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„Elég volt már a sötétségből, 
elég volt a reakcióból!" 

Vázsonyi vasárnapi hatalmas beszédét 
több mint hatezren hallgatták a Vigadóban

Ha bojtárlegényből kormányzó, vagy parádés* 
nemkocsisból államtitkár lehet - 

demokrácia 1“
ez meg

(A Réggel tudósitójától.) Zuhogó esőben ha
talmas tömegek tódultuk a főváros minden 
részéből vasárnap kora, délelőtt a Vigadó épü
lete felé, ahol a Demokratikus Biok monstre- 
nagygyűlését tartotta. Még nincsen 10 óra, de 
a Vigadó nagytermében, karzatain és mellék
termeiben

legalább 6000 ember szorong
nők, férfiak, polgárok, munkások vegyesen, 
akik példás rendben várják a gyűlés megnyi
tását. Viharos taps és éljenzés fogadja a pó
diumra lépő ellenzéki vezéreket. Bródy Ernő 
dr. üdvözli a megjelent közönséget, csöndet, 
rendet, fegyelmet, kór a hallgatóságtól és a 
nagygyűlés elnökéül Bárczy Istvánt és Barkas 
Istvánt ajánlja.

Miután a közönség ehhez éljenzéssel hozzá-

Vázsonyi Vilmos emelkedik szólásra.
A taps valóságos orkánná erősödik, Vá

zsonyi percekig szótlanul áll helyén és latható 
megindul faággal kezdi el beszédét:

— Ellenfeleink moratóriumot kértek maguk
nak, & választás kitűzött napját elhalasztották 
egy héttel, a mi akaratunk, tiltakozásunk elle
nére. Ez a moratórium azt jelenti, hogy

még mindig nincsenek fölkészülve a mér* 
kőzésre,

még mindig nem volt elég a ml megpróbálta
tásunkból, az akadályversenyből, amit szá
munkra kitűztek. Ez a moratórium azt je
lenti, hogy számos kerületben az ezres számot 
ők nem tudták elérni. Mi, Budapest 22 kerüle
tében készen vagyunk, messze túl az ezren, ké
szen vagyunk a mérkőzésre a rettenetes aka
dályok ellenére, amiket le kellett küzdenünk. 
Egyszerre egy heti haladékot vett magának 
az ellenfél és nem tudjuk még, hogy mennyit 
fog majd venni, ha még mindig akadni fog 
egy kerület, ahol a szelvényt őzsde emelkedő 
árai dacára nem képesek elérni az ezres szá
mot. Ez a moratórium a leplezett csőd, a mi 
győzelmünk előhirnöke,

ez az egy hét a siralomháznak egy hete.
Ám éljenek jól a siralomházban, de cl kell ér
keznie a leszámolás és a győzelem napjának. 

Ami küzdelmünknek Budapest fölszabaditasa 
a célja és a nagy fényjel megadása egész Ma
gyarország népe számára, hogy

elég volt már a sötétségből, elég volt a re
akcióból, el kell jönni az egyenlő jog, a 
szabadság, a több kenyér, az alkotó béke 

korszakának.
— Nézzék meg a múltnak alkotásait, a múlt

nak Budapestjét, amelynek szimbólumaiként 
itt ül az elnöki székben az alkotások korszaká
nak volt polgármestere. Nézzék meg az alkotá
sokat, azt az örökséget, amelyet ráhagytunk 
azokra, akik úgy tesznek, mint akik a tiszta 
forrásból isznak és beleköpnek abba a for
rásba, amelyből. merítettek. Az alkotások szól
nak értünk, szólnak céljainkról. Mi a szabad
ságot nem az évnegyedről évnegyedre emel

széket ésjáyilt, Bárczy elfoglalja az elnöki 
megnyitja a nagygyűlést.

Bárczy István
nagy tetszéssel fogadott elnöki______ ____ ____  megnyitó
beszédében éles kritikát mond a kurzus hat
éves gazdálkodásáról.

— Ennek a választásnak — folytatja — 
nagy jelentősége van, most fog megindulni a 
demokrácia reneszánsza. A polgárságnak és a 
munkásságnak szorosan összefogva kell meg
vívnia ezt a harcot. Nyugodtan fogok kezet a 
munkássággal, amelyet velem együtt a demo
krácia, eszméje vezet és amellyel egynek érzem 
magamat a haza szer etet ében. Mi mindnyájan 
azt akarjuk, hogy Budapest népe boldog, a 
inagyaj haza pedig nagy legyen.

Mégr zug a taps, amellyel a hallgatóság 
Bárczyt ünnepli, amikor 

kedő házbéremelésben és szabad fölmondásban 
kerestük, mi más jogot akartunk adni a fő
város lakosságának, nem a szabad költözködés 
jogát. Mi a lakások ezreit építettük, nápszállót, 
népházat, , templomot építettünk az Istennek, 
kórházat és iskolát a kultúrának, az emberi 
szellemnek és léleknek, szociális igazságot hir
dettünk és adtunk. Ott vannak az alkotásaink, 
amelyet Lueger Becsben csak a felekezeti gyű
lölködés és a demagógia segítségével tudott 
megteremteni. Mi az üzemek ■''árositását a kapi
talista közgyűlésben szellemi és erkölcsi élő
vel megcsináltuk, városi kezelésbe vettük a 
hatalmas légszeszgyárat, a villamos világítási 
vállalatokat, átvettük a városi villamos vas
utat, építtettünk kenyérgyárat, megszüntettük 
a plakát monopóliumot és mindenfelé meg
indult az építési munka, hogy boldog legyen 
ez a város, gyarapodjanak az emberek va- 
gyonban, lélekben, szellemben és ne koldusai 
legyenek a léleknek, a gazdasági lerongyoló
dúsnak, a kultúrának, amiként

ma a kultúrának, a szeretetnek, a gazda
sági életnek koldustársasága terpeszkedik 

Budapesten.
— A múlt mulatja meg a jövőt, amely felé 

haladni alkarunk. Ismerjük a nagy akadályo
kat, amelyek elénk tornyosulnak. Hiszen köz
ben van a báilioruniak, a forradalomnak, a bol- 
sevizmusnak és a fehér terrornak korszaka, 
amely elpusztította, ami a háború és a bolsc- 
vizmus után még megmaradt. Nagy akadályok 
tornyosulnak elénk, hogy megteremthessük az 
egyensúlyt minden téren, hogy fölépítsük 
azt az uj Budapestet, amely nem arról neveze
tes, hogy innen indulnak ki a gyűlöletnek csa
patai pusztítani és rombolni, hanem arról, 
amiről nevezetes volt a régi, hogy ha van el
nyomatás Magyarországon, hát nézzen re
ménykedve a főváros felé, ha van köny. tudja, 
hogy itt van kéz, amely a könnyet fölakar ja 
szárítani, ha van seb, tudja, hogy itt van szív, 
amely lüktet és érez azokért, akik megsebe
sültek és van kéz. amely nem sebeket ütni, 
hanem azokat gyógyítani akarja. Földön-

Gyáriás Elemér
Egy nevet irtunk ennek a cikkünknek a 

homlokára, gyöngéden, meghatottan, mélysé
ges tisztelettel. Egy magyar őrcsillag nevét, 
amelyet még nem fedeztek föl a mi hazánk 
egének kihívóan ragyogó bolygóinak a har
sány astronómusai. Ez a szoliter-csillag 
Kelet felöl süt tisztán, fehéren és makacsul 
szikrázva a mi békétlenül hömpölygő zava
ros fellegeink közé. Ideált keresünk, magyar 
ideált. Típust, mintát, hőst kell választa
nunk, ebben a vadult, gőzös és halálosan 
felelős korszakban. Ez utveszejtő ködökben, 
e fejünk fölött száz hangon rádiózó jel
szavak alatt jellemet kell mutatnunk, egyé
niséget, férfit, aki szobori szilárdsággal áll
jon előttünk, akiknek lábai alatt a talajt a 
délibáb hintálja. Ki ez a hőse korunknak, 
akinek a neve felé karunkat nyújtjuk, reá 
mutatni: nézzétek, urak! Figyeljetek fiuk, 
tanuljatok! Ki ez a Gyárfás Elemér? Mit 
müveit ö a nemzeti újjászületés ez akciós 
esztendeiben? Nem emlékszik, ugy-e, senki, 
hogy Gyárfás Elemérnek akárcsak egy, tü
zes kiáltását is hallotta volna ... nem, és 
nem tud felőle senkise, hogy ez a nemzeti 
hős egy, szál embert is fölkötött volna, egyet
lenegy zsidót is fölképeit volna a honért 
való szentelt hevületében. Nem. Gyárfás 
Elemér erdélyi magyar. Gyárfás Elemér az 
az erdélyi magyar politikus, akit a román 
hatóságok kipuccsoltak a választáson a csiki 
szonátorságból. Gyárfás Elemér az a székely, 
aki a maga szülőföldjén a maga véreiért 
viaskodik a román megszállás első órája óta. 
A háború vége fele, amikor Esterházy Móric 
gróf ült a miniszterelnöki székben, egy fia
tal tisztet hívtak haza a Kárpátokból a dicső- 
szeutmártoni föispánságra... egy, nagy
müvei tségü, józan és kemény székelyt, Gyár
fás Elemért. A megszálláskor a dicsőszeut- 
mártoni főispán nem szaladt föl Pestre má
sik méltóságért, másik stallumórt: otthon
maradt. tűrni, szenvedni, kitartani, vigyázni, 
küzdeni, helytállani. Dolgozni. A népszerű, 
a fellengős, a mámoros, a könnyű irredentiz
mus itthon ágál és szaval Csonka-Magyar- 
országon, bús és haragos nótákat danol és 
oláht vagy olajt kiált a maga lelki kielégü
lésére. Azzal persze nem fájthatja a fejét, 
hogy az irredentizmus szerelmes üzeneteire 
a cserébe gyötört székelység keserves nyö
gése a visszhang ... Gyárfás Elemérről nem 
is tudni, hogy irredenta-politikus-e vagy, 
sem. ö székely, mint ahogy az angol angol. 
A szív az összehajtogatott nemzeti zászlóba 
takarva dobog... a fej dolgozik, a szemek 
elöro néznek, józanon. Gyárfás Elemér a jog
nak, a törvénynek a jogosult és törvényes 
bajnoka, ö a realitások hőse. Ö az okosság, 
az emberség, a hasznosság, a produkció. 
Gyárfás Elemér nem megy, a börtönökbe az 
erejét elepeszteni. ö közgazdasági faktor, a 
bankszindikátus elnöke, Gyárfás Elemér a 
hat román esztendő alatt három súlyos, ér
tékes könyvet irt francia nyelven. A negy
venéves Gyárfás Elemér az élet, az erő, a 
jelen és a jövendő, ö az az Európa, az a 
kultúra, az a mi halhatatlan tehetségünk és 
lejárathatatlan fölényünk, amelyet mi itt- 

•hon annyival többet, emlegetünk, mint bizo
nyítunk ... ő, Gyárfás Elemér, megbuktatott 
és fölemelt fejű erdélyi szcná.tor a Thökölyek, 
Mikes Kelemenek, Bolyaink, Brassóiak, 
Apáthyak örök véréből való székely, akik 
világosságot, boldogságot, bocsületot és el- 
lophatatlan jusst jelentenek mindnyájunk
nak, akik magyaroknak születtünk és szü
letünk ezen a Földön*
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futóvá tett családok panaszai és sírása kíséri 
azt az uralmai, amely Budapest közgyűlésén 
eddig a hatalmat gyakorolta. Mi pedig azt 
akarjuk, hogy uj exisztenciák keletkezzenek, a 
régiek izmosodjanak és erősödjenek. Nekünk 
egy a hitvallásunk: a munka, az alkotás, 
ebben a vérző és megcsonkított országban.

Egy igazi imádság van a hazáért, ez a 
munka szerszámainak csengése és egy 
hazaárulás van: a munkának akadályozása.
— Egyesültünk mindnyájan, akik együtt va

gyunk eltemetve a mélyben, a homályban, u 
jogtalanságban és akiknek egyforma érdekük 
pártkülönbség nélkül, hogy legyen itt egyenlő 
jog, szabadság, tisztesség, béke és munka. Azt 
akarták, hogy chlumi köd ereszkedjék lo ránk, 
hogy egymásra lövöldözzenek azok, akiket kö
zös nagy és szent érdekek fűznek össze,

azt akarták, hogy a dolgozó munkás és 
polgár gyűlölködve, egymást marcangolva 
segítse elő a nevető örökösnek, a reakció

nak a munkáját.
Nem lehetséges polgári diktatúra vagy
reakciót idézi Xöl és a forrongásoknak e® az örökös keringése a szabadság 

lábbaltiprása.
'A demokratikus szabadelvű polgároknak és 
demokratikus munkásoknak egyesülése a közös 
nagy célokra, ez az egyedüli, ami biztosíthatja 
a demokrácia uralmát. Azoknak a polgároknak 
é^> proletároknak, akik idehaza folyton azt re
besgetik, hogy nekünk nem szabad messalian- 
sot kötünk a .szociáldemokratákkal, azoknak, 
a rendkívül előkelő származású férPaknak, 
akiknek az őseik nem voltak — spanyol gran- 
dok: azt mondjuk, hogy amit Marx cs a kato
likus centrum meglett Németországban a né
met haza és a demokrácia javára, az legyen jó 
ezeknek az előkelő spanyol grandoknak is és 
ne akarjanak ők előkelőséget játszani. Nőin 
sikerült chlumi ködöt ránk bocsá itani. de csi
nált a kormány magának egy házi ellenzéket 
és ezzel a kis bolygó ködöcskével, a kormány
biztosi párttal akarja a harcot megvívni, amely 
szerényen névről nevezi el magát mint a Kos- 
suth-nárt. Kossuth és Ripka ezek azok a nagy 
nevek, amelyek önmaguknak programot adnak.

Kossuth Lajos: mindenki tudja, hogy mit 
jelent és Ripka Ferenc, — ezt is mindenki 

tudja. (Nagy derültség.)
Nagy naivitás kell ahhoz, hogy valaki el- 
higyje, hogy a kormány olyan kormánybiztost 
jelöl" ki, aki — nem kormánypárti, hogy egy 
kormány delegál a maga pártjából egy k°r- 
mánybiztc.-i pártba hivatalos szónokokat, akik 
szelíd és Wild-bcszédcket tartanak. Bocsánatot 
kérek, miért űzte ki Bethlen az országból a 
galíciaiakat, ha ö maga is jobb kezével vakarja 
megabal fülét. (Élénk derültség és taps.) Ott 
van a keresztény községi párt. Vezérkara 
Platthy György és Viczián István, tagjai a 
Wolff-párt, amely kívülről támogatja a kor
mányt és amelyet belülről támaszt. meg_ Váss 
József, ennek a párínak a minisztere. (Ugyan
ennek a községi pártnak a tagjai, a fajvédők 
rettenetes ellenzékiek, akik újabban nem is 
olyan rettenetes ellenzékiek és ugyanennek a 
pártnak tagjai a keresztényszocialisták. Beth
len ezt az alakulást nem tiltotta meg, hanem 
kormánybiztost nevezett ki, akinek kötelessé
gévé tette, hogy

hivatalból flörtöljön a szabadelvüséggel, 
de óvakodjék attól, hogy a flörtnek követ* 
kezményei legyenek. (Élénk derültség és 

taps.)
Volt egy korszak, amely a humort a címben ke
reste és Lanka Gusztáv egyik humoreszkjének ez 
volt a cinre: Pcnészlaky Flórián, avagy egy 
ártatlan ifjú, aki maga sem tudja, hogyan 
lett nevezetes. (Derültség.) Ezzel lehet jelle
mezni Ripka kormánybiztos ural, akiről biz
tos, hogy o nagy szelvény vásárról nem vonul 
he győztesként a városházára. Néhány héttel 
rzeíött ebben a teremben tettem föl a kérdést 
a kormánybiztos urnák, mondja meg előre, 
hogy ha bekerül a. városházára, kikkel akar 
többséget csinálni, velünk-e vagy Wolffékkul? 
Ne hig.vjék, hogy naiv voltam, amikor a kér
dést föltettem, hiszen tudom, hogy egy atyá
nak, Bethlen Istvánnak a gyermekei egymást 
nem gyűlölhetik,

Wolffék és Ripkáék nem harcolnak egy. 
mással, csak gyakorlatoznak
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Azt a kommandót adták ki, hogy polgárok és 
munkások, ne menjetek együtt! Hát azokkal 
menjünk együtt, akik megtagadják tőlünk a 
polgári jogot, emberi mi voltunkat, akik gyűlöl
ködnek ellenünk, azokkal menjünk t együtt, 
akikre szent áldását adta a háztulajdonosok 
szakegylete? (Élénk • derültség!) Előbb szűnjék 
meg a polgári társadalom egy részében a re
akció, akkor lehet esetleg egységes polgári 
frontról beszélni, bár permien* akkor sem kell. 
Azt mondom azokra, akik a reakciónak a túlsó 
partján a polgári frontról beszélnek, amit a 
halálbüntetés eltörlésénél mondtak egykor a 
franciák: kezdjék el a halálbüntetés eltörléséi 
először

gyilkos urak!
Kezdjék el az egységes polgári front megte
remtését a... nem akarom szószerint idézni a 
francia mondást (Élénk helyeslés és taps.), 
kezdjék el azok, akiknek minden lehellete gyű
lölet, minden imádsága Istenkáromlás, a val
lás • emlegetése, a vallás legsúlyosabb meggya- 
lázása.
proletárdiktatúra., mert mindegyik a

és fehér slráffal jelölik meg egymást, hogy föl- 
ismerjék — az ellenzékit. A kormánybiztos ur 
kérdésemre nem adott feleletet, csak azt mondta, 
hogy szívesen látja jobbról is, balról is, a 
csatlakozást. Erre a napokban már fölhoztam 
Monaco példáját, amely Franciaország és 
Olaszország között van és várja, hogy a fran
ciák és az olaszok csatlakozzanak hozzá. És ha 
nem csatlakoznak, akkor

Monaco — tévedett, — majd ő fog csat la- 
kozni.

— Feleletet nem kaptam, de minthogy a 
magyar história tele van hősiességgel, nem 
ugyan a budai vár fokán, de a Terézvárosban, 
ahová eljöttek megmenteni a szabadelvűsé get 
— !ölünk: az egyik jelölt, az egységes párt 
tagja, becsületszavára kijelentette, hogy nem 
fognak' Wolffékkal egyesülni. Valóban nem fog 
YVolffékkal egyesülni, először, mert nem jön be 
a Városházára (Derültség.), másodszor, nem 
fog egyesülni, mert már egyesült, mint 
az egységes párt tagja, ahol egészségben 

í együtthalad Platthy és Vicziánnal, tehát 
| cgyütthalad a. Wolff-, Vass-, Ernst-csoport 
í lobbi tagjaival is. A történelmi önfeláldozás

nak nagyszerű példája ez, miként Szécsy Dezső 
föláldozta magát Róbert Károlyért, Kemény 
Simon Hunyadi Jánosért, Wild József becsü
letszavát adta Ripkáért, pedig csak a halállal 
megpecsételt önfeláldozásnak van varázsa. 
Tegrap Óbudán még egy nevezetes esemény 
történt. A kormány biztos ur kijelentette, hogy 
mi vakok vagyunk, ha nem látjuk, hogy 
Magyarországon milyen óriási a demokrácia. 
Azt mondotta: Ha én — már mint ő - mint 
tandíjmentes diák, Budapest kormánybiztosa 
lehetek, nem azt jelenti-e ez, hogy Magyar
országon van demokrácia. Ha én — már mint 
én — mint tandijmontes diák igazságügy
miniszter voltam Magyarországon, még ez sem 
jelenti a,zt, hogy volt vagy van Magyarorszá
gon demokrácia. Mindenesetre nagyon megelé
gedett kedélyre vall, ha. a kormánybiztos ur a 
maga kormánybiztosságában már a magyar 
demokrácia megtestesülését látja. Nem abban 
van a demokrácia, hogy egyes egyedek ki
emelkednek; hiszen akkor már a keleti des- 
pot iákban évezredekkel ezelőtt megvolt a 
demokrácia, mert a királyok olt jókedvükben 
pásztorlegényeket vagy egy találós mese meg
fejtőjét nagyvezérnek, kormányzónak nevez
ték ki.
Ha hojtárlegénybő! kormányzó vagy parádés 
kocsisból államtitkár lehet — ez még nem 

demokrácia!
Nem az a demokrácia, amikor magamnak kérek 
jogot és mások jogtalanságát nyugodtan né
zem, nem az a demokrácia, ha magam akarok 
a csúcsra fölkapaszkodni és nézem a mélység
ben vergődök kilökődését és nyomorúságát. 
A demokrácia az egyenlő jog, az általános gaz
dasági igazság,

nem egy embernek fölkentsége, babérokkal 
való övezésc. hanem babér, jog, kenyér, 
szabadság mindnyájunknak, testvéreinknek 

is, akik lent vannak a mélységben.

A többi szónok
Amikor Vázsonyi befejezte beszédét, a közön

ség felállva tapsol és éljenez, a nők zsebken
dőiket, a férfiak kalapjukat lengetik. Jó öl 
percig tart az ünneplés, mire

Peyer Károly
kezdi meg beszédét:

— .1 demagógiát bevitték a templomba, az Iskolába és 
a gyilkosok uralmát szabadították Budapestre. A keresz
ténységnek semmi közo nincs ahhoz a rendszerhez, amely, 
nek bukását, rémálom uemsokára, ünnepelni fogjuk.

Ma csak kőt front van;

n roakeió frontja, amely Gömböstői Platthyig terjed, a 
másik oldalon pedig a liberális és demokratikus pártok 
állanak. A mar(/tóriumot, amelyet a: ellenfél adott, hasz
náljuk ki a ml céljainkra. Budapestről Indult ki a jog. 
/osztás, innen kell kiindulnia annak a mozgalomnak is, 
amely demokráciához juttatja nemcsak a főváros, de az 
ország népét.

Ezutár
Nagy Vince

beszélt:
—• A Kossuth-párt mondotta —■ a múlt, történeim! 

tradícióit akarja összekötni a jövendő fejlődéssel. Un 
valaha Wolífnak szobrot emelnének, ez alá talapzatnak 
nagy hordót kell gurítani, azt a hordót, amit ők a város, 
házán a tanácskozó asztal helyére hengeritettek.

Ila az uj fővárosból demokrácia sugározlk k! a csonka 
országba, ez többet fog tenni Trianon ellen, mint a 

talmi fajvédelem minden demagógiája.

Baross János
volt, a következő szónok:

— Budapest szerepe — mondotta «-• ma más, mint 
Nagymagyarorszúgoii volt, mert a magyar nemzet 60%-a 
túl él a csonka határokon és csuk a kisebb része van itt 
o hazában.

Százezrek élnek szerte a világon, akiket kiszorított 
innen az antiszociális politika.

Budapest ne 14, de 63 vármegye székhelye legyen, vilá. 
gitőtornya az elszakított országrészeknek és ebből a to
ronyból a szeretet hintse szét fénysuyarait az egész or
szágra.

Vérles Emil azt fejtegette beszédében, hogy 
a magyar iparosok és kereskedők akkor marad
nak hűek 1 radiciójukhoz, ha Vázsonyi és 
Bárczy zászlaja, körül sorakoznak. Utána 
Bettinák Jenő szólalt föl:

— Nem tűrhetjük — mondotta többek között —, hogy 
Budupost közüzemeit olyanok vezessék, akiknek börtönben 
a helyük.,.

Laky rendőrtanác.sos itt figyelmeztet. aszóno- 
kot, hogy mérsékelje magát, de Latinak újból 
megismétli előbbi kijelentését, mire a rendőr
tanácsos felemelkedik helyéről és hangosan 
kiáltja:

— Megvonom a szól!
A tömeg óriási lármában tör ki, amely csak 

akkor ül el, midőn a gyűlés két elnöke, Bárczy 
István és. Farkas István, nyugalomra intik a 
hallgatóságot. Az izgalom elmúltával

Farkas István
mondja el záróbeszédét:

-- Befejezéséhez közeledik a háború, amelyet a keress, 
tény kurzus folytatott Budapest népe ellen. Ez a kurzus 
a barbárság szülöttje volt, intézménycsitették a gyűlölet 
tét, kiirtották a munkaszellcmet,

megteremtették a korrupció fészkét.
Azok, akik eddig a városházán bitorolták a hatalmat, 
most folytatni akarják a polgárság ellen indított hábo
rút. Mi pedig békét, munkát, kultúrál akarunk, a háborút 
végre be kell fejezni és én biztos vagyok abban, hogy

Budapest népe megnyeri a csatát.

Ezután a gyűlés példátlanul nagy közönsége 
rendben oszlanl kezdett és félóránál tovább 
tartott, míg az utolsó ember elhagyta a Vigadó 
épületét.

Föloszlatják
a belga parlamentet

Brüsszel, május 3.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Parla

mentáris többség hiányában az összes kor
mányalaki tási kísérletek meghiúsultak és Van- 
dervelde után Brockeville gróf is visszaadta 
a kormányalakítási megbízatást. Ezért a király 
ügyvivő kormányt fog kinevezni és előrelát ha- 
tólag föloszlatja a 'parlamentet.

