemelte poharát, az ég felé 
emelte és igy szólt:

— Édes Emi!kém, én még itt vagyok...
Erről a megható gesztusról utolsó este sem 

feledkezett meg, az egy deci borát, amit meg
ivott, Fenyvesire köszöntötte.

Vasárnap délben, egy félórával azután, hogy 
holttestét a szállodából elszállították, amikor 
az első vendég az étterembe belépett, Kollerits 
főpincér odament Tapolczai Dezső megszokott 
asztalához, a székét odatá.maszlotta az elárvult 
asztalhoz, a teríték helyett egy szál piros ró
zsát tett a fehér abroszra. Mert az öreg „Ta- 
pit“ mindenki szerette, „civilek” és kollégák 
egyaránt, tehetséges, tisztességes, kedves és 
derék ember volt, nem is voltak ellenségei: 
ravatalánál őszinte könnyek siratják. (e. z.)

politikai ás gazdasági viszonyairól.
A három főváros meglátogatása nem fog tul- 
hosszura nyúlni, mert Franciaország pénzügy
minisztere és a kabinet egyik irányitó tagja 
nem maradhat sokáig távol Paristól. Caillaux 
utazásának nem lesz hivatalos jellege, de 
jelentős politikai célja van. Az uj francia 
pénzügyminiszter ugyanis Franciaország pénz
ügyi krízisének gyökeres gyógyítását abban 
látja, hogy

Európa minden állama a leszerelés és 
őszinte demokrácia útjára lépjen.

Caillaux Becsben cs Budapesten a szanálás 
eredményeit és következményeit óhajtja első
sorban tanulmányozni; a leszerelési programja 
nálunk már nem aktuális, ezt a szomszédaink
nál propagálhatja.

országon olyan pozícióval és összeköttetések
kel rendelkezik, hogy távozását legalább is 
indokolatlannak tartanák. Olyan helyen, ahol 
tisztán látják ennek a küszöbön álló és min
denfelé nagy föltünést keltő eseménynek a 
hátterét, közölték A Reggel munkatársával, 
hogy Schioppa nuncius visszahívása minden bi
zonnyal

Riomcr Gyulának, az Ecclesia Részvény
társaság vezérigazgatójának ügyével függ 

össze.
Riemer tudvalévőén hadiszállítással foglalko
zott a világháború alatt. Különböző visszaélé
sek vádja alatt letartóztatták, ötévi börtönre 
ítélték és bár később rehabilitálták, ügye 
annyira tisztázatlan maradt, hogy a szabad
kőműves páholy hói, amelynek tagja volt, kizár
ták. Erre áttért a katolikus hitre, később az 
Ecclesia Részvénytársaság vezérigazgatója lett 
és Schioppa nuncius közbenjárására pápai ki
tüntetésben részesült, megkapta a Szent sír
rend második osztályát. Amikor el ítéltet ősének 
részletei legutóbb éppen a kormánypárti sajtó 
hasábjain a nyilvánosságra kerültek, leleplez- 
tetéso Schioppa nnneiust rendkívül kellemet
lenül érintette és hír szerint, ezzel az üggyel 
magyarázható meg a nuncius elkcdvetleneaése, 
vagy visszahívása is.

BRILLIANSOKAT
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70 gyűlésen40.000 ember tűntetett 
vasárnap Wolffék Budapestje ellen

(A Reggel tudósítójától.) Még két vasárnap 
áll a fővárosi választásokban résztvevő pártok 
rendelkezésére, hogy fölkészüljenek a harcra. 
A készülődés erős tempóban folyik, a külön
böző pártok tegnap összesen 70 választói gyű
lést tartottak. Budapest lakosságának hangu
latát élénken dokumentálják ezek a gyűlések, 
a 70 választói gyűlés kétharmada a Demokrata. 
Biok gyűlése volt. A közönség érdeklődését 
leginkább az mutatja, hogy bár vasárnap dél
előtt bőséges eső mosta a főváros utcáit, de 
azért mintegy 40.000 ember vett részt az ellen
zék választói gyűlésein.

„Nérókat ültettek a városházi 
hatalom székébe!*1

Több, mint ezren szorongtak a Központi 
Demokrata Kör nagytermében, amikor Pető 
Ernő dr. a IX. választókerület gyűlését meg
nyitotta. Az első szónok

Bródy Ernő:
— Amikor adózásról van szó — mondja —. akkor 

áronnál megtalálják a polgárt, nc»> Írják el a nevüket 
és lakásukat. De amikor jogokra' van szó, a polgárok 
nagy tömegeit kihagyják a névjegyzékből, nem kézbe
sítik a szavazójegyüket,

holtakból élöt, élőkből holtat csinálnak, 
diplomás emberek ezreit hagyják ki n névjegyzékből 
azon a címen, hogy nem végeztek i elemit, benszülött 
pesti polgárokat azon a címen, hogy nem. magyar állam
polgárok. 1920-ban !60.W választója volt Budapestnek, 

ma már csak 290.0G0 választó van
és ezeknek is óriási harcokat kolll folytatniok, hogy 
jogaikat gyakorolhassák.

Bosnyák Izsó a lukáskérdesről szólva, maga 
is háztulajdonos lévén, megállapítja, hogy a 
háztulajdon sohasem járt olyan jövedelemmel, 
mint manapság, amikor nemcsak a tataro
zásra, de még a megélhetésre is jut belőle. 
Utána

Balkányi Kálmán,
az Omke népszerű igazgatója beszélt:

— Ebben az országban és a fővárosban számtalan tehet
ség él, anélkül, hogy fölismernék és méltányolnák. A 
fővárosi kirakatverseny rendezői művészi munkát végez
tek. A főváros is rendezheti kirakatversenyt és telerak
hatja kirakatait a lakáskérdés gróf eszkségel vei és azok
kal az „újításokkal", amelyekbe elpusztult a főváros és 
az ország kereskedelme.

Bibiti-Horváth János megismétli az egy Íz
ben már fölvetett kérdést, nogy honnan veszi 
a keresztény községi párt a súlyos milliókat 
az áldatlan plakátharcra? Erre a kérdésre a 
Wolff-párttól máig sem kapott választ. Hoff- 
rnann Mihály, Koréin Dezső és Moskowitz 
Miklós fölszólalása után

Pakots József
következett:

— Ma már nem akad egy keresztény ember sem, aki 
hiszi, hogy keresztény és emberi volt az, amit ez a 
kurzus nz elmúlt 6 év alatt csinált.

Nérókat ültettek a városház! hatalom székeibe, akik 
gyújtottak, romboltak és a rombolás lángjánál dics

himnuszokat zengettek.

„Buzéth ur» «— a kurzus cselédje**.
A XIV. választókerületi népgyülés szónokait 

több mint ezer ember hallgatta. Hartmann 
Dezső elnöki megnyitója után

Magyar Miklós
beszélt:

— Budapestet állandóan bűnösnek nevezik és én Is 
bűnösnek tudom a főváros népét abban,, hogy öt- évig 
tűrte a. romboló erők gardzddikoddsdt, hogy

üt évig hagyta magát megfélemlíteni különítmények
től, gumibotos slhedercktől.

Buzdth alpolgármester a Wolff-párt minden rágalmazó 
plakátját engedélyezte, de az ellenzék plakátjait pártosan,

Ínkorrekten
sorra betiltotta. Hat hétig beteg voltam, nem jártam gyű
lésekre, azért csak most izenhetem Buzáth urnák, hogy az 
Ő viselkedését, meg fogjuk, jegyezni, tudni fogjuk, hogy ő 
is a lturzüs elszegődött, cselédje.

Ezután dr. Szentirmay Imrévé, Illés István, 
majd

Fábián Béla
szólalt föl:

— Wolffék rámondták erre a városra, hogy céda, go. 
nősz,' de azért azt akarják, hogy az szeresse, őket. Két 
tavaszi napra esik a választás ideje. Ezen a két napon 
dől cl. hogy

clfagy-c az élet
vagy pedig a májusi nap megérleli a szabadság, a 
demokrácia gyümölcsét.

Az utolsó szónok Gál Benő volt, aki statiszti
kai adatokkal bizonyította, hogy ebben az év
ben a VII. kerületben minden tizenhatodik 
embert zálogoltak adó miatt.

„Ebzérlatot a csaholó vérebeknek!**
A Lipótvárosi. Demokrata Kör Koháry- 

utcai helyiségeit zsúfolásig megtöltötte a vá
lasztók tömege, úgy hogy még az udvari 
folyosókon is százával, álllak. Pikler Emil 
elnöki megnyitóbeszéde után Erdösy Antal 
polemizált azokkal a kurzusplakátokkal, ame
lyekre a megfelelő választ a polgármester nem 
engedélyezte. Majd

Jr. Bedő Mór
emelkedett szólásra:

— A politikai tisztesség és becsűjet azt kívánja — 
kezdte beszédét . hogy n mandátum lejárta után n man
dátumnak birtokosai beszámoljanak arról, mii alkottak. 
.1 városházi kurzus ezt a kötelességét elmulasztotta egy
szerűen azért, mert nem alkotott semmit. Legföljebb azon 
pusztításokról számolhatna be, amelyeket a főváros terü
letén véghezvitt és

azokról a kese; üségckről, amelyeket Itt közérdekű 
működéé helyett, kiváltott.

Csak azokat dédelgették, akik pártjuk közvetlen környe
zetéből körűitek ki, ezeket beültették a szinelturdkba, a 
jól dotált állásokba, ezek

a közérdekű megbízások tantiémes lovagjaivá lettek.
Ilelyottűk én mondok beszámolót arról, hogy hateszten
dős uralmuk alatt mit műveltek. Nem építettek lakáso
kat 6 megteremtették a lakásnyomoruságot. Ha itt-ott 
fölszabadult valahol egy lakás, azt a maguk protekciós 
embereiknek adták, oda. Zilahi Kiss Jenő megvette a 
pedagógiai filmgyárat és kisült, hogy sokkal több rész
vényt vett meg, mint amennyi egyáltalában volt.

A kurzus ural a bizottsági tagságukat arra használ
ták föl, hogy maguknak anyagi hasznot szerezzenek.

Buday Dezső, a fajvédelem gyöngye, beült la villamos
társaság igazgatói székébe s ennek egyik gyönyörű ered
ménye voVt az, hogy még a titkárnőjének a rokonai is 
ingyen jeggyel utaznak a villamoson.

Olyan ember Ítélkezett az Igazolóbizottságok élén az 
cxísztcnclák fölött, alti a proletárdiktatúra alatt 

hangos bolsevista agitátor volt.
Ezt szóvá is tettem annak idején, bíróság elé vittek, de a 
törvényszék fölmentett. Söpredékkel töltötték be a hiva
tali állásokat, amnesztiát gyilkosokat ültettek be a kü
lönböző stallumokba.

Olyanok kerültek a hivatalokba, akik miatt esztendő
kön át félve Jártnnk az utcákon.

Nagy Frigyes, a poroszok hatalmas császára, egy gyö
nyörű májusi éjjelen az égre, pillantva, boldogan sóhaj
tott föl, hogy bz az éjszaka sok katonát fog a porosz ál
lamnak eredményezni. Az a sötót éjszaka, amely évek 
óta a magyar égbolton elterül, szerezzen sok katonái 
azok számára, akik a morál és szabadság alapján, üldözni 
akarják és üldözni fogják a bűnösöket és tisztességtele
neket.

Bcdő Mór nagyhatást keltő beszéde után 
Mónus Illésná, majd

dr. Gál Jenő
szólalt föl.

— Kétféle reakcióval)'kell megküzdenünk — mondotta —, 
az egyik a közismert, a nyilvános Wolff-féle renkeió. n 
másik az álarcos, a kendőzött és a liberalizmus köpönye- 
gébé burkolódió reakció. A külső Lipótvárosban is föl- 
ütötte a fejét a Ripkn-púrt, ez

az álorcás, Alllhcrális törpe frakció
és épp tegnap ezerszámra küldte szét a körlevelteit. amely
ben tudtul adja, hogy egy nagy, előkelő hölgybizottságot 
szervezett éa ez a finom hölgybizottság este Hő órára 
invitálja „finom munkára" a Lipótváros urait. Olyan ez 
a titkos gyűlésekre való invitálás, mint amikor az utcán 
haladóknak a fülébe súgják: Jöjjön be, szép ember!

Nem mernek egyetlen egy nyilvános gyűlést sem tar
tani ée hitvány, alacsony módszerrel akarnak rova

rokat támasztani.

A kurzus egyik jelöltje, Homonnay Tivadar már kijelöli- 
tette, hogy ha a biok korül be a városházára mint több
ség. akkor ők vérebek testnek. Furcsa ez as előzetes lélek
vándorlás és mi azt válaszoljuk erre, hogy ezeket

a vérebeket majd a törvény pórázára fogjuk és eb- 
zárlattal lehetetlenné teasattk a vérebek fogesíkergató 

csahol ását.

Ezután dr. Kiár Zoltán és dr. Wildner Ödön, 
volt fővárosi tanácsnok beszéltek, nagy hatáő- 
Wl. ■

„A kurzus csuka temetői parcel
lákat szaporította**

A Demokratikus Biok krisztinavárosi nagy
gyűlésének első szónoka

Szilágyi Lajos.
— A doiuokriilikus pártok nem azért szövetkeztek egy. 

mással - kezdte beszédét —. hogy forradalmat csinálja
nak. Azok kenik ránk n forradalom vádját, akik maguk 
is főrészetek voltak a forradalmak fölidézésében és akik 
még ma sem ülnek a vádlottak padján.

A forradalmakért eddig c.iak a kisembereket vonták 
felelősségre.

Az újabb forradalmakat nem u megtorlással, hanem 
azoknál- a hibáknak a Jóvátételével lehet csak megakadá
lyozni. amelyeket a magyar intelligencia évtizedeken ke
resztül elkövetett. Egy 52 hónapos világháború után az 
lett volna n fő kötelességünk, hogy a tömegek lelkében 
meghonosítsuk azt a tudatot, hogy nem hiába véreztek 
a hazáért.

Ezután
Kéthly Annv

bőszéit.
Ebben a választásban — úgymond — arról van szó, 

hogy Budapest régre a budapestieké legyen és nem arról, 
hogy egyik vagy másik fetekozot kerüljön hatalomra' 
A mi programunkban benne van a kereszténység és ami
kor bemegyünk a városházára, ezt a kereszténységet akar
juk szolgálni. Az evangélium a mi számunkra nem hordó, 
amelyre azért mászunk föl. hogy ezzel eltávolodjunk a 
néptől.

Különbnek tartom azt n zsidó embert, aki keresztény 
szellemben dolgozik, mint, azt a keresztényt, aki 

pogány szellemben dolgozik.
A fnj védelemnek egyenlőnek kellene lennie az. embervéde 
lemmel, d« « kurzus fajvédőimé csak egy téren ért e' 
löbbtermclést cs ez a temetői parcellák szaporítása volt. 

_ lloryátih IV. Károly Wolffék városházi pufíz- 
titásoit ismertette. Bánóczy László pedig a. 
demokratikus pártok jövőben követendő poli
tikáját fejtegette.

99Épp elégj ideig tették bolonddá 
Budapest lakosságát**

A VI. választókerület gyűlését Posta Sándor 
elnök nyitotta meg a magántisztviselők szövet
ségének zsúfolásig telt nagytermében. Beszé
dében hangsúlyozta, hogy a biok nem ígér 
aranyhegyeket a választóknak, hanem a 
munka szolidaritásának megteremtésével akar 
harcolni és dolgozni egy boldogabb Budapes
tért. Fehérvár y Sándor, a szociáldemokrata 
párt kiküldöttének fölszólalása után Deményi. 
Aladár beszélt a főváros pénzügyi politikájá
ról, majd Kertész Miklós, a magántisztviselők 
szövetségének főtitkára és Krausz József szó
lalt föl.

A XIX. választókerületi demokratikus ellenzék vasár
napi gyűlésén dr. Körmöczy Zoltán, dr. Gonda Béla és 
Knur Pá'.né beszéltek.

A VII. kerületi polgári körben rendezett 
gyűlést dr. Kiss Ferenc elnök nyitotta meg, 
majd

Vámbéry Rusztem
emelkedett szólásra:

— Lincolntól ered a mondás, hogy bolonddá tartani 
néhány embert mindig lehet, sok embert egy ideig, de. nem 
lőhet bolonddá tenni mindenkit, állandóan. Azt hiszem.

Budapest lakosságát az utolsó hal esztendő alatt 
éppen elég Ideig tették bolonddá

és ideje, hogy Budapest lakossága az urnáknál meg
mutatja, hogy kijózanodott.

Bresztovszky Ede hírlapi ró. Kiár Zoltán, 
Láng Lajos és Csillag Ferenc szólaltak még 
föl.

A Kelenföld-J^igymnn.vosi Polgári Kör helyiségében 
tartott II. választókerületi gyűlésen Krammer Adolf el
nökölt. Az első szónok Pakots József nemzetgyűlési kép
viselő volt, aki nagy lelkesedéssel hnlltgatoft beszédében 
rámutatott a kurzus bűneire. Kakujay Károly, a XI. ke
rület listavezetője, azt hangoztatta, hogy egyedül a de
mokratikus biok képes Budapest egészséges fejlődését biz
tosítani. Fóthy Vilmos arról szólott, hogy a felokezotek 
között kiélésedéit helyzet megszüntetésében látja a fő 
város boldogulásának zálogát. Beszéltek még Keit tér 
Emil, Merta Márton és Bokros Béla,

A nagy siker műsora!
ConBtance Talinadge 

nagy amerikai vígjátékot

Házasság - határidőre!
Ciaire Windsor, Madame Bush, Hobarf 
Boswortb, Ray Grlffith főszereplésével

Madame Julié szalonja

MOZGÓKÉPOTTHONBAN
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A' XII. választókerületben két gyűlés volt. 

Az egyik a vas- és fémmunkások otthonában, 
a másik egy Szabolcs-utcai vendéglőben. Az 
első szónok,

Peyor Károly,
a városházi kurzusuralom bűneiről és vissza
éléseiről beszélt:
_ Számolni és elszámoltatni fogjuk a kurzus urait — 

mondotta — és bírói cl jórótt fogunk követelni, azok ellen, 
akik a város vagyonával könnyelműen gazdálkodtak.

Utána
dr. Földvári Béla

beszélt:
— A Ripka-púrt egyik listáján szorcpel Andróka Károly 

főkapitány helyettes neve, uki annak idején a vizsgáló
bíró előtt a Kovács-fivéreket hazafiasoknak mondotta. 
Sehol a világon állásában meg nem maradhat egy válasz
tási küzdelemben aktive résztvevő köztisztviselő. A vá
lasztói névjegyzék szabálytalanságaiért az erkölcsi és 
jogi felelősség llipka Ferencet terheli, aki ahelyett, hogy 
az adminisztrációra fölügyolt volna, pártol szervez és 
korteskedik.

Fölszólaltak még: Szepessy Albert, Horváth 
Kató és a Kossulh-párt nevében dr. Kollmann 
Dezső.
„Aki konflisból sxárIEf áft <3 király 

lipicai f©gattábaÍS.,.
A kőbányai kaszinóban tartott ellenzéki 

blokgyülésen a demokratikus pártok szónokai 
mintegy 5000 főnyi tömeg előtt beszéltek, 
ismertetvén a Demokratikus Szövetség község
politikai programját. Az első fölszólaló Farkas 
István, a polgárság és munkásság együtt
működésének szükségességét fejtegette.

Ezután Latinak Jenő, majd Iiródy Ernő 
következett:

— A forgalmi adó kérdését. — mondotta — még most 
sem oldották meg. holott már régen ígérték, lia a for
galmi adót kisiis!nek hivnük, akkor ez a probléma már 
rég el volna intézve. Un a kereskedelemnek, az iparnak, 
a városi lakosságnak megfelelő képviselőtestülete lesz, 
akkor ennek a testületnek meg lesz a kellő erkölcsi 
súlya is.

Végül Vámbéry Ruszlcm beszélt:
— Deák Ferenc — mondotta —, amikor a király saját 

fogatát ajánlotta föl neki, konflison ment föl a Hofburgba, 
a megfoidltott Deák Ferenc a konflisból szállt át 

a király lipicai fogatába.
Deák Ferenc kibékítette a nomzetet az idegen uralkodó
házzal, addig a megforditott Deák Ferenc összeveszitette 
a magyar nemzetnek felckezcteit egymással. Számúra a 
kereszténység nem a szenvedőknek és a keresztényeknek 
az istápolását, hanem üldözést és gyűlölködést jelent, öle 
Krisztussal szembehelyezkedve, nki a kufárokat kergette 
ki a templomból,

a tanítókat és tanulókat űzték ki a tudás templomából.

A XXI. választókerület demokratikus párt
jai vásárim]) két népgyülést tartottak. Az 
egyiken Kollmann Dezső, Kardics Kálmán és 
Lendvai András, a másikon pedig Darvas 
Gyula és Pcyer Káról]/ szólaltak föl.

A XV. választókerületben tartott gyűlésen 
Kollmann Dezső, majd Fagy Vince beszélt 
arról, hogy elérkezett az idő a kurzus uralmá
nak megdöntésére.

A józsefvárosi XVII. választókerületi demokratikus biok 
gyűlésére a kerii'et polgársága és munkássága nagy tö- 
megekb-n vonult föl. Dr. IVeilcr Ernő elnöki megnyitója 
után dr. Hajdú Mcirccl, a XVII. választókerület lista
vezetője békét, munkát, megértést és szcri’letet akar vinni 
a városi közgyűlés termébe. Vörös János v. országgyűlési 
képviselő a Wolff-nrnlom üldöztetéseiről, rombolásairól és 
pusztításairól beszélt. A következő szónok. Vitéz Aladár, 
a választási vi-.szné',-két i,t .1 -rtette. Dévai Jenő a keres
kedőiéin és ipar válságos helyzetéről szólott, dr. Ilaracs 
Marcellné a női választókhoz intézett buzdító beszédet.

