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A kisántánt együttes jegyzéke 
a magyar kormányhoz fegyverkezés és 

irredentizmus miatt
Kifogásolják a kiSEtsécgvetési — v@szé«

a békét**, montija a féllhíivataios bukaresti jje§@ra§és 

A bukaresti konferencia vasárnap a „magyar 
kérdést" tárgyalta

Bukarest, május 10.
(A Reggel rendes tudósítójának távirata.) 

A kisántánt konferenciája foglalkozott a bol
gár kérdéssel és elutasította a 'bolgár kormány
nak azt a kérését, hogy Bulgária sorozás utján 
állíthassa össze hadseregét. A kisántánt kül
ügyminiszterei azt határozták, hogy

Bulgáriának szorosan ragaszkodnia kell a 
neuillyi békeszerződés pontoznia! hoz

és a nagykövetek tanácsa által megszabott 
határidőre vissza kell térnie a szerződésben 
megállapított létszámra.

Nincsícs jugoszláv külügyminiszter kijelen
tette, hogy a bolgár kérdésben teljes megálla
podásra jutottak Dúca román külügyminiszter
rel. A vasárnapi tanácskozások legfontosabb 
tárgya

a „magyar kérdés**
volt. A diszkussziót Benes cseh külügyminiszter 
beszéde vezette be. Bratianu miniszterelnök és 
Dúca külügyminiszter a Romániát különösen 
érdeklő kérdésekkel foglalkozott. Hivatalos 
kommünikét nem adtai: ki, de a tárgyalások 
részleteit élesen megvilágítja a következő fél
hivatalos közlés, melyet a külügyminisztérium 
sajtóosztálya tett közzé:

Magyarország, a Német birodalom példájára, 
nem tudja elszánni magát arra, hogy teljesítse 
elvállalt kötelezettségeit és minden alkalom
mal megkísérli, hogy a. külföldi közvéleményt 
a trianoni béke revíziója gondolatának meg
nyerje. Ezáltal

Magyarország veszélyezteti a békét, illetve, 
a békeszerződések által előállott helyzetet.
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Nem az
hanem annak öccse leli öngyilkos Romseyben

Az áíhír hihetetlen ízgaíomfea ©ftette egész Angiiét

s s s Jg

London, május 10.
londoni tudósit jódnak távirata.) 

A késő délutáni órákban óriási izgalmat kel- 
’^tt az városban az a hir, hogy lord
Henry George Lascelles, az angol királyi pár 
V(;R-\ "j^y hercegnő férjc, öngyilkos lett. Rö
vid idő alatt siirü tömeg lepte el a Belgravia- 
squarct, amelynek 13. száma alatt a Harewood 
grófnak, viscount Lascelles édesapjának > pa
lotája áll. Általános megkönnyebbülésre .' Zoli
ban csakhamar kiderült, hogy a hir ebben a 
formájában nem volt igaz,

az angol királyi pár veje ép és egészség ‘s 
es vidéki kastélyában van családja körébe.i, 

ellenben az öccse, Érancis John Lascelles kö
vetett el Romseyben öngyilkosságot. Fiánk 
Lascelles csnkugy, mini, bátyja, a hitbizomáuy 
várományosa, lovastis't volt és Londonban 
meglehetősen i.mert g: vallér, de soha semmi
féle tekintetben Különös szerepet rom j:iiszott. 
Lord Lascelles 1923-ban vette nőül Mfi'ry her

Magyarország hatalmas hadügyi költ ség vetése, 
amelynek tételei a románok által előirányzott 
költségeket is elérik, másrészt a magyar költ
ségvetés pazarló összeállítása, amely mögött 
a jóvátétel megfizetésének lehetetlenné tétele 
keresendő, olyan tények, amelyek magukért 
beszélnek és amelyekből a konferencia levonja 
Icöv c I kézi e tésc i t.