Vegyen 3 drb JOSS

nyereménygallért
Sorsolás május 15-’n

10 nyeremény
35.000.000 korona értőkben
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Berzeviczy Albertnek nincsenek
politikai ambíciói

Vasárnap délután érkezett meg Parisból és mitsem tud arról, 
hogy a kormány a római követség vezetését neki ajánlja föl

(A Reggel tudósítójától.) Az interparlamen
táris unió kereskedelmi csoportjának római 
tanácskozásán résztvevő magyar képviselők, 
amint ismeretes, arról győződtek meg, hogy a 
római quirináli magj^ai* követ, gróf Nemess 
Albert, Magyarország képviseletet vagy nem 
tudja, vagy nem akarja ellátni. A magyar kép
viselők hazatérve, hangosan tiltakoztak gróf 
Nemess Albert működése ellen és értesülésünk 
szerint a kormány a képviselők panasza alap
ján a római magyar követet vissza fogja 
hívni. Politikai körökben vasárnap már az a 
hír terjedt el, hogy a kormány a római követ
ség vezetését Perzcviczy Albertnak, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökének és az inter
parlamentáris unió magyar csoportja elnöké
nek ajánlja föl. A kormány Berzeviczy Albert 
révén óhajtaná a római körök szimpátiáját 
Magyarország felé fordítani, Berzeviczy Al
bert neve ugyanis különösen jó csengésű Olasz
országban, ahol olasz művészettörténeti mun
kái és Beatrice királynéról irt életrajza révén 
kivételes tiszteletnek örvend. Berzeviczy Albert

vasárnap délután érkezett vissza Buda
pestre Parisból,

Vasárnap yjbéS véres kommunista 
zavargás vált Fárssban

A francia kftzségi váBasztásokora fóintfe&Bfourg nevével agitáltak
Paris, május 3.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A va
sárnapi községi választásoknak az adott külö
nös .iclentőséget, hogy egy év óta, amióta a 
baloldali biok jutott uralomra, ez volt az első 
alkalom, hogy

a francia nép véleményét nyilváníthatta 
a cartel gauche kormányzásáról.

lia a bloc national kapna többséget, akkor a 
jobboldal követelni fogja a kamara feloszlatá
sát és az uj választások kiírását. Ellenkező 
esetben a Painlevé kormány helyzete megerő
södik. Az eredmény csak hétfőn lesz ismeretes 
és nem lehetetlen, hogy

Tízperces telefonbeszélgetés 
az eípareneáít Bajor Gizivel

Mafiyong-meccs Jancsi és Juíisfta társaságában, 
sárga s&lyem amá^an

(A Reggel munkatársától.) Vasárnap este 
egy fiatalember keresett, föl yf J/e/y/yeZ szerkesz
tőségében, félrehivott az egyik sarokba és in
dulattól remegő hangon a következőket mon
dotta nekem:

— Uram, szomorú hirt kell önnel közölnöm. 
Szegény Pajor Gizi...

Egy pillanatig azt hittem, hogy a fiatalember 
hirtelen megőrült. A harmadik percben azon
ban már autón robogtam a Baross-uteába, 
Bajor Gizii lakása felé. Négy emelet. Lihegve 
csöngetek. Egy hubifrizurás, csinos fiatal 
hölgy nyit ajtót, egy pillanatig azt hiszem, 
hogy Bajor Gizi maga, úgy hasonlít hozzá. 
A sógornője, Bayerné.

— Kérem — mondom fuldokolva az izga
lomtól —, Gizi...

— Alszik, kérem — feleli a hölgy őrült nyu
godtan.

— Kérem, azt hallottam... azt hallottuk...
— Igen — feleli őnagysága mosolyogja —, 

ez a. fantasztikus dolog már egynéhány napja 
tart. Képzelheti, milyen futkosás volt itt. Tes
sék beljebb kerülni.

Leül link.
— Hát mi van itt. kérem? Mi a baja tulaj

donkénen Gizinek?
— Gyomorinfekció, És aztán ki is volt már 

fáradva nagyon. Idegkimerültség. Ma kelt föl 
először, (le rögtön höemelkedést kapóit, erre 
hamar újra lefeküdt. Most, alszik. Hanem ha

Legjobb

svájci
óriáni válanztákban, bőkoniinifaógbon.

Javítások saját műhelyemben legjobban kószittotnek.
Scftönwald hnve

IN. kerület, Bócsi-uten 5. szám, Deák Forenc-utca sarok 

ahol az interparlamentáris konferencia egyik 
bizottságának tanácskozásán vett részt. Meg
érkezése után A Reggel tudósítója fölkereste 
és megkérdezte, mi a véleménye a nevével 
forgalomba került hírekről.

Berzeviczy Albert
a róla elterjedt hírekkel kapcsolatban a kö
vetkezőket mondotta A Reggel munkatársá
nak :

— Az a hír, hogy nekem a római követséget 
fölajánlották, nem felel meg a valóságnak. Ma 
délután érkeztem Parisból, ahol az inter
parlamentáris konferencia egyik bizottságá
nak tanácskozásain vettem részt. Csak most 
tudtam meg az újságokból, hogy állítólag föl
ajánlották vagy fölajánlják nekem a római 
követi állást. Én erről mit sem tudok és a leg
határozottabban

megcáfolom az egész híresztelést.
Politikai ambícióim nincsenek. Ha mégis föl
ajánlanák a római követi állást, csak hosszas 
gondolkodás után tudnék választ adni.

uj fordulatot ad a francia politikának.
A jobboldali pártok Hindenburg megválasz

tását erős agitációs eszköznek használták. Rá
mutattak lépten-nyomon arra, hogy a meg
értés politikája, Németországgal szemben meg
bukott. Ha tehát Poincaré politikája győz a 
községi választásokon, ebben nagyrésze van 
Hindenburg elnökké választásának. A válasz
tók vasárnap nagy tömegekben járultak az 
urnákhoz.

Parisban a kommunisták és a rendőrség 
között véres összeütközések voltak, egy 
ember meghalt, többen súlyosan meg

sebesültek.

egy óra múlva fölhívná telefonon...
Egy óra múlva fölhívtam telefonon Bajor 

Gizit. József kétszer 68.
— Itt Pajor Gizi.
— Giziké! Mi van magával? Mit csinálj
— Kekszem az ágyban. Mi baj van, az 

Istenért?
— Magával mi baj van? Az egész város

ban... izé... azt mondják, hogy izé...
Bajor belekacag a telefonba.
— ...Hogy meghaltam, ugyebár.,. Nahát, 

most idehallgasson. Ez a dolog már egy pár
napos. Péntek este 9 órakor a háziorvosom 
találkozik az Andrássy-uíon egy házaspárral. 
A férfi támogatja az asszonyt. Mi baj? Hová 
mennek? Mennek' haza. Operában voltak, föl
vonás közben bejön eg.v ismerős és elmondja, 
hogy képzeljék szegény Bajor Gizi haldoklik. 
Az asszony föl sikolt, az egész földszint fölnéz, 
az asszonyt azonnal haza kellett vinni. Amikor 
ezt meghallottam, eszembe jutott, hogy gyer
mekkoromban, In rossz fát tettem a tűzre és 
rákoppintottak a körmömre, úgy szerettein 
volna az én édes, jó szüléimen azzal meg
bosszulni magamat, hogy — meghalok. Meg 
is álmodtam ilyenkor a temetésemet és láttam 
magamat, amint visznek a temetőbe, a papa 
meg a mama sírtak és ez nekem olyan jól 
cselt. Itt csüng az ágyam fölött a Csathó Hona 
arcképe — mini egy szűznek a képe a passió
játékban —, erről jut eszembe, hogy egyszer 
mondtam is Ilonának: Te, Ilona, én úgy sze
retném, ha egyszer azt. hinnék rólam, hogy na
gyon beteg vagyok, de én azért ne legyek na
gyon beteg, hogy halljam és lássam. hogy mit 
mondanak rólam és mit csinálnak velem az 
emberek. Az első ilyen nagy örömöm akkor volt, 
amikor csütörtök vagy péntek éjjel Csortos 
fölszólított telefonon a Fészekből, hát tudja, 
olyan tépett és sáppadt volt a hangja a tele
fonban, reszketett a szája széle a telefonban, 
én éppen mahyongoztam, mert nem tudtam 

aludni Nem mert szegény beszélni, azt meg 
egyáltalán el sem akarta hinni, hogy én va
gyok a telefonnál, talán azt is hitte," hogy már 
meg is haltam... Hát ettől kezdve úgyszól
ván ketpercenként szólt a telefon, mindenki, 
idegenek is, hogy hát kérem, igy meg úgy, 
azt hallottuk, meg ezt hallottuk, kimondani 
persze senki sem merte... Ha nem restelném, 
azt mondanám, hogy valóságos élvezet ilyen 
egészségesen hallani a halálhíremet. Ma az 
angolkisasszonyoktól a VIII. osztály érdeklő
dött, aztan a Felső erdősori leánygimná
zium, az előbb, amikor aludtam, itt volt két kis
leány, Tószögi Freund Vera meg Alcsuthy 
Lati, egy gyönyörű biedermayer-virágkosarat 
noztak, megkérdezték, hogy hogy vagyok és 
elrohantak. Na és a barátaim, hát megható, 
ami itt velem történik.

van d°nképen?
. Itt fekszem az ágyban, egy sárga selyem- 

pizsamaban, semmi bajom. Ki voltam merülve 
nagyon és folyton lázaim voltak. Ma már föl is 
.öltem, igaz, hogy először s rögtön újból lázas 

is lettem, ezert is bújtam hamar vissza az 
agyba. Itt az egész família, a mamám, min
denki, mindjárt mahyongozni fogunk. Ja, és 
meg van itt valaki. Jancsi és Juliska, Két icike- 
picike feher kis házinyul. /Xmikor beteg lettem, 
akkor kaptam őket ajándékba, azóta folyton 
velem vannak, most már olyan szelídek, hogy 
iolugralnak az ágyamba, esznek a tányéromból, 
iszonyúan szemtelenek, de nagyon aranyosak, 
megenni nem fogom őket, annyi bizonyos... 
Egyébként pedig rengeteget alszom.

— Es álmodik is?
P? mé<g milyeneket. Hogy most folyton 

mozdulatlanul kell feküdnöm, azt álmodom, 
hogy, folyton táncolok, meg hogy lépcsőkön 
mászkálok, agyonstrapálom magamat álmomban,

— Giziké, és a színház?
— Talán — két hét múlva. Megyek már, 

in egyek már...
Ezt nem nekem mondja, hanem valaki más

nak a szobában. Meg is kérdem:
— Hová akar menni?
— Nem hagynak élni, hogy menjek már 

m a h y on gő z ni. Me ge n gc d i ?
— Miután látom, hogy remekül néz ki, hát 

Isten neki, fakereszt. Menjen.
Egyed Zoltán

Weisz Fülöp előszobájában eltűnt 
Ernei Károly bankvezérigazgató 

kabátzsebébői pénztárcája 
17 millió koronával

(A Reggel tudósítójától.) Érdekes följelen
tést tett vasárnap délután a főkapitányságon 
Ernei Károly, a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár vezérigazgatója. Följelentésében el
mondja. hogy szombaton látogatást tett IFezsz 
Fülöpnél, a Kereskedelmi Ránk elnök-vezér
igazgatójánál. Mielőtt belépett volna Weisz 
Fülöp titkárának szobájába, az előszobában 
levetette kabátját és átadta az egyik bank
szolgának, aki fogasra akasztotta a látogató 
kabátját. Ernei Károly körülbelül félóra 
hosszat , tárgyalt Weisz Fülöppel, majd ami
kor eltávozott, maga, akasztotta le kabátját 
s alighogy leért az utcára, azt vette észre, 
hogy

kabátja zsebéből oltiint pénztárcája, amely
ben fontos okmányokon és írásokon kívül 

17 millió készpénz volt.
A vezér igazgató a főikapitányságon annak a 

gyanújának adott kifejezést, hogy mialatt 
Weisz Fülöppel tanácskozott, valaki kiemelte a 
fogason függő kabátjából az ériékes pénz
tárcát. Lehetségesnek tartja azonban azt is, 
hogy tárcáját talán útközben vesztette el. 
Mindenesetre kérte a rendőrséget, hogy in
dítson nyomozást a tárca rejtélyes eltűnése 
ügyében.

NAGY C8PÖVÁSÁR
WC EJ Budapest ív, nn
VElIwMJ-nál Muzeum-körut Uü
»!■*■!■ ............ . .... ............. iwiiwnr

Ársxemelvény 9
Női szürke sevró, divatforma .... 355.000 
Női drapp sevró, divatforma .... 385.000 
Női barna sevró, divatforma . , . . 283.000
Női lakk, divatforma ....................... 298.000
Női fehér vászon, divatforma, fa

sarokkal ........................................... 170.000
--------------------

Eérfi box, regatta............................... 380.000
Férfi bagaria...................................... 420.000

--------------------
Gyermek pántos.........................  155.000
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Egész Európában hideg van 
és zuhog az eső

Menekülnek a középeurópai íagy elől a tengerparti iürdővendégek 
Az eső bünteti a hanyag pesti h óz tulaj (Ionosokat

hideg 
esőzés

az idő-

(A Reggel tudósítójától.) A könnyű tél után, 
amely túlságos hideggel nem nagyon sanyar
gatta a budapesti polgárt, akinek bizony nem 
lett volna pénze, hogy átfütsön egy szigorú te
let. a május kínos meglepetést hozott. Tavasz 
és verőfény helyett valóságos utótél szakadt 
az emberek nyakába. Hideg és eső, vigasztala
nul felhős ég és a pusztító felhőszakadások 
özöne. De nemcsak Budapesten és Magyaror
szág területén borult reánk uz enyhe tél böjtje, 
hanem

az egész földkerekséget szokatlanul 
időjárás és megdöbbentően bőséges 

látogatja.
Mintegy két hete hirtélen megfordult 
járás és május elsejére a fordulat katasztrofá
lissá fokozódott. Egész Európából és Ameriká
ból olyan hírek érkeznek, amelyek szerint

végeszakadatlan esőzés ideje következett el 
mindkét világrészen.

Európában végig általánossá lett a hideg, a hő
mérő S'-ra szállott le, Bécsben a thermonieter 
vasárnap 5 fokot mutatott a nulla fölött s a 
németországi Schwarzwald-vidéken a hőmérő 
lényegesen a fagypont alá szállt. A hagyomá
nyos május elsejéről, a muzsikás, virágos ki
rándulások napjáról a kontinens valamennyi 
fővárosából hideg esőt, zivatarokat jelentenek:

május elseje, a madárdalos, verőfényes nap 
egész Európában elázott, sőt be is fagyott.

De még a klimatikus gyógyhelyeken, a t§nger- 
meiléki fürdővidékeken is szakadatlan eső 
mosta el az úgynevezett örök tavaszt, amelyet 
az idén különösen nagy tömegben kerestek föl 
a messze földről érkezett vendégek.

A tengermenti fürdőhelyeken
olyan heves, hideg esőzés állt be, amilyenre eze
ken a vidékeken nem is igen emlékeznek. A 
vendégek, akik természetesen a májusi tenger 
mellé nem vittek téli ruhát, pár nap óta való
sággal menekülnek. Ázni és fagyoekodni ott
hon is lehet. Úgy a francia, mint az olasz Ri
viérán, Abbáziában, a triesztmenti fürdőhe
lyeken, a déli Svájcban hideg és eső mindenütt, 
nincs kivétel. A Fiume és Zágráb közötti vasút
vonalon május első napjait virágfüzér helyett 
hó koszoruzta. Egyes vonalakon

30 centiméteres májusi hő borítja a vidéket.
Végig az Adrián sirocco és bóra váltakozik 
dühös és reménytelen makacssággal. Inns
bruckban olyan hóesés volt, hogy a környéken 
és városban a hó vastagon lepi be a háztető
ket. A bécs-zürichi röpülőjárat aeroplánja 
kénytelen volt leszállni s most Innsbruckban 
vesztegel. Vasárnap megkísérelték az Árlberg 
átröpülését, de a heves hóvihar miatt a röpü- 

A Majna melletti 
dü- 
hó- 

vesztegel, vasa 
á tröpül ősét , de 
lést lo kellett mondani. 
Frankfurtból nz egész Schwarzwaldban 
höngő viharról érkezik jelentés, hirtelen 
vihar lépett föl és a magasabb helyeken

félméteres hó fekszik.
Az északamerikai partvidéken a szokatlan 
időjárás súlyos tengeri szerencsétlenségeket 
is okozott. Ncwyorki jelentések szerint Hali
fax partvidékén rrő.s' 7có7Z miatt a hajózás 
szünetel. Két nagyobb és több kisebb hajó el
süllyedt, számos hajó zátonyra futott. Egész

mentő" flotta
keresi a tengeren azokat a. hajókat, amelyek a 
ködben eltévedtek és vészjeleket adtak. Az

VASBUTOROK
a logizlésesebb ki
vitelben kaphatók 

Haidekker 
1 Sándor Rt. 

sodrony sző vet, vasbu- 
Itor és láncgyárában 
h)gycuZÓ<y- A ^wdapest V38I, Üüöi’ut 48, 22 
bérinontvo ~ Budai ffiőSc l El, Fő-utea 59/22 
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BriHiánsokat, sy®"9M®i»®«
és régi ezüsttárgyakat Cphmnlnior Bon® Károly-kOrut 28. zz. (Köz- 
teljes értékben vaséról ub'llllululul ponti városház főkapunál)

T. üzletfeleinket ezúton értesítjük, hogy
Állandó Bntorraktár nni. „tm ■» 
cégi! üzletünket Dob-utca 07 alól UIWI"IIII»O Ut> 
nlntti tetemesen eb tiltott tielyisőgjUnkfoe

helyeztük at. w.ta, 

áthatolhatatlan köd azonban majdnem lehetet
lenné teszi a menlömunkálatokat.

Párisból távinatozza A Heg fjei tudósítója, 
hogy a noyoni meteorológiai intézet vasárnapi 
jelentése szerint továbbra is hűvös, zivataros 
idő várható.

li )gy 
víz a szobákba.

A felhőszakadás elborította a budapesti 
törvényszéKi palota felső emeletét is

(A Reggel tudósitójától.) A vasárnap reg
gelig tartó felhőszakadás súlyos pusztítást vitt 
végbe a nemrég leégett Teréz-körut 15. számú 
ház negyedik emeletén. Ismeretes, hogy már
cius 11-én többórás tűzvész hamvasztotta ol a 
Tcréz-körnti bérpalota egész tetőzetét. A ház
tulajdonos elmulasztotta ideiglenes tetővel 
pótolni a leégett tetőzetet és a nagy zápor el
öntötte a ház negyedik emeletét. A szobákban 
és mellékhelyiségekben bokáig ért. a víz, a 
bútorok vízben áztak és a lakók már szomba
ton est" arra gondoltak, hogy kiköltözködnek. 
Az esti órákban azonban megjelent a főváros 
részéről a kerületi mérnök, aki

megállapította, hogy a lakásokban élet
veszedelem nélkül lehet tartózkodni,

mert bár az e. őviz áthatol a mennyezeten, de 
nem kcdl attól tartani, hogy a mennyezet be
szakad. Vasárnap reggelre azután a negyedik 
emeleti lakások lakhatatlanokká, váltak. A kö
zel 24 óráig tartó záporeső ugyanis

annyira eiáztatta a mennyezetet, 
zuhanyszerlien ömlött be r

A Reggel munkatársa a déli órákban ellátoga
tott a Teréz-köruti bérpalotába. A negyedik 
emeleti folyosókon álldogálnak a lakók, apró 
gyermekek sírnak, kidobált. bútordarabok", 
összeázott párnák torlaszolják el a lakások 
ajtóit. A lakók közül többen kénytelenek vol
tak szállodába menni, főleg azok, akiknek kis
gyermekük van. Dr. llcigel Albert nyugalma
zott huszáiszázados, ügyvéd, akinek lakását a 
zápor teljesen elöntötte és bútorait tönkretette, 
a Szent. István-szállodába költözött négy apró 
gyermekével. Beszélgettünk a századossal, aki 
elmondotta, hogy a ház tulajdonosa felelős a 
károkért, mert hiszen az ő kötelessége leit 
volna ideiglenes tetőzettel pótolni az el
éget tét. Ez

az ideiglenes tetőzet azonban hetveniníllió 
koronába került volna és ezt az összeget 

a kart á k megt a ka ritan i
a ház tulajdonosai. Elmondotta még a huszár
százados, hogy 4 apró gyermeke közül uz egyik 
a nedves lakásban tüdőgyulladást kapott és 
most egész családja a Szent. Jstván-szállodá- 
ban kénytelen lakni egy kis szobában össze
zsúfolva. A zápor által sújtott negyedikemeleti 
lakók elhatározták, hogy a május elsejei ház
bért nem fizetik ki, hanem ezt az összeget for
dítják káruk részbeni pótlására, egyben kárté
rítési port indítanak a ház tulajdonosa, dr. 
Jordán Károly ügyvéd, egyetemi tanár ellen 
és követelik, hogy a 
ért károsodás 
említjük meg,

a budapesti
emelete

zápor következtében őkel 
teljes összegét térítse meg. Itt 
hogy
királyi törvényszék harmadik 
is teljesen viz alá került.

Két esztendővel ezelőtt az egyik harmadik
emeleti folyosó beszakadt, mert a tetőzet egé
szen elhanyagolt volt. Akkor némi javításokat 
végeztek a törvénykezési palotán, do a mos
tani nagy zápor újra cláztatta a harmadik 
emelet hivatali szobáit. Vasárnap délelőtt az 
egyik vizsgálóbíró kádakat és csöbröket állí
tott föl hivatali szobájában, azokban fogta föl 
a még mindig becsöpögő esővizet. Beázott az 
irattár is. úgy, hogy sok iratköteget szárit- 
gatni kell.
Vasárnap Katasztrofális jégeső volt 

Békéscsabán
Békéscsaba, május 3.

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 
öt; órakor hatalmas jégeső vonult cl a város és 
környéke fölött. Körülbelül egy óra hosszat dió 
nagyságú jégdarabok estek hatalmas eső kísé
retében. Utána sűrű jégréteg boritolta az utcá
kat és a, földeket. A jég nagy kárt okozott a ve
tésekben és a, gyümölcsösökben.

BARTRl
Vasas, RBénsavns gyóffyiszaiifiirdök. ElaOrondü gyógyhely mlndcnnotnü női 
bajok, vérszegénység, KÍipkór, gyomorbajok, szívbajok, éreluieascsedéa 
ellen, Btb. — 6000 bőid íisfonyöerdíí közepén, 60 km nnrkirozott erdei eótrtny- 
nyal. Sporttelepek felnőttek éo gyermekek részére. Különböző szórakozások.

(BftHOlOV) Gyógyfürdő KLIMATIKUS 
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Elsőrangú modern átalakított szállodák, villák, vendéglők, kávőházak 
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Lemondott a Francia Bank 
kormányzója

Paris, május 3.
(A Reggel tudósitójának távirata.) llobinean, 

a Francia Bank kormányzója, az utóbbi betek 
pénzügyi és politikai krízisével kapcsolatban 
már többször kérte fölmentését. A napokban 
újból beadta lemondását, amelyet a kormány 
elfogadott.

Bugattiversenyautó győzött 
a szicíliai Targa Florion 
Peugeot nyerte ae íT-cppa dl Flariot

Ccrda, május 3.
(A Reggel tudósítójának távirati jelentése.) 

Vasárnap délelőtt futották le a cerdai ver
senypályán Olaszország, illetőleg Szicília leg
nagyobb nemzetközi versenyét, a Targa. 
Floriot. A múlt éviién oly nagy érdeklődéssel 
várt verseny az idén szürke versennyé zsugo
rodott, össze. A versenyre mindössze 22 kocsi 
nevezett be. köztük 5 Bugatti, 3 Peugeot és 
2 Steyr, 2 Alfa. Rómeó, egy Itala, egy Oil/.

Constantini győzött Bugatti kocsin 
az amerikai Wagner és a francia Boillott ver- 
senygépe'k előtt. I gyancsak vasárnap délelőtt 
volt a Coppa di Florio-verseny, amelyet

a francia Boillott nyert meg Peugeot- 
kocsival.

nemzetgy ülés 
az Ameriká
éi kormány-

A nemzetgyűlés összeférhe- 
tétlenség! bizottsága szerdán 

Kezdi meg a lialler-ügy 
tárgyalását

(A Reggel tudósítójától.) A 
csütörtöki ülésén megjelent, már 
hói hazaérkezett Hallcr István is 
párti körökben nyomban mozgalmat indítottak, 
hogy ismert összeférhetetlenségi ügyének tár
gyalására most már a legrövidebb időn belül 
hívják Össze a Ház összeférhetetlenségi bizott
ságát. A bizottság elnöke, gróf Széchenyi. Vik
tor ugyan, czidöszerint Pentolén tartózkodik, 
do keddre vagy szerdára Visszaérkezik Buda
pestre és A Reggel megbízható értesülése 
szerint

haladéktalanul intézkedni fog, hogy az 
összeférhetetlenségi bizottság szerdán vagy 
csütörtökön megkezdje Malter ügyének 

tisztázását.

Anglia ellenőrzi 
Németország katonai erejét

London, május 3.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Az angol 

kormány uj katonai ellenőrzőbizottságot küld 
Németországba a német leszerelés ellenőrzésére.

FBa mindenki késs Jetit, 
Mát jól jön a részlett. 
£e rtiig íwrt a késsle* — 
Ha nem vasa ise beraéshet

MARTOS,..,.....
részUtOuház

lONAGYMEZÖ-UTCAflf)
S ® K Bejárat nz udvarból is: Andrássy-ut 35 M fia 

Tolefon 91-91 —

Hágj? választék kész férfi- és női ruhák
ban, felsőkabátok, fehérnernüek és kosztü
mökben. Ugyanezek rendelésre mérték sze

rint gyorsan elkészülnek
Dús raktér szövetekből, divatkelmékből, 
selymekből, mosóárukból, függönyökből, pap
lanokból, cipőkből, ágy- és asztalterítőkből, 
stb., szóval minden a háztartásban szüksé

gelt cikkekből
Legjobb minőség! 

Meglepően olcsó őrakt
Páratlan fizetési kedvezmény I
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Búd pénzügyminiszter kijelenti, 
hogy az uj magyar valuta életbeléptetése már csak 

hónapok kérdése
Részkiesen nyilatkozik a reform elő föltételeiről és a legidőszerűbb 
pénzügyi problémák megoldásáról — A miniszter elnök és a pénz

ügyminiszter vasárnap megtárgyalták az uj költségvetést
(A Reggel tudósítójától.) Az uj költségvetési 

törvény javaslat kidolgozása, a mérlegvalódiság 
helyreállításáról és a valorizációról szóló ren
delet kibocsátása, valamint a valutareform, elő
készítése oly élénken foglalkoztatja a kor
mányt, hogy

Bethlen miniszterelnök még a vasárnapi pi
henőnapját is föláldozta, hogy ezeket a fon
tos problémákat Búd pénzügyminiszterrel 

megtárgyalja.
A pénzügyminiszter vasárnap délelőtt 
órakor jeleni meg a miniszterelnökségen, 
ahol a többi között megállapodott a miniszter
elnökkel abban is, hogy

a nemzetgyűlés szerdai ülésének napirend
jére még a választójog parlamenti vitáját 
megelőzően kitűzik a lakásépítés előmozdí

tását célzó törvényjavaslatot is.
Az uj költségvetés nyers formájában már tel
jesen elkészült úgy, hogy május 15-én a szabad
ságáról visszaérkező Mr. Smith népszövetségi 
főbiztos elé kerülhet, majd a minisztertanács 
formális állásfoglalása után Búd pénzügymi
niszter a nemzetgyűlés elé terjesztheti. Á mi
niszterelnök és a pénzügyminiszter vasárnap 
délelőtti tanácskozása után A Reggel munka
társának alkalma volt hosszasan beszélni

Búd János
miniszterrel, aki a legidőszerűbb pénzügyi prob
lémák küszöbön álló megoldásáról u követ
kezőket mondotta:

— Egyes sajtóközlemények nyomán az a 
hír terjedt el, hogy a valutareform ügyében 
rövid időn belül ankélat készülök összehívni. 
Ezt a hírt meg kell cáfolnom. A valutareform 
előkészítésének munkálatai ugyan már folya
matban vanna, do még koránt sincsenek olyan 
stádiumban, hogy ankét napirendjére lennének 
tüzhetök. Ilyen körülmények között nem nyi- 
latkozliatom még a valutareform életbelépte
tésének időpontjáról sem. Mindenesetre fon
tosnak tartom, hogy a közvélemény tisztán 
lásson abban, hogy

ilyen mélyreható reformot az arra hivatott 
szervvel, a Nemzeti Bankkal való teljes 
összhangban és egyetértésben lehet csak 

megvalósítani.
Amint azt látjuk, hogy a kellő időpont elérke
zett, semnuesefre sem fogjuk elmulasztani a 
reform keresztülvitelét.