FEMYVKC DIlfő R.-T. dl vntkclmeáruházában

egy-két elsőrendű eladó
nzonnnl fölvétetik. Bemutatkozás a reggeli órákban 

VII, K<troly lc<>rut 9 nlfttl_________ __
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Eov belvárosi nooykBreskBdO uyurniEkBi ORyjukkfll 
nffl nyumtalönul Blliintek

Pesti szerelem története a házassági ígérettől a „zsarolási manőveréig
(A Reggel tudósítójától.) A főkapitányságon 

vasárnap délelőtt rejtélyes hátterű hármas el
tűnésről tettek jelentést. Megjelentek a köz
ponti ügyeletén Dobos Gyuláné született Be
nyovszky Gizella hozzátartozói én elmondották, 
hogy a fiatalasszony két gyermekével, a négy
esztendős Hugóval és az ogyesztendős Bélával

három nappal ezelőtt eltávozott szüleinek 
Széna-téri lakásáról és azóta nyomuk 

v őszeit.
A főkapitányságon visszaemlékeztek arra, 
hogy pénteken éjszaka megjelent a központi 
ügyeletén az eltűnt asszony két gyermekével és 
sirva panaszkodott Barabás rendőrkapitány
nak,

hogy nincs hova menjen a gyermekeivel és 
hogy ha neki nem is tudnak lakást szerezni, 
legalább két kis fiát helyezzék cl a gyermek- 

menhclyen.
A rendőrkapitány azonnal intézkedett is, leve
let adtak Dobosnénak a gyermekvédő ligához, 
amelyben kérték, hogy a két gyermeket azon
nal vegyék föl és helyezzék el. Az asszony 
ekkor gyermekeivel megnyugodva el is távo
zott. Most, hogy a hozzátartozók bejelentették 
az asszony eltűnését, azonnal megindították a 
nyomozást, hogy vájjon clhclyczle-e két fiát a 
gyermekmcnhelyen. A rendőr’, vizsgálat csak
hamar megállapította, hogy

az asszony nem jelentkezett fiaival a gyer
mekmenhelyen.

Vasárnap délután a főkapitányság közölte a 
vidéki rendőrkapitányságokkal az eltűnt asz- 
szony és gyermekeinek szemólyleirását. Dobos 
Gyulánc 21 éves, eltűnésekor drap ruha, zöl
des hosszú kabát és zöld sapka volt rajta. A 
fiatal asszony Benyovszky Imre, a statisztikai 
hivatalba beosztott főszámtanácsos leánya. 
A Reggel munkatársa fölkereste az eltűnt Do
bos Gyuláné szüleit, akik a következőkben vi
lágították meg leányuk eltűnésének tragikus 
hátterét: — Benyovszky Gizella évekkel ez
előtt a közélelmezési minisztérium tisztviselő
nője volt. Négy évvel ezelőtt Hévizén üdült és 
itt megismerkedett egy előkelő belvárosi nagy
kereskedővel. A nyaralás után Pesten is több 
ízben fölkereste a kereskedő a leányt és csak
hamar szoros barátság fejlődött ki közöttük. A 
kereskedő rábeszélte a leányt, hogy hagyja 
ott kisfizetésű állását és vállaljon alkalmazta
tást üzletében. A leány, akinek háromszoros 
fizetést adott a kereskedő, hajlott erre az aján
latra ás ott is hagyta a közélelmezési minisz
tériumban viselt állását. Pár hét múlva már 
komoly szerelem fűzte a főnököt pénztáros
kisasszonyához. A leány szülei hosszú időn 
át nem is sejtették, hogy leányukat a keres
kedő elcsábította, csak amikor leányuk más
állapotba került, tudták meg az elszomorító 
valóságot. A kereskedő ekkor ígéretet tett a 
szülőknek, hogy legrövidebb időn belül felesé
gül veszi a leányt. A főszám tanácsos azonban 
érdeklődött a kereskedő személyi adatai iránt 
és megtudta, hogy nős ember és három gye
reke van. Nem sokkal ezután a kereskedő 
felesége is tudomást szerzett a viszonyról és 
követelte, hogy férje mondjon föl a barát
nőjének és távolítsa el az üzletből. A keres
kedő, hogy helyreállítsa a családi bókét, eleget 
tett felesége kérésének. A leányt pedig csak
hamar elvette egyik, segédje, Dobos Gyula. 
A fiatalasszony egy napig sem élt együtt férjé
vel, csak az anyakönyvvezctőnél jelentek meg 
cgyillé. Hosszú időn át békességben ólt a dús

A bíráló-bizottság által egyhangúlag 
elsS díjjal

állami díszoklevéllel 
kitüntetett 

versenykirakatai
még néhány napig láthatók!
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gazdag belvárosi nagykereskedő barátnőjével 
és törvényes feleségével, de jött a gazdasági vál
ság és a rossz konjunktúra miatt megszüntette 
cégét a kereskedő, elbocsátotta alkalmazottait, 
a helyiséget pedig eladta eery előkelő Váci
utcai ékszerkereskedőnek.

Ettől kezdve nem is tudta anyagilag támo
gatni Dobos Gyulánct és annak két gyer

mekét.
Az asszony, hogy előteremtse a megélhetéshez 
szükséges pénzt, lassanként eladogatta búto
rait, majd túladott a lakásán és szállodába köl
tözött. Hónapokon keresztül a Royal-szíxWoáá- 
ban lakott, ahol a belvárosi kereskedő vállalt 
érte kezességet. Egy hónappal ezelőtt azonban, 
amikor az asszony szállodai tartozása már 
elérte a tízmilliót, fölmondták neki. A Royal- 
ból okkor a Hagy mező-utcai Európa-szaWo- 
dúlja költözött a szerencsétlen nő két kis 
gyermekével, nemsokára, azonban innen is ki
telték. Egészen csütörtökig, eltűnéséig apjánál, 
a föszámianácsosnál lakott a Széna-téren.

A szerény fizetésű köztisztviselő azonban 
nem bírta födözni a három taggal megszapo
rodott család fokozott szükségleteit és csütör
tökön este leánya, társaságában

fölkereste a nagykereskedőt
és fölszólította, hogy gondoskodjon két 
gyermekének eltartásáról. Kijelentette, hogy 
leányát vissza veszi magához, csak a két kis 
fiúról gondoskodjék. A kereskedő azonban 
erről mit sem akart tudni és

elutasította az apát kérésével.
A fiatal asszony ekkor azt mondotta, apjának, 
hogy két gyermekével elmegy látogatóba 
egyik nénjéhez és

azóta eltűnt.
A főszámtanácsos családja biztosra veszi, 
hogy a

tragikus sorsa miatt elkeseredett asszony 
öngyilkosságot követett el mind a két 

gyermekével együtt,
A Reggel tudósítója fölkereste a belvárosi 
nagykereskedőt is, aki érdeklődésünkre rövi
den csak annyit válaszolt, hogy az egé/sz el
tűnés és annak bejelentése zsarolási kísérlet, 
amelynek azonban nem lesz eredménye. Vasár
nap délután a főkapitányságról éketektivet 
küldöttek ki a kereskedőhöz és kihallgatták, 
hogy mit tud az asszony eltűnéséről. A kihall
gatás folyamán azonban senirnViélo újabb 
támpontot nem szerzett a rendőrség arra 
nézve, hogy Dobos Gyulánéval és 'két kis gyer
mekével mi történhetett.

A kisántánt május 9,10 és ll-én
tartja konferenciáját Bukarestben

Bukarest, április 26.
(A Reggel tudósitójától.) A bukaresti kor

mány a prágai és belgr/ádi kormánnyal meg
egyezett, hogy konferenciájukat május 9„ 10. és 
ll-én darlják meg Bukv restben. A külföldi de
legátusok május 8-ánf érkeznek Bukarestbe. 
A, konferencia programját a bukaresti kor
mány kidolgozta már és elküldte a prágai és 
belgrádi kabineteknél!.
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a fejőket, mint a 
meg barátom!

— Irta Szép Ernő —
A főszerkesztő úr utalványt ad és a főpénz

tárnak úr a főkiadóhivalalban nem váltja be 
az utalványt. Nincs pénze. A szegény főköltő 
úr csudálkozik. A főpénztárnak úr mellett ett 
ül egy főkisaszony, kihúzza a főfiókot, meg
mutatja hogy nincs benne pénz. A főpénztár
nak úr> mesébe kezd a hirdetőkről, akik nem 
fizetnek. Ötmilliós számlára százezer koronát 
törlesztőnek... Afelől merengenek, hogy kétszer 
egy héten zárva fogják az üzletet tartani, úgyse 
jönnek a vevők. Ezek az üzleteknek és a kiadó
hivatalnak a titkai; sose hallottam cfélc titko
kat, nem is voltam kiváncsi rájuk. Azt se fir
tattam soha például hogy a főpénztárnak úr 
privatim hogy van eleresztve. De most a fő
pénztárnak úr kiveszi a belső zsebből az 
okmánytárcát és megmutatja, hogy okmányok 
vannak benne. Pénz nincs benne. A főszerkesztő 
úr is elárult, kéretlenül, intim részleteket az 
aznapi készpénzállományáról. Dehát miből élnek 
mégis, miből szivaroznak, hogy tudnak azért 
megebédelni, vacsorázni, moziba meg konflisba 
menni? Titok. Tény hogy nincs pénzük.

Senkinek sincs pénze.
Két főszinész beszélget a. [társalgóban: minda- 

kettőnél van egy a conto cédula, amely nem 
robbant fel. A. pénztár nem fizette ki az á contot.

Festő meg szobrász akad, össze a. Szalonban: 
elszorulna, a szived, ha még maradt volna szi
ved, fülelvén a művészek társalgását. Hogy 
lehelne egy 60 centiméter magas bronz 
nymphát valahol kisorsolni? A. képért keveseb
bet ígérnek, mint amennyibe a Blondel-ráma 
került a piktornak. És azután egyáltalán meg 
se veszik a képet. Az az úr aki. a. múlt héten 
alkudott a képre, tönkrement. Tönkrcbukfencc- 
zeit. ■Most mar nincs pénze...

A bérlők vakkannak mint a kutyák: minket 
is tönkrettek már kérlek!

A földbirtokosok ejtegetik 
lovak: jövőre mink döglünk

Nem beszélnek a mákvetésről, pedig az már 
virágzik, halovány rózsaszín ország az ország
ban, ibolyaszinnek tűnik hajnalban a. piros ég 
alatt, a gyönge szélben imbolyog és illata nyo
masztóan és andalítóan szállong, mint a francia 
parfüm effluvc-je... a boldogság vak orgoná
ja tékád hallja vagy sejti az ember az édes, har
matos, felhős hajnalórán... igen, a mákvetés 
érdekelt engem, de a földbirtokos többé nem 
beszél a földjéről. Arról beszél hogy nincs pénz. 
A s'zinése nem beszél színészettől, a szerkesztő 
nem beszél a. regényírókról, a festő nem beszél 
a Imrbizoni iskoláról. Nincs pénz.

Mint a communc alatt mindenki, a fehér
répa főzelékről beszélt. Mint a háborúban min
denki az aufschlagról és a kitüntetésekről és a 
rangidősségről beszélt. Mint a ganzdanubizmus 
alatt mindenki, részvényekről beszéli.

Tavaly legalább még autókról beszéltek.
Most arre'l beszélnek hogy nincs pénzük. 

M indenki.
Meghalt ae , urizálás, a. nagyzolás, a. disz

kréció, a szemérem. Divat beszélni a pénzről 
ami hiányzik, ami kéne, ami nincsen. A jour 
érZfi magát ebbem a thémában az úri világ. 
Sport ez a kérdés. Ruge az ajkakon a pénz
telenség. Úgy haf rám. mintha valami exhibi- 
ticnisla panzió válna Pesten az üres zsebeket 
egymás előtt kifor.gg.tni.

Oh de szánalmas. Utálatos.
Végtelen, véglelev, csömör és unalom van 

bennem, rosszát vagjok. Úgy szeretnék innen 
kiszökni, sose haliam többé a témáit, ennek a 
társadalomnak, amelyben felnőttem. És más
ról akartam itt beszélni... ami persze nem 
érdekli Kegyeteket.

A házakat mind át lójne festeni, hogy én itt 
valaha feledni tudjak. A tündéreknek kéne 
vonulni Pest utcáin, mhnt a lányiskoláknak 
délben, és énekelni, s hallatlan virágokkal 
dobálózni, éveken és éveken át, hogy meg tud
jam ennek, az országnak. . a boldogtalanságát 
bocsájtaní. Léthe vizét k-Sne bevezetni, a víz
vezetékbe, azt kéne halálig' inni mindenkinek, 
hogy itt közönséget, pajtásakat, embertársakat 
kaphassak még.

A héten kérem találkoztam egy szépséges és 
kiváló dámával. Azt mondta:

— Micsoda tavasz... és nem tudok szerelmes 
lenni... mert nincs pénzem.

— Az angol királyi pár hazáért külföldi 
útjáról. A Rcggel-nek jelentik Londonból: Az 
angol királyi pár vasárnap déli 1 árakor ér
kezett meg a Victoria-pályaudvaron, ahol a 
hercegek, miniszterek és a polgárság ezrei fo- 
gadtáík. A király jó színben van, Mtóglátezik 
rajta, hogy az influenza és a bronohitia 'követ
kezményeit teljesen kiheverte.
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____ aReccel
— Hoyos Miksa gróf csütörtököli rfelei Ba- 

rosc Jánosnak, az interparlamentáris unió 
római kongresszusa ügyében. Az interparla
mentáris unió római kongresszusa politikai 
körökben nagy hullámokat vert föl. Haross 
János ugyanis megtámadta Hoyos Miksa 
grófot, a magyar delegáció vezetőjét, amiatt, 
hogy a trianoni békeszerződést kritizáló fel
szólalása után az unió plenáris ,idesén kijelen
tette, hogy Baross csak egyem , véleményét 
fejtette ki, amely a magyar delegáció hivata
los álláspontját nem födi. Jeszenszky Ueza, az 
ismert publicista, a Magyar Nemzeti Szövet
ség válnsztmlányi tagja nyilt levelet intézett 
most ebben az ügyben Pcrényi Zsigmond 
báróhoz, a szövetség elnökéhez, amelyben azt 
irja, hogy „olyan férfiúnak, aki ezt a szegyent 
ránkzuditotta, nézete szerint a magyar köz
életben és a magyar nemzetgyulcsbcn nem 
lehet helye. Jeszenszky arra kéri Percnyi 
bárót, gondoskodjék a Magyar Nemzeti Szö
vetség választmányi ülésének, valamint tilta
kozó néngyülósnek összehívásáról, amelyen 
Hoyos római magatartása ellen tiltakozzanak. 
Kormánypárti körökben nagy föltünést kel
tett ez az akció, amely az egységes partnak 
egyik vezető tagja ellen irányul. A párt veze
tősége közölto A Reggel munkatársával, hogy 
Hoyes gróf ezidő szerint Velencében tartózko
dik, ahonnan csütörtökön érkezik vissza. Buda
pestre. A kormánypárt ugyanekkor értekezle
tet tart és Hoyos gróf ezt az glkalmat fogja 
fölhasználni arra, hogy az ellene megindított 
akcióval szemben állást foglaljon és az inícr- 
parlamentáris unió római kongresszusáról be
számoljon.

— öngyilkosság a nyilt utcán. Vasárnap délelőtt 
mellbclőtte magát Frommcr József 29 éves kereskedő. 
Frommcr József jászberényi származású; mindössze fél- 
évvel ezelőtt került föl Pestre. Az utóbbi időben egyre 
súlyosbodó anyagi zavaraji közé került és ez volt oka 
öngyilkosságának is. Vasárnap kora délelőtt eltávozott 
Vorpeléti-uti .lakásáról, jó ideig a budai utcákon kószált, 
a Műegyetem előtti téren hirtelen előrántotta revolverét 
és mell belőtte magát, Súlyos sebével a Rókusba szállítot
ták. — Frommcr József, Lónyay-uteai husbizományos 
annak közléséro kér bennünket, hogy az öngyilkos 
Fromnierrel nem azonos.

— Huszonötévos a bűnvádi pör rend tartás. 
Vasárnap délelőtt, tartotta a Magyar Jogász
egylet teljes ülését a bűnvádi pörrendtartásról 
szóló 1896. évi 33. te. életbelépésének 25. év
fordulója alkalmából. Finkey Ferenc korona- 
ügyészhelyettes, ny. egyet, tanár magas szín
vonalú előadásban ismertette a nagyjelentő
ségű kod ifi Ráció előzményeit, a tudományos vi
táikat, a. joggyakorlat tapasztalatait és azt az 
utat, amelyen a jövendő jogalkotásának ha
ladnia kell. Minden bűnvádi pörrendtartás — 
mondotta Finkey — lépcsőfok a haladás utján. 
A 25 év előtti kodiiikáció a magyar büntető 
pörjog bekapcsolását jelentette az általános 
jogfejlődésbe, eszméi minden tekintetben a kor 
színvonalán állottak. A háború és az azóta be
következett bclzavarok kivételes intézkedéseket 
tettek szükségessé, amelyek részben még ha
tályban vannak. Még működik az uzsorabiró- 
ság, az esküdtszék elleniben még nem. Mind
nyájunk legfőbb óhaja, hogy a kivételes in
tézkedések ideje mihamarabb lejárjon és a 
bűnvádi pörrendtartás teljes mértékben, a kü
szöbön álló reformokkal kiegészítve, érvényre 
jusson. Ha a fejlődésiben koronkénti vissza
esést tapasztalunk, azért a fejlődés meg nem 
állhat. Nagy Ferenc elnök mondott köszönetét 
a kitűnő előadónak.

— Puska Vilmos az iparosok ma esti gyilléaén. A sza
nálási akcióval kapcsolatban tudvalevőleg leépítik a 
helytelen irányban kifejlesztett túltengő közüzemeket, 
amelyek a főváros gazdálkodásúnak kinor-, elviselhetetlen 
terhei. Az elmúlt városi rezsim most azzal igyekszik 
félrevezetni az iparosságot, mintha ez a leépítés azért 
történnék, mórt nz iparosság érdeke egyszerre, ölj’ nagyon 
a szivükön fekszik. Ezzel az átlátszó kortes/ogással szem
ben,a Kéltosz és a Lakat osmestorck Szövetsége ma, hétfőn 
este Yj7 órakor a régi képviselöhdzban. nagy gyűlést tar
tanak, amelyen a Demokratikus Htok melleit foglalnak 
dlllást. Ezen a gyűlésen, amelyre a két szövetség olvárja 
a főváros iparostarsadalmút, az iparosság ogyik szépszerű 
vezére, fluska Vilmos is fölszólal.

— A lakáshivatali biró megrágalmazásn. 
Dr. Piroska Dezsőné, főgimnázinmi tanár neje 
ellen a Lakáshivatal ki lak olt a tóéit rendelő ha
tározatot hozott. Amikor ezt a kellemetlen vég
zőst kézbesítették, a tanárnő rögtön bcsiotett a 
bírósághoz, ott fölkereste dr. Hódossy Lajos 
járás bírósági alelnökiét és rátámadt: „Hogy 
lehet ilyen disznóságot csinálni, biztosan meg
fizették!" Az uriasszony e kifakadásúért újabb 
bajba került, mert fölhatalmazásra hivatalból 
üldözendő rágalmazás vétsége címén bűnvádi 
eljárást indítottak ellene é« a büntetőtörvény
szék Séhadl-tnnácsa. e héten Ítélkezik fölötte.
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— Rakovszky Iván belügyminiszter sajtó- 
panasza. A „Népszava" 1928 októberében meg
jelent egyik számában Slrém László cikket irt, 
amelyben az annak idején lefolyt és a buda
pesti háziurak által rendezett gyűlésről emlé
kezett meg. Az inkriminált cikk szerint „a 
háziúr-gyűlésen valaki odadörögte Rakovszky 
Iván belügyminiszternek, hogy csak hallgas
son, mert, ő volt az, aki a háború alatt a 
rekvirálni akaró csendőröket elzavarta, a bir
tokáról". A belügyminiszter a. cikk e része 
miatt följelentést tett és a kir. ügyészség 
vádja alapján rágalmazás sajtóvétségc chnén 
vonja felelősségre Strém Lászlót a budapesti 
büntetőtörvényszék Schadl-tanáosa e hónap 
30-án.

— A fajvédők bizonyosra veszik az uj törvényhatósági 
bizottság gyors föloszlatását. Politikai körökben az a hír 
terjedt, cl, hogy a fajvódőcsoporfbán szakadás készül. 
Gömbös Gyula és Eckhardt Tibor pedig máris a kor
mánypárt, illetően IVolffék felé orientálódik. Ezt a hirt 
Eckhardt Tibor a leghatározottabban megcáfolta, majd 
a fővárosi választással kapcsolatban a következőket mon
dotta A Heggel, munkatársának:

— Érthetetlennek tartom azt a hirt, hogy a 
Keresztény Községi Párt koalícióra fog lépni 
a Ripka-párttal. A Ripka-párt tagjai ugyanis 
olyan jelentéktelenül kis számban fognak be
kerülni a. főváros közgyűlésébe, hogy ennek a 
koalíciónak, semmiféle jelentősége nem volna. 
Véleményem szerint tehát nem koalícióra, ha
nem a közgyűlés föloszlatására lesz szükség, 
mivel abszolút többségre egyik fővárosi párt 
sem fog szert tenni ás igy az uj közgyűlés 
mindenképen munkaképctlennek fog bizonyulni.

A Keresztény Községi Pártban egyébként napról-napra 
jobban kimélyülnek az. ellentétek. IPol/7 Károly dikta
túrájának kereszténypárti ellenzéke nemcsak a XX., ha
nem a XII. választókerületben is külön listát, dilit. Ott 
Törökné Kovács Ilcrmin, itt pedig dr. Hegedűs István 
ügyvéd lesz a listavozctő, aki kijelentette A Heggel 
munkatársának, hogy akciójuk nem annyira Wolff Ká 
róly, mint inkább lVolff emberei ellen irányul, akiknek 
a neve teljesen érdemtelenül került a hivatalos listára. 
A XII. választókerületben eszerint nem kevesebb, mint 
hat lista ütközik meg egymással éspedig a. Demokratikus 
Biok, ti Szabadelvű Párt, a Ripka-párt. a Keresztény 
Községi Párt, a Keresztény Ellenzék ós végül Végi 
Istvánéit listája, akik azonban a szükséges JóOO aláírást 
nem fogják, tudni megszerezni.