A bolgár érdekeket a konferencián meg
figyelőként résztvevő Grcgor Vasziliev képvi
selte, de mert Magyarország nem küldött meg
figyelőt, senki sem világosította föl a konfe
rencia tagjait arról, hogy

Magyarországtól távol áll minden háborús 
szándék vagy olyan törekvés, mely a vál
lait kötelezettségek kijátszására irányulna.

Bukarest, május 10. 
(Érkezett éjjel 2 órakor).

(A Reggel kiküldőit tudósilójának távirata.) 
A kisántánt konferenciája vasárnap

hosszas tanácskozás után dön
tött a m a g y a r kér d é s b c n.

Ifratianu miniszterelnök várakozó álláspontot 
ajánlott, vele szemben Bencs, Dúca és Nincsícs 
külügyminiszterek egyértelműiéi azon az ál
lásponton voltak, hogy a kisántántnak tisztázni 
kell a „titkos fegyverkezés** és „irredentizmus** 
ügyét. Hír szerint a konferencia úgy határo
zott, hogy

a k i s á n t á n t kor m á ny a i a fegyver- 
k e z é s és az írre d e n t i z ni u s kérd é- 
s é b e n kollektív j e g y z é ke t. int ez- 
n e k a m a g y a r k o r in á n y h o z. A 
d e ni a r s a k ö z e 1 i hetekben fog 

megtör t é n n ».
Németh József

■

cegnőt, a királyi pár egyetlen leányát és ez 
a demokratikus házasság nagy mértékben fo
kozta a királyi család népszerűségét. Lord 
Lascelles, aki öccse öngyilkossága révén kerül 
ma a világ érdeklődésének középpontjába, 43 
éves és 15 esztendővel idősebb a feleségénél, 
életének javarészét katonai szolgálatban töl
tötte, egyébként Anglia egyik legkitűnőbb 
pólójátékosa, a walesi herceg egyik klubtársa 
és bizalmasa és a herceg révén került köze
lebbi érintkezésbe későbbi feleségével. Lord 
Lascelles legidősebb fia és örököse Harewood 
grófnak, de a család birtokai — körülbelül 
20.000 hold — messze elmaradnak a nagy’ angol 
arisztokraták vagyona mögött. Lord Lascelles 
öccse öngyilkosságának inditó okáról és köze
lebbi részleteiről egyelőre csak annyi ismere
te.;. hogy Roinseyben vetett véget életéneik, 
holtteste mellett egy

kétlűvetü pisztoly hevert.
amelyből egy lövedék hiányzott.
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19. szám