Ez az időpont előreláthatóan még ebben az 
évben el fog érkezni, másszóval a valuta
reform megvalósulása már csak hónapok 

kérdése.
A mérlegvalódteág helyreállítása ügyében már 
a pénzügyi bizottság pénteki ülésén kifejtet
tem álláspontomat és most csak annak szük
ségességére óhajtok rámutatni, hogy a mérleg
valódiság helyreállításáról szóló rendeletet a 
legrövidebb idő alatt életbe kell léptetni. Bizo
nyos, hogy alig van kérdés, amely körül olyan 
nagy fogalomzavar alakult volna ki. mint a 
i n é) • 1 o g v a 1 ó d i s á g i i g y é I x • n.

A legtöbben összetévesztik ezt a kérdést a 
valutareformmal.

zavarólag hal. hogy a mérlegvalódiságot az 
aranykoronával hozzák összefüggésbe, holott 
a mérlegvalódiságnak, stabil értékmérő mel
lett mindig létre kell jönnie. A mai körülmé
nyek között zavart okozna, ha olyasvalamit 
iktatnánk be mint értékmérőt, amit később 
ismét ki kellene küszöbölni.

A mérlegvalódiságot tehát csakis a fölérté
kelés és a mostani papirkorona alapján 
lehet a mai körülmények között helyre

áll if" ni.
Rzt a munkát föltétlenül cl kell végezni. Az a 
fölfogás, hogy ezen az alapon nem állítanák 
össze az uj mérlegeket, csak a kérdés nem 
ismerésével vagy félreértésével magyarázható 
meg. A valódi mérleg fölállításának ugyanis 
egészen más ösztönző erői vannak. Ilyen ösz
tönző erő a vállalatok érdeke, amely meg
követeli. hogy erőviszonyaik, rentabilitásuk és 
annak alapján hitel képességük kellően ki
fejezésre jusson. Akadálya viszont az volna, 
hogy ha az adózás tekintetében nem találnák 
meg a helyes megoldást. De ha ez a kérdés jól 
oldódik meg. akkor ez lesz a legjobb ösztön
zője a valódi mérleg fölállításának,

A Reggel munkatársa beszélt
Temesváry Imrével,

a kormány pénzügyi törvényjavaslatainak 
előadójával is, aki a valutareformról és a 
valorizációs tör vény javaslatról igy nyilat
kozott;

Most, hogy az angol font elérte az arany
paritást ós ezzel kapcsolatban megszilárdult a 
bizalom az angol font sorsával összekötött ma
gyar korona iránt ifi,

a valutareform kérdése mindenképen ak
tuálissá vált.

Az erről szóló törvényjavaslat azonban ősz 
előtt semmiesetre sem kerülhet a nemzet
gyűlés elé, mert hiszen előbb a Nemzeti Bank
kal, majd a Népszövetség pénzügyi bizottságá
val kell az ezzel összefüggő kérdéseket a kor-

Beszélgetés Morgan amerikai bankárral 
a bécsi gyorsvonaton

„Az amerikai tőkések nem igen keresnek uj invesztíciókat Európában1*
(A Reggel tudósitójától.) Pénteken délután 

terjedt el Budapest közgazdasági és társadalmi 
előkelőségei között a hír, hogy John Pierpont 
Morgan, a- dollár multimilliomos világhíres 
newyorki bankár Budapestre érkezett. Á Ger- 
beaudban ismerte föl az egyik pesti nagybank 
igazgatója az amerikai bankárt és pár perc 
múlva már úgy tolongtak az emberek a 
Gerbeaud piros szalonja előtt, hogy az 
amerikai bankár kénytelen volt háromtagú 
társaságával eltávozni. A Gerbeaudból a Rilz- 
szállodabeli lakásukra mentek át. Kezdetben 
a szállodában is arra gondoltak, hogy az uj 
amerikai vendég John Pierpont Morgan, de 
amikor kiállították a bejelentőlapot, kiderült,

az amerikai bankárt ugyan Morgannak 
hívják, de nem azonos a világhírű amerikai 

bankárral,
csak névrokona és Forbes Morgan a neve, a 
newyorki Morgan. Livermore et Co„ ugyancsak 
európaszerte ismert bankárcég beltagja, aki 
hosszabb idő óta Európában tartózkodik. Az 
előkelő bankár titkára Harry de Pauer és 
két bécsi amerikai hölgy társaságában jött 
Budapestre. Az amerikai bankár a szálloda 
portásának kiadta a parancsot, hogy senkit 
sem hajlandó fogadni és kérte, hogy biztosít
sák számára a legteljesebb inkognitót. Az 
öt ven év körüli bankár húszéves fiatal - 
ember könnyedségével táncolt a Ritz-szálló- 
ban késő éjszakai órákig társaságának hölgy- 
tagjíival. majd vasárnap reggel 6 óra 10 perc
kor a bécsi gyorsvonattal Bécsbe utaztak. 
Mielőtt végleg elhagyta volna Budapestet, 
fogadta A Reggel munkatársát, akivel hossza
san elbeszélgetett. Közel két méter magas, 
összes hajú, szép szál ember.

Mr. Forbes Morgan
a következőket mondotta A Reggel munkatár
sának budapesti útjáról:

— Hónapok óta Európában tartózkodom, na
gyon sok időt töltök Becsben és mindezideig 
nem volt alkalmam látni az önök fővárosát. 
Olyan sok szépet hallottam Budapestről, hogy 
végre is elhatároztam Pestre lerándulni. Pén
teken délután érkeztem, a Gerbeaudban uzson
náztam meg és mondhatom, már az első benyo
más nagyszerű volt, mert olyan elsőrangú ká
vét és olyan finom süteményeket talán éle
tembe sem ettem, illetőleg ittam, amilyeneket

az Orsz. Gyermekvédő Liga fölkérésére
rendezett

gyermeknapi kirakat
vasárnaptól május 3-tól május 10-ig látható ’

—

Hiánynak megvitatni.
A miniszterelnök és a pénzügyminiszter a 
jövő hónap elején kiutaznak Genfbe és a 
Népszövetség pénzügyi bizottságában föl 

fogják vetni a valutareform kérdését.
Mindenekelőtt az uj pénzegységben kell majd 
megálliapodnd. Annyi máris bizonyosra vehető, 
hogy semmiesetre sem fogjuk követni Auszlria 
példáját, vagyis ne,m fogunk a többi államoké
tól teljesen független valutarendszert be
vezetni. Tekintettel arna, hogy a magyar ko
rona most, is az angol fonthoz igazodik, leg
valószínűbbnek az látszik, hogy ha nem is az 
angol shillinget, amely túlságosan magas 
pénzegység lenne, de mindenesetre

az angol fontnak egy bizonyos hányadát, 
az egyhuszadnál kisebb részét fogjuk ér

tékmérőül elfogadni.
Ami már most a valorizációs törvényjavasla
tot illeti, ezzel szemben semmiesetre sem 
szabad vérmes reményeket táplálni, mert az 
az egy-két héten belül megjelenő rendelettel

csak a legszűkebb keretek között valósít
ható. meg.

az önök Gerbeaudjában tálaltak elém.
Nagyon kellemetlenül érintett, hogy össze
tévesztettek John Pierpont Morgannal, aki

nek még csak rokona sem vagyok.
Az én bankárüzletem cége Morgan Livermore 
& Co. és Newyorkban a Broadway 71 alatt van
nak az irodáim. Két társam közül az egyik 
Eugén Kulin, Ottó Kaimnak, a Budapesten 
is jólismert newyorki bankárnak öccse, másik 
társam, Livermore pedig a sógom a híres 
amerikai pénzembernek, marquis Leibersac- 
nak. A magyar gazdasági körökkel már vol
tam érintkezésben.

én állottam annak a csoportnak az élén, 
amely az Alpine és a Rima íinaucirozúsát 

végrehajtotta.
A Kereskedelmi Bankkal is üzleti összekötte
tésben állok és titkárom udvariassági látoga
tást tett dr. Jacobi Olivérnél, a bank ügyve
zető-igazgatójánál, akivel már több ízben al
kalmam volt tárgyalni. Mindössze ebből állott 
érintkezésem budapesti tartózkodásom alatt a 
magyar gazdasági körökkel, ami annál inkább 
is érthető, mert hiszen

ma uj üzletet kötni nagyon nehéz, pénz 
már Amerikában sincs nagyon bőven és 

mind drágább.
Úgy, hogy mi, amerikai tőkések, nem igen ke
resünk uj invesztíciókat Európában. Beccsel, 
illetően Ausztriával már esztendők óta szoros 
üzleti nexusban állok, egy évvel ezelőtt Ame
rikában az én bankcégeni plaszirozta 
a bécsi városi vízmüvek kötvénykölcsönét, 
most pedig egyes Osztrák tartományoknak 
és városoknak nyújtandó kölcsönökröl tár
gyalok.

A vonat indulásától már csak két perc vá
laszt el. Forbes Morgan elmondja még, hogy 
nagyon kellemesen lepte meg Budapest, csak 
azt fájlalja, hogy a tartós esőzés miatt nem te
kinthette meg a város környékét. Nevetve me
séli, hogy akinek csak panaszkodott a tartós 
zápor miatt, mindenki mosolyogva vigasztalta 
meg, hogy az eső kell, hogy ettől az esőtől 
függ nagymértékben, milyen lesz a termés 
Magyarországon. Az eső általában nagyon 
megszomoritóttá az amerikai bankárt, mert 
elsősorban azért sietett vissza Becsbe, hogy 
végignézze az osztrák-magyar válogatott foot- 
ballmérkőzést...

Korda Tibor.
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Hírek
A világtörténelem közelről
Tíz éve volt Gorlice, a nagy áttörés, kétezer 

ágyú monstre hangversenye, diadalorditás, 
különkiadások, lobogók, szónoklatok és csá
szári elismerés a Gondviselésnek, amely meg
tette loyális kötelességét, A Höfer szűk sza
vait dölyfös öröm feszitette és mint a gyújtó
zsinórban a tűz, úgy harapódzott a csata Bu
kovinától az Északi-tengerig. Dúskáltunk a 
halottakban. A polgár reggeli kávéjához 
ha nem tálalt a sajtó legalább 20.000 
halottat, az a nap el volt veszve és be
teg türelmetlenségtől volt a polgár szája ke
serű. Füst, üszők, föllépett föld, üvöltő ének, 
visszazengő Kárpátok és várak omlása Vul
káni robbanásokban. Przemysl a miénk. Varsó, 
Lemberg, Bresztlitovszk, a rokilnoi mocsarak, 
csengő frázisok, dühös hekigyürkőzés, fogadko
zás, bosszú, nagy ivások a medve bőrére: íme, 
ez volt Gorlice és itthon toasztok ünnepelték a 
bölcseket, akiknek köszönhette a magyar, 
hogy nem maradt ki a háború szépségeiből. 
Most látja Vilmos és Ferenc József, hogy mi 
nekik ez a daliás magyar nemzet, most hatá
roztuk el, hogy Bécset megszüntetjük és Bu
dapesten lesz a. monarchia súlypontja és bol
dog vezércikkek fűződtek német furvézerőrna
gyok vállveregető dicséreteihez, akik egész 
akceptábilis segéderőnek ismerték el a ma
gyarságot és további támogatásukat helyezték 
kilátásba a Niebelungcntreue nevében. Északra 
regényes gőz takarta a had szintért és mögötte 
hullák, kiöntött belek, tornyos emberhalmok, 
millió egyéni tragédiából egy vérfolyamba 
omló dicsőség, ez volt Gorlice akkor és Lu- 
dendorff és Mackensen és Conrad bús vitákat 
vívtak, hogy melyiküli jogosult bckasszálni 
Középcurópa részeg tapsait. Lázas premier
hangulat volt és még messzebb, nyugaton már 
föl volt osztva Magyarország, már ki voltak 
a térképen tűzve a határok és Masaryk már 
meggyO'Jie Wilsont, hogy Komárom elnyo
mott cseh többsége szomjasan várja a föl
szabadítást.

Közelről cocainos álom volt, tiz lépéssel 
odébb, máról nézve, diplomaták, politikusok 
és tábornokok vak tumultusa. A regényes gőz 
elhúzódott, a félistenek memoárokban degra
dálták egymást gyarló, hiú, törtető, féltékeny 
tenoristákká és nem maradt más, csak a nagy 
csatatér, a csonka Magyarország és a száz
százalékos rokkant, aki rángalódzva, vakon és 
csonkán ténfereg a romok között. Drágaság, 
leépítés, nyomor, clbutulás, kultúránk pusztu
lása, az idetelepüli Balkán, minden ember 
életének megmaradt lizpercentje, korai aggság, 
öngyilkos bánat, lakmározó hiénák, neki
rugaszkodó és visszacsüggedő programtalan- 
ság, a szanálás mártír Magyar országa: ez 
Gorlice ma, tiz lépésről, még közelebbről, de 
immár pántlikák és dekorációk hijján. A száz
százalékos rokkant odaküldi most lelkét a csata
térre és a rögök közt megkeresi lába elveszí
tett csontját, kivert félszemét, hasznos munka
erejét, hátha megint összerakhatna a cson
kokból egy egész embert, aki élne, dolgozna 
és elfeledkezhetne Gorlicéről. A százszázalékos 
rokkantország próbálja összerakni a gorlicei 
hét ország határában elszórt csonkjait és Gor- 
licét ma drága kenyérnek, tüdőbeteg gyerek
nek, hiányzó könyvnek, döglött kereskede
lemnek, B listának, kurzusnak, leépítésnek, 
mister Smithnek, kisüstnek, Benesnek, Bra- 
tianunak, elzárt útnak, fájó irredentának, om
ladozó házaknak, munkanélküliségnek, Lakás
hivatalnak, martalócok osztozkodásának, fas- 
cizmusnak, éhségnek, rongyosságnak, megron
tott életnek, dühös szegénységnek és céltalan 
támolygásnak látjuk a. közelségében.

ötven év múlva megint szép lesz Gorlice. 
Bősök száguldanak a rengeteg csatákon, isko
lás gyerekek mohó szemei elé a férfivirtus 
fényes példáit vetítik buzgó tanítók és a csata 
gyönyörűvé éled egy célszerű és szuggeráló re
konstrukcióban. Talán orosz iskolákban a 
nagyherceg elsöprő győzelmeként fogják taní
tani, talán lesznek még magyar iskolák, ahol 
a dalolva harcoló huszárok legendája él, de 
mindenesetre szép lesz Gorlice, mert minden 
Gorlice szép, ha az iskolában tanítják, amikor 
már nem élnek és nem szólhatnak közbe azok, 
akik tiz lépésről látták a világtörténelmei.

Márkus László

— Hetven náthalázas megbetegedés egy 
sopri/ni nevelőintézetben. Sopronból táviratoz
zak: A náthaláz Sopronban is föllépett. A 
Rákóczi Ferenc fiúnevelő intézetben 70 meg
betegedés fordult elő. A megbetegedések mind 
enyhe lefolyásnak.

A CAPITOL FILMPALOTA
előadásai ismét

5, 7 és 9 órakor kezdődnek
•■•ntlvénéjl bál — Aiaska hómesüin

aReccel
— A lipótvárosi Wolff-párti listavezető pár

bajai. Vasárnap délelőtt véres kardpárbaj 
színhelye volt a Santelli-vivöterem. Liszka 
Árpád ügyvéd, volt Wolff-párti városatya, aki 
most a Vili, választókerületben az egyesült 
Wolff- és keresztény-szocialista, választási párt 
listavezetője, vívott súlyos föltételü kardpár
bajt dr. Bozóky Jenővel. Háromszor csaptak 
össze a felek és mind a három ízben Liszka 
Árpád szenvedett sérülést. Két vágást kapott 
a kezefejóre, egyet pedig a vállára. A párbajt, 
amelyet dr. Rácz Vilmos vezetett, a harmadik 
összecsapás után Liszka Árpád harcképtelen - 
ségével fejezték be. A párbajnak érdekes előz
ményei vannak. Ismeretes még, hogy Liszka 
Árpád dr. több mint egy esztendővel ezelőtt a 
Petőfi-tóren súlyosan inzultálta Fekete Me- 
dárd V. kerületi elöljáróság adótisztviselőt 
egy visegrádi hajókirándulás miatt. Liszka 
két barátját, dr. Ambrózy Béla hírlapírót. és 
dr. Bozóky Jenőt fölkérte, hogy az inzultálás- 
nál legyenek jelen. Fekete Medárd a járásbí
róságon tett följelentést Liszka és társai ellen. 
Dr. Csdpay járásbiró több Ízben tárgyalást is 
tűzött ki ebben az ügyben, Liszka azonban 
soha nem jelent meg. Ezért, február elején Bo
zóky Jenő és Ambrózy Béla felelősségre von
ták Liska Árpádot, majd amikor meggyőződ
tek arról, hogy a városatya nem hajlandó ele
get tenni a törvényszék idézésének, egyik esti 
lapban nyilatkozatot tettek közzé, amelyben 
kijelentették, hogy Liszka tévesen informálta 
őket és bocsánatot kértek Fekete Medárdtól. 
Pár nappal ezután Liszka Árpád Szilassu 
Géza és Deák József nyugalmazott századosod 
utján lovagias elégtételt kért régebbi barátai
tól, Bozóky Jenőtől és Ambrózy Bélától, akik 
dr. Rácz Vilmost és Jobst Lászlót nevezték 
meg segédekül. Hosszas tárgyalások után két 
héttel ezelőtt Liszka meg is verekedett dr. 
Ambrózy Bélával, aki a karián sebesitette 
meg az ügyvédet, úgy, hogy Liszka Bozóky 
Jenővel csak két héttel később, vasárnap dél
előtt verekedhetett meg.

— Megszökött n nagy parfömesempész. Az elmúlt hó
ién megírta A Reggel, hogy a budapesti rendőrség a 
fővámhivatallal karöltve nagyszabású parfőmesempészést 
leplezett le. A nyomozás folyamán dr. Lukács József 
detektivfőfölügyelő megállapította, hogy az egész csem
pészést Rosenthal Imre szállító hajtotta végre, ő kapott 
pénzt a társnság fejétől, Fürst. Ferenc kereskedőtől. 
Rosenthal nemrégen önálló szállítmányozási irodát, nyi
tott, azelőtt pedig a Iilcin I. D. szállítócégnél volt al
kalmazásban. Ott az egyik cégvezető meghatalmazást irt 
alá részére, hogy a Kiéin I. D. cég számára tranzitó- 
árut hozhat Budapestre. Ennek alapján szállította Hősen- 
thal az illatszereket Budapestre és azokat különböző 
gyógyszerészeknek adta el. Rosenthal Imrét elő akarták 
állítani a főkapitányságra, de már néhány nappal ez
előtt eltűnt a fővárosból.

— Aki a saját múltja iránt érdeklődik a rend
őrségen. Silbermann Nándor volt régiségkeres
kedő nehány évvel ezelőtt el volt ítélve és bün
tetését u szegedi Csillagból’!önben töltötte ki. 
Ott, mint később kiderült, egy fogházőrt meg 
akart vesztegetni és amiatt eljárás indult el
lene. Amikor keresni kezdték, kiderült, hogy 
Amerikába szökött és ezért a körözést nyilván
tartották a rendőrségen. Négy évi távoliét után 
Silbermann visszajött Budapestre és kiváncsi 
volt arra, hogy körözik-e. Megjelent a főkapi
tányság bejelentőhivatalában és saját nevére 
szóló kérdőlapot nyújtott be. A rendőrségen 
fölismerték és előállították Horváth József dr. 
rendőrfogalmazóhoz, aki Silbermannt letartóz
tatta és átkisértette az ügyészségre.

— Csütörtökön kezdődik az uj választójog parlamenti 
vitája. A nemzetgyűlés kedden dólelőtt letárgyalja a zár
számadási bizottság jelientósót ós a még elintézetlen 
mentelmi ügyeket, szerdán pedig a lakásépítés előmoz
dítását célzó törvényjavaslatot hozza telő alá. A Iláz 
elnökségének számítása szerint csütörtökön kezdődik meg 
a választójogi vita, a demokratikus biok intézőbizottsága 
pedig kedden délelőtt 11 órakor dönt arról, hogy a vá
lasztójogi vita tartamára föladja-e passzivitását. Bizo
nyosra vehető, hogy a szocialisták, a demokraták és a 
Kossuth párt tagjai a passzivitás további föntartása mel
lett foglalnak állást úgy, hogy a biok hozzájárulásával 
csak a Szilágyi-féle demokratikus szövetség tagjai tér
nek vissza a parlamentbe, hogy a kormány javaslatával 
szemben fölvegyék a parlamenti küzdelmet.

— Erősítik az olasz röpülőflottát Rómából 
táviratozza A Reggel tudósítója: Az olasz
országi légiflotta újjászervezésére újabb 900 
millió lírát, szavaztak meg. A jelenlegi olasz 
légiflotta létszáma a következő: 2400 tiszt, 4100 
főnyi legénység, 25.029 segédmunkás.

— Egy hnlászmcster katasztrófája halászán közben. 
Ilardig Imre halászmcster, aki nz Ernő-utca 17. számú 
házban lakik, a budafoki part közelében halászott. A 
csónakja összeütközött egy uszállyal és a halászmester 
kiesett a csónakból és elmerült. Holttestét eddig nem 
találták meg.

ÓSTYÉN 
csűz-kOszvény-ischias 

ideális svöayhelve
Toljoe üzemben. - Kitűnő tavaszi kúrák 

A penzió (lakás, étkezés) napi árai: 
TUEHMIA PALACE (pazar 

borondozóBÜ)..................... .. Kcs. 75-tól
ROYAL NAGYSZÁLLÓ .... Kos. 60-tól 
FültDOSZÁLLO....................... Kcs. 45-től

— A lakók legnagyobb része igénybeveszl 
a házbérrészletfizotésl kedvezményt. A leg
utóbbi — februári — házbórn egyedikor a ház
tulajdonosokat az a meglepetés érte, hogy a 
lakók, illetvo üzletbérlők nem vették igénybe 
a népjóléti miniszter által biztosított részlet
fizetési kedvezményt, hanem az üzlet- és la
kásbért — a legtöbb esetben azért, mert féltek 
a házigazda retorziójától — egy összegben 
fizették le. Holnap jár le a rendelet érteimé- 
az a határidő, amikor « májusi liázbóroket le 
kell fizetni, vagy az egész összeget, vagy pedig 
csak az első részletet. A szomorú gazdasági 
viszonyok és a pénzszűke élénk jele az, hogy a 
bérlők legnagyobb része a fizetést a legutolsó 
napra hagyta. Szombatig ugyanis a házfel
ügyelők és gondnokok hiába vártak a házbér- 
ílzctőkre, a fizetést a legtöbben hétfőre helyez
ték kilátásba. Akik fizettek, azok is legnagyobb 
részben — a múlt negyed készfizetésével 
szemben — a részletfizetési kedvezményt vá
lasztották.

— Házasság. Willhcim Artúr igazgató és Périsscné. 
Olajos Ilona házasságot kötöttek,

— Biztos szer szeplők, máj föl tok, pörsonásek 
ellen Crémc Éva. Mindenütt kapható! Főrak
tár Török Patika, Király-utca 12.

HAAS LIPOT
BUDAPEST

VII, Rákóczi-ut 24
VII, Érzsébet-körut 28 

V, Lipót-körut 24
IX, Ferenc-körut 36

DEBRECEN GVÖR

Padlőkárpit

Szőnyegek

gumikabátok
395

cm 
cm 
cin 
cm 
cm

650
750

K 
K

Barchcnt 
Barclient 
Barchcnt 
Barclient 
Barchcnt

50
58
78

100
115

K 
K

800
130

75
110

K 
K 
K 
K

K 
K 
K 
K 
K

690
160

I<
K

K 
I< 
K

60
80
85

K
K

40
50

45
55
70
91

K 
K 

Arák ezer koronákban értendők

Linóleum mellett a legjobb padlóbur
kolat, különféle gyönyörű mintákban 

67 cm széles ...............................
87 cm széles....................... .. ............

100 cm szeles

nagy választékban, rendkívül olcsó árban!
KDrapp és zöld színben..........................

Double-kabat, a két szövetrész között
gumizva................... »•»•♦•»»»».

Szövetszerü kabát. . , . , , ,,,,,,, ,

Valódi Imoienm
Futószőnyeg bordűrrel, 45 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 58 cm széles 
Futószőnyeg bordűrrel, 68 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 91 cm széles . 
Egyszínű, barna, m’-kent . 108 K-tól följebb 
Mintázott, np-ként...............105 K-tól följebb

Viaszosvászon
40
45
65
80
90

Futőszóínyeg, príma
65 cm szeles................................... . .
85 cm széles.........................................

Agyelfí, szmirna-utánzat
60 X 120 cm ........................................
i0 140 cm

ElfoSdlő’sx&raycg, szmirna-utánzat 
200 X 300 cm............................ ..  , . . .

Agyelfi, vclour, 56X116 cm...............
Kókuszsxönyeg, I-a min., 200X300 

cin, gyönyörű mintákkal, kiválóan 
alkalmas szálloda és hall részére . .