— „Városi Újság", dr Szilágyi Hugó brilliáns város 
politikai és közgazdasági hetilapja c. héten is szenzációs 
tartalommal jelent meg. Tájékoztat a községi választások 
intimitásairól; inindonhol kapható.
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— Be a vörösbe! A radikális vagy független, » 

vagv a jó óg tudia milyen szocialisták, a Vági 
Ifrtváni párszáz szeecssz.ionistúi. jobb ügyhöz 
méltó buzgalommal gyűjtik listáikhoz az aján
lásokat. Be a vörösbe! Hiszou emlékezünk még 
erre a csatakiul tusra, amely a Pogány-Napoleon 
és a Beírni apó zászlaja alá hívogatta a vörös 
legényeket. Akinek füle van, az hallja Vági 
elv iáira hivogatásába/n ezt a kóm ikusan félel
mes szózatot ogyre zengöbben dominálni cs 
csak az egészen botfülüek nyugodhatnak meg 
abban, hogy hiszen a Vági-féle proklamációk 
nem hirdetnek nyíltan csatlakozást a harmadik 
intornacionáléhoz. A bolsevizmus nemcsak vi
lágos szavakban van, hanem mindenütt, ahol 
az elégedetlenség frontján a demagógia veszi 
át a parancsnokságot. Mindegy, hogy ki'zú
dítja föl, ki uszítja gyűlölködő, vérengző ideoló
giákkal a tömegeket, mindegy, hogy a szélső- 
jobbsziárnyoai adnaik-o csóvát keziikim, hogy a 
zsidók házát gyújtogassák, vagy a szélsőbalon, 
hogy a tőke szállásait borítsák lángba. Egészen 
közömbös, hogy az a jelszó, amely a forradal
mat kigyujtotta, a Zsirkay János vagy a Vági 
István agyából ored-e, a lényeg az, hogy a föl
gerjedt tömegnek csak a bolsevizmus tud aztán 
olyan célokat kitűzni, amelyeket az szívesen 
fogad, hiszen csak ez akarja a meglevő formák 
teljes kiirtását és csak ez a cél felel meg a 
gyűlölettel ébresztett tömegek pszichózisának. 
A fórradalmositott tömeg lángját a munka 
hasznos hőfokára többó visszatemperálni nem 
lőhet, az lobog és pusztít, amíg önmagában ki 
nem óg és ennek a pusztításnak nincsen más 
programja, csak a bolsevizmus. Mindenütt bol
sevizmus van, ahol a nyomorgó munkás kitör 
a szociáldemokrácia fegyelméből, mindenütt 
bolsevizmus van, ahol papirosra agyait emberi 
jogok véres bolondjai, korlátolt doktrinerek, az 
anarchia puszta partjaira kivert, hajótörött 
intellektuolek, ostoba könyvmolyok, cinikus 
stréberek, teóriákba gubózott kulturférgek, dü
hös, félreismert zsenik, a malomalja bogaras, 
politikus csizmadiái, kiseszü tudósok, szüklát- 
körii olvasottak és kritikátlan próféták, 
imbecillis költők, félmüveit újságírók, degene- 
rált bankárfiak, szadista betegek, dolog- 
keriilő izgágák', bosszuszomjas kicsapott 
nótáriusok, porverzus reformszamarak, egy 
végig nem gondolt gondolatba öko vénybe bődült 
filozófusok, egyetlen idea ketrecében tomboló, 
vad szociológusok a tömeghez szólhatnak és 
mindegy, hogy a faj vagy az osztály nevében, 
mindegy, hogy a Zsirkay vagy a Vági szájával 
zenditik meg a forradalmat: ma minden forra
dalom uéja Moszkvába vezet és' minden dema
góg jelszó végső konzekvenciája az az egy, 
hogy: be a vörösbe!

— Meghiúsult betörés egy bankigazgató a lilájában. 
Vasárnap délután 5 órakor vakmerő betörést kíséreltek 
meg az I. kerületben Deutsch Adolf bankigazgatónak az 
úgynevezett „Névtelcn-ut‘*-on levő villájában. Amikor a 
villa házmestere, Major István, szokás szerint körüljárta 
a kertet, a házőrző kutyát a kapu közeidben döglötten 
találta. Sietve ment a villa ajtajához, itt egy alakot lá
tott, ovi 'i hdzmctcr közel dh'rc átvetette magát a kéri- 
(csen i'. elmenekül'. A villa ajtaja elolt megtalálták a 
feszit ', vasakat.

— Izgalmas életmentés a Körúton. Vasárnap 
este az l’lrzsél < t-körnt és Wesselényi-utca sar
kán a 6-os villamos elé vétellé magát Papp 
István 26 éves kercskedőscgéd. A járókelők 
egyike odaugrott és az utolsó pillanatban el
rántotta a villamos elül a hnlálrnszánt embert. 
Papp Islván elmondta, liogj azért akart ön
gyilkos lenni, mert, hónapok óta nem tud 
álláshoz jutni.

— A választójogi bizottság munkájának be
fejezése után nevezik ki Teleki Pál grofo, l>ul- 
ügynJnisztcrré. Politikai körükben napo föl
tűnő# t. kelt, hogy a kormány meg mindig* nem 
gondoskodott a Scilovszky Tibor tavoziisaval 
megüresedett külügyi lárva betöltéséről, Ib'iva
tott helyen közölték A Reggel mnnkatarsaviil, 
hogy a késedelmet kizáróan a válasz!ujogt bi
zottság állandó) tanácskozása okozza, amelyen 
Ibi hit h István gróf miniszterelnöknek nap
nap után részt kell vennie. Mihelyt azonban a 
választójogi bizottság befejezi munka int, tehát, 
körülbelül május első felében, intézkedés fog 
történni az uj külügyminiszter kinevezéséről. 
Kormánypárti körökben Teleki R'': gróf kine
vezésére számítanak, az erről szóló hir azon- 
bán pjfyolŐrc csak kombináción alapszik, mi- 
vei Teleki most Genfben tartózkodik és a mi
niszterelnöknek még nem volt alkalma arra, 
hogy megállapodjék vele. Politikai , körökben 
arra számilanak, hogy a megegyezésnek nem 
lesz akadálya és Teleki május első felében el
veszi a. küiügi/minisztcrium ügyeinek irányí
tásúi, mig Walkó Lajos továbbra is megmarad 
kereskedelemügyi miniszternek.

Sesevich László
volt brltánniás főhadnagy részegen megtámadott egy 

aktív ezredest az „Erdélyi Borozódban 
Az átfér folytatása a rendőrségen és a katonai becsületügyi 

választmány előtt
(A Reggel tudósitójától.) ’A katonai állandó 

becsületügyi választmány a közeli napokban 
igen érdekes ügyben fog dönteni. Kurz Géza 
ezredes intézett kérdést a választmányhoz, 
hogy

kérhet-e lovaglás elégtételt Sesevich László 
volt főhadnagytól, az ismert amnesztiás 

britanniástól,
akinek szerepe volt abban az emlékezetes iz
galmas éjszakai kalandban, amelynek folya
mán Soltra rendőrt meggyilkolták.

Kurz ezredes bejelentésének a következő előz
ményei vannak: Április 2-án az Erdélyi Boro
zóban Sesevich László ok nélkül megtámadta 
és inzultálta az ezredest, aki a világháború 
egyik legszebben dekorált törzstisztje. Egyik 
szemét az isonzói harcokban kilőtték. A haj
nali verekedésnek hiteles története Pozsonyi 
József 2430-as rendőr Írásbeli jelentése szerint 
a következő:

— Kurz Géza ezredes civilruhában több, 
ugyancsak polgáriruhás katonatiszt barátjával 
az Erdélyi Borozóban vacsorázott. A szemben
iévé asztalnál Sesevich borozott ébredők tár
saságában. Az ezredes és barátai halkan beszél
gettek, az ébredők azonban hatalmas zajt csap
iak eb az egész étterem közönségét megbotrán
koztató módon kiabáltak. Sesevich hosszú időn 
keresztül fixirozta az ezredest, majd amikor 
az kiment az étterem másik felén levő toa
lettre, követte Őt, az ajtónál lesbcállt és ami
kor az ezredes vissza akart térni az étterembe 
és elhúzta a toalett ajtaja előtt levő függönyt, 
félrelökte a félszemére vak törzstisztet. Kurz 
az első pillanatban nem is gondolt arra, hogy 
Sesevich előre megfőni olt szándékkal lökte 
félre, de a következő pillanatban, amikor Se- 
sevich újra meglökte, kérdőre akarta vonni az 
előtte ismeretlen férfit. Mielőtt azonban egy 
szót is szólhatott volna, a hatalmas termetű 
britanniás

lefogta mind a két kezét, majd hirtelen a 
sarokba szorítva, ütlegelni kezdte az ez

redest.
Az ütések következtében a félszemü katona
tiszt meglánlor.odott és hátraesett, majd föl- 
oosudva, nekitámadt a britanniásnak és több
ször az arcéiba ütött. Pillanatok alatt össze
szaladt a Borozó egész közönsége és nagy- 
nehezen sikerült szétválasztani a verekedőket. 
A megtámadott ezredes azonban még itt a 
helyszínen akart elégtételt venni magának és

revolvert rántott, hogy keresztüllöje Sesc- 
vicliet,

de Roboz Jenő, az Erdélyi-borozó üzletvezetője 
közbeugrott és sikerült is kicsavarnia a revol
vert az ezredes kezéből. Közben rendőr érke
zett, az ezredes hivatalos okmányaival azonnal 
igazolta magát, Sesevichnél azonban nem volt 
semmiféle személyazonossági írás. A rendőr 
erre fölszólította a Sesevichet, hogy kövesse a 
kapitányságra. Az egykori britanniás azonban 
társaitól buzdítva, nem akart eleget tenni en
nek az utasításnak. Egyre csak azt hajtogatta, 
In gy ő ÉME-titkár, őt nem lehet bekísérni, 
elég ha a barátai igazolják. Az igazoltatást 
végző rendőr úgy értette, hogy Sesevich állam
titkárnak mondja magát és ezért, nem lépett, 
föl vele szemben erélyesebben. Közben azonban 
újabb rendőrök érkeztek, akiket a Borozó 
pincérei fölvilágosítottak, hogy Sesevich nem 
államtitkár, hanem állítása szerint az Ébredő 
Magyarok Egyesületének a titkára. Ekkor 
közrefogták és tiltakozása ellenére átkisérték 
a közeli. Mozsár-utcai VI. kerületi kapitány
ságra. ahol társai igazolták, hogy a Bezerédy- 
utca 4. szám alatt Sesovichnck állandó lakása 
ián, amire a kapitányságtól elbocsátották. 
A hajnali botrányokozás miatt a VT. kerületi 
kapitányságon Sándor Imre rendőrkapitány 
megindította az eljárást Sesevich és az ezredes 
ellen. A rendőri eljárástól függetlenül az 
Albrccht-laktanyába beosztott, Kurz Géza 
ezredes lovagias utón is akart, magának elég
tételt szorozni, do amikor megtudta, hogy*

támadója, a tartalékos főhadnagy, azonos 
Sesevich Lászlóval, a britanniással,

Hazugság légvám
KIzArótug a

Corvin Színházban
Orlon-fllni orlon-fflitf 

a katonai becsület ügyi választmányhoz for
dult azzal a kérdéssel, vájjon lehet-e kérni 
vagy adni lovagias elégtételt az amnesztiád 
Sesevichnek. Az ezredessel való affér óta kü
lönben újabb botrányt rendeztek Sesevich és 
barátai az Erdélyi-borozóban. Pénteken éjjel 
2 óra felé bo akartak menni az Erdélyi-boro
zóba Sesevich László, az amnesztiás Rumbold 
Attila és Kende József volt britanniás. A por
tás azonban nem engedte be őket, mert Kendét 
már régebben kitiltották a helyiségből. A 
három britanniás erre félrelökte a portást, be
rontott a helyiségbe.

— Minden zsidó takarodjék ki innen — ordí
tották.

A pincérek csak nagy nehezen tudták kitusz
kolni az ordítozó ittas fiatalembereket.

Korda Tibor

—« Magyar Dőrklskereskedők, Országos Szövetsége 
vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését az Országos 
Iparegyesület nagytermében, amelyet ez alkalomra zsúfo
lásig megtöltött a fővárosi és vidéki bőrdetail isták tö
mege. A gyűlésen rendkívül éles kifakadások hangzottak 
el a gyárosok kondíciókor lelje ellen, amelynek föltételeit 
a bőrkercskcdelem mai helyzete nem bírja el. Majd a 
titkári és pénztári jelentések előterjesztése után a tiszt
újítóét ejtették meg. Elnökök lettek: Fábián Béla kép
viselő és Kőim Hermann (Debrecen); ügyvezető elnökök: 
Kupferstein Ármin, Weisz Lajos, Tannenbaum Viktor 
(L’utnok), Wiener Ármin (Székesfehérvár); alelnökök: 
Farkas Gábor, Vargha Mihály, Ncmsltz Lajos (Győr), 
nenedek Pál (Szeged); titkárok: Gáti Manó, Fricbert 
Frigyes, Kicin József (Miskolc), Woiner Ármin (Debre
cen); ügyész: dr. Fábián Ferenc.

Katsinka Kornél
Utódai

gyermekrulia-különlegességek üzlete
IV, Párisi-utca 1 (Váci-u. sarok) 

Tavaszi és nyári 
összes 

gyermekruházati 
cikkekben 

NAGY

ELADÁS 
megkezdődött és 

május *15 4g tart 
azonkívül 

tavaszi és nyári 
összes 

gyermekruházati 
cikkeink 

kedvezményes 
árusítását 

általános óhajra 

mágus 15™ig 
folytatjuk és az 

előirt Arakból
15°lo 

engedményt adunk



8 aReccel 1925 április 27.

Froreich Ernő elfelejtette, hogy ő a gyilkos
Hiteles f&lvilágositás Froreich betegségéről

(A Reggel tudósitójától.) Hetekkel ezelőtt, 
amikor Froreich, Ernő csalási ügyében a buda
pesti büntetőtörvényszéken meg kellett volna 
tartani a főtárgyalást, köztudomású lett, hogy 
az Egyedi-kastélyban lefolyt gyilkosság ügyé
ben elkészült a Froreich-féle vádirat. De 
ugyanekkor Budapestre érkeztek Sopronból a 
közhatósági orvosi bizonyítványok is. amelyek 
tanúsították, hogy az apósgyilkossággal vádolt 
dr. Froreich Ernő súlyos, komoly beteg, ideg
görcsei vannak és ezért nem tudták ideszálíi- 
tani. A budapesti büntetőtörvépyszéken dr. 
Sándor László ügyvéd, dr. Froreich Ernő vé
dője, bejelentette, hogy védence elmeállapota 
teljesen meglazult, fölötte aligha itélkezhetik 
földi biró. A soproni törvényszék előtt azért 
tovább folyik Froreich gyilkossági ügyében az 
eljárás, mert az elmeorvosszakértők úgy talál
ták, hogy a vádlott, bár súlyosan degeneráilt, 
hisztériás beteg, de nem beszámíthatatlan 
büntetőjogi szempontból. A soproni szenzációs 
főtárgyalásig Froreiclinak most már semmi 
szerepe sincsen, helyette dr. Sándor László 
dolgozik, aki most erős támadást intézett az 
ügyészi vádirat ellen. Panasz tárgyává tette a 
védő, hogy’

Egyedi Artúr meggyilkolásának ügyében 
a lefolytatott bűnügyi vizsgálat csonka, 

befejezetlen;
a vádhatóság meg sem várta, hogy a vizsgáló
bíró utolsó) végzése jogerős legyen, hamarabb 
benyújtotta a vádiratot. A védő most azon 
dolgozik, hogy a Froreich-ügyben a vizsgála
tot széles területeken mélyítsek ki, uj tanuk 
kihallgatását is követeli. A Reggel tudósítója 
beavatott helyen érdeklődött afelől, hogy

tulajdoiiképen mi a baja Froreich Ernő
nek ős mi a védekezése az ellene emelt 

váddal szemben?
. /izí az érdekes hiteles fölvilágositást kaptun,: 
„Froreich Ernő születése óta beteg. Ösnemesi, 
porosz családból származik és egyik fölmenö- 
ágbeli őse Nagy Frigyesnek volt a kereszt
komája. A vádlott édesapja Ferenc József 
egyik kedvenc generálisa volt. A családban 
nagyon sokan pusztultak el elmebetegségben. 
Froreich édesanyja is <*z Őrültek házában halt 
meg, egyik betegségi tünete az volt, hogy 
teljesen elvesztette az emlékezőtehetségét. Be
szélni se tudott, mert elfelejtette a szavakat. 
Froreich Ernő kiskorában évekig volt epilep
tikus. Harmadfél esztendővel ezelőtt a Scliwar- 
tzerban ápolták. Viszonylag — normális álla- 
potában is tűiérzékény, ideges, izgatott és 
idegrohamokra hajlamos volt. Nagyon sűrűn 
ugyanazokat a tüneteket észlelték nála, mint 
az anyjánál:

elvesztette az emlékezőtehetségéi.
Ez a tünet magyarázza meg azt a viselkedést, 

amelyet Froreich Ernő a gyilkosság után 
tanúsított. Tudjuk, hogy megfojtotta éjszaka 
E^yedii Artúrt, az apósát, aztán lefeküdt és 
jóízűen aludt, mint egy gyermek. Reggelre 
aztán nem emlékezett semmire. Nyugodtan 
megreggelizett és épp újságot olvasott, amikor 
az egyedi kastélyban fölfedezték a gyilkossá
got. Froreich Ernő berohant abba a szobába, 
ahol fölfedezték a gyilkosságot és a hulla lát
tára elájult. Föl locsolták, jobban lett, még ő
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tartotta a holttest fejét és
egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy

ő a gyilkos.
Napok teltek el igy és ez az állapot meg

maradt még akkor is, amikor gyanúba fogták 
és letartóztatták. Gőgös fensőbbséggel tiltako
zott a szörnyű gyanú ellen. így vitték vissza a 
detektívek az egyedi kastélyba, amikor

hirtelen visszanyerte az emlékező tehet
ségét.

A rendőrség embereinek a legnagyobb cso
dálkozására és a védőügyvédjének még na
gyobb ámulatára, Froreich Ernő egyszerre 
csak a fejéhez kapott és minden kérdés nélkül, 
harsogva kiáltotta: „fin vagyok a gyilkos!" 
Aztán elmondta apró részletességgel, hogyan 
ölte meg apósát. Azóta Froreich Ernő vissza
esett betegségébe, most már megint néni em
lékezik semmire, letargikusan fekszik a kór
ágyon. Teljesen apatikus, nem törődik senki
vel, semmivel. Akik az utolsó hetekben látták, 
úgy nyilatkoznak, hogy

Froreich Ernő nem élhet sokáig.
Mind sűrűbbek nála az ideggörcsök és ájulási 
rohamok. A soproni törvényszék ezen a héten 
dönt arról, hogy kitorjesztik-c a bűnügyi vizs
gálatot abban az irányban, amit a védő indít
ványozott vagy mellőzik ezt az indítványt. 
Ez utóbbi esetben az aktaszerü elintézés követ
kező stációja az, hogy kitűzik a gyilkossági 
ügy f őtárgy a 1 á sáí.

— Nansen léghaióutja az Északi-sarkra. 
Friedrichshafenből jelentik A Reggelnek: 
Frithjof Nansen azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy léghajón nyomuljon előre az Északi
sarkig. Nansen tárgyalt már Eckcncrrel, a 
Z. R. 3. vezetőjével. A világhírű tudós és 
sarkutazó azokra a tudományos tapasztala
tokra támaszkodik, amelyeket Zeppelin és Mér
gesek gyűjtötte!:, amikor léghajón közelit ették 
meg a Spiizbcrgákal. Azonban a terv csak 
úgy lenne megvalósítható, ha az antant hozzá
járulna ahhoz, hogy a friedrichshafeni ki
kötőben egy uj léghajót építsenek.

— László Aladár:'•.yAs arany bagoly." Az orvos meg
oldotta. n szemátültetés problémáját. Beleszeret egy ked
ves. '■ finom, jóságos vay lányba, akinek visszaadja a 
szeme világát. Am a látás rossz hatást, gyakorol a lányra; 
kacérrá, kegyetlenné, gonosszá válik. Az orvos, akit 
néhány kísérlete meggyőzött arról, hogy fölfedezésével 
több bajt szerzett, mint áldást, meghasonlottan, de még 
mindig gyógyithatatlanul szerelmesen megöli a lányt és 
megőrül. László Aladár az érdekes mesét egyszerű, de 
biztos vonalban vezeti a végső kifejlődésig. Alakjainak 
jellemzése a kitűnő újságíró pszichológiáját, lelkiismere
tességét és meglepő biztonságát dicséri. Megfelelő föl
készültsége kellemes elbeszélő készséggel párosul. El
kerüli a súlyos problémákat; érdekes, jó olvasmányt akar 
adni s ezt a célját tökéletesen el is éri. A külföldről 
tucatszámra importált fantasztikus, kriminális és erotikus 
regényekkel szemben becsülettel megállja a helyét. Csak 
azt nem értjük, miért kellett a cselekményt egy képzelt 
országba helyezni és mire szolgál a sok indokolatlanul 
furcsa név? Wells, de Jókai is, sokkal bátrabb c tekin
tetben. László Aladár brilliáns riportjaival tűnt föl a 
„Pesti Hírlap" hasábjain, ez a könyve komoly reményekre 
jogosít irói pályafutását illetőleg is. A regény n Légrády 
Testvérek kiadásúban jelent meg. (Kelemen Viktor.)

— A kirakatverseny győztese. A k’rakatverseny mű- 
végzőkből ős szakemberekből álló zsürijo a cipőáruházak 
közül Heinliardt Mór István ut 26-ban levő üzletének 
nyújtotta a pálmát. A zsűri tagjai az elismerés szavait 
hangoztatták Reinhardt Mór előtt, aki 25 évi küzdel
mes és szorgalmas munka után Magyarország egyik leg
fényesebb áruhazát teremtette meg. Pedig nehéz munka 
volt a Ceikágóban európai színvonalú iizcpict létesíteni, 
ahol kielégítik a szükségletét a divathölgynek épp úgy, 
mint az egyszerű munkósombernok. Reinhardtot egyéb
ként másodszor éri kitüntetés: 1902-ben, n londoni ki
állításon a Grond-Prix-ct nyerte ol. Érdekes hogy 
milyen egyszerű ez a kirakat; de izlfe. jó munka és 
harmónia árad le róla. A szakom borok a Ilclnhardt 
cipők remek kivitelét, tartósságát, dicsérik; a zsűri 
müvésztagjal viszont a kirakat pompás elrendezésétől 
voltak elragadtatva. Csak elismeréssel lőhet megemlé
kezni Rcinhardtról, aki egyszerű kereskedő létére n 
Kereskedelmi ós Iparkamara legfőbb kitüntetósét sző
rözte meg.

— Akik önként átadták a .helyüket... A 
Demokratikus Biok jelölt listáinak összeállítása 
már csak azért is súlyos gondokat okozott, 
mert négy párt: a demokraták, a szociál
demokraták, a pá r tonik ívül i frakciók és a 
Kossuth-párt kívánságait kellett összeegyez
tetni. A blokkal szembenálló pártok azt hitték, 
hogy a listák összeállítása meg fogja bontani 
az egyesült ellenzék egységét, hogy egyéni ér
dek, féltékenység, jogos vagy jogtalan ambí
ciók, látszólagos mellőzések megzavarják a szö
vetség harmóniáját. Nem igy történt! Az ug
ratások, tendenciózus közlemények és egyéb 
bajkeverők munkája csúfos kudarccal járt. 
Éppen Vázsonyi Vilmos régi, kipróbált vezető
emberei jártak elöl abban, hogy önzetlenségük
kel, hűségűkkel megkönnyítsék a demokraták 
vezérének nehéz munkáját. Hogy a biok em
berei méltó helyekhez jussanak a listákon, 
önként átengedték a helyüket, amely pedig 
minden tekintetben megillette őket. Érdemes 
föl jegyezni és megjegyezni ezeknek a névsorát, 
mert mind példaképei lehetnek az öntudatos, 
jövőt néző, polgári politikának. Saját elhatáro
zásukból átengedték a helyüket: Gáspár Fiilöp, 
dr. Ráskay Dezső egyetemi magántanár, Vá
zsonyi Jenő, Székács Antal, Nobel Árpád, Reisz 
Dávid. Benedek Dezső, Krammer Adolf, La
dányi Zoltán, ürüli Alfréd, Kállay Dezső, 
Reincr Mór (a kávésipartestület elnöke), 
Krakkauer Samu, dr. Rciner Ede, Szántó Jenő, 
dr. Pollák Ede, dr. Pető Ernő, dr. Sebestyén 
Ernő, dr. Zimmermann. Géza, dr. Fábián Sán
dor, dr. Ballagi Ernő.