Szószék és hordó
Megengedhetjük magunknak ezt a fény

űzést, kérdezte Vass miniszter ur és mi tel
jes hittel feleljük: hogy nem! Azt a fény
űzést, hogy munkás polgárokat azért, mert 
más liturgia szerint tisztelik az egy örök Is
tent, ezeréves sorstestvérség után elzárjunk 
magunktól, ezt a fényűzést csakugyan nem 
engedhetjük meg magunknak. Helyes és 
evangéliumi, sőt még több, hazafias beszéd 
az, csillogó és tündöklő szinarany igazság, 
amely igazság volt akkor is és igazság lesz 
azután is, amikor a másvallásu szavazók 
nem készülnek éppen az urnákhoz járulni. 
Igazság ez nemcsak a kortesbeszéd öblös re
zonanciájának hangosságában, hanem igaz
ság a szószéken is, aminélfogva reméljük, 
hogy a Vass József ékesszólása most már 
ennek az igazságnak szolgál. Iában fog szi
porkázni, ha már eddig, a Ripka-párt kortes
vacsorája pillanatáig, más igazságok érde
kében sziporkázott. Valóban, ez a mi legége
tőbb problémánk, a magyarok egysége, a 
munka teljessége, a megfogya tkozott or
szágért induló nagy, egyesült erőfeszítés, 
valóban ez a központi probléma, amelynek 
megoldása a fölépítés és amelynek meg nem 
oldásából a leépítés következik. Még nem 
késő, de pontosan a tizenkettedik óráját hall
juk kongani annak a kutyakötelességnek, 
hogy elvessük magunktól a legostobább ba
bonát, azt, hogy az országért csak bizonyos 
meghatározott szertartások szerint szabad 
imádkozni és hogy nem a tehetség és nem a 
hazaszeretet, hanem a keresztvíz, vagy a 
Rómához való viszony kodifikálja az embert 
hasznos magyarrá. Legyen vége annak a 
babonának, hogy a vallásokat világnézetek 
választják el és tudjuk meg végre, hogy a 
becsület, az alkotó kedv, a kötelességtudás, 
az áldozatkészség és a haza szerelme együtt 
adja azt az egyetlen világnózletot, amelynek 
normáihoz a magyar értéket mérni szabad. 
Az erkölcs nem felekezetek monopóliuma, 
hanem belső emberi impcrativuni és nem az 
tesz hasznos emberré, hogy melyik egyház
hoz tartozunk, hanem az, hogy a magunk 
egyházának erkölcseiben élünk-e, amely er
kölcs minden vallás szerint a haza szerel
mét, a kötelesség teljességét, a munka aka
rását és az áldozat készségét követeli. Még 
mindig azt halljuk, hogy ez a párt keresz
tény, amaz zsidó, ez evangélikus, a másik 
kálvinista, a harmadik pedig katolikus, hol
ott csak azt lenne szabad vizsgálnunk, tíogy 
melyik hasznosabb a hazának és melyiket 
vezetik a munkás magyar ideáljához köze
lebb nemesedett férfiak. Minden felokezet az 
erkölcsöt hirdeti a szószékről és mindenik a 
sátán leikével fertőződik, ha hirdetői a de
magógiája hordójára lépnek s a Vass kegyel
mes ur szép szónoklata, amely most mégis 
csak a hordóról kong, csak akkor nemesül 
igévé, ha. ugyanezt halljuk majd a tomplom 
és a politika katedrájáról és ezt látjuk majd 
ragyogni a miniszter ur tetteiben is.
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„A kurzus Pompejit és Herkulánumot 
csinált Budapestből"

Vázsonyi Vfiümos két tartalmas vasárnapi 
Vasárnap estig hatvanfitexer ajánlója veit 

a Demokrata M@&k listáinak
(A Reggel tudósítójától.) E gyönyörű májusi 

vasárnapon, amelyen, mintha a természet is 
együtt ünucpelne a fölszabaduló fővárossal, 
újból 50-nél több nagygyűlésen tetetett, a pol
gárság és a munkásság a Wolff-rezsim, ellen és 
a régi, boldog, szép Budapest mellett. Szerdán 
délelőtt jár le az ajánlási ivek benyújtásának 
határideje és az összes pártok közül egyedül a 
demokratikus biok áll készen ajánlásaival mind 
a 22 választókerületben. A demokratikus pártok 
ajánlóinak számú vasárnap estig

meghaladta a hatvanötezret,
Wolffék négy, Ripkáék tizenegy kerületben 
nem tudták eddig a szükséges ajánlásokat 
összegyűjteni. A vasárnapi gyűlésekről egyéb
ként a következőkben számolnak be A Heggel 
tudósítói:
Váz£©rayS m3nlsaté<amek

A Demokratikus Biok vasárnap délelőtt u 
Központi Demokrata Körben nagygyűlést tar
tott. Zsúfolásig megtelt a kör nagyterme, mikor

Brődy Ernő
elnök a gyűlést megnyitja. Arról beszél, hogy 
az iskolákban csak tanítsanak és ne politizál
janak, a közüzemek ne konkuráljanak a. keres
kedőkkel és iparosokkal, majd így folytatja:

— Néhány hét óta újfajta dcsoryds Lapot. lábra, 
dcsoryds a szavazati Joyért, úgy, mint régento a ke
nyérért, a húsért, a zsírért. Mi azt akarj tik, hogy min
den embernek a loyál házhoz szállítsák. A szarazójegyek 
rendszere kitermelte

a szctvényvásái'iás konjunktúráját.
Akadnak morál insanitybeu szenvedő jellcmtelcn gaz