Falvéd&k, 80 X 180 cm .......................
Garnitúrák, átvetők és asztal 

terBtök nagy választékban

Függönyök
Etamin, művészi kivitelben, teljes ab

lak, 2 szárny, 1 drapéria.....................210 K
Celiunit gallérok és kézelők elsőrendű 

minőségben

és férfi
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— Hhidcnburg-láz Budapesten. Amikor ők 

Hindenburffért ujjongnak, mintha u derék tá
bornagy az ő szavazataiknak köszönhetné múlt 
vasárnapi győzelmét, azt füleljük nekik: nincs 
hatalmasabb, verhetetlenebb, diadalmasabb 
Ilindenburg, mint a demokrácia. Ila ők nem a 
becsületes, komor hazafinak tapsolnak, de a 
háborúnak és a halálnak, mi háromszoros 
hurrát kiáltunk a békének, a munkának, az 
életnek. Németországban a frontkatonák szö
vetsége ünnepli a politikai romantikát, amely
nek ilindenburg a Wotánja. Nálunk a front 
mögötti katonák, akik legföljebb a királyi pin
cék borát, do soha puskaport nem szagoltak 
az ötéves háborúban, dolináinak a boldogság
tól, hogy most talán újra elkezdődik a véres 
tánc. Ilindenburg győzelmén; talán az elkopott, 
sziictte gummibolokat kampőskeresztekre cse
rélik ki! Ezeréves a magyar kettőskereszt, soha 
kampó vagy horog nem. éktélenitctte, ez csak 
azok keresztjeit disziti, akik a názáreti mártír
halálának szent szimbólumával a zavarosban 
akarnak halászni...

— A Zénómüvésheti Főiskola második Ünnepi hangver
senye. Vasárnap este a második jubllárta hangverBonyen 
a Faiskola régebbi igazgatóinak és tanárainak: Erkel 
Ferenc, Kveszler János, Mlhnlpvlch Ödön, Volkmann Ró
bert, Szendy Árpád és Herzfeld Viktor müvei szerepel- 
tck. Hubay Jenő vezette ezen az estén is a zenekart 
fiatalos tűzzel, különösen a Volkmann-ftzeronádban érvé
nyesült kitűnő vonóskara. A még életben lövő szerzők 
között ogyéflül csak Kvcszler János, Zeneakadémiánknak 
1881 óta tanára, jelent inog, akit ,,A inegdicsőüllek“-hez 
cimü magasztos szellemű gyászódája után percekig ünne
peltek, A kitűnő mester, aki ma szerzői minőségben szere
pel, holnap pedagógiai zsenialitásának áldásos eredmé
nyeiben gyönyörködhetik majd: úgyszólván az egész mai 
zeneszerzői gárda az ő keze alól került ki. ff". M.)

— Egy tolvaj kihallgatás közben kiitta a 
rendőrkapitány tintatartójábő! a tintát. 
Szombaton délelőtt az, állami munkaközvetitö- 
hivatalbap megjelent Be.sina Márton 25 éves 
állásnélküli iparos és két álláskereső fiatalem
berrel beszélgetni kezdett. A helyiségben tar
tózkodók közül egyszerre kettőn is észrevet
ték, hogy Besina Márton, miközben társaival 
beszélget, benyúlt azok zsebébe és mivel olt 
semmi értéktárgyat nem talált, ellopta, zseb
kendőjüket. Besina Móri ont rendőrnek adták 
át. aki bevitte a főkapitányságra. Itt megálla
pították, hogy rovottmultu és már többször 
volt lopásért elítélve-. Hesitia Márton) délelőtt 
dr. Alvinczy Bolond rendőrkapitány elé vezet
ték, aki jegyzőkönyvet vett föl vele. Hcslna 
elérzékenyédve mondotta jegyzőkönyvbe, hogy 
három napig éhezett, nem volt betevő falatja 
és ezért vetemedett a lopásra. Amikor a 
rendőrkapitány a jegyzőkönyv készítése köz
ben az Íróasztalra hajolt, Reslná hirtelen föl
kapta a nagy tintásilveget és annak tartalmát 
öngyilkossági szándékkal meg akarta inni. A 
rendőrkapitány kiütötte kezéből az üveget, 
úgy, hogy Besina csak néhány csöppet ivott és 
egész arcát összekente. A rendőrorvosi hiva
talban gyomormosást végeztek rajta, a két 
zsebkendő miatt pedig — tekintettel arra, hogy 
rovottniult u — leartóztat ták és hétfőn áfkisé- 
rik az, ügyészségre.

Meghalt a svájci Kredltanstnlt elnöke. 
Zürichből táviratozzék: Frcy (lyula dr„ a 
Kchwelzc) ischc Krcdilanslall elnöke, ma rövid 
betegség után hatvan kilencéves korában meg
halt.

Gázzal megniérgczlo magát hót csolódlóóny. A Gi
zella íit 1'-’. Hzámu házban levő pékmühelyben együtt 
szolgállak Juhász Rozália 25 éves és Musztics Anna 22 
óvea cselédlcányok. Szombaton este mindkét leány lefe
küdt a cselédszobában. Mikor Musztics Anna elaludt. 
Juhász Rozália kinyitotta a Gázcsapot és visstafekiidt az 
ágyba. Reggelre Juhász Rozáliát, aki a gázcsaphoz kö
zelebb feküdt, halva találták. Musztics Annát súlyos ál
lapotban beszállították a Rókns-kórházbn.

— Vanczúk János kedden ünnepli a nemzet
gyűléstől való ötvenedik „klkéretésének" jubi
leumát A nemzetgyűlés kedden délelőtt men
telmi ügyeket tárgyal és ezek közül tizenegy 
cselben újra Vanczúk János kiadatásáról van 
szó, aki saját kijelentése szerint, most már meg
ünnepelheti a nemzetgyűléstől való ötvenedik 
/. ikérelékének jubileumát.
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Rakovszky belügyminiszter 
vasárnap közölte Ripka kormánybiztossal 

a fővárosi választás elhalasztását
Az uj választási terminust május 21-22 — A kormánybiztos nyilat

kozik a belügyminiszter döntéséről
(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 

egyhangú megütközéssel fogadták azt a hirt, 
hogy a belügyminiszter a május ll-ére és 15-érc 
kitűzött fővárosi választás elhalasztásának 
gondolatával foglalkozik. X fővárosi pártok 
azonban még vasárnap is bizonytalanságban 
voltak a belügyminiszter végleges döntését il
letően és A Reggel munkatársa éippe>n erre való 
tekintettel

Ripka Ferenc
kormánybiztoshoz fordult föl világositásért, aki 
a következőket jelentette ki:

— A belügyminiszter ur meggyőződött arról, 
hogy a szavazójegyek elírási /libáinak kiiga
zítása az eredetileg kitűzött időpontig nem tör
ténhetik meg és ezért

ma közölte velem, hogy a fővárosi válasz
tást május 21-ére és 22-ére halasztja el.

Május 21-ike áldozócsütörtökre esik, ami nem 
lehet a választás akadálya, sőt emlékeztetnem

— A Baden-badeni sakkverseny vasárnapi 
mérkőzésén Aljechin vezetett Baden-Badenből 
táviratozzak A Reggelnek: A sakkverseny 
tizenharmadik fordulóján vasárnap este 10 
óráig a következő játszmák kerültek eldön
tésre: Bogoljubov győz Dávid ellen, Aljechin 
Rubinstein ellen, Schumann Spielmann eliten. 
A versenyen Aljechin vezet.

— fiber Antal választási programbeszéde. A 
VIT. kerületi polgári körben tartott társas
vacsora egyik szónoka Éber Antal volt, aki a 
választási küzdelemben most először szólalt 
föl. Mindenekelőtt azokra a támadásokra 
reflektált beszédében, amelyek amiatt érték, 
hogy Vanczúk Jánossal egy listán vállalt 
jelöli séget.

— Világos — mondotta —> hogy lajstromos szavazásnál 
semmiféle politikai lekötelezőit nem jelent, lia különféle 
pártállása jelöltek azonos listán taldkoznak. Még inkább 
áll ez reáin, aki kifejezetten, mint párton kívüli vállal
tam jelöltséget. Az éti ellenzékiségem néni vonatkozik 
politikai és pártkérdésekre, hanem vonatkozik a Keresz
tény Községi Párt és a város vezetőségének pénzügyi 
politikájára, amely egyaránt katasztrofális a legkapita- 
llsztikusnbb vállalatra és a legszerényebb napszámosra. 
Nem igaz, az, hogy a Wolff-púrt azért juttatta pénzügyi 
esőd elé a fővárost, mert a liberális korszaktól örökölte 
a külföldi valutájú kölcsönök terhét. Épp ellenkezőleg, 
örökölték mindazokat az üzemeket, amelyek özekből a 
kölesönökből fizefeztettek. A külföldi tartozásokra három 
évig még csak koronakainatot se fizettek, amióta pedig 
fizetnek, azóta ezt abból a külön pótlékből teszik, amcly- 
lyel a közúti közlekedést és a villamosrirdmot drágítot
ták. Megbocsát hatatlan, hogy évekig húzták teljes 
dilhf lant Izmussal a külföldi adósságok rendezését és ezek 
a teríhk ma Is rendezetlenek, amikor már minden város, 
minden fáradság, minden magános elrendezte háború 
előtti tartozó mit. Ez a tehetetlenség olyan terheket' fog 
a főváros lakosságára zúdítani, hogy generációkon át 
fogják a Sipőcz IVolff pénzügyi politikáját emlegetni. 
F, mellett a főváros adópolitikája a légan'iszoclálisabb 
és anflekononiiknsabb, ami csak elgondolható cs sokban 
hozzájárult Rudit pest iparának és kereskedelmének el- 
pusztításához. Azért vállaltain jelöltségét, hogy minden 
cröjíimel tovább küldjék ez ellen a tudatlan és tehetet
len pénzügyi politika ellen, amely oldássá a főváros 
lakosságának jövendőjét.

— Egy leharapott uj a rendőri jelentés mel
lett. Szalui Lajos 53 éves asztalossegéd vasár
nap reggel részegen tért haza Pcstszentlőrincre 
Kossuth Lajos-utca 15. szám alatti lakására. 
Összeveszett a velő közös háztartásban élő özv. 
Sári Isi válinéral, majd dulakodni kezdett vele. 
Verekedés közben szójába kapta nz asszony 
balkezének mutatóujját és leharapta azt. Az 
asszony sebét bekötözték, Szalny Lajost pedig 
bekísérték a főkapitányság központi ügyele
tére. A rendőr mellékelte jelentéséhez a lehara
pott mutatóujjat, amelyet beszállítottak a 
bonotani Intézetbe.

Szepesi Kuszka Jenő festőművész kiállítást rendez. 
Május 17-én nyílik meg Rákosszcntinihályon az ottani 
Kaszinó nagytermében Szepesi KuStka Jenő festőművész 
kiállítása. kiállítás javarészt a művész legutóbbi hat
éves munkájúnak eredményét foglalja öbbso. A kiállí
tott képek Inlnyoniórószben tájképek, borongó* Őszi ru 
leli tájak. Mind magukon viselik Knstkn Jenő egyénien 
jellemző értékes tiilnjdonHágát. A kitjllitát>t Józbcí Ferenc 
főherceg Jelenlétében nyitjuk meg.

Francia 
pai»főm&k 
legolcsóbb árakban i
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■kell arra, hogy a demokratikus blojc annak 
idején 'kifogásolta, hogy a választás egyik 
napja nem esik ünnep- vagy vasárnapra. Az 
uj terminus és az áldozócsütörtöki ünnep most 
még azoknak is módot nyújt szavazati joguk 
gyakorlására, akik hétköznapon ebben akadá
lyozva volnának. E héten egyébként

teljes erővel megindul a szavazójegyek hi
báinak kiigazítása, a még ki nem osztott 
igazolványoknak tulajdonosukhoz való el
juttatása, valamint a közigazgatási bíró

sághoz benyújtott panaszok elintézése, 
úgy hogy az ajánlási ivek benyújtásának uj 
terminusáig, vagyis a május 21. és 22-iki vá
lasztást megelőző nyolcadik napig az illetékes 
hatóságok előreláthatóan minden sérelmet or
vosolni fognak.

A kormánybiztos közölte mé£ munkatársunk
kal, hogy a fővárosi választás elhalasztásáról 
szóló belügyminiszteri rendelet a hivatalos 
lapban már ma. hétfőn megjelenik.

— Nem tervez a kormány uj lakásadót A 
pénzügyminiszter tudvalévőén engedélyt adott 
arra, hogy a. májusi negyedben esedékes kincs
tári haszonrészesedés második részletét augusz
tus 5-ig lehessen befizetni. Azt a hirt, hogy ezt 
a második részletet teljesen elengedik, Bethlen 
miniszterelnök határozottan megcáfolta, ami 
annyit jelent, hogy a kormány csak c második 
részlet megfizetése után hajlandó a kincstári 
haszonrészesedés eltörlésére. Gazdasági körök
ben elintézett kérdésnek tartották, hogy a 
kincstári haszonrészesedés eltörléséért uj tálcás
adé bevezetésével rekompenzálja magát 41 
pénzügyi kormány. Teljesen beavatott helyen 
azonban közölték A Reggel munkatársával, 
hogy ez a föltevés teljesen alaptalan, a kor
mány nem tervez uj lakásadót és a kincstári 
haszonrészesedés eltörlésének lehetőségéről egé
szen más és a közönség érdekeinek jobban meg
felelő eszközökkel óhajt annak idején gondos
kodni. Az egységes pártban ezzel kapcsolatban 
mozgalom indult meg a házadé vidéki behaj
tása körül mutatkozó súlyos aránytalanságok 
kiküszöbölésére is. Ebben az ügyben Őr ffy Imre 
járt kö,zbe a pénzügyminiszternél, aki kijelen
tette, hogy a házadókivetésekel újból revízió 
alá fogja vétetni még azokon a helyeken is, 
ahol formailag nem is adtak be panaszt az adó
kivetés ellen.

— Letartóztattak húrom slkkasztót. A rendőirségon két 
nappal ezelőtt üöhm Lipót Sas-utcai testilnagykereskedö 
följelentést tett Taussig László szállítási tisztviselő ellen, 
aki két barátjával, Király Lászlóval és Király Imrével 
együtt arra vállalkozott, hogy a Vámháznál a kereskedő 
részére érkezett árukat elvámoljúk. Taussig út is vett 
a kereskedőtől 11 milliót, de ezt az összeget elsikkasz
totta. Taussig Lászlót, Király Lászlót és Király Imrét 
előállították a főkapitányságra ós mindhármukat letar
tóztatták.

F
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Angol grenadin
ötven szebbnél szebb mintában ...

Angol marokain
gyönyörű szinnyomatu, lúgyesésü, 
fi színben nyomott anyag

Angol marokain
selyemfényű, sBinnynmatot, hat 
Hziubcn tartott duplaszéles anyag

Angol cérnagrenadin
furönyörü mintázatú, színtartó, dup- 
nszéies unyng .....................................

Eponzs
divatos sottls és csikós mintákban, 
duplaszéles ruhaanyag.....................
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Százmillió dollár gurul
Moszkvából végig a világon...

Riga, április végén.
(A Reggel tudósítójától.) A múlt század kö- 

zopén, amikor Moszkvában teljes pompájában 
virult ki az orosz politikai romanticizmus, a 
szlavoíilizmus, amit nálunk pánszlávizmusnak 
neveztek, lett divatos jelszóvá a guruló rubel, 
a titokzatos erő, amely Európa keleti felének 
nyugalmát időnként lázas remegésre gyúj
totta s amely sistergő tűzfészekké változtatta 
a Balkán-félszigetet. A lábbadozó Európát ez 
uj életre ébredt titokzatos erő gyújtogatja 
ismét, misztikus forrásaiból újból- megindult 
a vészes arany és

a guruló rubel gördül ismét végig a 
világon

s nyomában újra föl fakad az elviselhetetlen 
szenvedések és politikai lázrohéniok áradata, 
amely e világot olyan vérszegényre csapolta.

A Kreml falai tövében a moszkvai Lyublyan- 
kan épületek bosszú sora áll. E sokemeletes 
bérházak külső képe miben sem üt el az 
európai nagyvárosok bérházainak megszokott 
homlokzatától. Három-, négy-, ötemeletes bér
házak, a külsejűik 6zennyesebb, elhanyagol
tai)!), mint' az ilyen bérkászárnyák szoktak 
lenni, az ablakok piszkosak, de a házak hosszú 
során, minden kapu elölt bőrkabátos katona 
áll őrt s minden moszkvai polgár titokban 
keresztet vet, ha a Lyublyankát emlegeti. Ez 
a háztömb az orosz pokol, aki e kapukon 
belép, az elvetheti élte minden reményét. Itt 
székel a Cseka, a mindenható orosz politikai 
titkos rendőrség, az orosz birodalom valódi, 
egy igaz ura, amelynek minden zugban és min
den családban megvan a maga bizalmasa és 
amely rendíthetetlen erővel uralkodik az orosz 
nép és annak vezetői fölött. A lyublyankai 
házcsoport legmagasabb emeletén, hosszú 
folyosón végig,

minden második, harmadik ajtón, cirill és 
latin hetükkel országok, városok, világ

részek neve feketélik
és az ajtók mögött ültek a Cseka emberei, 
akiknek az a föladatuk, hogy szorgosan figyel
jék az illető város, ország életének minden reb- 
bcncsét és e szobákból indul el pusztító útjára 
a rubel, a vörös rubel, hogy forradalmat, lá
zongást, sztrájkot, robbanást, a vörös Apoka
lipszis egész pusztító hadát szabadítsa a sze
re h cs étien o rszágó k ra.

A guruló rubel második forrása Pétervárott 
van, az egykor olyan megdönthetetlenül szi
lárdnak látszó, ma lassan széthuUó, sok mér- 
i’öldnyi hosszúságban hatalmas gránitkockák
ból rótt pétervári Nevaparton. A Szmolnij- 
intézetben, a bolsevizmus első fellegvárában 
székel még ma is a vörös apostol, Lenin örök
ségének gyűlölködő széktartója, az északi 
kommiin elnöke, Zinovjev. Az ő kezében fut
nak össze a III. Internacionále szálai, a folyo
sók mélyében, szobák labirintusában rejtett 
kabinetjéből

ő dirigálja a világ minden részében dol
gozó misszionáriusait

és e hatalmas, százados épületből indul út
jára a guruló rubel, hogy a moszkvai ággal 
találkozva, zúdítsa Európa fejére Pandora 
szelencéjének minden ajándékát.

E guruló rubelnek nincs határ, amely gátat 
szabna. Az aranynak nincsen szaga és nem 
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hagy nyomot, amiről föl lehetne ismerni. Bul
gáriában néhány százezer leva átutalásának a 
nyomát találták. Hamis a levél, hamis a 
nyugta, mint ahogy eddig minden levelet, 
minden írást hamisnak deklaráltak, ami elle
nük bizonyított volna. Kétszázmillió arany
rubelt költött a Komintern, a Vörös Interna- 
cionálc az elmúlt évben propagandacélokra,

Százmillió dollárt!
Hová jutott ez a sok pénz, kinek a kezén gu
rult keresztül, ki tudná azt megmondani? Az 
eredmény megérte a fáradságot. Az észt for
radalom sok véres áldozatának hullája tá
tongó szakadékot vert a balti parasztok meg 
munkások közé, Parisban diákok cs munkások 
hullái mutatják, merre gurult a rubel és a 
szófiai robbanás véres őrülete talán évekre 
szakítja ketté a bolgár népet és állja útját an
nak, hogy a balkáni bogrács bugyborékoló 
tartalma lassan megnyugodjék. Kétesztcndős 
küzdelem után az angol szakszervezetek ve
zetőtanácsa kimondta az egyesülést az orosz 
szakszervezetekkel, egy fronton küzdenek ez
után az angolok és az oroszok az óvatos hala
dás propagandája, az amsterdami szakszerve
zeti tanács ellen! Az arany erre is gurult-e 
vájjon, ki tudná azt megmondani?

Br. P. E.

— Mtinkácsy-ünnepség Békéscsabán. Békés
csabáról táviratozzak: Munkácsy Mihály ha
lálának huszonötödik évfordulóján szombaton 
a város közönsége kogyeletcs ünnepséget ren
dezett a Munkácsy Mihály-utca 14. számú 
házon levő emléktábla előtt, amely azt hirdeti, 
hogy ebben a házban töltötte el életének három 
esztendejét Munkácsy mint egyszerű kis asz
talosinas. A város közönsége nevében Karnis 
Géza dr. városi tanácsnok mondott beszédet és 
koszorút helyezett el az emléktáblán.

— A cipőkereskedők tiltakozunk n kereskedőiéin be- 
fokctltésc ellen. A Magyar Cipőkereskedők Országon 
Egyesülete vasárnap tartotta évi közgyűlését Tcrényi 
Mór elnöklete alatt. A közgyűlésén dr. Kollmann Márton 
alcluök az aktuális vámpolitikai és adókérdésekkel fog
lalkozott, dr. Vágó Gyula ügyvezető titkár pedig az évi 
jelentés kapcsán rámutatott arra, hogy a közvélemény 
már csak két. kategóriába osztja a kereskedőket: az egyik 
bemondta n. ílzetéslcéptclenséget, a másik be fogja mon
dani. A közgyűlés tiltakozik o befeketítő kategorizálás 
ellen, mert a mai küzdelmekben a kereskedelemnek biza
lomra von szüksége. A tisztujitá's során Sugár Zsigmond 
cipőkereskedőt másodelnökké, Czeizler Lajos szegedi és 
Vámos Miklós pécsi kereskedőket vidéki alelnökökké 
választották meg.

— Iroilaloin történelmi nevezetességű bútor
ház. Amint annak idején közöltük, a közismert 
Gelb M. és Fia Rt. bútorgyárát és árukészletét 
Bölim Béla és Simay Lajos miibn tor gyárosok 
megvették és mintatermeiket az Üllői-ut 15. 
szám alatti saját házban e célra épült helyi
ségeikbe helyezik át. Az uj cég Práter-utca 64. 
szám alatti mübutorgyárát változatlanul üzem
ben tartotta, míg az Üllői-ut Jő. szám alatti ki
állítási termek belső díszítése most készülvén 
cl, azok, elsőrangú saját gyártmányú miibuto- 
rokkal és dísztárgyakkal dúsan fölszerelve, ma, 
hétfőn délelőtt nyílnak meg. Ezen üzletháznak 
irodalomtörténeti jelentősege, hogy itt lakott 
éveken át Arany János, a „Toldi** koszorús köl
tője, akinek emlékezetére Bölim Béla, e ház 
tulajdonosának hazafias áldozatkészségéből a 
ház falára a költő bronzrelifje és márvány 
emléktáblája kerül, amelyeknek ünnepélyes le
leplezése a Magyar Tudományos Akadémia 
rendezésével e hó 9-én délelőtt 10 órakor lesz.

— Ügyvédi hír. Dr. Schvarcz Vilmos ügyvédi irodáját 
Hajós-utca 14. szám alá helyezte át.

— A Salgótarjáni Kőszénbánya llészvénytársulat igaz
gatósága ma tartott ülésében, dr. Cliorin Ferenc elnök 
kogyeletcs szavakban megemlékezett n társulat nlnlnöké- 
noK, Rciniann Lázár udv. (nnác.so«nnk váratlan elhuny 
tál-ól é« azon kiváló érdemekről,, melyeket az elhunyt a 
társnság fojlosztéso körül magának szerzett. Az olköltfi- 
zöttot. n társulat saját, halottjának tekinti és emlékének 
megörökítéséről megfelelő formában fog gondoskodni.

Bergcr Vilmos, a Bleyer és Berger cég 
társtagja fájdalomtól lesújtva jelenti, 
hogy társa

Bleyer SCiroly 
folyó hó 1-cn hirtelen elhunyt. Temetése 
folyó nó 4-rii délelőtt %12-kor a rákos
keresztúri izr. temető halottasházából 
lesz. Elhunyt latsam a puritán tisztesség, 
becsületesség megtestesülése volt, benne 
a logoclaadobb barátomat, a legjobb em
bert gyászolom. Emlékét soha meg nem 
szűnő kegyelettel fogom megőrizni.

— Levél Gál Jenő és Sándor Pál lovagi tor
nájáról. A Reggel szerkesztője vasárnap a kö
vetkező levelet kapta:

Kedves Rarátom, az elmúlt hótfőu tűvé tölteni érted 
a várost, mert A Reggel-ben néhai gróf Károlyi István 
nyomdokaiba kerültem — egy helytelen összefüggésben 
közölt beszédem révén. Ha most olvasod át, nyolc napi 
távolléted után, a lapokat, anegdoboghat emberszerető 
szived arra a fegyvercsörgósro, amelynek közepette 
Sándor Pál bátyánk ki akart engem irtani az élők so
rából és kiüldözni — ami az életemnél is jobban fáj — 
a hölgyek kegyeiből. Kcdvos jó barátom, légy kegyes 
engem igazolni, úgy A Reggel nagy publikuma, mint a 
heves Sándor Pál lovagias őrzüloto előtt, hogy <?n a 
Lipótvárosi Demokrata Körben elhangzott beszédemben 
a lipótvárosi Stcrnélc pártjának hölpybizoltsdgdt meg 
nem sértettem. Itt fatális nyomdatechnikai okok játsz
hattak közre, amelyek azóta ismeretesek, amióta Gntcn- 
berg föltalálta a könyvnyomtatást. Tedd meg ezt annál 
inkább, hogy a belső Lipótváros Kinizsi Pálja vógro 
hüvolyébo tehosso fringiáját, és igy ón is tovább élhes
sek és szenvedhessek. Szeretettel köszönt, stb.: dr. Gál 
J cnő.

Tény és való, hogy Gál Jenő bessrtkle éltör
delve jutott a nyilvánosság elé, éppen azok a. 
sorok hiányoznak, amelyek a lipótvárosi höl
gyekről szóló részt elválasztják a „Gyere be, 
szép embertől!* Az elmúlt vasárnap 70 gyűlés 
kivonatát közűire A Reggel, igy történhetett 
meg, hogy Gál Jenő érdekes föl szóin lás ónak 
egy passzusa kimaradt, és ezzel oly gonosz lát
szatokba került. Reméljük, ezzel a helyreigazí
tással a belső lipótvárosi hölgyeket és Sándor 
Pált egyformán megnyugtatjuk. Aminthogy 
távol állott tőlünk a szándék, hogy fölizgassuk 
őket...