— Kedden tárgyalják Kiss Ferenc hombapörét. Már 
közölte .4 Heggel, hogy a budapesti büntetőtörvényszé
ken dr. Langcr Jenő kúriai biró o hó 28-ára, keddre 
tűzte ki a bombapör egyik vádlottja, Kiss Ferenc ügyé
ben a nyilvános főtárgyalást. Ismert tcs, hogy ez a vád
lott annak időjén szökésben volt és most velő uj tár
gyalást kell tartani. Kiss Ferenc cllon az ügyészség 
mindör.szo < lőf:cs;>ilcti cselekménnyel párosult gyilkos- 
súgva való stövelkcxés büntette címén folytatja az el
járást, amelyet a cseh konzulátus cllon tervezett bomba
merényletre való szövetkezéssel követtek el. A keddi fő
tárgyalás gyors lefolyású lesz, nem is hallgatnak ki 
tanukat, mert a bombamerényletek nagy főtárgyalásán 
ez a vá<l teljesen tisztázódott, mégpedig a vádlottak 
javára, öten szerepeltek ebben a szövetségbon, ezek kö
zül Chriassti n tárgyalás előtt, meghalt, .Vess Károly 
ii;ye a katonai törvényszék előtt van, Mérffy Józsefei. 
és Varga Ferencet pedig annak idején e vád alól föl- 
mentotto a bíróság. Való zinii tehát, hogy a mostani 
utófőtárgyaláscn Kiss Ferencnek is ez lesz a sorsa, 
bizonyítékok hiányában fölmentő Ítéletet hoz majd a 
bíróság.

— Főbelőite magát Prágában a 
főkonzul. A Reggelnek jelentik 
Jansen Ferenc, Hollandia prágai 
szombaton éjszaka halántékonlötte 
diplomatát haldokolva kórházba

hollandiai 
Prágából: 
főkonzula 
magát. A 

szállították. 
Jansen nemrég Hollandiában járt, hogy felesége 
ellen megindítsa a válópert és feleségül vegye 
Prága egyik, ismert szépségét. A diplomatá
nak nem sikerült feleségét arra bírni, hogy 
beleegyezzék a válásba. E kudarc után Jansen 
visszatért Prágába és főbelőtte magát.

— A pénzügyi bizottság c héten tárgyalja le a lakás
építést előmozdító törvényjavaslatot. A kormány úgy 
tervezi, hogy a választójog parlamenti vitájának megkez
dése. elöli letárgyaltat ja a lakásépítést előmozdító tör
vényjavaslatot, amelynek előadója Temcsváry Imre lesz. 
A pénzügyi bizottság még ezen a héten összeül a tör
vényjavaslat letárgyalására, tekintettel azonban aura, 
hogy a választójogi bizottság csiilörtökro aligha készül 
el munkájával, a nemzőig jiilést április 30-án előrelát ha
tóan újból el fogják napolni és igy a lakásépítést előmoz
dító törvényjavaslat legföljebb két hét múlva kerülhet a 
Ház napirendjére, lclárgyaldsa után pedig nyomban 
megkezdődik a választójog parlamenti vitája.

Bála és neje Eiscr Erzsébet, 
fia I’ál, mélyen lesújtva jelentjük, hogy 
forrón szeretett

Ban«likánk
4 napi szenvedés után vasárnap reggel, 
l’/« éves korában, váratlanul elhunyt.

Temetése április 28-án, d. e. 11 órakor 
lesz a rákoskeresztúri uj izr. temetőben.

Férfiak figyelmébe 2
A Dr. Spleffcl-fóle szabadalmazott készülék hatása 

.. páratlan

ERŐSÍT és gyógyít
MAGYARÁZÓ ORVOSI FÜZET. Arn: 12.000 K 

Magyarországi képviselőt;
BLUM ELEMÉR, Budapast, VII, R6kócr.l*ut 30

A füzet vételéin 41.504. szánin póstatnknrékpéDztári 
____________ csekkszámlára utalandó át

Szőnyegek,függönyök 
portalanítását, mosását, 
javítását, megóvását vn„nl). 

FISCHER V&CUIIM RT VII, DOB-UTCA 30
Telefon: József 10- 72, József 60 88

yászrahák 4 óra alatt
Horváth és Halász
női gyászruhakészitő vállalat

SV, VácE*utca 26. TelefonC József 8-61
I Teljes gyászfölszerclések speciális raktára!

Fölhívjuk n nagyérdemű közönséget, hogy 
Sándor „Ideál" pnplnngyár speciális, angol 
módszer szorlnl kúszitoll, pchclypaplon-külön- 
logos3égoit tcklntso mog n tavaszi vásáron 

l,|nAiii pnplnngyár. IV, Kant- 
J11 HfTi mermayor Károly-ti. 1 
lUllUI (Központi Városháza)

ENNISZCIKKEK. HUROZÁS OJsaé- és 9Urd & ruházat
'4hf. MM’wnnarrji1 nrzr’K. tt-nngrar»urtmrt:/wawv

Wcszelyncl, ÍV. kor., Váci-utca 9



aReccel 9
— De gustibus... Senkinek sem lehet ki- 

fogása az ellen, hogy a keresztényszocialisták 
nem ejtik el Amerikából megtért vezérüket 
Ez a Hallcr István vádaktól roskadozik, de 
ezek a vádak még nincsenek bizonyítva, 
s addig nemcsak barátai, do ellenfelei is akkor 
tesznek helyesen, ha várnak, amíg a mentelmi 
bizottság, s aztán, reméljük, a magyar függet
len bíróság meghozta döntését. Nekünk nem 
sürgős! Ki fog derülni a titok, mondja a költő, 
s mi ehhez tartjuk magunkat, de a barátok
ból idő előtt kitör az érzés és banketten 
ünnepük a vezért, mintegy fütyülvén a bíró
ság nem teljességgel kizárt kedvezőtlen ítéle
tére. Hiszen szabadni szabad ez is, de nem 
illik, sőt nem is hasznos dolog, mert ha a ma
gyar közvélemény azt látja, hogy a vádak 
nem veszik el a hívek gusztusát a vezértől, 
s a hívek a vádakkal együtt elfogadják a 
vezért a maguk legméltóbb reprezentánsának, 
ez még azokat is gondolkodóba ejtheti, akik 
eddig nem gondoltak arra, hogy mennyi le
sújtó kritikát tartalmazott már az a tény is, 
hogy a vádakkal bár nem terhelt, de olyan, 
amilyen Hallcr Istvánt tartották maguk közt 
legkülönbnek a keresztényszocialisták.

— Háromszáz vívó fölvonulúsa a Vigadóban. Csupa 
izgalom volt vasárnap délután a fővárosi Vigadó nagy- 
törnie, ahol a Fodor-féle testnevelő- és vivóintézet nagy
szerűen előkészített sportünnepély kérőiében tett tanúsá
got arról a kitűnő pedagógiai érzékkel vezetett munkás
ságról, amely a hivatalos körök figyelmét is fölkeltette. 
A kormány részéről Schröder Ervin államtitkár, Felicidcs 
Román és Bartos miniszteri tanácsosok jelentők meg, a 
fővárost Purébl Győző tanácsnok képviselte, az OTT 
megbízottjaként Szukoválhy Imre volt jelen. A hatalmas 
termet zsúfolásig megtöltő közönség, legnagyobbrészt 
szülők, lázas türelmetlenséggel várták a fölvonulást, 
amelyben több mint 300 kisgyermek és ifjú vett részt. 
A legegyszerűbb gyakorlatoktól az akrobatikus tornáig 
és a művészi vívásig mindent láttunk, amelyek az ősz 
Fodor Károlyt és fiát. Fodor Istvánt dicsérik, akiknek 
évek óta lelkes segítőtársaik Sutunkat/ Sándor, llóna 
Ármin, Katona János. Tóth Ferenc, Liszliay Gyula, Ke- 
rcsztcssy József és Szabó mesterek és tornatanárok. A 
szép és fölemelő ünnepély végén a megjelentek lelkesen 
ünnepelték a népszerű „Károly bácsi“-t, aki immár 40 
esztendeje kiváló harcosa a testi kultúrának.

— Megtámadtak egy ezredesnét a Zita-tcle- 
pen. Vasárnap délután megjelent a főkapi
tányságon H erszény Árpád ezredes felesége, 
született báró Fekete Berta és a következő föl
jelentést tette: Vasárnap délelőtt 10 óra táj
ban a Zita-telepre ment, amelynek’ szegény
ügyi gyámja és a kezében egy csomó segély 
iránti kérvényt vitt. Az 52. számú barak előtt 
két munkáskülscjii férfi megtámadta, kikapták 
kezéből a nála levő írásokat és úgy gyomron 
ütötték, hogy összerogyott. A támadók megnéz
ték az írásokat, majd bosszúsan a sárba, tapos
ták azokat. A rendőrségen a nyomozást meg
indították. •’

— Vanczák János neinzctgyaiázási pőre. Ismeretes, 
hogy Vanczák János képviselő, a „Népszava" felelős szer
kesztője ellen egész tömeg bűnvádi eljárást indítottak 
és nemrégiben a nemzetgyűlés majdnem egész ülése alatt 
a Vanczálc-félc ügyekkel foglalkozott a mentelmi jog 
fölfüggesztése dolgában. Eme bűnügyek közül az első 
már o héten főtárgyalásra kerül a büntetőtörvényszék 
Törcky-tandcsa előtt. Szerdán a magyar állam és a ma
gyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség címén 
vonják felelősségre, mert a „Népszava" 1922 november 
3-án megjelent számában „Kivándorlásra csábító ügy
nökök után nyomoz a rendőrség" cimü cikk jelent mog, 
amelynek tartalma, a vád szerint, ncmzctgyalázást foglal 
magában. A cikket Lipárdi Lajos irta ugyan, de mert 
ez ismerrtlon helyre távozott, a fokozatos felelősség elve 
alapján Vanczák Jánost fogták pörbe.

— Papp-Váry Elememé síremlékének lelep
lezése. A Korepcsi-uti temetőben, Deák Ferenc 
mauzóleumával szembeu, nyugszik a „Magyar 
Hiszekegy” szerzője. Fapp-Váry Elemérné szü
letett Sziklay Szerén. A sir fölé a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövotségo miivészi sír
emléket emelt, amelyet vasárnap délelőtt lep
leztek le a kormányzó jelenlétében. Ágoston 
Gézámé emlélcbcszédo és a „Hiszekegy” elének- 
iéso után a kormányzó méltatta a „Magyar 
Hiszekegy” jelentőségét és megadta a jelt a le
leplezésre. Az emlékművet llorvay János ké
szítette.

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

SÁPITÓL FILMPALOTA
Telefon: József 142-09

Legnagyobb mttsor Budapesten i

Izlandi halászok
Dráma R föl vonósban. Pásztor Árpád föl irataival és 

(Iróoz Alfréd dalbetéteivel

Ali kérdd és társulata
ti bűvészek nagymestere személyemen

Pilont a mUteremhen
Burlcszl; 2 fölvonásbnn

Rakovszky belügyminiszter 
nyilatkozik a fővárosi választás várható eredményéről 

és a választási izgalmakról
Nem bocsát ki újabb rendeletet — A választójogi javaslat 
eredeti szövegének föntartását nem garantálatja a kormány

(A Reggel tudósilójától.) Április 30-án lejár 
az a terminus, amelyet a nemzetgyűlés vá
lasztójogi bizottsága kapott munkájának el
végzésére és ezért Scitovszky Béla házclnök- 
nek csütörtök délelőtt 11 órára össze kellett 
hívnia a nemzetgyűlést, anélkül, hogy csak
ugyan számítani lehetne a választójogi bízott
sóig tanácskozásának három napon belül való 
befejezésére. Errevonatkozóan

Rakovszky Iván 
belügyminiszter a következőket mondotta 
A Reggel munkatársának:

— A választójogi bizottság munkája rendkí
vül lassú tempóban halad. Az ellenzék minden 
szakasz minden bekezdéséhez terjeszt be mó
dosító javaslatot és ilyen körülmények között 
cl vagyunk határozva arra, hogy a legnagyobb 
higgadtsággal folytatjuk a tanácskozást és az 
ellenzéki javaslatok közül is mindazokat, ame
lyek a törvényjavaslat alapelveivel nincsenek 
ellentétben és praktikusságuk mogállapiható, 
készségesen elfogadjuk.

Az ilyenformán kimélyült vita elhúzódha
tni esetleg május elsején túl is és ebben az 
esetben uj terminust fogunk kérni a bi

zottság munkájúnak elvégzésére.
Arra, hogy a bizottság délelőtt és délután is 
ülésezzék, egyelőre nem gondolunk és voZőszi- 
nünck tarlom, hogy a választójogi javaslat bi
zottsági tárgyaláséival május első napjaira 
enélkül is elkészülünk. Számításom szerint

a parlamenti általános vita május végéig 
fog tartani, a részletes vita pedig junius 

második felében fejeződhetik be.
Munkatársunk most megemlítette, hogy a 

választójogi bizottságnak az a határozata, 
amellyel Sopront, Baját, Székesfehért és az öt 
ipari kerületet megfosztották a titkos szava
zás jogától, milyen nagy megütközést keltett 
nemcsak politikai körökben, hanem az egész 
közvéleményben is. Az ország közönsége jog
gal várja cl ezekután a kormánytól, hogy a 
választójogi javaslat eredeti szövegének a 
nemzetgyűlés plénumában igyekezzék érvényt 
szerezni.

— Kik csempészték Budapestre a 125 kilo- 
gram külföldi parfümöt? Nagyarányú parfüm
csempészetet fedezett föl a napokban a buda
pesti rendőrség. Vasárnap végül sikerült meg
állapítani, hogy kik csempészték Budapestre a 
125 kilogram súlyú külföldi parfümöt, amelyet 
a rendőrség lefoglalt. A küldemény Bécsből 
érkezett hajón I. Denes bécsi gyárostól a 
Kustóir és Basch budapesti szállítócég címére. 
Budapesten a Bajor Lloyd hajóstársaság vám
kirendeltségéhez érkezett az áru. de a szállító
cég nem vállalta el. Ekkor Kiéin J. D. szállító
cég, amelynek nagyösszegü vámhitele van, ke
zességet vállalt a küldeményért, hogy azt 
Eszékre szállítsák. A 125 kilogram parfümöt 
azonban nem Eszékre szállították, hanem a 
Szerecsen-utcába Szénássá Zoltán műszaki ke
reskedőhöz. Megállapították, hogy Bíró András 
nyug, posta főtiszt és Fürst Ferenc kereskedő 
tervezték ki a csempészetet, ők adták a pénzt 
Lebovits Jakab budapesti ékszerügynöknek, 
hogy a parfümöt és piperecikkeket közös ha
szonra becsempéssze. Bűncselekményről azon
ban egyelőre szó sincs és az ügyet áttették a 
vámigazgatósághoz, amely nemcsak a szállító
cégek, hanem azok ellon is eljár, akik a föl
tűnően olcsón és nagymértékben árult parfü
möt nagy tételekben megvásárolták.

— Veronái, módinál huninál. Vasárnap délután n 
Hunyady-utca és Práter-utoa sarkán levő vendéglőben 
vcronállnl, luminállnl és medlnállal megmérgezto magát. 
Perez Mihály 21 éves gyógyszergyári munkás. Élet
veszedelmes állapotban szállították a Rókusba.

— A XIV. magyar kir. osztálysorsjátók játékterve ál
talános föltűnést kelt, nemcsak azért, mert a nyeremények 
számát 28.900-ro emelte a m. kir. pénzügyminisztérium, 
hanem mert a nyereményeknek nz összego valóban szen
zációs. szerencsés esetben hárommllliárd korona nyerhető: 
2 milliárd jutalom és 1 milliárd főnyeremény, azután 500 
millió, 409 millió, 3911 millió, 299 millió, 109 millió, stb. 
nyereményeket sorsolnak ki, összesen 27 milliárd korona 
összegben. Tehát biztos, hogy mindenki igyekszik aorsje- 
gyet szerezni. A sorsjegyek hivatalos ára: egész 129,009 K, 
fél 09.090 IC, negyed 30.999 K.

Francia
parfámak
legolcsóbb árakban

Kosxteiiíz
V, Borottga-utca 12. Tel. 188-89

— A kormány mindenesetre föntarlja ere
deti álláspontjóit — válaszolta belügyminisz
ter —, ennél tovább azonban nem mehet. An
nak idején ugyanis, amikor többen azt hitték, 
hogy a kormány a nyílt szavazás érdekébe^ 
fogja az egységes pártban befolyását érvénye
síteni, megígértük, hogy a szavazóis nyíltságá
ból, illetve titkos sóig óiból nem csinálunk sem 
párt- sem kabinetkérdést. Most tehát nem le- 
hetük önmagunkhoz következetlenek csak 
azért, mert időközben megváltozott a helyzet.

A kormány ilyen ‘körülmények között nem 
garantálhatja, hogy a titkos szavazásról 
szóló szakasz eredeti szövegében emelkedik 

törvényerőre
és az egységes párt hangulatát nem ismerőm 
annyira, hogy megjósolhatnám, milyen lösz 
ebben a kérdésben a Ház többségének döntése.

Ezután a fővárosi választásra terelődött , a 
szó. Munkatársunk megkérdezte, hogy

a kormány milyen választási eredményre 
számit.

Errevonatkozóan a belügyminiszter igy nyi
latkozott:

— Arra számitok, hogy a fővárosi közévpár
tok olyan tekintélyes szóimban kerülnek be az 
uj törvényhatósági bizottságba, hogy

kiegyenlítő működésük következtében az 
uj közgyűlés munkaképessége és a főváros 
ügyeinek zavartalan intézése biztosítható 

lesz.
A közgyűlés gyors feloszlatásának lehetőségé
ről szóló hír tehát legalább is korainak te
kinthető. Hallottam arról, hogy a Demokra
tikus Biok a miniszterelnöknél óhajt közben
járni a szavazójegyek kióillitása körül mutat
kozó hibák mielőbbi kiküszöbölése érdekében, 
ezzel kapcsolatban azonban

semmiféle külön rendelet kibocsátását nem 
tartom szükségesnek.

Az illetékes hatóságok a hibákat amúgy is 
korrigálni fogják, a választás izgalmait pedig 
semmiféle rendelettel nem szüntethetjük meg.

_ Stcttka Gyula csak kegydijat kap. A művészek 
klubjában, a Fészekben. hónapok óta hiányzik a vacsorázó 
törzsasztal mellöl Stcttka Gyula, a kitűnő festőművész, 
aki baráti körének évtizedek óta elmaradhatatlan, ked
venc alakja. A művész, amint tudvalevő, pár hónappal 
ezelőtt agyvérzést kapott, az utcán összeesett s barátai 
hozták be a Fészekbe, ahonnan a Batizfalvy-szanatóriumba 
vitték. Hetekig gyógykezelték a szanatóriumban s most 
Bulyovszky-utcai lakásán ápolják. Utóbb ismét aggasz
tóbb hírek keringtek róla. A Reggel tudósítója megláto
gatta a beteg művészt. Mosolyogva, * karosszékében ‘ta
láltuk Stcttka-papát, aki még ifjú korában kapta ezt a 
becéző nevet barátaitól. Az agglegény Stettka-papát fo
gadott loúnya ápolja, állapota javult, do beszélni még 
nem tud. Ilelyctto fogadott leánya, hűséges gondozótta 
mondja el. hogy Stcttka, bár évtizedeken át Benczúr Gyula 
tanársegéde volt, csak havi egy millió kegydijat kein, 
mert végleges kinevezését elmulasztották s igy „nyug
díjra nincs igényjogosulteúga".

\

l

Ezt a szócskát mindig 
hozzá kell fűznie akkor, 
amikor ön a valódi

Franck kávépótlékot
kívánja . . * Miért? < » » 
Hogy mást ne kapjon!

Ügyeljen bevásárlásai
nál gyári védjegyünkre, 
a „kftvédarftlóra"!
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Egyedi Lajos Fináléja nyerte a Rákosit
Az általános pénztelenség az ünnepnap játékforgalmán is érezhető 

volt — Arad, a téli favorit, versenyküzben orrvérzést kapott

vette birtokába. A tradíciókhoz mérten a mög
ötti akciója a népszerű Rákosi dij volt. Az 
fölkarolását szivén viselő versonyegyosületnek 

valami nagy szerencséje az ünnepnapon. A bc-

Vasárnap a megyeri vorsenypályút az Urlovasok Szö
vetkezete 
nyitónap 
ugrósport 
nem volt
borult láthatár sokakat elriasztott a megyeri kirándulás
tól. De az utolsó vonat indulásához mégis csak megtel
tek a vasúti kocsik. A turf lankadatlan, régi hivoi ób 
funkcionáriusai mind eljöttek. Általában nagyon jó kö
zönsége volt az 1925. évi Rákosi díjnak. A kormányzó 
ur családja és gróf Wenckheim Dénes társaságában nézte 
végig a versenyeket. A megnyitófutamban 
a népszerű grófi színek virítottak elől. 
Szövetkezete okos újítással lepte meg 
A pálya különböző helyén minden futam
tudatta a közönséggel a ringfogadások állását. A látoga
tottság nem érte ugyan el a békebeli arányokat, de igy 
is legalább 4000 ember nézte végig a versenyeket. A sok 
érdeklődő mollctt csak nagyon kevés játékos volt. A já- 
téklanyhaság egyformán ránehezedett úgy a 
a totalizatőrkasszákra.

A ringben mindössze 132 jegyet adtak ki. 
gatók között is elvétve akadt fogadó. 
nyira elnéptelenedett, hogy a munka 
kerek is megunták ezt a tétlenséget 
esős ketrecüket és beálltak a nézők
a játékosoknak jó napjuk volt. Minden futamban he
lyes nyomon jártak és a nagy napok hagyományaitól 
eltérően, a favoritoknak kedvezett a szerencse.