Saeyeümü vaSJocnáts a si:a52Bcfi-23íy!ísá«)KeSc a rwrwevcfis claiasias>*
— A miniszterelnök mostani eljárása nem a 

politika, hanem u biztosítási üzlet körébe tar
tozik. Azt jelenti, hogy

kontreminben fedezi magát.
Van neki egy Wolff-féle kötése és hu u Wolff- 
félc részvények értéke leszáll, akkor a kontre- 
minben a Ripka-részvények felé fordul; a lé
nyeges az, hogy a városháza álljon a kormány 
rendelkezésére. Nekünk pedig az a lényeg, 
hogy a városháza ve álljon egy városellems, 
antidemokratikus, az egyenlő jogot megtagadó 
kormány rendelkezésére. Nekünk városi embe
rekre van szükségünk, nem aszfaliagráriu- 
sokra. arra van szükségünk, hogy a polgár ne 
csak a címében legyen polgár, hanem polgár 
legyen öntudatában is, követelve a jogegyenlő
séget, a közszabadságot, jogcé. kenyeret, ked
vet, munkakedvcl. a megélhetésnek, a békéi 
alkotásnak lehetőségéi. A Terézváros mindig 
büszke volt, a maga politikai tisztességére és 
nem tűrheti, hogy a rég eltemetett korszakból 
ismeretes

’. álasvtási korrupció
ebben a kerületben újra fölülhesse a fejel. Eb
ben a kerületben nincs különbség, kérészi dny 
és zsidó kispolgár között. Ebben a kerületben 
a Hieronymi-választás alatt, sőt a kurzus tető
pontján 1920-ban is a keresztény kispolgárok 
ezrei és ezrei, nagy tömegei állottak a zász
lónk alatt, mert, ha nem ez lett volaa n hely
zet, akkor nem gyfalu ílem volna több, mint két
harmad többséggel. Ttt megértették, hogy

a dolgozó keresztények és zsidók között tel
jes a szolidaritás.

Ezután Krtss József beszódéveli foglalkozott Vázsonyi, 
amelyet a népjóléti miniszter tegnap a Ripka-párt kő
bányai vacsoráján mondott el.

— Kőbányában az ember néha aranyat vagy 
drágakövet talál. A népjóléti miniszter ur teg
nap Kőbányán elhangzott beszédében örömmel 
állapítom meg,

az igazság aranyát és a szeretet drágakövét 
fedezem föl benne.

Miniszterelnökünk arról nevezetes, hogy egy
szerre több vasat tart a tűzben. Az egyik Vas.s 
a népjóléti miniszter ur. tvki tegnap Kőbányán 
az igazi kereszténységről és az igazi demokrá
ciáról beszélt. Szép beszéd volt és okos beszéd. 
Mindenesetre sokkal helyesebb, mint az, amit 
az angyalföldi gyűlésen tartott, amikor azt 
ajánlotta, hogy legyünk csöndesek és legyünk, 
hálásak azért, hogy nincsenek többé éjszakai 
igazoltatások, és nyugodtan járhatunk az ut
cán. A népjóléti miniszter ur kifejtette, hogy 
az igazi kereszténység, az igazi hazaszeretet 
nem töri, hogy óink? és ember között különb
séget tegyenek. Magasztos szavak és ha azt 
kérdezem, hogy ezeík után miért oly szomorú a 
szabadélviiség és a demokrácia sorsa Magyar

emberek, aktlc pénzért adják cl szavazati Jegyüket. A tit
kos szavazás tulajdonképen kizár minden korrupciót, 
csak ez a szclvéuyrendszer adhatott alkalmat erre a kis 
fiókkal rupciúra. Nem szabad tisztességes, érdemes embe
rekéi az utcára kergetni azért, hogy akiknek lelke és l.czc 
be van szennyezve, vérrel és gyilkossá gokkal, utat fatói- 
Javait liudaycst hivatalaiba.