— Bardócz Árpád pesti akvarclijei. A Kemzcti Szalon 
vasárnap megnyílt csoportkiállitásának kellemes művészi 
szenzációi Rardócz Árpád friss, élctteljes, poétikus víz
festményei. Ennek a finom zsáncrnek mestere Bardócz 
és főleg a főváros környékéről festeti akvarclijei el
ragadóan kedves, felejthetetlen művészi élmények, A 
legjobb angolokra emlékeztetnek a levegős, hangulatos, 
nobilis tanulmányok. Múlt évi kollektív kiállítása után, 
amelynek szintén szép sikere volt, figyelemreméltó emel
kedést mutatunk Bardócz művészi pályáján vizfestmé- 
nyeivel vetekedő pasztelljei és grníltrajzai is. A korán 
elhunyt Győm Aranka színes tussai, Marsovszkyné Szir
mai Ili meglepően erős kompoziciós vázlatai. Tarán 
ffacker Mária Adyról festett képe, Krón Jenő ós Raum- 
liorn Olga érdekes müvei teszik niég teljessé a szép 
csoportlflállitas művészi értékét.

— Smith Jeremiás május 6-án tér vissza 
Budapestre. Londonból táviratozzak: Amint 
Newyprkból jelentik: Smith Jeremiás, a Nem
zetek Szövetségének magyarországi meg
hízottja, a „Bzo?7d“-ban kijelentette, hogy 
Magyarországon a legszívesebb fogadtatásra 
és a helyzet teljes megértésére talált és a kor
mány minden lehető módon támogatja. A ma
gyar pénzügyek stabilizálása voltaképpen már 
megtörtént. A „Newyork Héráid Tribüné" - 
bán megjelent beszélgetés során Smáth ki
emelte, hogy Magyarország államháztartását 
már hat hónap alatt egyensúlyba hozták, noha 
a kölcsönnek csak egyharmadát vették 
igénybe; a másik kétharmadrész érintetlenül 
fekszik tartalékként egy bankban. Föltehető, 
hogy a magyar kormány a kiadásokat ezentúl 
is a bevételek keretei közé szorítja. Smith el
mondta, hogy május 6-án tér vissza Buda
pestre, ahol még egy esztendeig szándékozik 
maradni. Ennek az időnek eltöltével kérni 
fogja fölmentését megbízatása alól. Rámuta
tott arra is, hogy minden anyagi ellcnérték 
nélkül teljesíti föladatát és csak készkiadásá
nak megtérítését fogadja el.
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— Vissza a Balkánból. Tizenkét esztendővel 

ezelőtt —- vagy ezer esztendővel ezelőtt volt? _
ha pesti ember kiment Berlinbe, Londonba 
vugy 1 urisbia, nyugodt es mosolygó fölénnyel 
nézte a körülötte sürgő életet. Mögötte viruló 
ország maradt, bátor, önérzetes és ötudatos 
emberek országa, tudósok, akik egy hajszál
nyira se maradtak el európai kollégáik mö
gött, művészek — o, milyen csodálatosan friss 
és tehetséges művészeik! — s ha közénk idegén 
vetődött, bátran mutogattuk meg tudásunkat 
és eredményeinket. Ki törődött itt ismeretlen 
kis nyugati bankárok avagy pénzügynökök 
véleményével? Volt itt akkor is fürge újság
író elég, de jutott-e valaha egynek is ősziébe, 
hogy megkérdezze a Hungáriában vacsorázó 
angol gont-tól (de gcncre Brünn!) mit gondol 
Magyarország jövőjéről? Nagyon lecsúsztunk, 
az igaz, de annyira talán mégse, hogy embe
rok, akiknek a véleményére a saját hazájuk
ban igazán a kutya se hederit, nagy magyar 
újságok hasábjain adják le nagyképü vélemé
nyüket! Igazán nincs rá szükségünk, hogy 
siberek, szonzálok és politikai vigécék gőgös 
gesztussal veregessék a vállunkat. Száz meg 
száz ember él még ma is Budapesten, aki 
többet és okosabbat tudna mondani ezeknek 
az uraiknak a saját pátriájukról, mint 
amennyit ők mondhatnak Magyarországról. 
Mit tud az Magyarországról, aki a Ritz haliján 
és törzshölgyein kívül egyebet itt nem látott? 
Nem ismerik művészetünket, tudományunkat, 
az orrukat nem dugják soha a Magyar Nem
zeti Muzoum kincsei közé, soha színét nem 
látták a Szépművészeti Muzeum magyar ter
meinek! Nem, Budapest még nem balkáni 
város, még mindig különbek vagyunk azok
nál, akiket fölibénk ültettek, s ezért ne legyünk 
kiváncsiak azoknak a véleményére, akikre ott
hon még a klubjukban se hallgat, legföljebb a 
kiszolgáló pincér. Vissza a Balkánból! Ne bo
ruljon le ez a város és ez a sajtó mindenki 
elöli, kritikátlanul, akinek amerikai, angol, 
francia vagy belga az útlevele...

Lengyel nemzeti ünnep Budapesten. A lengyelek 
május 3-iki nemzeti ünnepe alkalmából a Ferenciek 
templomában ünnepi istentisztelet volt, amelyen meg
jelent a lengyel követség egész személyzete lovag 
Miclialowski Zsigntond rendkívüli követ és meghatalma
zott. miniszter. Cicclianowiccki követségi titkár és 
Chylinski követségi. irodai igazgató vezetésével. A templo
mot zsúfolásig megtöltő közönség soraiban ott láttuk 
lovag St'iuih owski Tádi'l, az uj Lengyelország olső buda
pesti ügyvivőjét, valamint a magyar-lengyel társadalmi 
egyesületek vezetőit. A mise végén az Egyetemi Ének
kar a lengyel ,,Himnusz“-t énekelte, amely után a ma
gyarul tudó lengyelek a magyar ,,Himnusz“-t intonál- 
ták. Az istentisztelet után a Magyarok Longyclbarát 
Szövetsége testületileg kivonult a Kerepcsi-uti temetőbe, 
ahol megkoszorúzták báró Syntlnis Gyulának, az első 
budapesti lengyel képviselet volt titkárának és a magyar
lengyel barátság lelkes apostolának sírját.

I

Az 50 éves ügyvédi Kamara 
ünnepi közgyűlése JőkairóB, a magyar 

nemzet Ügyvédjéről 
Jogtechnikusok, jogügynökök és — jjoghordárok

(A Reggel tudósítójától.) A Budapesti Ügy
védi Kamara vasárnap délelőtt két közgyűlést 
ls tartott. Először ünnepi közgyűlés keret-élten 
áldozott Jókai Mór, az ügyvédi kamara dísz
tagja emlékének és ezt követően folyt le a 
rendes évi közgyűlés. Dr. Papp József, a 
kamara elnöke nyitotta meg az ünnepi köz
gyűlést, amelynek egyetlen tárgya Jókai Mór 
emlékezete. Utána dr. Baracs Marcel, a ka
mara elnökhelyettese, mondott ünnepi beszé
det. 1846-b'an nyerte el Jókai az ügyvédi diplo
mát ás több, mint félszázadon volt kartár- 
sunk — mondotta —, bár ügy feleket sohasem 
képviselt. Mégis ügyvéd volt, legalább annyira, 
mint sok tiszteletreméltó bejegyzett kartár
sunk, aki évtizedeken át folytatja szorgosan 
és becsületesen

a jogtechnikus es jogügynök 
mesterségét és halvány sejtelemmel sem bír 
arról, hogy soha, pillanatig sem, volt valósá
gos jogot védő, jogot fejlesztő ügyvéd. A mi 
hivatásunk ethiíkáját nem a Verbőcziek nevel
ték belénk, hanem a valóságban élt nagy ma
gyar ügyvédek, a sárói Szabók, a Lchoczkyak, 
a Hódossyak mellett a Jókai-rcgénycknc'k bá
tor, becsületes és szegény fiskálisai: Fcnyéri, 
a „Régi jó táblabirák“-ban, Lévay a „Politikai 
divat ok “-bán és Vámliidy a „Szegény gazda
gokéban.

A magyar nemzetnek volt ügyvédje Jókai, 
amikor 1848 márciusában Petőfivel együtt 
talpra hívta a magyart. De ügyvédje volt a 
nemzetnek abban a két nagy perben, amelyet 
négyszáz esztendőn át folytattunk Beccsel és 
ő volt az ügyvéd a másik ozercsztendős perben 
is, amelyet a Végzet ellen folytattunk örökös 
upcilládlókkal, oppoziciókkal. Az ünnepi köz
gyűlés után folyt le a kamara rendes évi köz
gyűlése. Dr. Pap József az elnöki megnyitó
beszéd után rámutatott arra, hogy a kamarai 
intézmény e közgyűlésével belép működésének 
második félszázadába. A letelt ötven év alatt 
— úgymond — igen göröngyös és nehéz utat 
jártunk be, amely sokszor fájó érzéseket 
fakasztott, de a magyar ügyvédség útja azért 
mindig fenséges volt. Az ügyvédi kamaráik az 
emberi jogok elöharcosai és nagy sikerük, 
hogy összhangot tudlak teremteni az emberi

— A Kúria elfogulatlannak tartja a Schadl- 
tanácsot Rupert Rezső sajtópöréhen. Emléke
zetes még az a kínos affér, amely a budapesti 
büntető törvényszék Schadl-tanácsa előtt ját
szódott lo a főtárgyalási elnök és Rupert 
Rezső között, akit dr. Schadl Ernő elnök rend
zavarás címén nyolc napi elzárással büntetett 
meg. E kínos incidens után kellett volna a 
Schadl-tanácsnak tárgyalni azt a sajtópört, 
amelynek dr. Rupert Rezső lett volna a vád
lottja. de ez a főtárgyalás akkor elmaradt, 
mert Rupert birókiildési kérelmet, terjesztett 
elő. Az iratokat fölterjesztették a Kúriához, 
ahol dr. Ráth Zsigmond elnöklésévol és dr. 
Stengi Antal előadása mellett úgy döntöttek, 
hogy Rupert Rezső elfogultsági kifogását és 
mellözési indítványát elvetették. A legfelsőbb 
bíróság végzése szerint Rupert kérelme alap
talan, mert egyéni nézetén alapuló általános 
jellegű kifogásai nem alkalmasak arra, hogy 
alapos aggályt támasszanak a. büntető törvény
szék vagy a Schadl Ernő elnöklete alatt mű
ködő itélötanács elfogulatlansága iráni. Nem 
lehet következtetni az itólőbirák elfogultsá
gára abból, hogy Schadl elnök a törvényben 
biztosított jogával élt és Rupert Rezsőt súlyos 
rendzavarása miatt elzárás! büntetéssel súj
totta. Egyéni véleménye Rupcrtnck az, hogy 
az itélötanács több ügyben, szerinte, helytele
nül ítélkezett és csak a bírói tekintély súlyos 
megsértésével áüilithatta, hogy a tanács tagjai 
nem ismerik a jogot és a törvényt. A Kúria 
azonban nemcsak u birókiildési kérelmet utasí
totta el, hanoin elrendelte azt is, hogy a szóban- 
forgó ügyre vonatkozó iratokat megfelelő el
járás végett küldjék meg a királyi ügyészség
nek, hogy Rajtért ellen a netán fönforgó bűn

jogok és az állami és társadalmi rend köve* 
terményei között. A magyar jog fogja biztosí
tani Usonkamagyarországnak a szupremáciá- 
ját az utódállamok fölött.

A forradalmak és ellenforradalmak után 
végre megindult a konszolidáció munkája'.

Mi jogászok tudjuk leginkább méltányolni, 
hogy a jogrend és a törvény tisztelete lénye
gese n m égsz i 1 ár d u 11.

Dr. Popper Tódor kamarai főtitkár terjesz
tette elő ezután a kamara évi jelentését, amely
hez a nagy számban megjelent ügyvédek kö
zül sokan hozzászólottak. Dr. Földváry Béla a 
most kihirdetett 1925. évi Vili, törvénycikk 
sürgős életbeléptetését kívánta, különösen 
azért, hogy gátat emeljenek annak, hogy aktív 
biró itélkezhessék választott bírósági ügyek
ben. Dr. Leopold Elemér fölSzólalása után a 
kamara Földváry indítványát elvetette. Dr. 
Várady Imre ügyrendi módosítást kívánt és 
azt követelte, hogy 100 ügyvéd kívánságára 
rendkívüli közgyűlés mindenkor összehívható 
legyen. Dr. Ilajdu Miklós után dr. Deutsch 
Viktor nagy derültség mellett hozott szóba sok 
olyan anomáliát, amiket egyes közigazgatási 
hatóságoknál kénytelenek az ügyvédek tapasz
talni. Egy külföldre küldendő okirat aláírá
sának hitelesítése annyi munkát kivan, hogy 
fél délelőttöt kell eltölteni e jelentéktelen ered
ményért. Kénytelen az ügyvéd 6—8 hivatalba 
szaladgálni, sorbaállni, futkosni, instanciázni, 
holott mindezt egyszerű közigazgatás mellett 
egy bélyegzőráütéssel el lehetne végezni. Nem 
tűrhető, hogy a közigazgatási hatóságok ne
hézkes ü gy v i t el ü k k e 1

jogi hordárokká degradálják az ügyvé
deket.

Dr. Rózsa Andor bemutatta azt a törvény
tervezetét, amely arról szól, hogy a jogegy
ség érdekében használandó pörorvoslat esetén 
a koronaügyészen kiviil hallgassák meg az 
ügyvédi kamara elnökét és a tudományegye
tem jogikari dékánját is. Dr. Mctzler Gusztáv, 
dr. Pctrik Aladár, dr. Rácz Géza és még töb
bek fölszólalása után megállapították- a költ
ségelőirányzatot és egyhangúlag elfogadták a 
múlt évi zárszámadásokat.

cselekmény tárgyában eljárást indítsanak. A,? 
ügyre vonatkozó összes iratok a Kúriáról már 
visszaérkeztek a budapesti büntető törvény
székre és dr. Schadl Ernő elnöklete alatt mű
ködő itélötanács május 14-ére már ki is tűzte a 
főtárgyalási határnapot abban a sajtópörben, 
amelyben Rupert a birókiildési kérelmet siker
telenül el ő t e r j es zt c tte.

— Halottja van a szegedi aranyifjuságnak. 
Szegedről jelentik A Reggelnek: A szegedi 
aranyifjuság ismert tagja, Zámbó Imre 24 éves 
banktisztviselő, tartalékos tüzérhadnagy vasár
nap este nyolc órakor szivcnlőtte magát. Zámbó 
semmiféle levelet nem hagyott hátra, de való- 
sziniinck tartják, hogy szerelmi bánat késztette 
az öngyilkosságra.

Kabát és mindennemű 
ruhaselymek 

Különleges mosóáruk 
a legújabb divat szerint n logszebb választékban, 

legelőnyösebben és legolcsóbban

Kabát, kosztüm 
és ruhaszövetek

ifj. Vajda Dezső cégnél
IV, Xoronahercog-ulca 8 (Petőfi Sándor-utca)

0

W

Horváth Miksa Szőnyegipar Rt nyári 
gondozása 
művészies 
javítása, 
mosása, 
molylrtása

Vdkunt Kllner
V, Visegrádi-utca 62. Telefon 47-57, 47-26

W* Magyar pepzsaszünyegefi gyártása és gyári árban való árusítása
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Blumenthal
a Vígszínház és a Fővárosi Operett 

színház szanálásáról
Mind a két színháznál nagy leépítés lesz

(A Reggel munkatársától.) Néhány nap óta 
újból Budapesten tartózkodik Blumenthal 
Benjámin, a Vígszínház rt. elnöke, akit a nagy 
krízis hozott Pestre a tengerentúlról. Mr. Blu- 
menthal, amióta megérkezett, éjjel-nappal zárt 
ajtóik mögött tárgyal pesti munkaié rsiaivnl

színházai szán ál« sá r ól.
Nem titok ugyanis, hogy a dekonjunktúra nem 
kímélte természetesen az ő pesti szin'házadt 
sem. A Vigszinliáz heroikus erőfeszítései s a 
nagy rovii minden csillogása, a girlök és 
Haskell ur rendezői gen'ieje mind-mind hiába
valóknak bizonyultak a publikum kegyeiért 
vívott gorlicei harcokban:

a színházak deficittel dolgoztak.
Blumentihlal megérkezésével kapcsolatban „be
avatott" körökben arról is tudni véltek már, 
hogy a Vigszin ház-kon cérnáról igazgatóválság 
lesz s Jób és Roboz igazgatók távoznak a 
színházak éléről. Ez a, hír azonban nem bizo
nyult valónak, mert, Jób Dániel és Roboz Imre 
teljes mértékben bírják Blumenthal bizalmát, 
aki velük egyetértésben intézi most a színhá
zak szanálási munkáját. A krízisről s az ezzel 
kapcsolatos szanálási műveleteikről az ame
rikai mantager a következőket mondotta 
A Reggel munkatársának:

— Á színházi krízisen nem lehet, csodálkozni, 
mert ez az egyetlen üzlet, ahol előállhat az az 
eset, hogy

az emberek nem dolgoznak és mégis fizetik 
őket.

Budapesten ugyanis minden színháznál két
szer, háromszor annyi ember van, mint ameny- 
nyire szükség volt a szezón folyamán s igy a 
társulatok kétharmadrésze úgyszólván ingyen 
kapta a szezón kétharmad része alatt a gázsi
ját. Ez igy nem egészséges állapot. Amerikában 
és Angliában minden színház pontosan annyi 
művészt szerződtet, amennyire a színen levő 
darabjához éppen szüksége van. Természetesen 
nagyon jól hűlöm, hogy ez itt Európában és 
speciell Budapesten nem valósítható inog, mert 
a színházak a repertoirra vannak berendez
kedve. Repertoirra pedig azért vannak beren
dezkedve, mert itt

csak a starok kedvéért senki sem néz meg 
egy darabot,

mint Amerikában, ahol, ha bizonyos színészeket 
egy darabban felléptet Ónk, akkor biztosan szá
míthatunk arra, liögy a publikum — akár jó 
á darab, akár rossz — csak annak a bizonyos 
színésznek a kedvéért 8 vagy 10 hétig minden 
este meg fogja tölteni a színházat. Itt tehát 
tényleg szükség van bizonyos túlszervezett- 
ségre. Viszont azonban áll az az igazság, hogy 
mint minden üzemet, ug.v a színházat is csak 
fix budget alapján lehat vezetni s ezt a bud- 
get-et nem szabad túllépni, különben előáll a 
deficit. A mai viszonyok közölt egyetlen szín
ház sent engedheti meg magának azt a luxus!, 
hogy legalább ugyanannyi színésze legyen, 
akinek nem tud munkát adni, mint amennyinek 
tud s igy társulatának a feléi, sőt a kéihatma- tud s igy társulatának a feléi, sőt
dát valósággal

ingyen fizesse.
Nőm mehetünk át máról holnapra 
rendszerre, de kétségtelen, hogy a

túlszervezett ensemblé-ről le kell monda* 
nunk

már a művészek érdekében is, akik jobban 
járnának, ha nagyobb mozgási szabadságuk 
lenne s igy szabadabban diszponálhatnának

az amerikai

Nyolcad
15.000

XIV. Magy. Kir. Osztálysorsjáték
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

3.000,000
azaz három milliárd Korona

Első osztály húzása már máltas 18-án kezdődik
Az I. osztályú sortj'-gyek hivatalos Ara:

• Negyed
33.000

W Sorsjegyek az efóteitúMl! “W
'•K

magukkal. Egyszóval az a színház, amely 
reiizálni akar, meg kell hogy barátkozzon a 

leépítés gondolatával.
— A Vígszínházzal és a Fővárosi Operett

színházzal egyelőre semmi más szándékom 
nincsen, mint az, hogy hogyan lehetne az ösz- 
szes ügyeket egészségesebb alapokra, fektetni, j 
A Vígszínház és a Fővárosi Operettszinház- I 
nak talán nincs is olyan mértékben oka a pa- I

*i i .......... H <

SH

Ma a fcereskéctök szavasnak és keritien osztják szét a szavazatok 
arányában a mandátumokat

(A Regijei tudósítójától.) A budapesti keres
kedelmi és iparkamara vezetőségének ötéves 
mandátuma ebben az esztendőben lejár. Az uj 
vezetőséget a fővárosi kereskedők és iparosok 
vasárnap és hétfőn választják meg. Vasárnap 
egész napon át az iparosok adták le szavazatai
kat, mind a tiz kerületi elöljáróságon. A 
választásba külön listán mentek a félhivatalos 
Egyesült Biok, amely sárga lappal szavazott. 
Az ellenzék kék színű szavazócédulával szavaz
tatta le híveit. A szavazatokat már vasárnap 
esté mind a tiz kerületben összeszámolták és 
eszerint az iparosok szavazatai kerületenként- 
a következőképen oszlanak meg: /. kerület: 
sárga 25, kék 135; II. kerület: sárga 29, kék 105;

Ötvenéves iönnállását 
ünnepelte a MAC

(A Reggel tudósítójától.) A legrégibb magyar 
atlétikai egyesület, a MAC vasárnap ülte fél
százados jubileumát. Délelőtt 9 órakor az egye
sület hősi halált halt tagjai emlékére a Ludo- 
vika Akadémia előtt álló „Névtelen hős" szob
rát koszoruzták meg. Utána az egyetemi tem
plomban Te Delim volt, majd az ünneplők a 
Tudományos Akadémiában tartandó díszköz
gyűlésre vonultak, amelyen neiilösak a sport
testületek küldöttsége^, Inlir-m az ország min
den rendű és rangú társadalmi rélrgoi is kép
visel tették magú kuli

Megjeleni n jilbllúriR közgyűlésen ttofthy MlkUis kor- 
Hiányzó, József ldf. hareerr, JózSef l‘'rfeuc fis Albrecht 
kir. hercegek. Klcbcisbdry Künn gróT kultuszminiszter, 
fMloüsdéy Ih'-ytt, n nemzetgyűlés elnöke, t’i óiiay (lyiiryy 
államtitkár Hetiden Islluln miniszterelnök képviseletéből), 
Széchenyi Sin II gróf, Ndthmsy hitre c-sZágos főkapitány, 
Knrafidlh Jenő, nr, OTT elnöke, rrcszly főispán, Min

A közgyűlés a Hiszekeggyel kezdődött-, ame
lyet a Budai Dalárda adott elő stílusosan. Az 
elnöki megnyitót gróf Andráséi/ Géza, a klub
nak immár 33 év ófa elnöke, tartotta és többek 
között ezeket mondta:

— ürömmel állapítom illeg az elmúlt ötveil óv történő- 
léből, hogy nzt az ideális Célt, amelyet alapítónk, bob 
dogul! gróf Ktterhihy Ml Itt a kitűzött, a Club egy porcra 
som tévesztette szem elől, „ftp testben ép lelket erősitenl‘‘ 
volt n jelszava és ez a miénk is maradt. A ml különös 
érdemünk, hogy « lton Hiten érit — a Magyar ^ttldellkal 
Club niUntdja nyomda — Magyarorszdpv az uttövds ér
deme, — ti Szabadtéri sportalt diadala felé. 

r

lla zárt dobozokban vásárol

ti

le
Gazdaságos: i egolcsóbb. S

ÍHYVES DEZSŐ R.-T. dlvntkelmcárnházában

egy-kéí elsőrendű eladó
I fölvétetik. Boniuta tkozáR n reggeli órákban 

\'!F. Károly-körut !> alatt

ha egy gsészo

Boon*s cacaőí
iszik.

"FÓiaSílSn* u,c|’ta szervezet részére szükséges leg
I ■ fontosabb tápanyagokat tartalmazza.

■ O''S ICl nrt 'f'E ■ ■ n’01^ n legfinomabb minő- 
í\! VCl ségiicnc.’tóbubókból készül.

naszkodásra, mint a többi színházaknak, búi 
szanálásukra kétségtelenül szükség van, vágj 
szükség lesz a jövőben. Én azonban azt. tar
tom, hogy

jobb korán, mint későn,
amikor már a hullámok a szájáig érnek az em
bernek. Azért vagyok most itt és barátaimmal 
együtt ezen a szanáláson dolgozom.

— Mondja, Mr. Blumenthal, az ön véleménye 
szerint jobb vagy rosszabb lesz a jövő szezon?

— Hiszem, hogy jobb lesz. A valuta reform
föltétlenül jó hatással lesz az általános gazda
sági viszony okon keresztül a színházi viszo
nyokra is, mert reformálódik a publikumnak 
a milliárdos számjegyekhez szokott irrationá- 
lis gondolkodásmódja, végeredményben tehát 
a színházukkal szemben tanúsított magatartása 
is. Én egyet mondhatok csak: a Vígszínház 
és testvériéin háza meg fogja tenni a köteles
ségét a publikummal szemben. (e. z.) 

■ I

fii. kerület: sárga 25, kék 340; IV. kerület! 
sárga 181, kék 127; V. kerület: sárga 159. kék 08;
VI. kerület: sárga 260, kék 186: VII. kerület: 
sárga 430, kék 150; VIII. kerület: sárga 381 
kék 401; IX. kerület: sárga .118, kék .146; X. ke
rület: sárga 60, kék 45.

összesen: sárga 1621, kék 1498.
Érvénytelennek nyilvánítottak 177 szavazatot 

Az első nap választási eredménye szerint 
tehát a hivatalos Egyesült Biok kapta a 

szavazatok nagyobb részét.
Ma, hétfőn szavaztatják le a fővárosi keres

kedőket, a mandátumokat listák szerint pedig 
kedden osztják föl.

Gróf Esterházy Miksa elvét: 
n MAG mindig hilRéges 

ezen elvtől sohasem tért el — és 
az ötvéii év nemcsak a magyar 
annak nz egész generációnak

„sportot n sportért fiz- 
szerétéitől szolgálta, — 
nem Is fog eltérni. Ez 

sport története. — do 
nz ógéSfc generációnak is, — nnicly nálunk n 

nportbnii nevelkedve — n magyar közéletnek annyi érté 
kos embert adott.

A „régi gárda" nevében Pékár Gyula beszélt 
nagy hatással, majd Porzsolt Kálmán emléke
zést. illeg a múlt dicső emlékeiről. Az üdvözlő 
fölszólalásök Sorát József kir. herceg, a klub 
védnöke nyitotta meg, aki igy buzdította az 
atlétákat:

— h'ivdnoni, hooy Mfigyarorsztífl reményteljes jövője a 
griff madaras atléták erős karjain nyugodjék és példáju
kat kövesse minden becsületcs magyar ember.