Maga a nagydij: a Rákosi nem váltott ki valami külö
nösebb emóciót. A próbagaloppnál Arad mindjárt csökö- 
nyösködve refuzálta az ugrást, Parisienne pedig vizesen

Patyolat révén 
Az Urlovasok 
a -közönséget. 
után táblákon

rúiffre, mint

A ringláto- 
a ring nny- 
úlló bukmé-

Néha 
nélkül
és otthagyták rá- 
soraiba. Általában

a 
azonban hirtelen meg- 
A rendőrség keresi a

vúdlottak padján. A Pödör- 
József és Ságul}/ Ferenc,
— amint ismeretes

— Aki a ki csalt áru mellé még pénzt is 
kapott a kereskedőktől. A legutóbbi napokban 
tömeges följelentések érkeztek a főkapitány
ságra egy 20—22 évesnek Játszó nő ellen, aki 
rövid idő alatt egész sereg kereskedőt lopott 
meg. A nő leginkább a budai kereskedőket 
látogatta. Több százezer korona értékű árut 
csomagoltatott be, amikor azonban fizetésre 
került a sor, a kereskedőnek azt mondotta., 
hogy nincs nála pénz, ellenben az inassal küld
jék el lakására az árut, ahol majd kifizeti azt. 
Jelezte azonban azt is, hogy csak egymilliósa, 
van — és a visszajáró összeget rögtön vissza 
is kérte a kereskedőtől. A kereskedők mind
annyiszor lépre is mentek a nőnek s az állító
lagos egymilliósból visszaadták a különbözeiét 
és az inassal hazakisértették a nőt. Útközben 
azonban az inastól mindig megszökött és az 
utca forgalmában eltűnt. Szombaton este a 
Krisztina-körut 155. szám alatt levő Gál Imrc- 
féle villanyszerelő boltba tért be vásárolni. 
520.000 korona értékű villany lámpát vásárolt, 
az egymilliósból visszajáró 480.900 koronát 
pedig a régi recept szerint a helyszínen föl
vette és az inassal hazakisértette magát 
pénzért. A Széna-téren 
ugrott az inas mellől, 
vakmerő tolvajnőt.

— Ságuly, Bulla, Hclik n 
ügy mellókszcroplői, Bolla 
valamint Hclik József, akik — amint ismeretes — le
leplezésükkel megadták a Leirer-féle gyilkosság ügyében 
a nyomozás helyes irányát, nemsokára a vádlottak pad
jára kerülnek, 
jutott volna, mert sikkasztási 
járásbíróságon dr. Czukor József biró 
Ki. özv. Tatár Zsigmondié jelentette 
,'mint alkalmazottja, 19:23 őszén néhány 
elsikkasztotta. Két szuronyos fogházőr 
zsefet a biró elé, de tárgyalásra nem került a sor, mert 
a panaszos visszavonta följelentését, megbocsátott hűtlen 
segédjének. Ebből az. ügyből Bolla igy könnyűszerrel 
szabadult, mert a fönnállott szolgálati viszonyra való 
tokintcttel a bíróság kénytelen volt az eljárást megszün
tetni. De nemsokára tárgyalásra kerülnek e rovottmultu 
társaság tagjainak 
ból üldözendők. 
és 8 hónapi börtönt ült, 
Szilágyi Viktor 
szabású lopást követett cl.
és egy látogatása alkalmával az ebédlőszekrényből nagy
értékű 
pott el. Társát, Saguly Ferenc 29 éves kárpitost, aki már 
harmadfél esztendőt töltött a fogyházbun lopásokért, 
most azért vonják felelősségre, mert Ildik Józseffel 
együtt a Bajnok-utcában bicikliket loplak és dr. Lórcnz 
Artúr padlását fölfeszitve, onnan 7,000.000 korona értékű 
ingóságot vittek el. E szövetség tagjain kívül a vádlot
tak padjára kerülnek még többen, akik Bolldék orgazdái- 
ként szerepeltek. A főtárgyalót a. jövő hónapban lesz.

Bolla József mór szombaton is szerephez 
mert sikkasztási bűnügyét a budapesti 

tárgyalásra tűzte 
föl Bollát, mert 

százezer koronáját 
kísérte Bolla Jó

egyéb ügyei, amelyek már htvnfal- 
Bolla Józsefnek, aki lopásért már 1 évi 

felelnie kell azért, mert dr. 
miniszteri tanácsos sórelméro nagyobb- 

A hdzbdi cselédnek udvarolt

ezüsttárgyakat és egy női arany nyakláncot lö
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verseny sorsa. , .
verseny további sorsa számára már egyszerű játék.

indult a küzdelembe. Rendkívül kedvező benyomást tett 
Lajos. Finálé pedig pompás készültségét rejtegetve, sze
rényen vette a próbaugrást. Elopement bekötött lábak
kal indult útnak.

Egy hamis start és elindítják a mezőnyt. Elől Lajos és 
Arad 1% hossznyira, kívül, mögöttük Finálé. Nosza és 
Parisienne hátul. A cél előtti gátnál Nosza erős hibát 
csinál. Amint a céllal szembe érnek a lovak, nz ugrás 
után Finálé veszi át n vezetést. Itt már el is dőlt a 

Finálé, frissen tartva, vár az élen és a 
A 

kép az egyenesbe fordulva alig változik. Unalo rend
kívül fölénnyel tart a cél felé. A tribünök tájékán, a 
második helyen fekvő Parisienne egyszerre elhal és Lajos 
váltja föl. Pa-.isicnncl Elopement szorongatja a harmadik 
helyért. Bírói ítélet szerint Finálé vagyon könnyeit 4 
hosszal nyerte a versenyt. Finálé győzelmét népszorücn 
fogadták. A szakavatott tréner, id. Mravik, a legjobb 
kondícióban állította starthoz, Patzálc pedig biztosan 
lovagolta az alaposan lefogadott lovat. Finálé ideje 
3.19*/t, ami mély pólyán jó teljesítmény. A versenyt 
közepes iramban futották. A kasszáknál is mérsékelt volt 
a játékforgalom. Magában a Rákosi díjban 332,000.000 ko
ronát helyeztek el a gépeknél, ebből- 291,000.000 koronát 
tétre, 11,000.090 koronát helyre játszottak. A 
galom majd kétszer annyi volt.

A Rákosi dij nyerője értékes tisztclotdijat 
hatalmas ezüst serleget ezzel a fölirással: 
földmivelósügyi miniszter tisztcletdija. Rákosi dij, gii 
verseny-handicnp, Káposztásnicgyer, 1925’. április 26.

(»|J

tavalyi for-

kapott. 
A m.

— „A kereskedelem borzasztó sivatagba té
vedt.*4 A Budapesti Kereskedelmi eb Iparka
mara dísztermében vasárnap délelőtt tartotta 
az Üveg- és Porcellánkereskedő Egyesülete 25 
éves jubiláris díszközgyűlését. A díszközgyű
lésen József Ferenc főherceg is megjelent gróf 
Bolza Dezső udvarmester kíséretében. A ke
reskedelemügyi kormányt Fodor Jenő állam
titkár, a fővárost Purébl Győző tanácsnok, a 
Kereskedelmi és Iparkamarát Belatiny Artúr 
elnök, Bittncr János és Marton Gyula alelnö
kiek képviselték. A diszülésen elsőnek Tóvárosi 
Fischer Ödön szólalt föl, aki üdvözölte a meg
jelent vendégeket, majd llovszky János jelen
tette be, hogy az elszakított területek üveg- és 
porcellánkereskedői szolidaritásuk és rokonér
zésük jeléül egy kis ládában földet küldtek, az 
elszakított területek humusát. Ezután József 
Ferenc főherceg tartott ünnepi beszédet: Na
gyon meghatott engem az — mondotta —, hogy 
akik nincsenek köztünk, elküldték azt a földet, 
ahova ők temetkeznek és amelyen élnek. Ne
künk minden téren dolgoznunk kell most, min
den lehető téren, amely csak létezik és keres
nünk kell a kereskedelemben, a tudományban 
es minden más téren karöltve a lehetőségeket. 
Ennek a nemzetnek az ereit e1 vágták, de mint 
ez a föld mutatja, önök együtt vannak, össze 
vannak forrva, azóta az ezer óv óta, amióta ez 
az ország létezik. Most a kereskedelem betévedt 
abba a borzasztó sivatagba, ahol mindnyájan 
eltikkadunk, meri nincsenek lehetőségek. A fő 

józan nyugalom legyen mindenkiben, 
bölcs, józan nyugalom és bátor számítás. Nyu
godtan és szerényen, de biztosan kell dolgoz
nunk. — A főherceg beszéde után a kormány, 
majd az érdekképviseletek megbízottai mon
dottak ünnepi

— Az autók ellepik a földgolyót. Párisból 
irja A Reggel 
panaszkodnak, uvtt.y FIV clZ» ÍLLÁ UJ, 07/ 
télen gyalogjárókat lehengerelik s 
a benzinnel mogmérgezik. Egy nagy francia 
sportújság pedig kevesli az autót Francia
országban és kilátásba helyezi, hogy egypár esz
tendő alatt még egy-két millióval növekedni 
fog az atNók száma. A jóslás támogatására a 
következő kis statisztikát közli: Amerikában 
15,000.000, Angliában 1,000.000, Kanadában 
600.000, FraJiciaorszúgban 500.000. Németország
ban csak 150.000, Olaszországban 135.000, 
Ausztriában állítólag 100.000, a JTaway-szige- 
teken 17.000, Japánban 15.000 és Oroszország
ban 14.000 autó szaladgál, örömmel állapítja 
meg a lap, hogy 1924.:ben 5,000,000-val i'öbb
autó volt, mint 1923-ban. Most 20,000.000-nál is 
több autó van a földkerekségen, de a cikk írója 
reméli, hogy nemsokára tízszer ennyi lesz. De 
mi lesz velünk, gyalogjárókkal? (p. i.)

_ — A Frnnck Henrik Fial cég impozáns kiállítása nz. 
áruminta vásár elolanlszorosztályun rond kívül nagy föl- 
tűnést költött. Ez. a világszerte előnyösen ismert cég 
rámpás és utánozhatatlan gyártmányait hozin cl n Nem- 
zetközi Arumlntiwáeúrra ób a látogatók tízezrei valóság- 
gnl mogostromolták nz. Ízlésesen csomagolt gyártmányo
kat, nz, Enrlio pótkávét, nz. Edcuka édesített kávét, a lto- 
sil fügokávót és a Kntbrolncr Knelpp mnláto.kávót. Kü
lönösen nagy tctaz,óst keltett nz. uj caoniagolásu dobozos 
és tekercses áru. A Franck-gyártmányok csomagolásán 
mindonütt ott látjuk a világhírű vódjogyot, a „kávó- 
darálót", amely óvtizodok óta egyedüli garanciája o ke
resett gyártmányok valódiságának. A Franck-cég egye 
dűli volt, amoly Magyarországon meghonosította a cikória 
kultúrát és igy nonicsa.lt jelontókeny ipari, hanem fontos 
mezőgazdasági tényező is.

beszédet.

ni n nkatársa: Franciaországban 
hogy sok az autó, szegény vód- 

„ '11 j a levegőt

mi ff a velenceiek 
és hatalomvágya 
hogy kalózgályá- 

a szálfákból.

lobogóját a város-

A Nemzeti Zenede növen- 
vozctóso alatt Bruckner

— Kalózhajók fekete lobogója. A Karsztok 
alatt vitt az utam és gyűlölettel néztem a 
rideg sziklákat. A piros, rozsdás foltok a ko
pár hegyek peremén, a hiába kiontott magyar 
vérre emlékeztettek; a jajongó bóra magyar 
fiuk utolsó sóhajait és csuklásait, százezer el
haló magyar szív végső rezdülését hintázza a 
Doberdó és az Adria között Olyanok ezek a 
liguriai Alpesek, mint egy összelőtt, kirabolt, 
város romhalmaza, ahonnan riadtan menekült 
az élet, hogy a meddő és reménytelen enyé
szetnek engedje át a helyét. E bitang kőren- 
getegbon Budapestre gondoltam, aranysarzsi- 
jától, csillogó kitüntetéseitől megfosztott, deg
radált fővárosunkra. A Karsztokat is tölgy és 
fenyő ősrengeteg borította egykor, buja tenyé
szet a hegyele lábát, boldog és tiszta falvak 
harangja zengett erre, 
elvakult, mámoros pénz
le nem tarolta az erdőket, 
kát, rablók hajóhadát építse 
A fcketolobogós velencei hajópark századok 
óta a tenger fenekén rohad, do a kivágott 
erdőket nem tudta visszavarázsolni a sziklákra 
semmi égi vagy földi hatalom. A termő talajt 
elsöpörték és messzi vidékekre szórták a viha
rok, még az elátkozott tájék éghajlata is meg
változott. A Kansztra gondolj, polgártárs, ami
kor a májusi választásoktól a régi Budapest 
vorőfényes életét várod. A bolsevizmus ötöd fél
hónapos dulása és a négyesztendős Wolff-fóle 
sáskajárás letarolta, kidöntötte, szétrágta, meg
őrölte, elpusztította a mi városunk értékeit; 
Budapest a minden tradíciót, kultúrát, reményt, 
önérzetet, nagyvárosi stílust, életkedvet elsöprő 
tornádóban elvesztette díszét, virágát, kellő
mét és most, mint a kietlen Karszt, úgy dide
reg sorsdöntő tavaszában. Csudákat no várja
nak az uj városházától! A liguriai Alpesek la
kóinak elszántságával, áhiíatos szorgalmával, 
tisztességével és alázatosságával fogjunk Her
kules tizedik föladatához. Zsákban, a vállukon 
hordják a földet a tisztásokra és tiz vérző kör
mükkel védik küzködésük gyümölcseit. Ilyen 
titán! munka vár azokra, akik bármely pár! 
listáján Budapest törvényhatóságába kerülnek. 
Orgonavirágos, szerelmes május szellője tépi 
le a kalózhajók fekete 
házáról..,

— Vasárnapi hangvorHcnyek.
kei Fleischcr Antal karnagy 
f-moll (III.) nagyniiBéjét mulatták bo vasárnap esto a 
Zeneakadémia nagytermében rendezett hangversenyükön. 
Az 1872-ben Írott mü hatalmas arányai a Credotól kezxlvo 
bontakoznak ki egyre élesebben, itt szigorú liturgikus 
formák közt sarjadnak ki a későbbi Bruckner szimfónlkus 
gyökerei: magábaszálló miszticizmus és a ,,To Deum*‘-ban 
is visszatérő üres kvintek oszlopsoros apológiája. Do 
ugyancsak meghaladják az epikai szélességgel fölépített 
kontrapunktok és a drámai fordulatokat jelentő modulá
ciók fönségos ellentéteit 
instrumentálisán beolvadó 
tusbnn szinte szférákból 
szövedéke. Az egész mü 
a domináns optimisztikus 
le. Valódi kulturtcljcsitmény 
mutatása, amelyet Fleischcr ragyogó fényében, do sóhaj
szerű mélységeiben is teljesen megvilágított. — Zalánfl 
Aladár Kury—Ebért harmóniámra átirt müvei mellett 
Francit, továbbá dr. lierz Ottó finom p’.nnisztikus közre
működésével Snint-Saens harmóniám—zongora-duóit, mu
tatta bo a tőle megszokott stiiáris finomságokkal. Littkey 
Rózsi kedvesen, de kezdetleges technikával énekelt Biocli-, 
Hubay-, Schubert-dalokat. A szereplőket melegen ünne
pelték. (V. M.)

— A párisi véres összeütközés áldozatainak 
temetése. Párisból táviratozzak: A Nőire 
Dame-székesegyházban ma temették el a 23-iki 
véres összeütközés áldozatait. A gyászszertar
táson jelen volt Painlevé miniszterelnök, to
vábbá De Selves, Millerand, Castelnau tábor
nok és Doumcrgue elnök.

is, amolyet még fokoz az 
énekkar és különösen a Sanc- 
visszhnngzó fafuvók ezüstös 

alaphangnemo ellenére inkább 
C-dnr hangulatában játszódik 

volt c magasztos mű be-
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közgazdaság 
lassít derengés /elei 

sf#<íF &@>zgazdtgsági életünkén
A/z| Reggel tudósitójától.) Mi lesz velünk? 
Meddig tart még a lassn elvérzésnek ez a fo
lyamata? Mennyi áldozatnak kell még elhul
lania ! „ Mikor következik el végre a megköny- 
nyebbülés percei Akármilyen sivár is egyelőre 
a gazdasági élet képe, fi lassú derengés mór 
megmutatkozik az ég alján. Ma, amikor már 
jórészt túl vagyunk rajta, nyugodtan kimond
hatjuk, hogy a magyar hitel- és adópolitika sok 
nehezen pótolható érték elsorvadásáért viseli a 
felelősséget, de egyet elértünk: az államháztar
tás rendje helyrcállott s a magyar korona 
érytékállandósága hosszú ülőre biztosítva van. 
Hogy ennek a visszatérő bizalomnak a jótékony 
hatását még nemigen érezzük, annak sok és 
bonyolult, természetű okai vannak. Ha a gaz
dasági megkötöttség utolsó emlékeit is kiirtot
tuk törvénykönyveinkből és ha majd a

valorizáció
kérdésének igazságos és méltányos megoldása 
is bekövetkezett, akkor ez a bizalom gyorsabb 
ütemben fogja megérlelni gyümölcseit. Egy
előre elégedjünk meg azzal, hogy a humanitás 
szelleme félénk tapogatódzással utat talált már 
a miniszteri bilrókba is, bár lehet, hogy csak a 
közelgő fővárosi váJasztások hatása alatt. Az 
adóhátralékok behajtása nem történik már 
olyan kíméletlen szigorral, mint ezelőtt egy 
félévvel, végre rászánta magát a. kormány a 
logigazságtalanabb adónemnek, a kincstári 
házbér részesedésnek eltörlésére is. Ez első 
k i i juj y i I és< ■■ k et a d ó ren dszer i i n k 1 ássu á ta 1 ak u 1 á - 
sónak kell követnie, annak nem szabad meg- 
tön’énnic. hogy a kincstári házbérr eszesed és he
lyébe a jövedelmi adónak a házbérek alapján 
való kiegészítése lépjen.

A házbérok automatikus emelésének az üte
mét is lassítani kell!

Nem áll az, hogy a magas házbérek a ház
építést előmozdítják. Ehhez tőkebőség kell, zá
loglevél piac, meri, házbérből még senki sem 
épitett házat. A gazdasági’ megkönnyebbülés 
másik jele a kamatláb lassú csökkenése. Ez a 
csökkenés most előreláthatólag megakad 
ugyan, mert az amerikai, aranyexport apadó
ban van. Amerika a súlyos gabona- és érték- 
papirbaisse hatása alatt áll. a magánleszámi- 
tolá.si kamatláb Newyorkban Vh-kal emelke
dett és Amerika lecsökkenti európai kihitcle- 
zéseit.

További megnyugtató jel az, hogy az embe
rek nem imádják többé az árut, az áru nem 
tabu többé, a kereskedő nem büszke többé teli 
raktárára s a gazda teli magtárára. Lassan le
száll az áru arról a talapzatáról, ahová az in
fláció ói a pénzérték rohamos csökkenése állí
totta s az le/z. ami volt, fogyasztási cikk, ke
reseti forrás. Bekövetkezik végre a normális 
állapot, az árucsere gyorsuló folyamata lesz a 
cél, amire az emberek törekcsznek s ez nem je
lent egyebet, mini a nyereségmarge csökke
nését.

Megelégedni néhány százalék haszonnal, 
: íii nélia megelégedni azzal, hogy az üzemi 
költséget megkeressük, flzotőkészségünket 

megőrizzük, a forgalmat fölfokozzuk,
erre. sodródik lassan a kereskedelem. Ez a fo
lyamat pedig lényegében nem jelent mid. mint

az árszínvonal csökkenését,
lassú nozzásimúlását a. közönség vásárlóképes- 
régéhez. A mezőgazdasági termelés terén, bár 
nem azonos okokból, hasonló jelenségek mu
tatkoznak. Az utóbbi hetekben igen nagy volt 
a pesti pénzpiacon a kereslet a zöldhitelek 
iránt, mert a gazdának pénzre van szüksége. 
Hiába, az agrártermelés is kommcrciálizáló- 
dotí, nagy üzemi költségeket igényel. Néni le
het többé a terményeket fölhalmozni, idejében 
piacra kell vetni mindent, különben ka
muiban többet fizet a gazda, mint amennyit 
árban kereshet. Ennek a jelenségnek a követ- 
kczn’.''nye,

az élelmiszerük árcsökkenése,
ami megkönnyebbült lélekkel köszönt minden 
városi ember. Végeredményében nem követke
zett be más, mint az, hogy az árak lassú esése 
egyensúlyba kerül a kereset emel kedésével és 
igy elérjük a béke egyensúlyi állapotát, amit 
oly hosszú ifleje sóvárogva várunk. A lassú 
kiegyenlítődós folyamata nemcsak nálunk ész
lelhető, körülöttünk mindenütt ez történik.

TRENCSÉNTEPLIC
csodás sikerrel gyógyít

csúzt, köszvényt, ischiast
Ideális tavaszi kúrák. Napi penzió (lakás, étkezés) az előidényben 40 esdi korona. 33’,'o utazási kodvozmény.
Prospektus és fölvilógosltások: FUrddignzgntósAg Trcnclnnskc-Teplice, Lalnyette áruház, Budapest V, Lipót-

kÖrut 21 vagy Telefon 81—70

Keleti-Európában a legfejlettebb gazdasági 
egység ma is még a cseh ipari térülőt maradt 
és a cseh ipar hosszú tengődés után egyre na
gyobb mennyiségben tudja elhelyezni ipari 
termékeit a szomszédos államokban. A cseh 
kivitel három hónap óta van emelkedőben. Ez 
évi első negyedének kivitele 40%-kal múlta 
fölül a múlt év első negyedét és a márciusi 
kivitel 27%-kal a múlt év március havában 
kivitt árumennyiséget. Ez a környező államok 
fogyasztási képességének lassú föléledését mu
tatja,

a javuló konjunktúrának
az első megnyugtató jele.

A kibontakozás további üteme most már' 
a. terméstől függ. Elég volna egy közepes jó 
termés és őszre már megkönnyebbült, lélekkel 
tekinthetnénk vissza az elmúlt nehéz időkre.