■X. nagy tetszéssel fogadott, beszéd után dr. 
Körmendy Gyula, Horváth IV. Károly és dr. 
Wilhcim Adolf szólaltak föl. majd

Pakots József
emelkedett szólásra.

— Tegnap este a népjóléti miniszter ur hitvallást tett 
arról, hogy egyformán szereti polgártársait. Kérdezem, 
hogy az evangélium magasztos tanításait miért nem ér
vényesíti a minisztertanácsban' Magyarország hitelét és 
becsületét addig visszaszerezni nem lehet, amíg a nume
rus clausus rzégycnbélyege ni! ég a homlokukon.

A népjóléti miniszter urnák nincs joga addig szeretet- 
rőt és polgári megértésről szónokolni, amíg a numerus 

clausus kormányában ül.
A kurzus több templomot lerombolt, mint amennyit Vá- 
zsonvi és • Budapestje épített, Lerombolta a lelkek
szentélyét. Meg kell szűnnie végre a. felekezeti gyűlöl
ködésnek. Éppen ma hallottam, hogy Molnár Ferenc tisz
teletére, akit az angol íróknak egy illusztris társasága 
hivő'.' meg Londonba, Parisban a francia irodalom kitti- 
:-öréf/ri e-télyt rendeznek. Ilát ki meri elvitatni azt, 
hegy Molnár Ferenc odukünn az egész cgyefem^s ma- 
tiyarsúgót reprezentálJa.’

Pakots után
Vázsonyi Vilmos

kezdte meg beszédét:
te

országon, egy régi adoma jut az eszembe. Éjjel 
•a kocsmában ül egy kisiparos és azt kérdezi 
barátjától: Mondd, kérlek, miért van nekenn 
olyan rossz sorsom? A következő feleletet 
kapta: Azért, mert te ezt minden nap éjjel 12 
órakor kérdezed tőlem a kocsmában! A szabad- 
elv őségnek és a demokráciának azért van 
rorsz sorsa Magyarországon, mert

a népjóléti miniszter ur csak a választás 
előtt gyújt áldozatot oltárán, nem pedig a 
minisztertanácson és odahaza, pártjában.

Vass miniszter egy országos pártban van 
Wolff Károllyal. Együtt támogatják a kor
mányt. Milyen nagyszerű tréfa tehát, hogy 
ennek ellenére választási szabadéi vüséget pré
dikál, ahelyett., hogy sietne leadni vöt urnát a 
miniszterRinácson a numerus clausus eltörlé
sére. Éppen ezért meg kell cáfolnom Vass Jó
zsef miniszter 'urnák azt a kijelentését, hogy 
nincsenek csodatevő Józsefek, Fercncck, Ká- 
rolyok és Vilmosok. Csodatevő József — az van. 
Mert meg vagyok róla győződve, hogy aki 
gyógyít hatatlan mélánk ól iában szenved, az' is 
nevetésre fakad, ha elmondják neki azt a ki
tűnő viccet, hovy

Wolff Károly elvtársa hadat üzen Wolff 
Károlynál: és a numerus clausus tövében 

szerelmet vall a szabadelvű ségnek.

gí?^a0^ar©rs.iiág©n az egyetrílő
a legnagyobb haza
árulás 8 M

Az Óbudai Demokrata Párt vasárnap dél
előtti nagygyűlése iránt az érdeklődés olyan 
nagy volt, hogy többszáz választópolgár ki
szorult a teremből. A több mint. 1500 főnyi kö
zönséget Vörösváry Miklós dr. üdvözölte, utána 
Fábián Béla képviselő beszélt.

— Azok mellé nem kell n keresztet tennünk a válasz
tás napján - mondotta , akik káros politikájának kei 
szönhetjük, hogy as utolsó öt év alatt a: éle! keresztjét 
kellett hordanunk.