M^staRapltja

Hooit's cacaóí
úgy kérje a kereskedőktől

u hozzájáró szelvényeket, melyek ellenében

ízléses Mvltelü 
csészét és tálcát 
Aap ajándékba

’/i kilogrammos dobozhoz 4 darabot 
’/< kilogrammos dobozhoz 2 darabot 
’/d kilogrammos dobozhoz 1 darabot
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magyarkorona sxtíárdulásápa 
ne építsünk péntíigyi légvárakat

(A Reggel munkatársától.) Hamar megfeled
keztek arról az emlberdk, hogy az aíjgol font, 
huróva vezetőyalutája, nem a háború alatt 
vesztette el előkelő pozícióját. A fontsterling 
nem a háború, hanem a béke sebesültje. A há- 
ború cilcitt (ilifj 3%-kal sillyedt békeszlnvonalfi 
alá. csak 1919 tavaszán, amikor a békeszerződé- 
sok előrevetették árnyékukat, kezdődött meg a 
font csuszámlása, míg 1920 tavaszán a. mély
pontot el nem érte, elveszítvén értőkének 
3i°/o-át. ötesztendei szívós és nehéz küzdelem 
árán vergődött föl az angol font békeszinvona- 
Iára és e küzdelem utolsó fázisában kapcsoló
dott a. magyar korona és a magyar gazdaság 
sorsa is az angol fonthoz. Egy rövid esztendő 
alatt

a magyar gazdasági élet keservesebb áldo
zatokat volt kénytelen meghozni, minden 
szegénysége ellenére is, mint amennyit 

tőle joggal elvárni lehetett
0s ez az oka talán annak is, hogy ez impozáns 
eredményt, a magyar pénz biztonságának 
megszilárdulását, amely automatikusan fűző
dik a iont aranyparitásához, nem fogadjuk 
valamennyien osztatlan örömmel. Légvárakat 
senki ez országban nem épitett és senki sem 
várta azt, hogy az angol pénzügyi protektorá
tus egyúttal azt is jelenti, hogy angol megér
tés, angol józanság és angol előrelátás költö
zik a magyar politikába. De annyit joggal vár
hattunk, hogy a fenyegető szükség nyomása 
alatt a magyar pénzügyi politika tisztultabb 
fővel, számol az ország minden rétegének 
anyagi erejével.

Egy angol statisztikai fölállítás szerint, ha 
egy angol szellemi nfunkás keresetének vá
sárlóképességét 100-nak vesszük, ugyanannak 
a munkabérnek a vásárlóereje Parisban már 
csak 74, Berlinben 03, Milanóban 50 óh Becs
ben 46! Mennyit tesz ez ki vájjon nálunk? 
/í legvérmesebb számítás szerint is csak 35-t. 
S abban az ország-bán, ahol a koresetképesség 
ilyen szörnyű mélységekig sülyodt, ahol a 
lakosság értelmileg legsúlyosabb rétegei a 
pauperizm isba hanyatlottak, ott még mindig 
magasan a nagy diadallal elért fontparitás 
fölött van a hivatalos szorzószám é« hiú 
remény, hogy a közel jövőben eltörlik azt az 
adónemet, amit neutrális néven kincstári ha
szonrészesedésnek neveznek és amelynél

fa utászt ikusabh fogyasztási adót még a 
kaineriáliák virágzásának korszakában sem 
mertek volna a dikasztériuniok a lakosság 

váilaira rakni.
A font parit ásnak azonban politikai szempont
ból, gazdasági hatásaitól egészen függetlenül, 
egy fontos köveikezmenye lesz. A magyar ko
rona autómat ikusan elérte a dolláralapon sza
nált osztrák korona színvonalát és igy magá
tól adódik meg az összehasonlítási alap az 
osztrák és a magyar viszonyok közölt. 
Ausztria is legyőzött állam, Ausztriát is sza
nálták és ime, mégis milyen nagy a különb
ség a. két ország között. Xz osztrák munkabér, 
az osztrák átlagjövedelem mennyivel maga
sabb, mint a miénk, a megélhetés mennyivel 
könnyebb és síz élet színvonala, mennyivel 
magasabb! Pedig Ausztriában is konzervatív 
kormány van uralmon hosszú idő óta, anélkül, 
hogy azokhoz a kényszerítő politikai metódu
sokhoz folyamodott volna, amelyek nálunk, 
úgy mondják, elkerülhetetlenek.

Gazdasági javulás és a politikai nyomás 
csökkenése szoros összefüggésben vannak 

egymással
s a fontparitás nemigen fogja, csökkenteni ba
jainkat. ha a pénzügyi, de az általános politika 
rendszerében ,is változás nem áll be. A fogyasz
tás lőcsök kenése, lám, nemcsak a kereskedőket 
kergeti csődbe, hanem a gazdák bajait is sza
porítja. A kamatláb magasságával egyidőben 
esnek az állatárak is, végül megdöbbenéssel 
kérdezziik, vájjon 

~Plng-pong
asztalok, készletek legolcsóbban

KERTÉSZ II., Andrássy-ut 36

kinek volt egyáltalán haszna ebből a pénz
ügyi politikából?

A kereskedőnek nem volt, a munkásnak nem 
volt s végül a parasztnak sem volt. Pedig 
könnyelműség volna föltételezni, hogy a ma
gyar államgazdaság a font aranyparitásával 
túl van minden bajon. Azok az okok, a 'Myek 
a font értékcsökkenését előidézték, nagyobb 
részükben még ma is fönnállanak. Veszedelme
sen közeleg Angliában a munkanélküliek száma 
a másfélmillióhoz, a világpiacon a fémárak 
ijesztő mélypontra sülyedtek, jeléül annak, 
hogy az angol nehéziparnak nincs, vagy nagyon 
kevés a munkája, az angol gazdagság egyik 
főforrása, a lancastershirei pamutipar munka 
nélkül áll és versenyképtelen a világpiacon. 
Messze vagyunk még attól, hogy elvethessük 
a jövő gondját s légüres térben építgessünk 
pénzügyi légvárakat!

X Az értékpapirhatáridőüzlet és az adó le
szállításától a tőzsdei forgalom megélénkülését 
várják. Az értéktőzsde közönsége körében szá
mítanak arra, hogy már a legközelebbi tőzsde
napokban akulisszpapirokban kissé megélénkül 
az üzlet. A tőzsdeadó leszállítása és az ultimó-, 
illetve médio-üzlct bevezetése lehetővé teszi a 
vezetőértékekben adó kulisszálást, amelyet 
eddig az aránytalan nagy adó és az egyhetes 
kötelező szállítás akadályozott. A kulissztcvé- 
kenység megélénkülése örvendetes jelenség 
lenne, mert a tőzsde minden ármozgalma eddig 
a kulisszból indult ki. Bizonyosra veszik, hogy 
az értékpapi rhatáridőüzlet helyreállítása a 
tőzsde forgalmára buzditólag hat, az a határ
időüzletet további értékpapirkategóriákra is 
ki fogja terjeszteni.

X A román lei katasztrofális zuhanása a 
londoni tőzsdén. Londonból táviratozzak: A 
román lei árfolyama a londoni tőzsdén néhány 
hét alatt a font sterlinghez viszonyítva 900-ról 
1085-rc esett. Ezt a katasztrofális zuhanást an
gol pénzügyi körök főképen annak tulajdonít
ják, hogy Romániában nincsenek nagyobb 
gabonakészletek, a gabona ára hanyatlott és 
Románia adósságait nem rendezték.

X Az Iparbank öt milliárddul emeli föl alaptőkéjét. 
Téves hírek nyomán az a hír terjedt el, hogy az Iparbank 
fölszámolását határozta el. A Heggel érdeklődött a 
Pénzin főzeti Központnál és az Iparbanknál a hír valódi
sága felől, mind a két helyen kijelentették, hogy a hir 
egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Az Iparbank 
ugyanis május havában öl milliárddal emeli föl eddigi 
alaptőkéjét.

X Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Cliorin Ferenc elnök
lete alatt tartotta rendes évi közgyűlését. A napirend 
előtt az igazgatóság nevében Hcinrich Ferenc mondott 
emlékbeszédet n társulat elhunyt elnökéről, id. dr. Chorin 
Ferencről. A részvényesek nevében Zelovich Kornél em
lékezett. meg az elhunyt kimagasló egyéniségéről. A 
közgyűlés elhatározta, hogy a társulat elnöke nevére a 
Magyar Tudományos Akadémiánál 500 milliós alapít
ványt létesít, 50D milliót pedig az elihunyt nevét viselő 
bányamunkás-szanatóriumalapra szavazott meg. 1924. évi 
osztalékul .30.000 K-t állapítottak meg; az osztalékszelvény 
e hó 11-től kerül kifizetésre. Az igazgatóságba dr. Teleszky 
Jánost; a föliiigyelőbizottságba dr. Stefanits Istvánt vá
lasztották. Kimondották az Esztergom—Szászvári Kőszén- 
bánya rt.-gal, az Eszakmagyarországi Egyesitott Kőszén
bánya és Iparvállalat rt.-gal. az Esztergom vidéki Kő
szénbánya rt.-gal és a Hungária Mészipar rt.-gal való 
egyesülést és elhatározták az alaptőkének 160.000 db. 
1)100 K n. ó. részvény kibocsátása által1 750 millióról 910 
millióra való emelését. Chorin Ferenc, elnök bejelentette, 
hogy a részvénycsere folytán rendelkezésre álló 102.500 db 
Salgó-részvényből a Kereskedelmi Bank 50.000 dbot a 
Schwcizerischo Bank-Vercin vezetése alatt álló svájci 
csoportnak. 52.500 dbot pedig J. II. Schrocder londoni 
cég vezetése alatt álló angol-amerikai csoportnak adott 
el. E tranzakció reményt nyújt arra, hogy a Salgó-rész- 
vények részéro uj piac nyílik.

X Budapesti Gőzmalom o hó 11-ón tartja közgyűlését. 
Az idol osztalék valószínűleg az elmúlt évi háromszorosa 
lesz, tehát .5000 K-val szemben 15.000 K. Ilyen arányban 
fizetnek majd osztalékot a Budapesti Gőz érdekköréhc'z 
tartozó malmok is.

X A Kereskedelmi Hitelbank és a Schopper fúziója. A 
Magyar Kereskedőim! Hitelbank RószvónytArsnság köz
gyűlése olhatároztn., hogy a kimutatott 2.050,29.3.259 korona 
tiszta nyereségből részvényenként 1500 korona (750 száza
lék), a Schopper ,1. G. Rt. a kimutatott 1.895,752.905 ko
rona tiszta nyereségből részvényenként .3000 korona (1005 
százalék) osztalékot tizet. A közgyűlés elhatározta, hogy 
a Schopper ,1. G. Rt.-ot magába olvasztja és mindon 
Sclioppcr-részvényórt 2 darab Magyar Kereskedelmi Hi
telbank-részvényt ad költsógmentoson. A részvények ki
cserélése június 1-ón kezdődik. A cég uj szövöget Magyar 
Kereskedelmi Hitelbank — Sohoppcr J. G. Rt. lösz.

XA Haltenyésztő és Hnlkoreakcdelml Rt. mindon két 
régi részvényre három uj részvényt ad ki darabonként 
1.3.000 koronáért a régi részvényeseik nők. Az olővótoli jog 
május 2—11-iko között gyakorolható a Magyar Olasz Bank 
Rt.-nál.

A
Salgá-Tarjáni Kőszénbánya 

Részvény-Társulat

igazgatósága és fölügyelőbizottsága 
mély megilletődéssel jelenti, hogy 
a társulat alelnöke és hosszú évti
zedeken át ügyvezető-igazgatója

Reimanii üzár
ur

m. kir. udvari tanácsos, a vasko- 
ronarend lovagja

f. évi április hó 26-án elhunyt.
Az elköltözött közel 56 évig állott 

társulatunk kötelékében és végig
kísérte annak egész fejlődését. Min
den gondolata, minden törekvése a 
társulat fejlesztésére, naggyá, növe
lésére irányult. Egész lénye össze
forrott vele. Mint a társulat ügy
vezető-igazgatója, majd később al
elnöke, párját ritkító buzgalommal 
és törhetetlen akaraterővel védte a 
társulat érdekeit és mozdította elő 
fejlődését. Neve mindenkorra ösz- 
szeforrott társulatunkéval.

Emlékét igaz tisztelettel és ke
gyelettel fogjuk megőrizni.

Budapest, 1925 április hó 27-én.
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tölgy, vitrines kom- 
plott, 4’5 millióért 
külön külön is átadó

együtt 
13'5 millió K-ért

Podmnnltikv-utca i4.

topoly, teljes 
berendezés 

millióért

Uriszoba klubgarniturávaí

A
Saígő-Taijáni Kőszénbánya 

Részvény-Társulat 
tisztviselői kara mély szomorúság- 
gal jelenti a társulat alelnökinek és 
évtizedeken át ügyvezető-igazgató
jának

Relmann Lázflr
ur

udvari tanácsos, a vaskorona-rend 
lovagjának

f. hó 26-án történt gyászos el
hunytat.

Mélyen lesújtva állunk az elköl
tözött ravatalánál, ki hosszú évtize
deken át megértő, szeretett főnö- j 
künk és atyai jóakarónk volt.

A tisztviselők sorából emelkedett 
magas állásába, melyben minden
kor csak a tisztviselők jólétének 
emelésére és biztosítására gondolt.

A tisztviselői kar minden tagja 
szeretettel és tisztelettel vette kö
rül és emlékét is mindenkor hálás 
kegyelettel fogja megőrizni.

Budapest, 1925. április hó 27-én.

Alakulóban levtf gyópxlnt4aet keres, a felekkel 
való érintkezésre alkalmas, jó fellépésű 

müveit urhölgyet
Jelentkezni lóhot. VII, Hungária-körut 11/n (István-at 

sarok) hétköznap délelőtt 10—12-ig

TRENCSÉNTEFLIC 
csodás sikerrel gyógyít 

csúzt, köszvényt, lsehiast
Ideális tavaszi kúrák. Nap! penzió (lakás, étkezés) az olőidónybon 40 cseh korona. 3.3% utazás! kodvozmóny. 
Prospektus és fölvilágosltósok: FUrdőitfnz|íatósArt Trencinnskc-Tenllce, Lafnycttc áruház, Budapest. V, Lipót- 

körut 21 vagy Telefon 81-70

J vizsgájára garancia 
I mellett előkészítjük. 
'! Nyomtatott uj jegy- 
• zetek. Félévbcszámi- 

j tás elintézése 
í FONETIKUS 
. JOGI SZEMINÁRIUM

Budapest, VII, DoliAny-utca 88. Telofon: József 124—57
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Egy halászbárka hat utasa Révfülöp mellett 
vasárnap a viharzó Balatonba veszett

A bárka roncsai vasárnap éjszaka a partra vetődtek 
A vihar végigsöpört az egész Dunántúlon

Balatonfürcd, május 3.
(A Bégnél tudósítójának telefon jelentése.) 

A napok óta tartó viharos májusi idő a Bala
tonon vasárnap fölborított egy halászbárkát, 
amelyen hat halász volt.

A bárka hat főnyi személyzete a vihar 
áldozata lett.

Pénteken indultak útnak a halászok a Révfülöp 
melletti Badacsony-Zánka község partjáról. 
Vasárnap délután a vihar föl fordította a bárkát.

A tajtékzó hullámok lesöpörték a bárkába 
kapaszkodó halászokat, akik valamennyien 

a Balatonban lelték halálukat.
Vasárnap este a késő órákban vetődtek partra 
az összezúzott halászbárka roncsai.

Vasárnap fokozott erővel 
folytatták a pártok a választási agitáclót 

Tízezrek ünnepelték a fővárosban a demokratikus gondolatot
(A Reggel tudósítójától.) A Vigadóban le

folyt impozáns nagygyűlésen kívül a Demo
kratikus Biok vasárnap számos gyűlést tar
tott a főváros minden választókerületében. 
Ezeken a gyűléseken a választóközönség tíz
ezrekre rugó tömegei vettek részt, és tűni ettek 
lelkesen a demokratikus gondolat mellett. 
Ugyancsak gyűléseket tartott vasárnap a 
Ripka- és Wolff-párt is. A Reggel tudósitói e 
gyűlésekről az alábbiakban számolnak be:
„Villamosjeggyel akarják a népet 

kiengesztelni"
A Demokratikus Biok vasárnap délelőtt 

gyűlést tartott a famunkások Váei-uti 
helyiségében. A gyűlésen mintegy .5000 főnyi 
hallgatóság vett részt. Az első fölszólaló dr. 
Földváry Béla. volt, aki fölolvasta egy Ripka- 
párti listavezető kormányfőtanácsos levelét, 
amelyet „háziúr kartársaihoz" intézett, hogy 
Írják alá Ripka ajánlási ivét.

Stern Szerén a kurzus politikájának bűneit 
és mulasztásait ismertette, amelyek — úgy
mond — lezüllesztették a közlekedést, a köz
élelmezést és a lakásügyet. Utána

Fényes László 
szólalt föl:

— Egy heti meghosszabbii'c-a a választási küzdelemnek 
— úgymond — legjobban bizonyítja, hogy c-ak küzdeni 
kell: az eredmény nem marad cl. Most egyszerre leszál
lítják a villamos vileldijdt; miért nem tetté!: eddig. 
Bizonyitéka ez annak, hogy

olcsóbb lehetett volna eddig Is a villamos, <lc nem 
akarták olcsóbbá tenni.

Most, hogy látják, mennyire utálja őket a főváros népe, 
most alkudoznak: hát ha leszállítjuk c:t. leszállítjuk 
azt...?! Most olcsóbb viHamosjeggycl akarják a népet ki
engesztelni. A főváros népe azt üzeni nekik: hn eddig nem 
tettók, tőlük mdr nem kell, leszállítják majd a ha'adó 
pártok a munkások képviselői. Az arany középút a 
Szahara sárga homokjának útja, amelyen egy t-é'pupu 
teve halad: a reakció tevéje.

Az egyik púp a Wolff-párt, ti másik a Rtpl. t •pá-t.
A XI. választókerület vasárnap délután az 

Erzsébet királyné-uti Puskás-vendéglőben tar

Szombathely, május 8.
(A Reggel tudósitójának telefónjelentése.) 

Tapolca közelében Gyulakeszi községben a va
sárnapi vihar egy lakóházat teljesen ledöntött. 
A ház lakói az összeomlás előtt még Idejében 
elmenekültek. A vihar több házat súlyosan 
megrongált és nagy károkat okozott.

A szombathelyi pályaudvaron is nagy pusz
títást vitt véghez a vihar. Vasárnap délután a 
szél lesodorta a déli-vasúti fütőház hatalmas 
palatetejét és a lezuhanó tető az ott veszteglő 
gépeket eltorlaszolta. Több mozdony megsérült. 
Ugyanekkor egy mozdony szikráitól kigyult 
egy vagon szénarakomány, amely elhamvadt. 
A nagy eső megakadályozta a tűz továbbterje
dését.

tott lelkes nagygyűlést. Fölszólaltak: Pajor 
Rudolf, Lázár Miklós, Stern Szeréna ós Tarr 
Béla.
Ripkáék csak 762 ajánlást kaptak 

a 18. kerületben
A lágymányosi demokrata körben vasárnap 

délután Krammer Adolf elnöklésével igen né
pes gyűlést tartottak, amelynek első szónoka

Pikler Emil
nemzetgyűlési képviselő volt.

— Bécsbcn — mondotta — tisztán szociáldemokrata több
ség kormányoz ós mégis virágzóvá tették a várost. Itt 
most a polgárság és munkásság együtt fogja megmu
tatni, hogy

ennek a városnak élni és virágozni kell.
Bibi ti-Horváth János volt a következő föl

szólaló. Zajos derültség közben Ernst Sándor 
politikai szereplését gúnyolta ki és azt mon
dotta, hogy igazi érdemeket csak a mennyben 
fog szerezni. Ezután

Bállá Aladár
beszélt, aki tudvalévőén nem vállalt jelölt
séget.

— Mint a demokratikus ellenzéki bioknak közkatonája 
buzdítok — úgymond — mindenkit erői 'Jcs harcra a 
reakció ellen. A Ripka-párt a H. kerületben érni: 762 
aláírást tudott szerezni. A Demokratikus Biok ellenfelei
nek se múltja, se Jövője, se elve, se meggyőződére nincs.

Gáspár Fülöp hatásos fölszólaló só bán n kur
zus hazudozásaira mutatott rá. Fóthy Vilmos 
WolíTékat Luciferekhez hasonlította, akik elő
ször bűnösnek mondották ki Budapestet, hogy 
azután bűnbe és nyomorba taszíthassák és rej- 
tólt céljaikat elérhessék. Kiár Zoltán dr. azt 
fejtegette, hogy a kurzusnralomban ni’fó’o 
gyilkosok szoroj eilek.

A rokkantiak választási gyűlése

A szociáldemokrata párthoz csatlakozott 
hódi rokkantak gyűlése vasárnap délután folyt 
le a Vasmunkósottlion Thököly-uli székházit ben. Elfőnek

Fényes László
ismertette a rokkantak sérelmeit é-s követelé
seit:

Volt egy Monarchia — mondotta -j, nmolyuok népei 
a világháborúban egyformán szenvedte* és

a koldus Ausjirla hadirokkantjainak tizen négyszer 
több rokkantdijat ad, mint a buzntermő, agrár 

Magyarország.
A hadiözvegyek itt havi 2Í.000 koronát kapnak, azt is 
papiroson, Bécsbon és Ausztriában pedig 280.Oóo koronát 
—. valóságban. Az ő szenvedésük a mi küzdelmünkhöz a 
zászló: mi a rokkant hősöknek és hadiözvegyeknek szerén)/, 
de becsületes megélhetést akarunk biztosítani. Ezeket az 
állapotokat megváltoztatni, kísepriiznl a közönyösséget, 
kiieprüznl a tehetetlenséget, ktsepriizni az egyéni érdeke
ket a városházáról, megyünk oda: jertek velünk, emel 
jetek, segítsetek a győzolemre!

„A hercegprímást Is meggyaláz
ták I" — mondja Ripka

A Ripka-párt józsefvárosi szervezete vasár
nap délelőtt a Gutenbcrg-palotában levő 
Omnia-mozgó helyiségében tartotta gyűlését. 
Már a plakátokon jelezték, hogy mindenki 
hozza magával a szavazószelvényét és a gyű
lés kezdete előtt

a nagyterem bejáratánál külön bizottság 
volt megbízva azzal, hogy — a szelvénye

ket gyűjtse.
Dr. Ripka Ferenc 

kormánybiztos szerint az ő pártja van a lég* 
rosszabb helyzetben, mert a realitások utján 
jár.

— Nekünk olyan fegyvertár — úgymond — nem áll a 
rondolkezósünkre, mint a jobb- és baloldali szélsőségeknek. 
Ml nem tehetünk kápráztató ígéreteket, nem izgathatjuk 
az osztályokat és a folekezeteket egymás ellen.

— Mit várhatunk a törvényhatóságban a szélsőségektől* 
(Egy hang: ..Semmit!") Még annál Is kevesebbet, tisz
telt polgártársaim. Elismerem, hogy a szociáldemokraták 
az utóbbi években bizonyos bölcs mérséklést tanúsítottak, 
mindazonáltal a polgárság nem csatlakozhat ahhoz a 
pórihoz, amely minden polgári intézménynek elkesere
dett ellensége.

*
A Wolff-pArt városházi uralma a hozzáfűzött remé

nyeknek ogy kis töredékét som tudta beváltani.
Ehelyett kitermelték a gyülölségnek oly mérvét, ami
lyenre eddig nem volt példa. A hercegprímást is meg- 
gyaldztdk. Az egyik szélsőséges oldalról azt kiabálják 
rám, hogy rtlhadt keresztény, zsidóbérenc vagyok. A má
sik oldalról pedig azzal vádolnak, hogy lepaktdlhnn 
Wol fiókkal vagy ha még nőm paktáltnm le, a jövőben 
együtt leszek velük. Kijelentem, hogy

senkivel nnm paktáltam, abszolút érintetlen voltam 
és vagyok.

A közvélemény kegye fölemelhet vagy elhagyhat, de én 
az elveimet soha el nem hagyom.

Ezutár
Kóilay Tibor

bőszéit.
— Vannak, akik azt hiszik — mondotta —, hogy m 

választási harcokban nem a középút a helyes. Ezeknek 
nincs igazuk. Azt hiszem, sokaknak a meggyőződése, 
hogy a demokrácia nagyon szépen meg lehet- Vázsonyi 
nélkül és a kereszténység meg lehet Wolfí Károly nélkül.

Dr. Gaál Endre, Belopotoczky Kálmán, 
Brcycr József és Osvát István fölszólalása 
után a Ryülés szónokai az Aradi-utcában levő 
Odcon-mozgóba mentek, ahol újra elmondták 
ugyanezeket a beszédeket.

Vasárnap délelőtt 11 órakor n Ripka-párt a Belváros
ban Is gyűlést tartott. Gadr Vilmos elnöki megnyitójá
ban a megértő és alkotó munka szükségét hangoztatta, 
mint a. vezérgondolatát annak a politikának, amelyet 
Rlpkft pártja lilrdol.

Sicgescv ,ló:s<'! dr. egyetemi tanár beszédében kijelen
tette,| hogy nem tud elképzelni olyan könnyelmű polgárt, 
aki ne csatlakoznék n Ripka-párthoz.

Értesítés ’ I
Üzletemet május hó 1-én

(Bc!ví’rC6l
tó Takarékpénztári 

épület)

Millió és millió ember
iszik naponta kávét, mórt üdítőnek, 
táplálónak és Ízletesnek tartja. Ezek- 
j*d a tulajdonságokkal azonban csak
is a valódi, bamiS’itatlan babkávé bir.

Meinl Gyula___ «.A1b«s id
I \ ■

helyeztem át és káréin tisztelt vevőim további szives pártfogását, 
tok s'b.":ilvílsz‘ 'bvntujrlonsugok iingy választékban megérkez- 
^ddkteáíl^On “ "• é' ^ök“gnck megtekintésre is

MOLNÁR EBE
selyem- és szövetáruliúza 

IV, Apponyí-tér 5. sz.

SZAKORWkii

PiTROFF MIKLÓS
ok*. qópÓAzmérnöif. airtóspccinHs’a

$ÖFFŐRISKQLAJA 
nzomólyos vezqtéso mellott. Fölvételi iroda: Erzsébet- 
kürtit 28. szám, I. om. 10. Telefon: József 110-79. Kiképzés 
sajtit luxusautókon. Követkoző csonorttnnfolynm 1,2IH).O(IO 
koronás tandíjjal, moly részletekben is fizethető. 
Szakmabelieknek engedmény. Magánklképzós is.

rendelő
vér ásnimilbetiicok rúnáié.