__ _ ____ K. D.

Kedden jelenik meg 
a házbérrészletfizetésről 

szóló rendelet
Az új Költségvetés szisztémája megszünteti 

a szorzószámmizériát
(A Heggel tudósítójától.) A legutóbbi mi

nisztertanács tudvalevőén úgy határozott, 
hogy újból engedélyt ad a. ház- és boltbérek
nek három részletben való megfizetésére és 
illetékes helyen közölték A Reggel munka
társával, hogy

az erről szóló pénzügyminiszteri rendelet 
legkésőbb kedden már a hivatalos lapban 

is megjelenik.
A pénzügyminiszter megbízást kapott a mi
nisztertanácstól az uj lakásadótervezet kidol
gozására is, amelynél az lesz az irányadó 
szempont, hogy a közönség érdekei az állam
kincstár teherbiróképcsségének legvégső hatá
ráig méltányoltassanak. A méltányos megoldás 
természetesen hosszabb előkészitést igényel és 
ezért határozta cl a kormány azt, hogy a 
kincstári haszonrészesedés második részletét 
augusztus 5-éig lehessen megfizetni. A haszon
részesedés gyors megszüntetésével jelentős lé
pés történik a pénzügy miniszter programjá
nak megvalósítása felé. Pénzügyi körökben 
megállapítják, hogy Rúd János eddig minden 
Ígéretét megtartotta és kizáróan csak techni
kai. akadályok késleltetik, programja további 
részeinek megvalósítását. A szorzószám le
szállításáról azért nem intézkedik, mivel 
a költségvetés a 17.000-es szorzószámon alap
szik. amelynek leszállítása az egész költség
vetés fölborulásával járna. Minden biztosíték 
megvan azonban arra nézve, hogy

az 1925—26. évi költségvetés uj szisztémája 
teljesen ki fogja küszöbölni a mai szorzó

szám mizériákat.
A megoldás részleteiről egyelőre még nem tör
tént döntés, az uj költségvetés előkészítésének 
munkálatai azonban illetékes helyről szerzett 
információnk szerint annyira biztatóak, hogy 
a kitűzött cél máris biztosítva látszik.

■ inr.g'nTiin
X A Salgótarjáni Kőazónbánya Rt. igazgatósága a má

jus 2-iki közgyűlés elő nzt az indítványt terjeszti, hogy 
1924. évi osztalékul 30.000 K-át állapítson meg. Az álta
lános igazgatási költségek csökkcntéso ős a műszaki, ke
reskedelmi ügyvitel egyszerűsítése érdekében kimondja 
n közgyűlés a társulatnak a vele szoros viszonyban levő 
Esztorgom-Sznszvári Kőszénbánya Rt-gal, az Északma- 
gyarországi Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat Rt.- 
gal. az Eeztorgoiuvidéki Kőszénbánya Rt.-gal ós a Hun
gária Mésjziper Rt.-gal való egyesülését ós ezzel kapcso
latban határozza, ol az alnptőkónok 100.000 db, 1000 K 
n. é. részvény kibocsátása által 750 millióról 910 millióra 
való omolóöét és azt, hogy az újonnan kibocsátandó rész
vényekből 119.500 db az. Esztorgom-Száiszvári részvénye
seknek 2 : 1 arányban, 40.000 db az Északmngyarországi 
részvényeseknek 5 : 4 arányban, 7059 db az Esztcrgom- 
vidéki részvényeseknek R : 3 arányban és 400 db a Hun
gária Mészipnr Rt. részvényeseinek 15 :1 arányban njánl- 
tassók föl, a fönmnrndó 41 db pedig szabad kézből ér- 
tákesittossék.

X A ,,Részvény társaság Villamos és Közlekedési Válla
latok Számára*' cég (Trust) 1924. mérlego 6.869,439.652 K 
98 f nyorcnéggol zárul ás az igazgatóság a május 15-iki 
közgyűlésnek 12.000 K osztalék kiflzotósót (a múlt óvbon 
3000 K) javasolja. Megszorozták a Szegedi Közúti Vas
pálya Rt. és a „Phöbus" részvényeinek túlnyomó több- 
ségét.

X Ultimé. A közelgő ultimé súlyosnak ígér
kezik, mert a házbér, alkalmazotti fizetés és 
adóesedékességeken fölül egybeesik a március
ban a tavaszi áruk bevásárlásakor adott 
háromhónapos váltók lejárati idejével. A ke
reskedők a súlyos kötelezettségű ultimó köze
ledése miatt már napok óta fokozottabban 
próbálnak inkasszálni — azonban az eddigi 
inkasszó az egész vonalon meglehetősen siral
mas. Ezzel szemben a többi ultimóldól eltérő- 
leg a pénzpiacon nagyon bőséges a pénz
kínálat. A pénz azonban néni nagyon jut 
azokhoz, akik azt május 1-én valóban használ
hatnák, mert a legtöbb kereskedőnek elfogad- 
ványán kívül ma már sem megfelelő, érték
papír födözete, sem a födözeti biztositásképen 
megkívánt bekebelezésre alkalmas objektuma 
nincsen. A helyzet ma, néhány nappal az 
ultimó előtt az, hogy számos me.gbizható, régi 
kereskedő, ha az inkasszó meg nem javul — 
amire azonban kevés a kilátás —, képtelen lesz 
előteremteni azokat az összegeket, amelyek 
május elsején szükségesek.

X Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Az igazgatóság dr.
Chorin Ferenc vezérigazgatót, a társulat eiuökévó válas- 
totta.

50 ezer korwia
bevés árl&sőnd

„Lafayette Áruház"
a,Bpőt-körut 21
TTi rrri-w inun -i. -r*r

___________________________________________________________________________

Tanuljatok 
fényképezni! 
Képzelje el, mily érdekes lenne, ha 
önállóan fényképezné családját, ro
konait és ismerőseit. Örömet szerezne 
vele önmagának, rokonainak és ba
rátainak. A fényképezést könnyen 
meglehet tanulni és nem drága szó

rakozás,
Az I.

Agfa-Foto-Tank6nyv
kezddk részére

rövid idő alatt megtanítja fényké
pezni. Az I. z^gfa-Foto-Tankönyvet 
ingyen adjuk. — Kérje azonnal 

ifj. Stern Bernát és Tsai 
cégtől, Budapest VI, Ó-utca
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Vass miniszter Mjelenti, 
kogy laMstaptaíék nélkül egy kormány sem 

merészkedketlk fölszabadítani 
a lakás forgalmat

Nyilatkozik a hitelinség és a munKahiány csökkenéséről — Hat-nyolc 
héten belül teljesen Kialakul a miniszterelnök gazdasági programja

(A Reggel tudósítójától.) A megoldásra váró gazdasági 
problémák sorában kétségtelenül
a hitellnség, a munkahiány növekedése és a lakúskérdés 

okozza a legtöbb gondot a kormánynak. A Reggel munka
társának alkalma volt ezekről az életbevágó fontosságú 
kérdésekről hosszasan beszélni

Vass József
népjóléti miniszterrel, aki o következő érdekes nyilat
kozatot tette:

— Általános gazdasági helyzetünk tagadha
tatlanul súlyos, nemcsak a mun/kahiúny, ha
nem a kereskedelmi forgalomhoz szükséges 
töke szempontjából is. Az ipari üzemekben, a 
közép- ás a nehéziparban nemcsak hogy nem 
csökkent, hanem emelkedett a munkahiány, 
aminek főoka egyfelől a hitelkérdés rendezet
lensége, másfelől a kereskedelmi szerződések 
megkötésének lassúsága.

Valóságos hitelpánik pusztít az országban, 
amelynek súlyos következményei a gazdasági 
élet minden vonalán mutatkoznak. A hitel
kérdés, a kormány véleménye szerint, mind 
gazdasági, mind ipari vonatkozásban csak kül
földi töke segítségével oldható meg alaposan. 
Az erre vonatkozó előkészületek és tárgyalások 
már megkezdődtek és kijelenthetem, hogy a 
kormány, illetve

Bethlen miniszterelnök és Búd pénzügy
miniszter már hónapok óta, különösen pe
dig az utóbbi hetekben, csaknem kizáróan 
a hitelproblénia megoldásával foglalkoznak.

Több konkrét megoldási mód áll máris ren
delkezésre, amelyek a gazdasági helyzet je
lentékeny javulását fogják eredményezni. Min
den remény megvan arra, hogy azok a jelen; 
tékpny személyiségek, akik a népszövetségi 
kölcsön folyósítása alkalmából fölismerték az 
ország nehéz helyzetét, jótékony befolyásukat, 
ennél a pénzügyi koncepciónál is éreztetni 
fogják. Kétségtelen, hogy ez a nagy kérdés
komplexum rövid idő alatt nem oldható meg 
és ezért kevésbé mélyreható, de annál gyor
sabb eredményt biztositó eszközöket is igénybe 
kell vennünk, még pedig úgy, hogy

a belföldi tőkét teljes erővel bevonjuk a 
gazdasági életbe.

Az ájlam mindenesetre rendelkezik bizonyos 
tőkefölösleggel, ennek befektetése azonban nem 
olyan egyszerű. A szanálási program végre
hajtása során ugyanis .számítani kell arra is, 
hogy nem mindegyik fél- vagy cgószévi mér
leg fog hasonló pénzügyi eredménnyel zárulni. 
Ennek megfelelően, amig egyrészt az első év 
eredménye nem tekinthető teljes bizonyosság
gal útmutatónak a szanálás későbbi időpont
jára, másrészt a most mutatkozó eredmények 
tartalékolásával esetleges későbbi hiányok 
pótlására kell fölkészülnünk, a fölösleg másik 
részét viszont produktív hitel formájában a 
gazdasági élet rendelkezésére bocsáthatjuk. Ez 
meg is fog történni és.

a miniszterelnöknek meg is van erre a 
határozott és minden részletében kidolgo
zott torve, amelynek végleges kialakulása, 
információim szorint, körülbelül hat-nyolc 

héten belül várható.
Az állami tMgrendelések különösen az építő
ipar terén már a nyár kezdetén éreztetni fog
ják jótékony hatásukat. Az abnormálisán szá
raz téli időjárás jogos aggodalommal töltött 
el bennünket, de az utóbbi hetekben bekövet

3 JOSS

GALLÉRT
ha vásárol, résztvesz a május 15-i sorsolásban 

'iO nyeremény

35,000.000
érték be

kezett esőzések jelentékenyen javítottál? a ter
méskilátásokat, úgy, hogy

tűzött optimizmus nélkül jobb termésre 
számíthatunk, mint az előző évben.

Hogy ez milyen nagy befolyással van a gaz
dasági életre, azt fölösleges hangoztatni. 
A jobb termés alapján nagyobb reménnyel 
tekinthetünk a következő gazdasági fél
esztendő elé. már csak azért is, mivel az élet
viszonyok jelentékeny javulása segíteni fog a 
munkahiány következtében rendkívül súlyos 
helyzetbe került ipari munkások tömegein is.

A népjóléti tárca az építkezési akció foly
tatása céljából nagy összegeket igények

Erős a reményem, hogy az állami építési 
akcióra akkora eszeget fordíthatunk, amely a 
munkahiányt is jelentékenyen csökkenteni 
fogja. Ezt felelősségem tudatában is szorgal
maznom kell, mivel alig másfél .esztendő vá
laszt el bennünket a lakások föl szabadulásá
nak törvényben megállapított terminusát ól. 
Föltétlenül szükségesnek tartom, hogy addig 
megfelelő számú lakások épüljenek. mert 
egyetlenegy kormány sem merészkedhetik 
megfelelő tartalék nélkül a törvényben meg
állapított időpontra teljesen szabaddá tenni a 
lakásforgalmat.

A mezőgazdaság eddig 163 
milliárdot, a kereskedelem 

pedig hitelmegvonást kapott 
A fakeresisedők tiltakozó nagygyűlése 

az ©KM újabb terjesskedése ellen
(A Heggel tudósit6jától.) A fakereskedelmi 

érdekeltségek vasárnap délelőtt a Facsarnok 
dísztermében országos tiltakozó nagygyűlést 
tartottak az Országos Központi Hitelszövet
kezet legújabb faclosztó szövetkezete ellen. 
Poklák Gyula elnöki megnyitójában rámutatott 
arra, hogy

a kormány a kereskedelem évtizedes korlá
tozását ma sem akarja megszüntetni.

A különféle összeköttetésekkel rendelkező egyé
nek és szövetkezetek a legális kereskedelem ro
vására előnyöket élveznek az államtól. Az 0KH 
égisze alatt újabb szövetkezed alakult, amely 
épitoanyagraktárakat akar létesíteni és ezzel 
tönkszélérc juttatja a. tüzifakereskedelmct.

Unfjcr Ferenc dr. elmondta, hogy a földbirtokreform 
végrehajtása során épülő falusi kislakások faanyagba) 
való ellátására már két évvel ezelőtt szindikátust alakí
tottak. amelynok az ólón az OKH állott. A szindikátus 
azonban sem tudott, boldogulni és ezért ugyanezzel a 
programmal most mogaliakitották n falusi kislakásokat 
épitő szövetkezetét. Ennek az n célja, hogy az építkezés
hez szükséges faanyagot

a legális kereskedelem megkerülésével 
juttassa el nz építtet: nincstelenek számára. Ezt a tervet 
minden eszközzel meg kell akadályozni. („ügy van!") A 
szövetkezeti eszme nálunk teljesen elfajult, mórt a szö
vetkezetek nemcsak n tagjaiknak állnak rendclker.óaóre, 
hanem

Móly tisztelettel értesítőm nagyraboc.sült rógi vevő
körömet és a tisztelt vdsárlóközünságt, hegy 30 óv óta 
fönnálló, országunkban ós Erdélyben legjobb hirii 
üzlotemet folyó óvi május hó olsejóvol rógi helyéről 

a Belváros, Apponyi-tér 
5. sz. áltól a szomszédos 
Kígyó-utca 5. szám alá 

helyezem át.
Ezáltal abba a helyzetbe jutottam, hogy b. vovőimet 

olcsóbb árnkon szolgálhatom ki, akár kAszpónz, akár 
kedvező részlet fizetőn! föltételek mellett.

Ajánlom modern ékszerekkel, arany- és ozüstnemüok- 
kol, művészi egyházi szerekkel, valamint kitűnő órákkal 
dtmnn fölszerelt raktáram megtekintéséi.

örn- ós ékszerja vitásokat, átalakításokat jutányos áron 
vállalok.

SÁRGA JÁNOS
c s. ó s k i r. udvari szállító 

ékizerési, órás, milütvös 

BMdajpasü, SlffiAc, IV8 Ktgyó-M. 5
Brllliánsokaft, gyöngyöket 

régi ezüsttárgyakat Qphninlrinr Wrely-kórut *». (Köz- 
vcljcsértókbcn vásárol Uulllilululul ponti városház főkapunál) 

a kereskedelem kárára mindenkit kiszolgálnak.
A kereskedelem az dllam közterheinek M‘/.-dt viseli. Jog. 
gal megkövetelheti tehát, hogy a kormány no tegye le
hetetlenné a boldogulását. A mezőgazdaság boldogulá
sára az dllam eddig PJÍ millidrd korona hitelt nyújtott, 
az 0KR tőkeemelését 53 millidrddal segítette elő, a kis
iparnak pedig eddig 30 milliárdot juttatott hitel táljaira. 
A kereskedelem mindezek után csupán hitel megvonást 
kapott.

Ferenczi Zoltán kimutatta, hogy az uj szö
vetkezett révén

nz OKH 10—30%ig terjedő, kockázatnál: ÍW 
ingyenkeresethez jut,

a legális fakereskedők pedig tönkremennek. De 
a nincstelenek is rosszul járnak, mert nem tud
nak fizetni és ennek következtében

a siberek uj típusa támad föl,
amely a maga érdekei szerint összevásárolja 
az anyagot. Blumcnthal Dezső (Hatvan) ért 
Rosenberg balassagyarmati küldött a hazai fa- 
kercekcdelem pusztulásáról beszóltok, JFe/sz 
Artúr (Kunszentmártoni és Löwy békéscsabai 
küldött után Milch 0.<?;?7cár kijelentette, hogy a 
legális fakereskodelem kész a nincsteleneket 
kiszolgálni. (Fölkiáltá«ok: „Nincstelenek va
gyunk magunk is!'1) Guttmann Izidor (Déva- 
ványa), Friedmann Sándor és Bor (jer Lipót föl- 
szólalására a nagygyűlés a határozati javasla
tot elfogadta és kimondta, hogy a fatermolőket 
fölszólítja: az OKJl szövetkezedét bojkottól ják, 
ne adjanak a részére faanyagot.

Johnny
— Egy girl emlékkönyvébe —

Kedves kis angol lányról szól ez n néhány sor. Egy 
kis fiatal kutyáról. Mert hiszen olyan kedves ós közvet
len, mint a kiskutyák. Pcarcst Johnny, no vedd rossz, 
néven, hogy ezt Írom Kólád, do nagyobb bókot Nekod 
még senki som mondott. Magyar kollégáid már mind 
nagylányok, mint benne vannak az életben. De Te még 
egy huncut kölyök vagy, ai i fölkuporodik egy nagy 
szálloda halijában az egyik fautcuilbe és ott pengeti a 
banjójdt. Ha az utcán találkozom Veled, mcgllgyelfem, 
mindenki megfordul utánad, mindenki mosolyog. Ez azért 
vau, mert, a ködös Londonból egy kis igazi, békebeli 
napsugarai hoztál ide, Budapestre. Az Édesanyád, ott 
messzo Londonban, nagyon vágyódhatik utánad. És na
gyon szerethet. Az udvarlóidról, a kis nngol fiukról nem 
is beszelve, akikkel bizonyára sokat labdáztál és futkostál 
szabad idődben. És kérlek, őrizd meg ezt a drága mo
solygós arcodat, még lm nagy nőt is akarna itt valaki 
csinálni Belőled. Te nem is hiszed el, kqdves Johnny, 
milyen szomorú dolog az, ha valakiből nagy nőt csinál
nak. Nincsen többé ideje a kacagásra! Mindig flirtelnio 
kell. És azután már nem szabadna bnnjóznod a hotel
haliban ós az étteremben, mert nmig kis kölyök vagy, 
mindont szabad. Látod, mi pestiek mind örülünk Nektek, 
mert most nagy szükségünk van egy kis hamisítatlan nap
sugárra. Te vagy a logjobb pofa az összes lány között! 
Én tudom, mert sokat láttalak. Utcán, színpadon, mulató
helyen, ebédnél, vacsoránál. Mindig nevettél. És ha egy
szer nem fogsz mosolyogni, akkor tudni fogom, hogy baj 
van és nagy nő lett R előled. Ha valaki nagyon beléd- 
szeret, mondd meg neki, hogy vegyen Neked egy nagy 
mackót ós sok-sok cukrot. Kívánom, hogy nagyon-nagyon 
boldog légy, minden kívánságod teljesüljön! Te nngol 
lány vagy, ezért valószínűleg nem kívánsz Magadnak 
villát, n Városligetben, mindennel, ami hozzá- és bele
tartozik. Még nem vagy elég régen Pesten, hogy ilyen 
kívánságaid legyenek. Remélem, sokáig maradsz még 
Pesten, hogy szeretsz minket — és hogy tudod, hogy mi 
is szeretünk! Hidd el, minálunk érdemes néha kedvesnek 
és jónak lenni. Mert ha megszeretnek valakit, annak jobb 
dolga van, mint bárhol máshol n világon ...

Csak ilyen kedves ós jó gyerek maradjál' és mindig 
nevessél I Krausz Erzsi

Olcsó és «’ors közlekedési
eszköz
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Színház
Ami az Intim Pistából kimaradt 

Mondja, kedves Intim Pista,
■nem inna meg velem egy féllitcr bort itt a kö
zelben valahol, jobban esik a diskurzus is, mint 
amúgy szárazon, ahogy szoktuk.

— Gyerünk.
— Várjon, itt jön egy konflis, üljünk be. — 

így ni. Hajtson csak öreg, majd én szólok, hogy 
hol (Üljön meg. Mondja, Bendegúz, egy szava 
sincs, hogy utóbbi időben milyen udvarias va
gyok magához?

— Maga is észrevette?
— Na hallja! Hát mondja, ez a. „Fánny" — 

„vagy a cselédkérdés", hát mit szól hozzá, mint 
szakértő? Gomba mint girl ésatöbbi.

— Hát maga mit szól?
— Én csak egyet szólok, annyit, hogy úgy néz 

ki a dolog, mintha már valósággal lasszóval 
kéne fogni a publikumot az utcán, hogy valaki 
bemenjen a színházba. Nem volna rossz, mi, ha 
a Vígszínház előtt cow-boyok állnának és aki 
arra megy, annak lasszót dobnának a. nyakába 
s úgy vinnék be a nézőtérre. Mert látja, az, 
hogy Gombaszögi mellé berendelnek nyolc 
girlt a Fővárosiból és nyilt színpadon piruette
ket csináltatnak vele és énekeltetik, hát az kö
rülbelül annyi. Ami nem jelenti azt. hogy a 
Gombaszögi Frida produkciója nem lett volna 
rendkívül érdekes és pikáns, istenem, a nagy 
drámai primadonna, tragikus színpadi szituá
ciók hősnője, amint kis bokorugró szoknyács- 
kában dobálja a lábait és a Haskell-girlökkcl 
egy színpadi blue-t táncol a mindenható publi
kum kegyéért.hát látványnak sem utolsó. 
Ezután már csak az következhetik, hogy a leg
közelebbi darabban nagy tűzijátékkal egybe
kötött lómból ál rendeznek a színpadon. Minden 
látogató kap a jegyéhez egy tombolajegyet 
ésatöbbi,

— Igaz, kérem, igaz.
— Na, látja. Sajnos, olyan rosszak a viszo

nyok, hogy az ember kezd lassanként leszokni 
már a csodálkozásról is. A darab: whyski-izü 
angol szatíra, telve spleenen szellemességgel, 
és azzal a fanyar angolszász humorral, ame
lyet most kezd megszokni és élvezni a francia 
malacságokkal trak tóit Budapest. Hosszú idők 
óta először vagyok abban a helyzetben, hogy 
Hegedűs Gyulának szívből gratulálhassak 
azokhoz a szerencsés percekhez, amelyeket e 
darabban a színpadon tölt. Végre egy szerep, 
amely imponálóan fölényes színpadi egyénisé
gének hajszálnyira megfelel. Bennct főkomor
nyik szerepében lenézheti végre kedvére a kör
nyezetét, urait és alantasait egyaránt, hideg le
het ds szenvtelen, amilyennek ezt a figurát 
Klapka Jeromos ur megírta, boldogan fúrni- 
gálhatja azt, amit mondanak neki, hogy a vé
gén a régi, az igazi Hegedűs Gyulából is ad
jon egy kis Ízelítőt: amikor egy fantasztikus 
szinpadi produkcióval, egy valóságos artista
mutatvánnyal, amelyben nemcsak az artista 
ügyessége, de a szive, és a lelke, is benne van, 
befejezi a harmadik fölvondst. A publikum 
számára valósággal izgalmas meglepetést je
lentett az a könnyedség, sőt grácia, amellyel a 
drámák Gombaszögi Fridája át tudott lénye- 
gülni egy revü-tánc-szám girlprimadonnájává. 
Most rögtön utána a Gazsi Mariska—Kiír thy 
Sári-duót kell megemlíteni, a bűbájos két öreg
asszony felejthetetlen pasztclljc az előadásnak, 
amely ezúttal, sajnos, nem sikerült a legsze
rencsésebben. Ehhez a. Vígszínházban nem vá
gunk hozzászokva!