A tetszéssel fogadott beszéd után
Bárezy István

szólalt föl:
-- Harminc évig voltnm városi tisztviselő — mon

dotta —, soha politikával nem foglalkoztam, mert nem 
akartam különbséget tenni polgár és polgár közöli.

Nem al.nrtam hUlőnbHÓgct tenni ember és ember közti.t. 
nem akartam különbséget tenni felekeret és folekeze'. 

között.
.Imikor én állottam Uudapcst élén, akkor több volt a 
kenyér és több volt az emberek szivében a szeretet. Azt 
kérdezem önöktől, mag voltak a elégedve a kurzussal? 
(Fólkiálltisol:: „Nem!") Hit nem voltak megelégedve, ha 
azt akarják, hogy a vtlrcrlidtón meginduljon a munka 
a szeretet Jegyében, úgy szavazzanak lelkiismeretűk 

szerint azokra, akik életre akarják kelteni újból ezt a 
halott Dudapestet.

Bárezy tomboló tapssal és éljenzéssel foga, 
dott beszéde után

Vázsonyi Vilmos
állott föl szólásra:

— Mi nem vagyunk párt — mondotta —, ha
nem a demokratikus és szabadelvű erők egye
sülése, Budapest fölszabadulási vágyéinak hor
dozói, akik nem pártérdekeket, hanem a város 
lakosságának egyetemes, pártokon fölülemel
kedő érdekét képviseljük. A mi programunk, 
hogy újra Magyarország méltó fővárosává 
tegyük. Budapestet, amely magyar és európai 
egyaránt, amely nem könnyeket facsar ki az 
emberek szeméből, hanem könnyeket töröl le, 
nem exiszlcjtcjákat tör össze, hanem exiszten- 
ciákat tJremt. Hiszen

a kurzus ebből a városból Poinpejit ó 
HcrkuIáti uniot csinált,

amelyet fuTíhú n y ó hamuja és lávája temetett 
maga nofriM ugyan fizikai, de szellemi és 
erkölcsi 'iéiíblcmben. Ök folytatását kívánják 
annak .'.uaralomnak, amely tönkretette ezt a 
fővárost, 'ffWIiedig meg akarjuk teremteni azt 
a kapcsolatot, amely elszakított testvéreink
hez fűz, mert az egyenlő jognak megtapodása 
nem lehet vonzó erővel azokra, akik a tőlünk 
elszakított területen élnek.

Magyarországon az egyenlő jogot meg* 
tanodái és a szabadságot elvenni, a lég- 

nagy óbb hazaárulás,
mert ezzel példát ad a körülöttünk élő úgy
nevezett utódállamoknak, hogy ott is gyűlöl
ködve megtagadják az egyenlő jogot, el
vegyék- a szabadságot. üldözzék az osztályokat 
és kisebbségeket. Amíg a kormány az egyenlő 
jog alapjára nem akar lépni, addig nem lehet 
egységes polgári frontról beszélni. Polgárnak 
és munkásnak egyetértve kc'l harcolni és meg- 
védelmezni a demokráciát. A közelmúlt világ
történelmi eseményekből azt látjuk, hogy 
Ahíniel országban a szélső szocialisták korlátolt
sága folytán a rcik ió.s irány, Angliában a 
liberálisok és a mir V'isnái'í. karai folytán a 
konzervatív irány győzedelmeskedett. Bolond 
ember, aki. ka vízbe fűlt, azt mondja, hogy 
csak manikűrözött kezű polgár által engedi 
magát a vízből kimenteni.

Vázsonyi nagy tetszéssel fogadott beszéde után Dcnedek 
.Idnos képviselő, Vertes Emil és Fótiig Vilmos szólaltak 
föl.

Imi ínra í» <-«■■■

Kél halálos ítéletei hozott 
vasárnap éjjel a szófiai hadbíróság 

— Tudósítás eleje a 3. oldalon. —
Szófia, május 10.