.. .,IIMM4itM8, HÜ8T 8ALVAÜSAN OLTÁS
UondolóE egész nap. Kákóczt-ut 02. i. om, 1( n6kussal BZClűben NINA PAPÍR
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól méltóságos és kedves barátunkhoz, 
Farkas Imre tanácsos és költő úrhoz, úgyis 
mint budai kiskocsma-szakértőhöz ds operett- 
íróhoz?

— Iliik, a jebuzeusát. ennek aztán sok elme
reng ja van...

— Van annak, aki fiatalkorában igyekezett 
a kislányok kedvében járni. Most aztán, hogy 
a kisjányokból édesmamák lettek, bizony el
mennek, a régi ideál darabjához, akármilyen 
jeges cső esik is a felhős mennyországból. Far
kas Imre „Májusi muzsíká"-ját olyan rózsa
koszorú tapsolta végig a szombati premieren, 
hogy „Móltuci" urfinak — ahogy a miniszteri 
tanácsos ur Öméltóságát intim körben neve
zik — ugyancsak cl kezdett csillogni a bajusza 
két szárnya. Mint a rántoltcsirkét a „Vén dió- 
fá"-nál, úgy ette a publikum a költő ur páni- 
rozott operáttlirájál s mint az édes, illatos 
cpcrbólél. ugy illa a friss, pezsgő muzsikát. 
Ilosvay Bózsi, rózsaszínű fruskakorára emlé
keztetőén, színes volt, mint egy szalag, ifjú
ságiink szerelmének szőke hajában és szagos, 
mint egy csokor ibolya, amit ővele szedtünk, 
az erdei, tisztáson, majd megélték már a fő
próbán is. l)c az egész gárda, amely pedig ren
desen a dráma nehéz koturnusaiban, legjobb 
cselben a francia vígjátékok escarpcnjébcn 
dúl!-fűlt vagy trott-ozott a színpadon, ugyan
csak kitelt magáért az operett everlasling fél
cipőiből is. A heroinatermetü, fekete Lázár 
Mária, az orosz karakter szerepekhez szokott 
Makláry. Bérczy, Bánóczy, Nagy Gyula, vala
mennyien olyan opercttcnscmblét alkottak, 
hogy nyugodtan leszerződhetnének ugy, ahogy 
vannak — a szomszédba. Persze, Farkas Imré
vel nem lehet bírni, fünek-fának a nyakába 
borul és egyszerűen nem hiszi el, hogy — nem 
bukott meg.

— Na, na, na...
— Hallja maga, Bipka-párti listavezető, ne 

rontsa itt a. kedvemet, úgysem' fog sikerülni 
magának. Itt a szép május, legyünk jóked
vűéit, szeressük egymást, tavasz van.

— Brr... de fázom... Igaz, persze, tavasz 
van — és szanálják a színházakat, mi?

— J7ífí aztán. Nem mindegy az magának, 
hogy télen szanálnak vagy tavasszal? És ha 
megpukkad, akkor is szanálni fogják vala
mennyit. A Vigbcn Mr. Blumenthal reggeltől 
estig szanál, csukott ajtók mögött, igaz, hogy 
egyelőre újabb dollárok nélkül.

— ... Bömök.
— Ne vihogjon, mert a Vignél marad minden 

a régiben. Hiába suttognak összc-vissza igaz
gatóválságról, eladásról, bérbeadásról, mind
ebből egy szó sem igaz. A Víg a jövő héten be
mulatja az első számú nyári darabját, a 
„Csirke fogó"-t, utána pedig a „RiqucHe“-et, 
amely egy párisi 
bús története. A 
Menyhért fordítja 
Berlinben Katiié

első számú nyári darabját, 
utána pedig a 

telefonos kisasszony édes
francia operettet Lengyel 
és női főszerepét, amelyet 
Dorsch játszott, Kosáry

í
K ö s z c r e

ltosvay Rózsi 
lazftr Mária
KoewóKW 
Bárczy Ernő

p 1 ö k ;
Makláry Zoltán 
BánáczB Dezső 
Lévai Berta 
Sugár Lajos
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Emmi, az amoroso-szerepcl — Lukács Pál(!) 
fogja játszani.

— Nem érdektelen szereposztás! Na és a Fő
városiban?

— Vagy egy angol operett, vagy egy magyar 
újdonság következik, ha a revüt leveszik a 
műsorról, — nagy bánatára a jcunesse d’orée- 
nek, mert a girl-ök, bizony, pakkoknak és men
nek vissza édes hazájukba, a ködös Albionba...

— Már kivéve, aki itt marad...
— Na ja. Egy páran beállnak ismert főúri 

házakhoz, műkedvelőknek, egy páran meg
maradnak a színészetnél. De a többség azért 
mégis csak utazik. Lesz nagy csiri-csáré a 
pályaudvaron, fare-well Johny, fare-well 
Paulina, fare-well Pat. isten veletek görlicék; 
aztán majd írjatok vagy egyszer...

— Mondja, kérem. Maga nem nagyon sze
rette a görlicéket.

— De. Csak a görlicékről meg kell mond
jam őszintén, hogy idejöttek egy szál incro- 
yablc-ben egy necessairrel a hónuk alatt és 
most angol bőröndök között, tele brilliánsok- 
kai mennek vissza. Ami rendben van. Csak az 
nincs rendben, hogy egy kissé hangosak vol
tak ittlétük alatt, túlsókat szerepeltek, be- 
csiptck saját maguktól, ahová ment az ember, 
mindenütt turbékolt egy görlice egy luccat 
szmoking között, ük személyesen jöttek el a 
hadisarcért, viszik haza magukkal, otthon 
most majd férjhez mennek a boy-hoz, ők nem 
panaszkodhatnak majd Magyarországra, mint 
honfitársuk. Scotus Viator. Keressék föl és 
győzzék meg. hogy ez a Magyarország, ez egy 
nobel ország Mr. Viator. Indeed!

— Bömök.
— Nna! És most örömöt hirdetek a Faubourg 

St. Léopold kulturhölgy cinek: szombaton dél
ben érkezik Pestre az „özlábuf Orska Mária 
(ékszerek nélkül!), egy hétig marad és ezúttal 
olyan szerepekben is föllép a Vígszínházban, 
amelyeket 'még sohasem játszott.

— Például?
— Például két Wcdckind-darabban, az 

„Ostern“-ben és a „Bausch“-ban, aztán a 
Sardou „Váljunk cV'-jébcn, továbbá megint 
eljátssza a „Musik“-ot és a „Schloss Wetter- 
stcin“-t. Lesz nagy izgalom és — tschatsche- 
nolás...

— Lesz!
— A Sipka-szorosban, pardon az Uniónál 

minden csöndes. A Belvárosiban Jaques 
Bevall legújabb darabja, az „Amant revéé'1 
(„A megálmodott szerető") következik, a két 
nagy női szerepben Titkos Ilonával és Forray 
Pózával; ez a darab az első nagy francia 
siker a háború óta — Berlinben, ahol Erika 
Gliissner játssza a Titkos szerepét, a Kűnstlcr 
Theaterben. A többi fronton a helyzet válto
zatlan. S ha még elmondom, hogy Péchy Erzsi 
Parisban járta alatt leszerződött a Folies 
Bcrgéres-bc egész júliusra egy revü főszere
pére, akkor már csak a pletykáim vannak 
hátra a maga számára, ó, Bcndeguzok Bendc- 
guza.

— Pletykáim???
— Igenis: im. A civileken kezdem.
— Halljuk, halljuk, halljuk!!!
— Egy ismert fiatal belvárosi bankár még 

ismertebb szépasszony felesége válik az urától. 
A nagyságos asszony tettét egy méltóságos ur 
kedvéért követi el, akit úgy méltóztasson el
képzelni, hogy — ő megy elöl, a nagyságos asz- 
szony pedig szalad utána...

—- óriássi! Tudom, hogy ki az. Na és a má
sodik?

— A második is kedves. Tudja, ugye-, hogy 
szinmüvészetünk hölgyei között dühöng a 
„fásW-őrület. Folyton fáslizzák a lábukat, 
hogy szép, vékony maradjon. Éjjel fásliban 
alusznak, mint a pólyás-béby-k, sőt a színpa
don is, ha tíz perc idejük van, hamar befásliz
zák a lábukat, nehogy azalatt is, mit tudom 
én... így történt meg, hogy a múlt, héten 
Honthy Hannára rácsöngetett az ügyelő és 
ijedtében amúgy fáslisan szaladt be a szín
padra. nagy gaudiumára a publikumnak.

— Ilrrömök. Van még?

— Last bút nőt Icast; Tudja, hogy Fcdák itt 
volt pénteken Pesten egy napig — lévén Pécs
ben május elseji szünet a színházakban —, 
hogy megnézze magának régi dicsőséges sze
repében szép-fekete utódát, Lábass Jucit. Ahogy 
megérkezett, persze, azonnal fölkeresték az 
összes. barátnők, a Személynök-utcai lakás 
zsúfolva volt művésznőkkel, — úgyis, mint 
pályatársnőkkel, úgyis, mint barátnőkkel. Volt 
persze nagy csacsenolás, ez meg az, meg igy- 
meg úgy, csak éppen, hogy egy hiba volt: a 
házban a központi fűtést a háziúr május else
jének tiszteletére beszüntette és igy bizony na
gyon hideg volt. A hölgyek dideregve plety- 
káztak egészen addig, amíg Fedák el nem 
ment a színházba, hogy előadás után újból 
visszajöjjenek, mert Fcdák valamennyit meg
hívta vacsorára. Hogy jelent meg ezen a va
csorán Sólyom Janka, az elmés magyar di’zőz?

— Na hogy?
— Hát ünnepi vacsoráról lévén szó. termé

szetesen, derékig kivágott estélyi ruhában. 
Azonban a délután tapasztalt hidegre való te
kintettel. sőt célzással — meztelen karjain egy 
valódi Jackson-versenykorcsolyával...

* Herczeg Ferenc befejezte uj színmüvét. Hű
vösvölgyi magányában az utóbbi időben najpr 
történelmi színmű írásába mélyedt el az il
lusztris író, Herczeg Ferenc, akiről most jelent
hetjük, hogy uj színmüvét a napokban befe
jezte, Az uj darabról csak annyit árulhatunk 
el, hogy abban Kossuth Lajos és gróf Széchenyi 
István is szerepelnek. Herczeg Ferenc uj darab
ját már csak a jövő színházi szezonban mutat
ják be, minden valószínűség szerint a Nemzeti 
Színházban. Most, hogy a kitűnő író darabját 
befejezte, rövid üdülésre Balatonfüredre uta
zott, azonban a váratlan rossz időjárás miatt 
már ma, hétfőn visszatér Budapestre.

* Jubilál a Waldbauer—Kcrpely-kvartet. Az idén ün
nepli 15 évi működését a ma már világhíres B'o/rf- 
bauer—Kerpel}/ vonósnégyestársaság. A kitűnő művé
szek a jubileum alkalmából külön ünnepi hangversenyt 
adnak Budapesten, amelynek időpontját azonban még 
nem állapították meg. A hangverseny iránt természete
sen máris rendkiviili érdeklődés mutatkozik, a zene
kedvelő közönség örömmel várja az alkalmat, hogy ked
velt művészeit külön ünneplésben részesítse.

* Spiegel Annié Budapesten. Az Operaházban, Sándor 
Erzsi helyett, a „Mignon'' címszerepében, az este Spiegel 
Annié opcraénckesnő lépett föl. A vendégmővésznőnek. 
aki váratlanul ugrott be Sándor Erzsi szerepébe, nagyon 
szép sikere volt.

* Titta Ruffo a Városi Színházban. Titta Ruffo nagy 
neve ad Riszt e héten a Városi Színház műsorának. A 
világhírű baritonista két estén vendégszerepel s mind a 
két estén olyan szerepben, amelyet még Budapesten nem 
énekelt. Kedden, május 5-ón, a „Tosca“ Scarpiájában lép 
föl. amely alkalommal Walter Rózsi, az Operaház kitűnő 
művésznője lesz a partnere; pénteken, május 8-án pedig 
a „Bajazzók" Tonióját énekli; IJjoncavallo operája után 
Titta Ruffo koncertet ad, amelynek érdekes műsorán 
operaáriák, olasz és spanyol dalok szerepelnek. A nagy 
énekes e hangverseny keretében búcsúzik a budapesti 
közönségtől.

* üj Fanny. A Vígszínházban ma. hétfőn. Gaál Fran
ciska játssza a „Fanny és a cselédkérdés“-uek, Jerontc 
K. Jcroine rendkívül mulatságos vígjátékénak hősnőjét, 
az előkelő urhölggyó lett • varietégirlt. Hegedűs Gyula 
adja a főkomornyikol. Rajnai Gábor a fiatal lordot és föl
lépnek mindazok, akik a premieren dindalra vitték a 
pompás újdonságot: Gazsi Mariska, Kürthy Sári. Gyön- 
gyössy Erzsi. Sitkey Irén. Kabos Gyula, Szcrémy Zoltán. 
Dénes György. Külön szenzációja az előadásnak az angol 
girlek föllépése.

Kérdezze meg 
szomszédját, 

ismerősét, 
barátját, 
rokonát, 

hogy tetszett 
neki

OOLLY
a Városi

Színházban
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Barbette nem férfi, 
hanem nő!

A Royal-Orfeum májusi miisorán föllép egy 
fiatal hölgy, a neve Barbette és szőke mint a 
nap, szőke mint a nap. Barbette kisasszony 
száma a gyürühinták és trapézek menyországi 
magasságaiban, az orfeum menyezetének leg
magasabb, szinte már láthatatlan régióiban 
lebeg, repül, forog, mint ahogy a sirályok röp
ködnek a kék tengeren a hajók árbócai fölött. 
Selymek és bársonyok drapériái között, a reflek
torok kék és arany füzében, tollak és prémek 
hullámain, ékszerek bíborában, a zenekar el- 
csukló ámulatától, chopini csöndességétől ki
sérve jön ki a színpadra, két fehér borocskájá
val átölelve a páholyok magas ivét a földszint 
souterrainjét, az egész színházat s azontúl és 
afölött a színház forró levegőjét, amelybe föl
szállni kdszül, az örökké ólálkodó, láthatatlan 
halál kíséretében. Mi történik itt, ezekben a foj
togató pillanatokban? Egy fiatal — lány indul 
mosolyogva, szerelmesen, két fehér hevedersza
lagon, a földről az ég felé, hogy szerelmesének 
— a sikernek talán — lelopja az égről a csilla
gokat. Egy sikoly — és az orfeum paradicsom
madara, mint a meteor, szikrázva és vakító 
fehérségben zuhan vissza a földre, hogy a kö
vetkező pillanatban újból repüljön az ég felé 
sóhajok szárnyán, dobbanó szivek fölött. Káp
rázatos mutatvány ez, szimfónia, ha zene, lírai 
vers, ha irodalom. S a szivek csöndben megha
jolnak a szőke — fiatalember előtt.

aReccel_____
Igen, mert Barbette férfi. Barbette egy 22 

dves, szőke, amerikai fiú, friss, mint a forrás
víz, karcsú, mint a fiatal jegenye, üde, . mint 
egy szál virág. De produkciójában, színpadi 
vetitődésében annyira nő, és olyan edesen és 
olyan tökéletesen s olyan — férfiatlanulnő, hogy 
a publikum egyezzen abba bele, a saját mulat
ságának érdekében — jóllehet tudja, ~ hogy 
férfi —, hogy mégsem férfi, hanem nő, az és 
olyan, akinek a színpadon látja. Mintahogy 
Mi. Barbettc-nek — vagy Miss Barbette-nek?
— nem is annyira nyaktörö produkcióinak 
vakmerőségével, fantasztikumával, dekorativi- 
tásával van a legnagyobb sikere, hanem in
kább azzal az édes, abszolút elhihető, gyöngéd 
és törékeny nőiességgel, amelyet még azokkal 
is el tud hitetni, akik véletlenül már tudják, 
hogy férfi. És még eggyel: azzal, hogy produk
ciói, amelyek láthatóan és érezhetően életve
szélyesek, egy pillanatig sem keltik föl a pub
likumban az aggódás érzését. Mindenki tudja, 
pontosan és halálos biztonsággal, hogy itt pe
dig baj nem történhetik. A legveszélyesebb 
pillanatban valahogy csinál valamit, egy kéz
vagy lábmozdulat, egy mosoly, vagy fintor a 
pikáns arcocskán, vagy egy csilingelő nevetés
— s már túl is van mindenen s a publikumnak 
csak azután jut eszébe: Jézus, itt aggódni kel
lett volna érted, Barbette, te kedves, te ara
nyos.

A Reggel elismeri, hogy a Royal-Orfeum jól 
van vehetve. Elegáns, finom és világvárosi. Aki 
csinálja, az tele van szívvel, tisztességgel és 
áldozatkészséggel. És tisztelettel a publikum 
iránt. Munkájában a tisztességes és tehetsé- 

gcs újságíró munkájára ismerünk. Mert a 
„Barbette"-ek, az „Okitó"-k, a „Grock"-ok sok
sok ezer dollárba kerülnek havonta és leszer- 
zÖdtetésük legelsősorban és azonnal — csak 
azzal a veszéllyel jár, hogy ha a publikum meg 
nem tölti cstéről-estérc a színházat, akkor rá 
kell fizetni az üzletre — s egy vállalat célja 
mégsem a ráfizetés. Tarján Vili azonban vál
lalja hónapról-hónapra ezt a rizikót. S a 
Royal-Orfeum — akkor, amikor a többi szín
házak úgyszólván üresek voltak — egész múlt 
hónapját táblásán adta el és Barbette tegnap 
este Pommeryt ivott a Newyorkban. Pommery 
Drapcau Americain-t. Ezt ön is ivott, uram, 
ugyebár, békében még, amikor a tisztességes 
munkáé volt a siker? Nem gondolja, hogy 
Barbette Pommery-je s a Royal-Orfeum mun
kája közölt van egy kis összefüggés? (e.)

Színházi közleményed :
* Operett-világsiker — legolcsóbb bclyárakkal. Nézz.0 

meg a „Dolly“-t a Városi Színházban. E heti előadásai: 
ma hétfőn, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap 
este.

• Ma. hétfőn este „Dolly" a Városi Színházban.
• Orska Mária a Vígszínházban. A legmodernebb német

színművészet legkiválóbb reprezentánsa, Orska Mária, 
szombaton kezdi meg vendégszereplését a Vígszínházban. 
Vele jön a bécsi Kammcrspiele együttese. Geyer Sieg- 
fried igazgató vezetésével, amelyhez Eugen Jensen, Curt 
von Lessen, Ottó Schmoele, Rudolf Aíchor és Marcell 
Renard tartozik. A nagy művésznő első este Franz M ede- 
kind „Musik" című drámájában egyik leghatalmasabb 
tragikai alakítását, mutatja be. Vasárnap és hétfon vidám 
szerepet játszik, Cyprictfincl, Sardou ír inason
sebeiden" (Váljunk el) cimii vígjátékéban. A jegyeket 
már árusítják.

* Kérdezze meg szomszédját, Ismerősét, barátját, roko
nát, liogy tetszett neki „Dolly" a Városi Színházban.

Divat grenadln
minden színben

11.800.
Delén éS zefirekl Weti francia divatkrepon 

legújabb minták legszebb színekben, 100 cm. széles

13.500.1 49-000.
iS

Gyap jwsz© vetosztáiy:
Kabátkoverkó, 175.000
Kitűnő használati öltönykelmék 85.000 
Divatmintás öltönykelmék ... 120.000 
Sí011 divatöltönykelme/Sdonság’ 178.000 
Raglánkelinék, tartós minőség 157.000 
Oivatkockás alj- és ruhakehne, dupiaszéiC8 33.000 
Eolinszövésii kosztiimkeline, tiszta gyapjú 175.000 
Kombinált öltönykellékcsomag 175.000 

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

KonffekciőosztáSys
(Csalit Calvln-téri áruházunkban)

Női koverkókabát/TS 580.000 
Angol Homespun női kabát SdSg 700.000 
Divatcsikos aljak.................... 89.000
Trikózsemper, S?ndlnos“ibnöbén«. <.. 125.000 
Fehér greiiadinbluz...........< 89.000
Férfi gumi esőköpeny ....... 298.000

Selyemosztáfiy 8
Csikós műselyem, ... < 59.000
Liberty-selyem ruhára, cinben ■ 86.000 
Crepe de Chine, kitűnő minőségű.. 115.000 
Selyem-marocain, Súták t.°.s.n.bb..... 133.000 
Trikóselyem, “é?csy?™b.6.1: ??? .c“’.... 95.000
2, 27,, 3 é» 4 métere* |M S& Sh fii A fifc Br Példátlan
■sSvet-, selyem- és mosó- ■■■<■■ Ct«ICnVira olcsón

Vászonoszt&lys
Fenyves mosott sifón vászon"’ .« 
Bőrerős angin............................ ..
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 cm szélos..................... ,
Batisztsifón, 130 cm széles ....... 

Pamut lepedővé szón, 150 cm széles 

Pamut paplan lepedő vászon 
Kitűnő törülközők.....................

16.500
21.000
25.000
23.000
38.850
45.350
50.000
19.450

Flanel 1 portörlő.......................... 7.800
Pohártörlő..................................... 14.800
Kávéskészlet, f'n"zem’iyOfl ......................146.150

Kötött- és szövötftá8’gios£t«»Sy s
(Csak Calvln -téri firjházunkbrtn)

Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő kötött női harisnyák 

dupla talppal és sarokkal 
Fátyolvékonyságu nó'i harisnyák, .. 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfi zokni, flór, kitűnő minőség , , . 

Gyermektrikók,minden színben 
Tavaszi gyermek kötött gar

nitúra, 4—10 évesig............
Férfi svédkeztyü .......................
Női kötött gyapjumellény, divatos színekben 
Nó'l tavaszi kötött kabát, ....

9.000

20.000
37.000

7.000
23.000
15.000

170.000
25.900

148.000
242.000

Nőá fehérnemüosztáSy;
(Csak Cnlvln-lőri áruházunkban)

Női batisztzsebkendő, azsurral 
Női nappali ing, giSczvo ...............

Női nadrág, azsurral, hímezve 
Női hálóing, azsurral..............
Batiszt szoknyakombiné, Sírral 

Sifón nadrágkoinbiné, hintéssel - 

Fűzővédő, azsur és hímzéssel. 
Pamutvászon párnahuzat .... 
Pamutvászon paplanhuzat.... 
Színes paplan , kitűnő minőségű , . , 

Valancien-csipke....................... ..
Menyasszonyi és babaknicntjyékben 

nagy vftlasaték

(Férffiffehérnemüosztály:
(Csak Calvln-l<Gr3 áruhétxnnkbon)

Színes nappali ing, íéórnnül.ö.n. .8.n.’í 
Flanell sport férfiing, két gallérral 

Pikémellű ing, fehér................*
Kitűnő hosszú hálóing............
Hosszú alsónadrág, köpperből 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 

Pyjama öltönyök, nagy vólnsztékbnn 

Mintákat

5.600
33.000
33.000
79.550
90.600
66.600
42.500
70.000 

170.000 
215.000

500

69.000
85.000
92.500

103.600
64.750
31.500

214.600
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jreprize

VÍG ÖZVEGY" párisi reprfzén Mac Murray is meg- 
, aki éppen elutazása előtt fejezte be a „Víg őz- 

filmváltozatát, amelynek címszerepét játszotta. 
„— A nagy Mesternek, 

zenéje annyi kellemes árat szerzett nekem —" föl- 
kis etüstkoszorut küldött Lehár Ferencnek, az 
világhírű komponistájának, aki a „Víg özvegy" 
alkalmából

Film-Rádió

Pártiba utazott.

AETA NIELSEN játssza a „Hcdda Gablcr" címszerepét

Ötperces beszélgetés Mae Murray val 
a nizzai platánok és virágerdők között

sem lehet ... 
kék tenger és

Sehol 
a kék ég, 
tavaszi örömök hazájában, 
val is, 
hirii i 
hírű 1 
megtörtént, 
kezdődik.

Nizza, május 1.
olyan szép a május, mint éppon itt, 

arany nap alatt, a virágok és 
_______ itt találkoztam Máé Murray. 

s, a mull héten, pár nappal később, hogy a világ
amerikai íilmprimadouna és /. Iiór Ferenc, a világ
magyar komponista ismeretes találkozása Parisban 

Rövid, pár perces beszélgetésünk is ezzel 
Igen, mert Mae Murray igy szól:

— Lehár Ferenc a legzseniálisabb magyar 
komponista. Rajta keresztül szerettem meg a 
magyarokat és ezért fáj fokozottan, hogy nem 
mehetek eredeti tervem szerint Budapestre. 
Én nagyon szeretek programomhoz alkalmaz
kodni; így szoktam meg már a filmezésnél. 
Ilyen körülményeik között egyetlen vigasztalá
som, hogy Nizzában lehetek, amely nemcsak 
Európának, de az ogvsz világnak valóságos 
paradicsoma.

— Leltárral Parisban, a „Víg özvegy" repri- 
f alá lk óztam. Sikertől forró, meleg este

én nagyon örültem ennek a nem min- 
talál'kozá.snuk. Lehár Amerikában is 

népszerű és megbecsült komponista...

zón 
volt és 
uennt'pi 
nagyon

Lengyel Menyhért 
a mozik jelentőségéről és kulturfrivatftsáről 

„A íllmet abszolút íejlődésképes művészetnek tartom !<g 
amoly alig *20 év előtt indult el diadalmas hó

ma tagadhatatlanul élére, kanyarodott az 
művészeteknek. Szórakoztat, nevel, tanít, 

olcsó, Iellát könnyen megközelíthető a lég
tömegek által is; a szintére nem kötött ós 

u-.táz««, illetve szükség szerint változtatható: hatulmas 
regényalkotások megjelenitésére épp úgy alkalmas, mint 

fantasztikumok tökéletes érzékeltetésére. Fojlődési le
hetőségeiben is korlátlan, emellett pedig orö.','*/-f 
tudja tenni <ie előadói miivésccl remekeit. Egyetlen hi
báját. Iiogv nélkülözi a szó intenzitását, egyéb miivészi 
eszközökkel pótolni tudják én napról napra jobban pó
tolják is.