— Csodálkozik rajta? Azok most azt sem 

í A legszebb színházi est a
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a Fővárosi Ogerettszinházban

• ».

tudják, hol áll a fejük. Jön a Bluml. A Blu- 
menthal. Ma este érkezik. Mondja, kérem, hát 
ön se tudja, hogy mi készül ott tulajdonkénen?

— Nézze, biztosan egy szó sem igazabból, amit 
itt összevissza beszélnek. Blumenthal tavaly 
megmondta nekem egy intervjuban, hogy ő 
semmire sem mondja azt, hogy nem eladó, 
mert mindennek van ára. Tehát apodicticc ki
mondani, hogy eladja vagy nem adja el ezt 
vagy azt a színházát — nem lehet. Ezt már 
megszokhatta, hogy valahányszor Amerikából 
Pestre, érkezik, elindulnak ezek a kávéházi hí
resztelések, a végén aztán mindig kisül. hogy 
kacsa az egész. Egy bizonyos: az idén minden 
színház ráfizetett....

— Na és mit szól a színigazgatók és a szí
nészek nagy harcához?

— Azt, hogy mind a két részen sok az igaz
ság: dekát addig legyek cn szegény ember, 
amíg ők harcban lesznek egymással. A helyzet 
e pillanatban az — a Színigazgatók Szövetsé
gének vasárnap délben megtartóit összes illése 
után —, hogy a színészek újból kimondták, 
hogy csak kollektív szerződés alapján tár
gyalnak, a direktorok pedig vasárnap délben 
újból kimondták a ..non possumus“-t. A színé
szek egyelőre el vannak készülve a legrosz- 
szabbra is, arra is, hogy kávéházakban és 
éttermekben fognak föllépni, mondván, hogy a 
direktorok, kedvéért a publikum még be nem 
ment egy színházba sem.

— Szóval, bajok az egész vonalon. Bajról 
jut eszembe, mi van az Operával?

— Semmi baj, A , Denevérének olyan pél
dátlan sikere volt — a vasárnapi előadás 
jegyei elővételben keltek cl —, hogy az Opera 
megismétli c hét vasárnapján is, ugyanazok
kal a szereplőkkel, esetleg más divatrcvüvel. 
A második fölvonás zajos, színes, sőt izgalmas 
bál jelenetében 50 üveg ajándékpezsgő fogyott 
el, úgy hogy az előadás végén a művésznők 
túlságosan kipirulva távoztak. Rózsahegyi 
pedig magyar nótákra, majd a pipájára, gyúj
tott a Dalszínház-utcában. Külön följegyzésre 
érdemes Ocskay Kornél sikere, aki Környel 
súlyos betegsége folytán jutott szerephez a 
„Denevérében és sem ő. sem a publikum meg 
nem bánta a cserét.

— Tervek, újságok, premiérck?
— Lassanként közeledik az uborkaszezon és 

a — nyári operett. A Renaissance máris készül 
nyári darabjára, Farkas Imre „Májusi mu
zsika" -jára, amelyben ilosvay Rózsi először 
játszik úgynevezett nagy énekes szerepet, Lá
zár Máriáról nem is beszélve, akinek ez lesz 
az első föllépése az egész szezónban a Rcnais- 
sáncénál. Addig is „Moissi" megy, természe
tesen táblás házakkal, úgy hogy „Moissi" még 
két ráadás-előadást rendez, meg pedig kedd 
éjszaka és szerda este, miután, elsején „ste 
föltétlenül Zürichben kell már játszania.

— És a többiek!
— A Magyarban a „Ginelte-bár". Főszerep

lők: Moka.y Margit, Csortos, Törzs, a Belvárosi
ban a Pirandclló-darab „Az asszony, az állat 
és az erény", a főszerepben — Titkos Ilonával, 
a Királyban a „Damc in Purpur" (magyar cime 
és női főszereplője még mindig nincs, mert 
Lábass hallani sem akar arról, hogy lejátssza 
a szerepet), a Blahában a „Régi Budapest", a 
Vigben az imponálóan termékeny, Szenes Bé
lának uj darabja ,.A csirkefogó", a Fővárosi 

Operett színházban az uj revü a „HaUó Buda
pest", a Városi Színházban Bús Fekete—Zerko- 
vitz: „A nóta vége". Kihagytam még valamit?

— Kispest, Újpest, Kőbánya, Erzsébetfalva?
— Hopp! Újpesten eljátszották a „Hazajáró 

lélek" cimü Zilahy-darabot, amelyben Bajor 
Gizi szerepét Balázs Mária játszotta, egy 
szőke, elegáns vidéki heroina, színesen, elraga
dóan, érdekesen. Partnere Kiss Ferenc volt. S 
hogyha, még elmondom azt, hogy Beregi Osz
kár újból Pesten van ...

— ... akkor már csak a pletyka van hóira. 
Szabad ezúttal, kivételesen nekem kérdeznem?

— Tessék!?!
■— Ki volt az a kedves, finom pesti színésznő, 

aki a múlt héten, reggel 6 órakor a Körúton 
rettenetes zavarba jött, amikor egy szemben- 
jövő automobilban megismerte azt az urat, aki 
pedig szándékosan még csak nem is köszönt 
neki, nehogy zavarba hozza?

— Hát hová ment, honnét jött a színésznő 
olyan korán?

—■ Ja. ha már maga is kérdezni kezd, akkor 
vége van a világnak.

— Várjon csak, gondolkozom egy kicsit. 
Reggel 6-kor! Jött vagy ment?

— Ment.
— Hová?
— Haza!
— Honnét?
— Hjahalur. Hiszen, ha ezt megmondanám... 

Tessék fí jövő hétig gondolkozni rajta. Ér
demes.

A „Dolly" e heti előadásai: Hugó Hirnch világszerte 
híres operettje ma. hétfőn este, kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap este kerül színre a Városi Szín
házban.

A Vígszínház jövő hetét a színház legújabb szeuzú 
< ió.ia. a „Fanny és a cseled kérdés" tölti be. Jerome K 
.Toronto pompás vigjátékát. a szerdát kivéve, amikor nz 
„Ezüstlakodalom" kerül színre, a hét minden estéjén ad 
iák. Vasárnnp délután a „Csillagok ' at játsszák mér1’ 
kelt helyárakkal.

Ma. hétfőn esto a szenzációs sikerű „Dolly" kerül 
színre a Városi Színházban.

Telefon: 14—22 KIS KOMÉDIA 6r.k„
RÓTT is STEINHARDT III 

911 ax áprilisi uj műsorban |i] S
* fi „Halló, Amerika!" hete lösz a Fővárosi Operett 

színház jövő hete is. Minden este a nagyszerű amerikai 
révül adják. Most vasárnap délután — ebben a szezón 
bán utólszor n „Nótás kapitány" kerül színre mérsé
kelt Lclyárakkal.

* A Wiener Staatsoper együttesét a Városi Színházban 
élvezheti legolcsóbban. A világhírű együttes e héten két 
estén is vendégszerepel nálunk. Április 29-én. szerdán, a 
„Faust" ot adják elő. a vezető szerepekben Arnoldn 
Georgcwski. Claire. Ború, Joseph Manovarda és Érne! 
Fischer fölléptével; május 1-én, péntoken pedig a 
..Carmon‘‘-t. amelynek címszerepét a magyar származású 
kitűnő Anday Piroska énekli, a többi vezetőszerepd 
pedig Cári Fischer Niemann kamaraénckes, Joseph 
Manovarda és Claire Bora.

• Nézze meg a htrdetőoszlopokon a Városi Színház hely
árait.

Renaissance Színház

Szombaton, május 2-án 

először 

MÁJUSI 
MUZSIKA 

Fővárosi életkép 3 fölvonásban 
Szövegét írták:

Farkas Imro és Harsány! Zsolt 
Verselt és zenéjét:

Farkas Imre 
s

Főszereplők!

Hosvay Rózsi 
Lázár Mária 

Kompóthy Gyula 
Dőrczy Ernő 

Bántezl Dezső 
MaKláry Zoltán 

Sugár Lajos
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MOZI •
„Mikor a légvárak összedőlnek** 

— Emiid Benned nagy filmje Budapesten —
A légvárak hősei a szomorúságok ós csalódások lo

vagjai. Aki légvárak után indul, annak a bánat és a 
tragédia lehet a sorsa csak. Még akkor is, ha ez a lég
vár a való lehetősége kot mutogatja. Akkor is, ha a lég
vár alapja a realitások földjébcu (/niikeredzik. Monnyiro 
tragikus azonban, ha ez a légvár még hazug is?

„A hazug légvár" ciniü társadalmi dráma 
édéruk színekkel festi a légvárak után való el
indulás tragikumát. Megdöbbentő erővel bon
takozik a film során a kápráza-tok romboló 
ereje. Enntd Bennct, a film hőse minden 
aduászát kihozza szerepének és olyan igy. a 
tragikumok sötétségében, mint egy élő fáklya. 
A közönség terméözetosen nagy szeretettel és 
megértéssel fogadta a filmet, amely egyike a 
társadalmi drámáik legnagyszerűbb alkotásai
nak. Még taps is felharsant a bemutatón.

Kiegészíti a műsort „A szil-rabló" című Viola Dana- 
film, amely nem kevésbé hatásos rajza a női szív gya
kori tévedéseinek. Ezenkívül bemutatásra korült. a lég
ii jabb amerikai Intim Pisla-film, a Híradó és a Plasz
tikus-film. A műsor rendkívüli gazdagsága már maga 
bcjtcthcti az olvasóval, hogy a Corvin-Színház pénteki 
premierjéről szól ez a beszámolónk. A közönség a be
mutatót lclkoscn ó« szeretettel fogadta ós a kitiínő mii
sor minden előadása zsúfolt házak mellett pereg.

„Örökös íiaiáSveszéívöen ölnek a kék 
vizek wánöoraí4-

— Egy norvég film nagy sikere Budapesten —
Északon hidegebbek a szivek és szavak. Mórt a le

vegő is hideg és hideg a tenger, hideg a szél és jobban 
kihűlt a földkéreg is. Csöndesebi) az élet lázas lükte
tése. do éppen ezért, nagyobbak, megrázóbbak a tra
gédiák. mélyebbek a könnyok, lesujtóbbaik a szomo
rúságok. A csöndbon megnőnek a történésok, súlyt 

nyomok a mozdulatok és sűrűvé tömörül a levegő is, ha 
csöndbe sikolt bele a jajkiáltás.

Norvégia északi állam é.i ennek az északi ál
laimnak ogószen sajátos az irodalma, művé
szété, mint maga a föld ifi. Lakóinak nagy
része a kék tengeren él, ti nagy vizek vándo
raként. Legsúlyosabb küzdelmek között. örö
kös halálveszélyben dacol a természettel, ele
mekkel. őreikké harcoló ember a norvég. Fis 
ennek a konok, komoly, örökös küzdelmekkel 
teljes életnek mii vészi megörökítése, erze kelte
tése a „Kék vizek vándora" oitnii film, amely 
hat föl vonásban vetíti elénk a messzi efi titok
zatos életei, a vad küzdelmeket, a nagy tra
gédiákat, a szivbema.rkoló, eleven történésekét. 
Egyetlen és egyre fokozódó izgalommal néz
zük a hősök: Holla Moja és Olaf fjord gigászi 
küzdelmeit. Nagy művészek; ők kettőn a nor
vég művészetek rep rézén tálasai.

Színre kerül még a „Kék vizek vándora" mellett a 
.,Madame Julit- szálán ja". egy kolosszális divatroyu-íllm 
is. amely a művészet eszközeivel és Ízlésével szórakoz
tatja a közönséget. A Kamara pénteki bemutatójának te
hát érthető volt. a. .sikere és érthető az n nagyfokú ér
deklődés, amely a még hátralevő előadásokat kíséri.

ÖMfc héí ás még mindig a 
„Tlzparanssolag!“

Nálunk egy film élettartama rendszerint egy hót. 
Nagy szenzációk ó« ugynovezott világslágerok futnak 
csak 2—3 héten keresztül, ugyanabban az elsőhetes 
mozgószinházban. Mert csak azután kerülhet sor a kisebb 
mozikban való bemutatásra, ahol aztán esetleg óvekig 
cirkálóinak.

A „Tízparancsolat" ebben a tekintetben is 
külön törvényt, szabott a maga számára. Négy 
héten keresztül futott eddig egyfolytában, , ál
landóan zsúfolt, sőt elővételben eladott házak 
előtt és az általános közkívánatra újabb egy 

hétre, tehát már ötödikre kellett prolongálnia 
a Iloyal Apolló igazgatóságának ezt a csodá
latos filmalkotást.

A fiikor nagysága senkit som ejthet bámulatba. Ez 
természetei. A világ nagy motropolisaibnn megszán) 
lálhat'itlftn hetekig nem lőhetett, és még ma som lőhet 
lovon ni a műsorról a „Tízparancsolat" ot. De mágia 
elégtétellel kell leszögeznünk. hogy a „Tízparancsolat" 
sikere szint:’ példátlannak mondható) nálunk, a mi sze
rény viszonyaink között. És főként elégtétellel állapit- 
Juk meg nzt a tényt, hogy őzt a aikert olyan film 
aratta, amely a tiszta müvószot és a inoniiincntalitÓH 
eszközeivel, nemes, erkölcsös alapgondolatával és cso
dálatos technikájával egyként, nemes, nagyszeril miivó- 
szelnek és csakis művészetnek deklarálható!

A „Tízparancsolat * nagy sikere egyben jó 
példája <w tökéletes igazolása annak, hogy a 
közönség a jóért, sohasem sajnája a pénzét, — 
sohasem mutat tartózkodást azzal szembon, 
ami igazán nemes, jó ós művészi! A Radius étz 
Iloyal Apolló sikere egyben a művészet sikere 
is, minden fölött, adni hamis, nem igazi.

Barbara la rcarr — Budapesten
örök Ah végetérbctctlon harc az, ami a nemek között 

folyik. A hegemóniáért, az uralomért megy ez a harc. 
Ezért is könyörtelen.

Barbara la Marr, a filmművészet izgalmas 
és izgató szépségű kiváló képviselője szinte 
egyedül alkalmas ennek oz örök harcnak a 
megörökítésére és bemutatására. Annyira nő, 
annyira asszony, annyira a férfiidegek kor
bácsa ő, hogy keresve sem lehetett volna „Az 
örök harc" női főszerepére alkalmasabb film
színésznőt találni nála. „A örötk harc" sikere 
előrelátható, mert aligha lesz férfi, és nő Bu
dapesten, aki ebben a szerepében meg ne 
nézze. A szenzációt jelentő filmalkotás az 
Ómon-film gyáré és a Corvin-Szinházban pén
teken kerül bemutatásra.

Gyapjuszövetosztály:
Kabátkoverkó, 175.000
Kitűnő használati öltönykelmék 85.000 
Divatmintás öltönykelmék ... 120.000 
Soicfl divatöltönykelme/ujdinság’ 178.000 
Raglánkelmék, tartós minőség 157.000 
Oivatkockás alj- és ruhakelme, dupia62éicb 78.000 
Eülinszövésu kosztümkelme, szlnbén 175.000 
Kombinált öltönykellékcsomag 175.000 

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konfekcióosztálys
(Csak Cnlvin-térl Áruházunkban)

Női koverkókabát,1'8^ 580.000 
Angol Homespun női kabát SS, 700.000 
Divatcsikos aljak....................... 89.000
Trikózsemper, númílnSnben ...... 125.000 
Fehér grenadinbluz................... 96.000
Férfi gumi esőköpeny.............. 298.000

Selyemosztály s
Csikós műselyem, .... 59.000
Liberty-selyem ruhára, , 86.000 
Crepe de Chine, kitűnő minőségű.) 115.000

Vászonosztály s
Fenyves mosott sifón ÍVzon111’ ..

Bőrerős angin............................ ..
Kitűnő alsónadrágLöpper .... 
Batisztsifón, 83 cm szélos..................... ...

Batisztsifón, 130 cm széles.....................

Pamut lepedővászon, 150 cm széles 

Pamut paplanlepedővászon 3?^ 

Kitűnő törülközők .....................
Flanell portörlő..........................
Pohártörlő.....................................
Kávéskészlet, fteiníjyen ..................
Étkezőkészlet, SSdyes.....................

16.500
21.000
25.000
23.000
38.850
45.350
50.000
19.450

7.800
14.800

146.150
299.000

Nő§ ffehérnemílosztály:
(Csak Calvln-téri áruházunkban)

Kötött- és szövöttáruosztálys
(Csak Cnlvln-térl áruházunkban)

Női batisztzsebkendő, azsurral 
Női nappali ing, IS™ ...... 

Női nadrág, azsurral, hímezve 
Női hálóing, azsurral............ ..
Batiszt szoknyakoinbiné, azsurral 

Sifón nadrágkombiné, hímzői . 

Füzővédő, azsur és hímzéssel. 
Pamutvászon párnahuzat .... 
Pamutvászon paplanhuzat*.... 
Szilies paplail, kitűnő minőségű . , . 

Valancien-csipke....................   .

5.600
33.000
33.000
79.550
90.600
66.600
42.500
70.000 

170.000 
215.000

500

Selyem-marocain, mh?tá\aí0?., b..... 133.000
Trikóselyem, 95.000

Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő kötött női harisnyák 

dupla talppal és sarokkal 
Fátyolvékonysáfiu ntfi harisnyák, . 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfizokni, flór, kitűnő minőség . . , 

Gyermektrikók,minden színben 
Tavaszi gyermek kötött gar

nitúra, 4—10 évesig............
Férfi svédkeztyü .......................
Női kötött gyapjumsllány, divatos színekben 
Mi tavaszi kötött kabát, kivitelben • • • *

9.000

20.000
37.000

7.000
23.000
15.000

Menyasssonyl és bobakelongyékben 
nagy választék

2, 2’/2f 3 és 4 méteres 
szövet-, selyem- és mosó- maradék

170.000
25.900

148.000
242.000

pélcféűlen 
olcsón

FérffiffehérnemUosztály c
(Csak Cnlvln-térl áruházunkban)

Színes nappali ing, i%n\ül.ö.u.69.000 
Flanell sport férfiing, két gallérral 85.000 
Pikémellü ing, fehér 92.500
Kitűnő hosszú hálóing .. *»w. 103.600 
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőBóg . 31.500 
Pyjaina öltönyök, nagy vdlnsctőkban 214.600

Mintákat klvénsőgra 
készséggel 
kUldUnk
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Utólag irt levelek
Irta: Szabó Dezső 

Második levél: Én vagyok Párizs Bakonya
Párizs, február.

Nekem nem fontos Párizs s Darócbogár- 
' AUflrán — -----*---- * * ‘ ~fi^fkén nem szegényebb az életem. De szeretem 

lapozni a világot. Idegen városokat, arcokat, 
tájakat, képeket. Mert, csodálatosan szétrejtve, 
én vagyok bennük, mint tenger a habjaiban.

Ballagtam éppen a Szajna felé. Nem égtek 
lelkemben kis rőzsc-dalok. A kis rözse-dalok 
még csak meglettek volna. De nem volt lel
kem: ilyen piszkos kis házi nyavalyát nem 
tartok magamnál. Hagyom ezt a keresztények
nek: a sváboknak. Én test vagyok, csak test, 
ős magyar emlékczésü test. De minden test: a 
föld teste, a nap teste, a kenyér teste. Én utá
lom a lelket, mint az ótvart, mint a rühöt, 
mint a csalást.

Ballagtam cppen a Szajna felé. Mentek előt
tem két kicsi svábok. Csipások, szemüvegesek, 
metafizikaiak. Beszélgettek a két kicsi svábok.

Németül beszélgettek a két kicsi svábok. 
'Azon a nyelven, amely a leggigászibb perver
zitás, amit az emberideg kitermelt. Ahol, mint 
fajtalan kecskék: vad mássalhangzó vadabb 
mássalhangzóba, recsegő mellékmondat recse- 
göbb mellékmondatba párzik, s legvégin a leg
bujább kecske, az ige, mindennek a hegyibe 
ugrik és mekegi: — megfajvédem ezt a cudar 
világot.

Beszélgettek svábul a két kicsi svábok:
Numeró Göthös I.: A művészet eddig a 

levőbe lényegtelcnitett. Az akarás, mint 
praktikus tendencia megfertőzte a tiszta, szé
pet s a formai megoldást a napi appetitusok 
alárendeltjévé tette. Az igazi művész ezentúl a 
formák feletti formákban keresi a tiszta 
szépet.

Numeró Göthös II.: A világ művészet ét csak

Szófiában újabb bombamerény
letet hiúsított meg a rendőrség 
Pavloff budapesti bolgár követ nyilatkozik A Reggelinek a leg

újabb szófiai merényletről
Szófia, április 26.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A székes - 
egyházban elkövetett merényletnek újabb 
áldozata van. Neukoff ezredes, aki a háború 
alatt a bolgár vezérkar főnöke volt és a 
neuillyi békotárgyaláson mint katonai szak
értő vett részi, belehalt súlyos sérüléseibe.

A rendőrség uj bombamerényletet leple
zett le, amelyet a szobranje és a főposta 

ellen akartak ma elkövetni.
A mérsékelt agrárpárt három vezérét: Tomof- 
fot, Omarcscvszkyt, Markoffot és rajtuk kívül 
még

mintegy 106 letartóztatottat ma szabadon 
bocsátották.

Szófia, április 26.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Á bolgár 

kormány vasárnap a következő félhivatalos 
kommünikében válaszol azokra a nyilatkoza
tokra, amelyeket W edgewood ezredes, H ilham 
Machinder és L'Esrangc Malone ezredes angol 
képviselők Londonba való visszaérkezésük 
után tettek:

a szuper realizmus váltja meg. Keresni a tiszta 
szépet a valóság fölötti valóságban, ahová 
nem ér a piac szaga és az ágyék gőze: ez a 
művészet.

És akkor ott, a Szajna felé, a kis rőzsc-dalok 
mondták bennem: Bökünk a tiszta szépre. •

Nincs tiszta-szép, amint nincs: a vörös, a 
fehér, a zöld. Hanem van: vörös hús, fehér ing, 
zöld fii. A szép és az élet nem külön dolog, 
amint nem külön dolog a hús és a hús ize.

Nem az eunuk-ész termi a. szépet: hanem az 
emberhús: a test. A csodálatos, földből, napból 
szopott szent anyag.

A szép: áradó piac, gőzölgő kanális, szét
hullott piszok, álló szekerek. Vén, barázdás 
végzet-kofák, mohó alku-szavak, zöld hagyma, 
paprikás szalonna, csipke, mosdótál, ezerarcú 
élet.

A szép: fiatal ágyék kitárt hívása: gyere be, 
rózsám, gyere be!

A szép: meleg kenyerű dús magyar falu. 
Nehéz trágya-szag, lila felhőkben gyűlő puha 
cső, csüngő emlőjü tehenek, halvány világu 
kazlak. A szép: a minden, az emberben történő 
egész világ.

És akkor, olt, pogány legénykedéssel 
másztam egy magyar kazal tetejére s 
rik ka n t o t i a m Bár i zs vak:

Vagyok olyan legény, mint te. 
Vágok olyan rendet, mint te. 
Ha nem hiszed, gyere velem. 
Fogjad meg a vella nyelem.

Nekem nem fontos Bárizs s Darócbogár- 
telken nem szegényebb az én életem. De szere
tem lapozni a világot. És néha, fölnyitom 
Bárizst is. Mert, csodálatosan szétrejtve, 
vagyok benne: mint tenger a habjaiban.

föl- 
oda-

én

Wedgewood ezredesnek és társainak szerep
lése kínos benyomást keltett Szófiában.

Megdöbbentő, hogy ők, akik véletlenül szem
tanúi lehettek a robbanás borzalmas következ
ményeinek, könnyedén túlteszik magukat ezen 
és csak azokról a. rendszabályokról beszélnek, 
amelyek a szörnyű esemény természetes követ
kezményeként életbelépték. Azt állítják, hogy 
6000 ártatlan ember van letartóztatva, ami 
távol áll a valóságtól, mert, a merénylet óta 
az egész országban

összesen 2600 egyént tartóztattak le.
Az sem felel meg a valóságnak, hogy százakat 
öltek meg, mert

csak néhány bűnöst végeztek ki.
Wedgewood ezredes és társai már hosszabb idő 
óta célzatosan támadják a mostani bolgár kor
mányt. Szódában az összeesküvés vezéreivel, 
Betrinivel, Fricdmannal és Koszovszkyval 
akartak beszélni.

A hatóságok nem engedhették meg, hogy n 
vádlottakkal érintkezésbe lépjenek, 

do ezt sehol a világon sem engednék meg.

A Reggel munkatársa a Bulgáriára vonat
kozó rémhírek felől beszélgetést folytatott va
sárnap

Pavloff Tódor
budapesti rendkívüli követtel és meghatalma
zott miniszterrel, aki a következőket mondotta:

— A szomszédszalónban egy barátom ül —< 
akit ön is látott —, ma érkezett Szófiából é.s 
őszintén megmondaná nekem, ha igaz volna, 
hogy Bulgáriában százszámra öldösik le az 
embereket és \tizezrek sínylődnének a börtönök- 
ben. Nem, mindebből egy szó sem, igaz! Nyu
godt lelkiismerettel állítom, hogy

Bulgáriában nincs fehér terror, nincsenek 
egyéni akciók,

mindez mese, amelyet ellenségeink terjesztenek, 
hogy befeketítsék Bulgáriát a világ dőlt. Sta
tárium van, katonai bíráskodás van, de a véres 
merényletek hosszú és gyászos sorozata után 
ezt el kellett rendelni.

Nem üldözik sem a munkásokat, sem a pa
rasztokat, csak a bűnösöket.

A statárium természetesen megszorítja a pol
gárság mozgási szabadságát és jó volna, ha 
minél előbb véget érne. Előbb azonban rendet 
kell csinálni, elejét kell venni az újabb me
rényleteknek.

A kereskedők mozgalmat indítot
tak az uzsorabiróság eltörlésére

Néhány évvel ezelőtt, amikor a kereskedelem te
rén és az élelmiszerpiacon is virágkorát élte az uzsora, 
gyorsított eljárással és vétség esetén föllebbezhetetleniil 
ítélkező uzsorabiróság fölállítását iktatta törvénybo a 
kormány. Az uzsorabiróság, amelynek fölállítása és fön- 
iartása annak idején indokolt volt, az idők folyamán tel
jességgel elvesztette létjogosultságát. Ma már igazán 
nincs szükség arra, hogy az uzsorabiróság rémével tart
sák vissza a kereskedőket az uzsorától; a kereskedők ma 
már minden erejükkel azon versenyeznek, hogy melyikük 
tudja olcsóbban adni az árut; boldogok, ha a legminimá
lisabb haszonnal túl tudnak adni portékájukon és 
eszükbe sem jut uzsornárakat követelni. Ennek ellenére 
az uzHorabiróság ma is változatlanul fönnáll. Egyetlen 
följelentésre hatalmas apparátussal indul meg az eljárás 
a följelentett kereskedő ellen. Ha a kirendelt bírósági 
szakértő az uzsora kritériumát megállapítja, akkor -* 
minden más vélemény meghallgatása nélkül — szinte 
6tatáriális utón elitélik a kereskedőt. Ha vétségről van 
szó. az Ítélet ellen föllebbezósnek vagy semmiségi panasz
nak helye nincsen. Viszont, ha az eljárás fölmentéssel 
végződik, akkor is rengeteg zaklatással és kellemetlen
séggel jár a kereskedőre nézve. A kereskedők már több- 
izben kérték az uzsorabiróság megszüntetését, erre nézve 
többizben ígéretet is kaptak az illetékesektől, az Ígéretek 
beváltására azonban mindeddig nem került sor. Most 
azután — amint értesülünk — a kereskedők körében eré
lyes mozgalom indult meg az uzsorabiróság eltörlésére. 
A kereskedők remélik, hogy a mozgalom eredményre fog 
vezetni és ha már a kereskedelem sok egyéb bajain nem 
tud segíteni a kormány, meg fogja őket legalább szaba
dítani az uzsorabiróságtól, amely már rég megérett a 
pusztulásra.

Meinl-kávé
OsztálysorsjátékXIV. Magy. Kir

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

3.000,000.000
Jutalom . . . . 2 milliárd Ki " __ _ „
Főnyeremény 1 lítlifllBábí'dí SC | 6C

• E0s8 osatfily huxása május 13-án és 15-én

HUNGÁRIA DRÓTFONATOK
n legjobbak és logtökélctesobbck!

Haldekker Sándor Rt.

összesen 28,000 nyeremény

Aa L osztályú sorsjegyek hivatalos ára;

Nyolcnd j!
15.000

• Negyed
30.000

I Fél 1 1 Egész
| 60.000 | 1120-000

Sorsjegyek ax Összes elárusltöknAI X

Sodronyszövot-kerités. vas 
bútor- és láncgyár

BUDAPEST,
vn, ÜlltH-ut 48 22

Budai fiók:
TT, Fii-utca 50 23

Árjegyzék Ingyen és bér
mentve

Rozsdásodás ellen drót nlkníml áron

Neister 40 -os kenöszappant
7.200 koronáért kilogrammon 

kint egy hordó vételnél le Kapható: József 7J-24
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Fejtetőre állított eredmények 
a bajnoki mérkőzéseken

Az FTC és a Vasasok csak eldóntetflent tudtak kicsikarni — A bajnokcsapat bizto 
san gyffxBtt a piros-fehérek ffólótt — A BEAC verte a WAC-ot

(A Reggel tudósitójától.) Úgy az első, mint 
a másodosztályban sorsdöntő küzdelmek foly
nak a bajnoki címért, illetően a kiesés vesze
delme ellen. Mig az clsőosztályu bajnokság az 
MTK-tó\ nem vitatható el, addig a másod
osztályban még ma sem lehet, megmondani, 
hogy az élen álló csapatok közül melyik kettő 
cserél helyet a RTC-vel és a Zuglóval, mert a 
BEAC olyan keményen verekszik a finishben, 
hogy továbbra som féltjük.

MTK—BTC 3:0 (0:0). — Hungária-ut. — Biró: Hcrtzka 
Pál. A lolkos piros-fohórck az első félidőben még méltó 
ellenfeleik voltak a bajnokcsapataaik, de a küzdelem 
második részében alulmaradtak ós nőm tudták megaka
dályozni, hogy Molnár (14. p.), Orth (22. p.) és újból 
Molnár (28. p.) három góllal no terheljék meg a hálóju
kat. A mérkőzés utolsó pillanatában — a biró fütyülése 
közben — Molnár még egy gólt lőtt, de ezt természete
sen nem lehetett megítélni, ősszel az MTK 2:t-rc győzőit.

FTC—III. kér. TVE 1:1 (1:1). — Üllői-ut. — Biró: 
Iváncsics Mihály. Bár a zöld-fehérek a mérkőzés nagyob
bik felében nyomasztó fölényben voltak, nem tudták a 
győzelmet megszerezni. A vezető gólt a 28. percben Kele
men lőtte. A félidő utolsó percében Skvarok egyéni ki
törésből 12 méteres lövéssel menthetetlenül kiegyenlített. 
A második félidő 22. percében Kovásznayt a biró ismé
telt durva faultolásért kiállította.

őszi eredmény: az FTC 3:0-ra győzött.
Vasas—KAC 1:1 (0:1). A formájukban visszaesett Va

sasok csak nehezen tudták eldöntetlenné tenni a küzdel
met. A vezető gólt Őlvcdy egyéni kitöréséből szerezte 
meg, amelyet csak a második félidő közepén egy ka
varodásból tudott Kovács egalizálni. A mérkőzés végén

Kitünően siKerült a KözépisKo- 
lásoK bajnoKi uszóversenye

(A Reggel tudósítóidtól.) Szombaton és vasárnap dél
után vidám diákuszóktól volt hangos a Császárfiirdő 
uszodája. Ekkor kerültek eldöntésro a KISOSz kerületi 
bajnokságai, amelyekért 15 intézet részéről több mint 
200 úszó versenyzett. Az elsőrangú sportbeli sikerrel 
zárult viadal Krompaszky Miksa főigazgató, a KISOSz 
miniszteri biztosa ós Sülnek János testnevelési igazgató 
érdeme.

Részletes eredmény:
I. 100 m.-es gyorsuszóbajnokság: Győztes: <lung (Eötvös 

fr.) 1 p. 8.4 mp. — II. 100 m.-es hátuszóbajnokság: Győz
tes: Avar (Kcrtész-u. fk.) 1 p. 22 mp. — III. 100 m.-es 
melluszóbajnokság: Győztes: Földes (Bolyai fr.) 1 p. 
35 mp. — 400 rn. es gyorsuszóbajnokság: Győztes: Jung

Kemény viaskodás folyt 
Magyarország tőrbajnokságáért

Bajnok: Tersty&nszky Ödön (MAC) — A bécsi Strausz utolsó lett
(A Reggel tudósítójától.) A legklasszikusabb 

tőrverseny: Magyarország törbajnoki viadala 
a vivószövetség mintaszerű rendezésében va
sárnap este került eldöntésre a BBTE torna
csarnokában. A döntő küzdelmekre nyolc ki
váló versenyző kvalifikálta magái, köztük 
Strausz. a fiatal bécsi főiskolai bajnok is, A 
szépszámúban egybegyült közönség folyton fo
kozódó figyelemmel nézte az egyes asszókat, 
amelyekben a tudás, a rutin és az idegrendszer 
vívtak kemény csatát.

Az utolsó percekig bámulatosan heves küz
delem folyt a bajnoki címért

Különösön a Dunay—Bogén- és a Rády—Tóth- 
párharc volt fölötte izgalmas és utánuk viha
ros taps zúgott a teremben.

A bajnokságot, kettős holtverseny után 
Terstyánszky Ödön (MAC) őrnagy nyerted, 

aki utolsó asszójában Rádyt 4:2-re verte. A 
7—8. hely is holtverseny után dőlt el és ennek 
alapján a bécsi Strausz az utolsó helyre szorult.

Részletes eredmény:
Bajnok: Terstyánszky Ödön (MAC) G gv. 2. Rádv (MAC) 

G gy. 3. Tóth dr. (MAC) 5 gy. 4. Ifj. Dunay (BBTE) 4 
gy. 5. Hollóssy (MAC) 3 gy. G. Bogén (WAC) 2 gy. 7. 
Dunay (Rákosy-iskola) 1 gy. 8. Strausz (Bécsi Hakoah) 
1 győzelemmel.

A győztes Terstyánszky megérdemelten jutott a baj
noki címhez. Minden mozdulata öntudatos volt. Esze ott 
csillogott a pengéje hegyén. Tökélctos technikája és 
hatalmas rutinja pompásan érvényesült. liddy az erő 
igazi megtestesülése volt. A többszörös bajnok Tóth 
mindvégig nyílttá tefto a küzdelmei. Negyedik holvrn 
a pompás készültségit ifjabb Dunay, Leszák mostor 19
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Tekintse meg
hntsta {elszerelésre 
olcsó kirakatainkat 

KERTÉSZ II, Andrássy-ut 36 

^Vasasok durván játszottak, ősszel 2:1 arányban a Va
sasok győztek.

NSC—Zugló 3:0 (1:0). — Üllői-ut. - Biró: Kaim Fe
renc. A kvalitásos zuglóiak ellen a gólképcsebb nemze
tiek Iléniay II. (tizenegyes, 38. p.), Volentik (23. p.) és 
Spitz (30. p.) góljaival biztosan győzött. A heves mér
kőzés folyamán a biró két játékost kiállított.

ősszel 2:0-ra győzött az NSC.
BEAC—VÁC 1:0 (0.0). — Lágymányos. - Biró: Nagy 

László. Mindvégig lolkes játékban az egyetemisták Ker
tész góljával (25. p.) mogérdemelten győztek. A mérkő
zés végén a vívók kerültek fölénybe, de a kitünően mű
ködő BEAC-védelmen megdőlt minden törekvésük.

őszi eredmény: 1:1.
A Vasasok a bajnokság második helyén: 1. MTK 32 pont 

(52:15), 2. Vasasok 27 p. (37:23), 3. FTC 27 p. (30:23).
4. NSC 21 p. (28:24), 5. III, kor. TVE 21 p. (21:20). 0. KAC 
19 p. (20:22), 7. UTE 17 p. (19:10), 8. VÁC 17 p. (10:19),

(// Hegyei tudósítójának

kilométeres orsz 
idővel. 2. Bécs

47 mp. — 3X5(1 m.-es vegyes staféta-
Eötvös ír. 1 p. 53 mp. 2. Toldy fr.

— 3X50 m.-es gyors stuféta- 
1 p. 41.3 mp. 2. Ponty-u. fk.

KACAGÓESTÉK

Ékszerészek vezetnek a másodosztályú
34 pont (33:14), 2. Husiparo-
P. (30:18), 4. „33“ FC 30 p.

1. Takáts (Vasas) 20 góllal, 3. Molnár

A PÁRISI NO

úgyis nehéz munkájút megnehezítette.

vlvóbajnok- 
kardcsapat-

9. Törekvés 14 p. (27:29), 10. BEAC 14 p. (15:41), 11. Zugló 
12 p. (19:34), 12. BTC 11 p. (11:31).

Góirekordorck:
(MTK) 18 góllal. 3. Orth 15 góllal.

Vereséget szenvedtek a terézvárosiak. (Másodosztályú 
bajnokság): BAK-TTC 1:0, „33" FC—KTE 2:1, Husiparo- 
sok-UTSE 2:1, KAOE-Főv. TKör 1:1, Postús-EMTK 4:2, 
ETC—UMTE 3:2, Ékszerészek -MAC 2:0.

Továbbra is az í ‘ 
bajnokságban: 1. Ékszerészek 
sok 34 p. (37:19), 3. TTC 33 
(29:13).

Győzött a Slavia Bécsben. ____________
telefonjelentése.) Slavia (Prága)—Amateur 5:3. Hakoah— 
Admira 3:1 (1:0). Simmering—Sportclub 3:0 (1:0). 
Vicnna—Rapid 1:1 (0:0).

(Eötvös fr.) 6 p. 
bajnokság: Győztes: 
1 p. 55.3 mp. 3. Kcrtész-u. fk. 
bajnokság: Győztes: Toldy fr. 
1 p. 47 mp. 8. Mester-u. fk.

Kozdon nyerte a BTC 20 
rék párversenyét 41 perces 
Roiehort (IKK).

Király Pál győzött Kaposvárott. (A Reggel 
tudósítójának távirata.) A kaposvári 10 kilo
méteres országúti versenyben Király Pál 
(ESC) 250 méterrel fölényesen győzött Idő: 
34 p. 1.9 mp. 2. Grossz (MTK), 3. Majzik (ESC) 
centiméterekkel. 4. Posch (Székes fehérvár), 
5. Gyulay (Debrecen), 6. Kádár (ESC), 7. Rybúr 
(Pécs), 8. Fleischer (Baja).

esztendős, nagytehotségii tanítványa került, aJd igazi 
értéke tőrvivósportunknak. Az ősz Hollóssy ötödik 
helye tiszteletreméltó. Dogén őrnagy nem futotta ki 
formáját. Dunay becsülettől verekedett. A bécsi Strausz 
kitűnő’ versenyző, akinek majdnem minden egyes 
ősszé ja nyílt volt.

Az ötös zsűri Filotds Ferenc ezredes, Rozgonyt György 
dr. és tPerZrucr Lajos clnöklésével föladata magaslatán 
állott.

A kitünően sikerült tőrbajnokságnak, sajnos, szépség
hibája is volt. Egy-két versenyző a küzdelem hevében 
nem tudta magát, türtőztetni és magatartásával a zsűri 

........  ............ ... G. L.

Nagy meglepetések a középiskolai diákok 
Ságéban. (A vidék pompás szereplése a 
versenyben.) A KISOSz égiszo alatt a kegyesrendi fő
gimnázium tornacsarnokában napok óta viaskodtak a 
legjobb fővárosi és vidéki középiskoláé vívók, hogy ma
guk között az elsőség kérdését eldöntsék. A bajnoki via
dal nem kis meglepetéssel végződött. Kardban a vidék az 
egész mezőnyt letarolta. Különösen a hódmezővásár
helyiek — Hangba Sámuel kitűnő tanítványai — szere
peltek nagyszerűen. A tőrben Dunay bajnokunknak 15 
éves fia pompás stílusban győzött társai fölött.

Részletes eredmény:
I. Tőrbajnok: Dunay Pál (Toldy fr., Leszák-tanitvány). 

5 gy. 2. Dobó (Madách főg.) 4 gy. 3. Sorvúnszky (Toldy 
fr.) 3 gy. 4. Mnder (Toldy fr.) 2 gy. 5. Cservenka (Ágos
ton fr.) 2 gy. G. Stark (Mátyás rg.) 0 gy.

Csapatbajnokságban: 1. Kegycsrondi fg. 2. Toldy fr. 3. 
Madách fg. 4. Ag. ev. fg.

II. Kardbnjnok: Porlstcin (Röser) 5 gy., Santelli-tanitv.
2. Rangba (Hódmezővásárhely) 2 gy. 3. Beck (Vörösm. fr.) 
3 gy. 4. Molnár (Ponty-u. fr.) 2 gy. 5. Dlencr (Debrecen) 
1 gy. G. Molnár (Hódmezővásárhely) 0 gy.

Csapatbajnokságban: 1. Hódniczővásrhclyi rof fg. 2. 
Debreceni fr. 3. Nyíregyházi ii Kötvtís fr.
5. Kisvárdai rg.

Megyeri urlovasversenyek
Rákosi dij

T. Finálé (Patzák),
II. Lajos (SolmoczyA

III. Parisienno (ITatrlesz).
Részletes eredmény:

I. futam: 1. Patyolat (PZ) Selmoczy. 2. Patrícius (8:10r) 
Cscrnovits. 3. Pazzo (4) Binder. Fm. Rugós, Erzsi E., 
Wood. lh, 2'Ali. Tót.: 10:18, 11. 11. II. futam: 1, Jenő (2!6) 
Binder. 2. (Jánossá (4) Patzák. Fm.: No mókázz!, Marder. 
•’íh. l%h. Tót.: 10:17. III. futam: 1. Finálé (n) Patzák. »
2. Lajos (2’,-j) Selmoczy. 3. Parisienno (5) Hutflesz. Fí'üz.
Nosza, Arad, Eloponwnt. 4h, 2h. Tót.: 10:21, 15, lé. ’
IV. futam: 1. Paul (P/,) Patzák. 2. Boglyas (p) Bmdw.
3. Alté Katz (10) Rojik. Fm.: Vinko, Raritas, A’tempo, 
Szívtelen. 2'/z1i, Gh. Tót.: 10:27, 12, 12, 17. V. futam: 1. 
Dolmartlno (5) Gutái. 2. Fenegyerek II. (3) Singer. 3. 
Picikém (5) Rajcsik 8. Fm.: Embona, Planéta, My Pét, 
Delila, Rozgonyi. Vigyorgó, Dsungcl, Gyöngyi, Tündér 
%h, l'A-li. Tót.: 10:83. 2G, 13, 20. VI. futam; 1. Sarkantyúi 
(lkí) Rajcsik S. 2. Blondian (2) Blazaok J. 3. Fortély (4) 
Singer. Fm.: Alpdrückon, Scrgitis, Pityergő.

AZ ,

APOLLO
színházban

A magyar származású

a híres primadonna legsikorültebb filmjének roprizo

szorolmi regény, 10 fölvonásban
május hó 1-tíít, péntektói

TIVOLI és BELVÁROSI
(Projectograph) mozgókban (Projoctograph)
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RadőOlga !
művészt könyvMtésiete

Vállalja egyen és egész könyvtárak beköté
sét a legizlésescbb kivitelben

Régi posta-utca 7-9. sz. alatt

Gyermekek gBoidssg Otthonai
KRÚDY GYULÁNÉ 

gyermekotthona Budapest legszebb, logegészségesobb 
pontján, a Il ik kerületi' Hűvösvölgy, PAfrúny-ut 7. sz. 
a. (1olefon:89-23) mcgnyilotti Gyönyörű villalakás és kli
matikus, erdős, Ii egyes ví dó ken.Tani tás és étkezés n legjob
ban bevált svájci gyermekotthonok mintájára.Hizókurák, 
testi és lelki nevelés szakavatott tanerők állandó fel
ügyelete alatt. Gyönge, vérszegény gyermekek Oldása. 
A várostól 18 percnyire a 88-as villamossal. Leszállás a 
Nagyhidnál, Polgári, olcsó árak. Állandó orvosi föl 
ügyelet. Gyermolceket már 2 éves koruktól vállalunk. 
Árva és félárva gyermekek szerető hajlékot találunk.
zwiii. MwxzzmiajnrvwKmnavx'mw
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PITROFF HKIKLOS
oki. gépészmérnök, nutóspccinlista

SOFF0RISKOLÁJA
személyes vezetéso és oktatása mellett. Fölvételi iroda: 
Erzsébet-körut 28. szám, I. óin. 10. Telefon: .József 110-79. 
Kiképzés saját luxusautókon. Mérsékelt tandíj, mely 
részletekben is fizethető. — Szakmabelieknek enged
mény. Magánkiképzés is.

Felelős kiadó: Hóna Ödön igazgató
Vilúgosság"-k<invvnvomdu rt. Budapest. Vili. Contl-u. K 

Műszaki Igazgató: Detilscb D.