Niiffyjában ezek azok az indoikolk, amelyek 
egyre több és több igvtz'L, hivatott _ művészt 
c.xábi tanaik a mozihoz é«s pétiig szí neszeket és 
írókat egyaránt. A mozi jelemtŐBÓfféuak mar 
valóságos hitvallói vauinak a magyar irok kö
rében is. Lengyel Menyhórt, a. „Waterlooi 
csata" cimü nagy sikert aratott vígjáték szer
zője*, a világhirii magyar iró, aki ebben a da- 
rabjálian éppen a mozik belső világul karri- 
kirózza, ezefket mondta a filmek .jeleníosj gimo!:

— A mozit, a. filmet abszolút fejlódésképes 
művészetnek tartom. Kulturális jelentősege 
nem is vitatható. És minél, több hivatott mu-

A film, 
ditó nlj.-ira, 
ö.s.s/.c.> előadói 
népszerű és 
szélesebb 
telsz*

funUisztikumok tökéi eteu érzékid telesére, 
is korlátlan, emellett, pedig 

az előadói művészet remekeit. 
nélkülözi a szó intenzitását, 

tudják és napról napra

Mae Mwrray a Tó-jnozi megiijiííÁsftn
Daróczij József alezredes, a Corvln-Szinhaz 

é- Budaörsi méltán legnipszerübb nyári mozi; 
iának, a Tó-mozinak vezérigazgatója, a.<i 
annyi kedves ajándetokal halmozta (‘1 önnek a 
vártának közönségét . az idei hhnszezonban, 
most újabb kell.’mes a iantlvkkal kedveskedik a 
ta.vaszi év; nyári közönsegncií: május 7-cn, 
pénteken megnyitja, a Tó-mozit. , .

A Tó-mozi tudvalevőén egyetlen nyári moz- 
gószlnháza Budapestnek, amely az idő vzszon-

Tó-Nszl negoyHIk május hé 7-én, csütörtökön

óriási sikerű műsorai

(Cyclonenriddcr) 
A Fox legbravurosabb világíllmjo

Thomas Cottlnghan és Esteile Tnylor-ral 

A veszedelmes asszony 
(A világ legszebb asszonya)

(4, fi, 8 és 10) L«wi« ltone (4, fi, 8 és 10)
____ _

k* «U -.jy-

filmen. As elíő Ibsen-filmben Albert Stcinrück a part
nere.

ANITA BEBBEB, a hírhedt meztelen táncosnő is 
játszik az uj bécsi l’ctroiich-filmben. A film hősét — 
akit Pctrovlch Sgvcliszláv játszik — Sztcrényi Mihály 
grófnak hívják.

PlEllllE BENŐIT, az „Allantis" írója filmszeenndriu- 
niot irt Itagucl Mcllcr részére. A film külső fölvételei 
a Kárpátokban készülnek.

— A filmjeim és a szerepeim? Mindet szere
tem, mindhez ragaszkodom, mint anyu a gyer
mekéhez. Én a filmjeimben magamat adom és 
egészen adom — és ki az, aki önmagát nem 
szereti?

Nevet. Vakítóan fehér fogai kivillannaik és 
valósággal elkápráztatják az ember szemét. 
Gondolkozik.

— Mégis — mondja aztán csendesen — van 
egy filmem, a . Madame, Midnight" — nem 
tudom, ismeri-e? Legújabb ftlmszerepem ez — 
és ezt az egy szerepemet szeretem legjobban 
mindegyik között. Itt aztán igazán tökéletesen 
önmagamat adhatom. Olyan vagyok ebben a 
szerepemben, mint az életben s valahogy úgy 
érzem, ez fog megőrizni az örökkévalóságnak. 
Valahányszor erre a szerepemre gondolok, úgy 
érzem magam, mintha meztelen étinek egy 
tükör előtt,

*
A Madanto Midnight „Éifélkisasszony" címen pénteken 

kerül színre u Corvin-Sziitházban, Kamerában és n 
Tő-moziban és a hármas bemutató az idei szezon egyik 
legkimagaslóbb film esőmén vének Ígérkezik.

?;r.sz foglalkozik vele, annál nagy óbb a jelen
tősége, annál nagyobb a jövője. Hova fog 
vezetni még ez a fejlődés, ima. szinte beláthatat
lan, annál is inkább, miután — e téren is —• 
lelt el őségéi kori ál la n ok.

— És a mozi, annál jobban hódit, minél 
inkább mii vészi az, amit nyújt. Rengeteg pél
dát mondhatnék föl erre, de elég, ha csak a 
legutóbbi nagy sikerekre mulatok: a „Tíz
parancsolat" sikerére. Igazi siker csak azt a 
filmalkotást kiséri, amely leginkább a művészi 
szempontok szem előtt tartásával készült.

*
Eddig fart a világhírű magyar író. nyilatkozata, amely

nek igazsága kézenfekvő, ’. íí..:!...;..!!... 
gyón közeli példa a „Tí;p«raneso/«í-* 
Magyarországon nem volt még 
hat héten át egy folytában 
A „Tízparancsolat" pódiy 

is mi'ii ztu/ou, 
Miért! Megadja 
„Tizparuncsolni" 

síkerő 
amely'

vitathatatlan és amelyre na- 
példátlan sikere. 

csel arra, hogy egy film 
maradhatott volna, 

hete fut, állan- 
nagyrészl előre eladott. 

rá a feleletet a fönti nyi- 
vlőndúra az idei mozisze- 
a l'oi/al Apollónál: és a 

■ a film magyar előadási

miisoron 
mái- hatodik 

zsúfolt,dian és ma 
háza): előtt.
latkozat. A
zón legnagyobb sikere;
II iillus filmipari rt.-nak, 
joga.

............

tagságai ellen is megvédi a. közönséget, mi
után födött tetővel rendelkezik. Ezzel termé
szetszerűen biztosítva van az előadások zavar
talansága is. Az előadásokat igy minden idő
bon megtartják.

A Td-WtOíi idei szezonját Mac Murray legújabb és leg
nagyobb filmjével, az ..l>jfélkisusszony"-\\y;\:\ kezdi, 
amelyre! óppen ebben a ézánmnkban NyilatKozik a nagy 
amerikai fi lm prímádon na.

Van a halálból visszatérés
halálból niucBou visszatérés! — moudja szigorúan 
közmondás.

igenis van!" — úllitju ezzel ti régi iguzsággal 
Guillotine" cimli gyönyörű filmdráma.

u szabályt, végtelenül 
.. usan szép és gyönyörködtető kalandok és 

: után bcblzonyul a megrázó erejű film 
— az ősrégi közmondással szentben.
a fii in 
Minden 
érzése

pereg, a néző elbűvölve ül a 
idegszála, minden érdeklődése, 
csak a film hőseié, akik vér
tragédiák fu'llasztó hálózatá- 

még a bűvölet, erejével ható

szemben U t,uuiuuuiiu viiuu K.voi
És mert a kivételek csuk erősitik 

izgalmas, politikusán szép é 
sarsfordulntok 
igazsága

Míg 
helyén, 
minden 
ffődve simáik a 
bán. Kiegészíti „ 
nagy film mellett r, műsort a „Muszkli ur, az 
izomember" einiü amerikai slágerburleszík és 
a „Híradó". Mindhárom film még péntekig 
marad műsoron a Kamarában. A nagy érdek
lődésre való tekintettel, ajánlatos elővételben 
gondoskodni a jegyekről.

Barbara 9a Pfiarr az „Örök har€“-Uan
Barbara la Marr, a dédelgetett és méltán 

nagyratartott amerikai filmpriniadonna csil
logtatja , érzéki szépségét és utolérhetetlen 
színjátszó képességeit az „örök harc" cimü 
amerikai filmregényben. Tgy aztán érthető az 
a siker, amely az „örök harc" bemutatóját és 
sorozatos előadásait, kíséri. Állandóan zsúfolt, 
házak elölt zajlanak az előadások, a legforróbb 
siker jegyében

Igaz, hogy a nagy film kísérőm iisoru maga is szenzációt 
jelentene. Tarnay Géza és Hajdú Ella személyesen lép
nek föl. Valóságos tapsorkán fogadja minden számukat. 
A kisérőinüsorhoz tartozik még a Dick és Fridolin- 
burleszk és a Híradó.

A gazdag műsor természetesen ezúttal is a 
Színházé, amelynek vezérigazgatója: Darócty 
alezredes sem költséget, sem fáradságot nem 
azért, hogy közönségét minden tekintetben tc’jeson 
elégítse.

l't

Corvin- 
József 
kiméi 

ki-

A „Hindu síremlék*4 reprize
Az örök siker filmje, a. ..Hindit síremlék", amelynek em

léke az évek távolán át is élénken él még a moziláto- 
gntó közönség leikébe.), A hatalmas és csodálatos film
alkotás női főszerepét, tudvalévőén. Mia May és Putty 
Eta, n Budapestről elszármazott gyönyörű film primadonna 
játszi ák.

A csodálatos szépségű filmalkotás most ismét színre- 
kerül Budapesten. Az általános érdeklődéssel várt, 
ropriz péntektől kezdve a -József körúti Fészek-mozgóban 
fog lezajlani.

„Éjszakák szerelem nélkül" — Váró .tudor filmregénye 
az e heti Színházi Életben.

Értesiiés
Van szerencsénk a t. közönség és jóbará

taink tudomására adni, hogy Erzsébet-körut 
53. sz. (Király-u. sarok) alatt volt Cercle des 
Etrangers helyiségeiben szombaton, május 
hó 2-án délután az

"EURÓPA” 
NAGYKÁVÉHÁZAT 

UnneipéiyeserB megnyitottuk
Mint a Központi kávéház volt tulajdonosa, 

itt és külföldi tanulmányutamon szerzett ta
pasztalataimat fokozott mértékben fogom uj 
vállalkozásomban érvényesíteni és főcélom 
úgy ezzel, minta fölszolgálandó ételek és italok 
elsőrangú minősége,valamint figyelmes és pon
tos kiszolgálás által a főváros úri közönségének 
szigorúan családi szórakozóhelyet biztosítani.

Kitűnő francia) hideg
és melsg v3C£©fÍ)5<p<5S, fagylal** 
ftokréS, parija Etekre? 3 gondoskodva

Eslénkint
Szilágyi Artúr müvészzeneftare hangversenyez

Az igen tisztelt közönség jóakaratai támo
gatódat kéii Schnürmacher Ignác

igazgató
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Keddre halasztották az ötvenhatodik 
osztrák-magyar válogatott mérkőzést

Elmarodft az FTí£—WSC rev^nsmeccs Is — SScsbon szünet nélkül esüE< az esSs hó 
és gég — Via alatt áll a Moha Warte — Hétfőn délután egy vegyes bizottság vizs

gálja meg a pályát — Nagy a harc! kedv a magyar fiuk között
Az ©szírek labdarugó szövetséget msSiiárefl kár érte

(A Reggel kiküldött tudósítójának telefon
jelentése.) Péntek dél óta szakadatlanul zuhog 
az eső Becsben azzal a különbséggel, hogy 
most,

vasárnap a déli órákban hó és jég is esik.
A magyar kolónia szállásán, a Mctropol-szii Hó
ban nagy a -sürgés-forgás.

Meisl Hugó, az osztrákok szerencsés kezű 
csapatkapitánya, az osztrák labdarugó szövet
ség vezetőségével gondterhelt arccal tárgyal 
és amikor végeznék, busán jelenti a köréje se
reglő újságíróknak:

— Uraim, a nagy összecsapás elmarad.
Meisl az ostromló kérdésekre nem felel, ha

nem eltűnik. Csak jó óra múlva tudtam 
őt újból megtalálni és nyilatkozatra késztetni.

— Mindenre számítottam, csak arra nem, 
hogy ez a borzalmas időjárás lehetetlenné 
teszi a várva várt találkozást, amelyen

az osztrák futballiskola fensőbbségét akar
tuk bebizonyítani.

Illendően elbúcsúzom, de valahogy nem tu
dok hinni a „nagy dribler“-nek. Amikor kissé 
leosöndesedett az eső, kimentem a Ilohc- 
Wartera, ahova 5—6COO főnyi gyanútlan fut
ballrajongó is kivándorolt, de zárt ajtókra ta
lált. A pálya meglepően jól birta a nagy eső
zést és azt hiszem, nem is a talaj miatt, hanem

azért maradt el a vasárnapi iniíing, mert 
csak 5000 néző számára van födött hely 
a bécsiek Mammuth-pályáján és az 50—

Kínos áncsáens a 15 Kilométeres bajnokságban
(A Reggel tudósitójától.) A Magyar Atlétikai 

Szövetség első pályaversenye vasárnap dél
után, csekély érdeklődés mellett folyt le a 
lágymányosi pályán, amelyet a tartós esőzés 
nem nagyon viselt meg. A szövetség negye
dik újonc versenyének propagandajelentő
sége és sportértéke rendkívül nagy, hiszen az 
eddigi újonc-versenyeken nem kisebb nagysá
gok tűntek föl, mint* Gcrö Ferenc, Haluska 
József, Csejthey Lajos és Kulisár István

Az ujonc-vetrseny keretében folyt le 
Magyarország 15 kilométeres bajnoksága,, 

amelyet nem várt incidens zavart meg.
A start után azonnal erős tempó fejlődött ki, amely

nek egymásután áldozatai lettek a gyöngébb fizikumú 
versenyzők.

Nyolc kilométerig Király, Kultsár és Grcsz együtt
haladtak az élen.

Itt a föltűnő jó kondícióban levő Király hirtelen erő
síteni kezdett, amely után az indiszponált Kultsár egy 
pillanatra megállóit, de azután tovább ment. Orosz 
egy ideig erőlködött, de csakhamar ő is lemaradt.

Király rckordformában tört előro teljesen egyedül és 
Kuitsárt le is körözte.

60.000 embert befogadó körlépcsőkre és 
állóhelyekre nem akadt volna közönség.

Ezekre a helyekre szóló jegyek értéke meg
haladja az 1000 milliót. Tehát

a rettenetes időjárás miatt egymilliárd 
vesztesége van az ÖFV-nak.

*
Az MLSz és ii?. ÖFV vezetősége hosszas tanácskozás 

után elhatározta, hogy
az 56. osztrák-magyar válogatott mérkőzést kedden 

játsszák le,
Ha azonban még hétfőn este is esne, akkor a magyar 
csapat még éjszaka visszautazik Budapestre. Ebben az 
esetben a magyar színek képviselői júniusban mennek 
föl újra Bécsbc.

&
A magyar játékosok között példás az egyet

értés és bámulatos a harci kedv. Máriássy 
Lajos szövetségi kapitány bizakodóan moso
lyog és ezt mondta:

— Én mindig optimista vagyok. Most is 
győzni fogunk. S. R.

Egy kis statisztika Az eddigi 55 osztrák-magyar vá
logatott mérkőzésen Magyarország győzött. 26 szór. 
Ausztria 18 esetben, eldöntetlen volt az eredmény 11 
alkalommal. Gólarány: ii'j:1óo Magyarország javára.

Grác—Budapest 3:2 (1:0). (A Heggel tudósítójának tele
fon jelentése.) Másodosztályú válogatott, csapatunk vasár 
nap délután Óráéban a belga válogatott csapattól — alig 
2000 főnyi közönség előtt — 3:2 (1:0) arányú vereséget 
szenvedett.

Elmaradt az FTC -WSC revánsmeccs Is. (A Heggel 
tudósítójának telefon jelentése.) A szombatról vasárnap 
délelőttre halasztott FTC—WSC-mérkőzést is elhalasztot
ták. mert a dornbachi pá-lya teljesen víz alatt áil. Az 
FTC csapata vasárnap este visszaérkezett Budapcstro.

Amikor a célnál az utolsó kört jelző funkcionárius a 
haranggal jelt adott a flnishre.

Király teljesen frissen futott még 460 métert
és sikerült neki Groszt 300, Kuitsárt pedig 600 mél erre! 
megelőznie.

A cél után Király hívei lelkesen éljenezték a győz
test, amikor váratlan esemény keltette föl az érdeklő
dést. A célvonalon egy perc múlva áthaladó Orosz to
vább futott és mindenki, azt hitte., hogy a kitűnő futó 
tévedésben van, de csakhamar elterjedt a hír, hogy

Grosz, trénerének, Bodor Ödönnek az utasítására fut 
tovább, mert állliólag tévesen jelezték az utolsó kört.
Az emberek tanácstalanul néztek egymásra, do a ver

senybíróság tagjai is, akik nagyon rostéitól: a dolgot, 
do nem mertek nyíltan szint vallani, hogy ki a győztes, 
hanem a szövetség intézőbizottsága elé terjesztik az ese
tet és valószínűen

a MASz tanácsülésén fog eldőlni, hogy ki Magyar
ország 15 kilométeres bajnoka?

Hészlctcs eredmény.
A) Magyarország 15 kilométeres bajnoksága: 1. Király 

Pál (ESC) 50 p. 0.03 mp. (Országos rekord: 50.58.3 mp. 
Kultsár István (MAC) lf>25.) 2. Grosz (MTK) 300 méter
rel. 3. Kultsár István (MAC) 600 méterrel. 4. Kádár (ESC).

B) Újonc-verseny: I. 100 méteres síkfutás. Győztes: 
Brouer Lajos (Postás) 12.5 mp. — IOíio méteres síkfutás. 
Győztes: Eresei László (MA(') 2 p. 53 mp. — Sulydobás. 
Győztes: Farkas Iinro (BBTE) 10 ni. 23 cm. — .1000 méte
res síkfutás. Győztes: Szerb Elek (MAC) 9 p. 44 mp.

Kiesett a BTC az eho osztályból
Zugló—BTC 3:0 (1:0)

Az első félidőben az ambiciózus zuglóiak nagy fölénybe 
kerültek, ennek ellenéro csak a 31. percben tudták a 
vezetést magukhoz ragadni

a mezőny legjobb embere,
l'aezek révén, aki a köztyen folyó játékból egyszerre ki
ugrott és 18 méterről váratlan lövéssel gólt lőtt.

A BTC kiegyenlítési kísérletei erőtlenek maradtak. 
Félidő: l:o.

A mérkőzés második fele n piros.fchére.k erőteljes tá
madásával indult. A csatárok azonban teljesen gólkép- 
toloncű, pedig a zuglóiak közvetlen védelme és födözet- 
sora nem sok vizet zavart. Négy korucrcn liviil más 
eredményt nem tudlak elérni a piros-fehérei:. A zuglóiak 
lerohanásai azonban a szintén gyöngén működő BTC 
védőjátékosain keresztül mindig veszélyt, jelentettek. 
A 20. percben Pacck beadásából Sefcsik közvetlen közelből 
a második gólt lőtte a bal sarokba. Ezután a BTC 
visszhesett. A 42. percben Pálffy szabadrúgását Buday 
kiejtette a kezéből és a könnyű labdát a résen álló 
Sefcsik az üres kapuba kényelmesen bevágta. 3:0.

Ősszel is a 7,uglé> győzött 1:9 arányban.

Győzött az MTK Nagyváradon is. (A Reggel 
tudósitójának távirati jelentése). Bej nők csapa
tunk fölényes játékban, Opata góljával, 1:0 
(0:0)-ra győzött. A csatársor góliszonyban 
szenvedett. Morár Tcofil kitünően bíráskodott. 
Lelkes ünneplés. F.

Német futballorcdmények. (A Reggel berlini 
tudósítójának tele fon jelentése): Nürnbcrg— 
Jena 2:0. Lindberg—Frankfurt 3:3.

Bolton Wandcrcrs—MTK-inérkflzésro jegj e.lőjegyzéaek a 
„Stop“-nál (Nádor-utca 24. Telefon: 57—62.).

Magj/affok győztek az egész vonalon 
Ausztria HardMnoKi viadalán

(A Heggel tudósitójának telefonjelentése.) Ausztria 
kurdvivóbnjnokságaibnn az osztrákok szóhoz sem ju
tottak.

A kilences döntőbe nyolc magyar került, akik ma
guk között Intézték cl az első helyeket.

Hajnak: Glykais Gyula (MAFC) 6 gy. 2. Vitéz Tér* 
styánszky (MAC) fi gy. 3. Ul’.iyarik (WVC) 5 gy. 4. Itády 
(MAC) 4 gy. 5. Kovács Gy. dr. (Tisza IVC) 4 gy. fi. 
.lungmann (cseh-nómol) 3 gy. 7. Gombos dr. (Tisza IVC) 
3 gy. 8. lloilóssy (MAC) 2 gy. 9. Tihanyi (BEAC) l 
győzelemmel.

Az osztrák-magyar birkózóviadalon, a vasárnap válo
gató mérkőzés eredménye alapján a következők fogják 
kópvisclni a magyar színeket: Magyar, Németh, Jánossy, 
Szalay. Fcrenczy és Badó.

Négyért urloyasverseiiyelí
.JaskovicSt-emléKversenjí

• T. Malweib (Gimpl)
11. Jenő (Bindor százados) 

III. Nebich (l’eer ur)
I. futam: 1. Lajos (116) Bindcr, 2. ltemazuri (2r) Scl- 

mcczy. 81i, Tót: 10:19. — II. futam: 1. Vőfély (3) Bindcr,
2. Nosza (IV”) Csaté, 3. Páni (3) Patzák. Fm: Xerxcs, 
Vinkó, Alté Katz. 31i. 111. Tót: 10:30, 17. Ifi. — III. futam:
1. Malweib (2) Gimpl, 2. .Jenő (8) Bindcr, 3. Nebich (2) 
Pecr. Fm: Pető. Napvilág. Daisy. 3h, 4h. Tót: 10:29. 19, 
31. — IV. futam: 1. Blondian (4) Blasek .1.. 2. I’iczikém 
(5) Gutái. 3. Drégely (25) Stcnzl. Fm: Madame Móré, Al
tos Bristol, Miidi II.. Bodros, Cunctator, Bukót. Fejh, 
111. Tót: 10:69, 21. 22, 07. — V. futam: 1. Hyval (2) Jcney,
2. Patrícius (2) Bindcr, 3. Pntyolat (1%) Selmcezy. Fin: 
Mclia. Wood. %h. 2’jli. Tol: 10:32, 18, 15. — VI. futam: 
1. Boglyas (3) Gutái, 2. Felkelő (fi) Takács I., 3. Planéta 
(216) Szabó Gy. Fm: Embona, Facetté, Maritta, Fene
gyerek II., I’rinci, Sunyi. Tót: 10:42.

Malweiít Jkiljmnyen siyerte 
a«JaffíRovi©li-emSé]kverseiiyt
Az osztrák vendég: Nebich mérsékelt szerepet 
játszott a nagydijban. — Daisy elbukott, Pető 
kitört, a téli favorit, Napvilág, pont utolsó lett.

(A Heggel tudósitójától.) Kellemetlen, hűvös időben 
futották le vasárnap Megyere.n a Jankovlch Gyula-em
lékversenynek elnevezett nagy akadályversenyt, vagyis 
a regi ..Nagy Alagi"-t. A barátságtalan idő most is 
sokakat elriasztott, s a minden tekintetben érdekes sport
látványosságnak alig volt több nézője, mint a meg
nyitó napi Hókosi díjnak.

Az akadályverseny startjához hat ló sorakozott. A 
Lovaregylct elnökének: gróf Csekonic.-, Gyulának Pető 
nevű idősb pej heréltjc, Bindcr százados Jenője, Liptay 
László Malweibjc, Sigray gróf Napylldgja, u Tepkei 
ménes fölverje, Daisy s a Bécsbeu futtató Slavia-istálló 
Nebich nevű lova.

A kasszáknál a nagy díjban alig volt valamivel na
gyobb forgalom. mini jobb időkben hétköznapon egy 
egyszerű futamban. Tétre mindössze 256 millió 960 ezer 
korona, helyre 12 millió korona került a játékgépezetbe.

A rlngbcn az oddszok hullámzása a kiírásnál, a további 
jegyzésnél és zárlatkor a következők voltak: Jenő 
(6—8—8), Pető (3—4 I), Malweib (2Vi- 2—2), Napvilág
(256—3—3), Nebich (156—2—2), Daisy (10 12-Ifi). bogadó) 
kevés volt. A pénztáros /;/ ring jegyet adott ki. Az aka
dályverseny mezíjnyét rövidesen útnak indította a starter. 
A start a második holy tájékán volt s a közönség szeme 
előtt folyt le. Pető ugrott, cl a vezetéssel, nyomában 
Jenő, kiviil Napvilág, hátul Nebich és Malweib. Az első 
ugrás után e,gy pillanatra Napvilág kerül az élre do 
rövidesen újra Pető váltja föl. A kőfal felé közeledve, 
tömörül a mezőny. Az ugrás után Gimpl előre dobja 
Malwcibel s éltől a perctől kezdve végig megtartja ve
zető pozícióját. A tribünugrásnál Daisy elbukik. A rö
viden ugró) kancáról Keresztes százados minden komo
lyabb baj nélküli esik le. A következő akadálynál Pető 
tör ^7 .s '’lost már esni; négy ló marad versenyben. 
Napvilág fokozatosan lehal. Jenő szigorúan védi máso
dik helyét a kedvetlenül ugrói Nebich ellen. A kép nem 
változik s Malweib könnyen, 3 hosszal első, Jenő máso- 
6,í’’ .. 3.. hossznyira mögötte Nebich harmadik, messze 
mögöttük Napvilág utolsó. A győztes ideje 5.38 perc, kö
zepes idő, ami a mély pályában leli magyarázatát. A 
Jankovich-emlékvcrsen.<i lefutása után élénk ovációban 
részesítették a ló tulajdonosát. Liptay f.ászlót, az egykori 
kivált) urlovast. Kijutott az elismerésből a ló lovasának, 
Gimplnek is. aki teljes créllyel vezette győzelemre a 

, stoeplornek ígérkező négyévest. Az osztrák ki
küldött, Nebich elég kedvetlenül ugrott s lovasa elég 
erélytelenül lovagolta.

Kézfertötlenitésre nélkülözhetetlen a

az. f.pár;:>peN királya
Kérjen ajánlatot a vezér
képviselettől: V, Vilmos 

császár-ut G0. 
Telefon 48-G5

| Férfiak I X
A Dr. Splcgel-féle szabadalmazott készü- B 

lék hntásu páratlan

ERŐSÉT ÉS SY&GYIT
Magyarországi képviselet:

OAUM ELEMÉR, Budapest, VOI, RAkócxl-ut 30
Magyarázó orvosi f üzet. Ara 12.000 K. Boílzothotő bármoly 
postahivatalnál 41,504. sz. postatakarőkp. csekkszámlára

felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
MVilágossúg“-könyvnyomda rt. Budapest. VIII, Conll-u 4. 

Műszaki Igazgató: Dcutsch I).
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