(A Reggel tudósítójának távirata.) Marco 
Friedmann ügyvédet és Zadgorsky sekrestyést 
a katonai törvényszék halálra Ítélte.

lin egy csésze
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Halálos mozsárlővések
a veszprémi Move-sportegyesület vasárnapi 

zészlószentelő ünnepségén
Az ekrazitlal töltött mozsár szétrobbant és halálra 

két ifjútsebzett
Veszprém, május 10.

(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) 
Vasárnap délelőtt 10 órakor tartotta a Move 
sportegyesület zászlószentelő ünnepségét. Verő
fényes májusi nap süt s a városka fiatalsága 
ünneplőbe öltözve sétál az utcákon.

Egyszerre csak velőkig ható kiáltásra 
riadunk föl:

— Engedjenek a, fiamhoz, engedjenek a fiam
hoz! Megölték a fiamat!

Az utcán az emberek százával vesznek körül 
egy 40 év körüli, rendkívül magas, szép asz- 
szonyt, aki könnyes arccal, szinte eszelősen 
akarja magát kiszabadítani a karjait lefogó 
férfiak közül.

A végzetes dészEövés
Elfojtott és elkapott szavakból tudom meg, 

hogy mi történt. A zászlószentelési ünnepség 
alkalmával a tábori mise után Tóth Károly 
TV. éves kereskedelmi iskolai hallgató, egy 
királyi tan fölügyelőnek a fia és Horváth István 
gazdász, idősebb Horváth István vendéglősnek 
a fia díszlövést adtak le.

Az ekrazitlal töltött lövedék szét vetette a 
mozsarat és Tóth Károly meg Horváth 

István véresen estek össze.
A borzalmas hir hallatára a kórház fele 

igyekszem, ahová időközben már elszállították 
a szerencsétlenül járt fiatalembereket. Tóth 
Károlyt a kórteremben találom, bepolyált 
fejéből szivárog a vér. Magas, barna fin, az 
édesanyja elölte térdel és egyre ezt kiáltozza: 
— Kit terhel a felelősség? , . Tr, ,,

Horváth István a műtőben fekszik, Malter 
dr sebészorvos azon fáradozik, hogy meg' 
mentse a,z életnek. A műtőbe nem engednek be, 
visszamegyek hát Tóth édesanyjához, hogy 
megnyugtassam. He az ajtóban a kedves nover 
már kétségbeesetten kiáltja:

— Hamar a lelkészt!
Megérkezik a katolikus pap, 
aki föladja Tóthnak az utolsó kenetét.

Az udvaron a kiváncsiak százai ólálkodnak.
EkrazittaS töltötték meg 

a mozsarakat
Körülbelül 100 méternyire a sportpályától 

barlangszerii üregben már csak a fölszagga
tott talaj és a sziklákról frissen leszakított kő
darabok jelzik a robbanás nyomait.

A 21 darabra szétszakított mozsarat és az 
egyéb bűnjeleket már elszállította Zakarias 
rendőrtanáesos és Horváth rendőrkapitány, 

akik a nyomozást, megindították. A sport
pályától pár lépésre áll Horvathek vendég
lője. Bent rövidre nyírt ba.iuszu fiatalember 
fogad, Horváth Géza, a szercncsetlenul járt 
gazdász testvérkétyja- Férfiasán viseli a 
pást és ezeket mondja: , ,

— Jó fiú volt az öcsém, nem sok köze volt 
az egészhez, csak segíteni ment elsütni a mo-

csa-

zsarat. Magam is tüzér voltam.
Csak úgy történhetett ez a szerencsétlen
ség, hogy erősebb robbanóanyaggal, való
színűleg ekrazitlal töltötték meg a mozsa

rat és azt erősen bcc'^.iszoltak.
Időközben hazajön a kórházból idősebb Hor

váth István ős vörösre eirt szemekkel keserűen 
mondja:

NASY C1PÖVÁSÁR
V F 0 « í 0 Budapest IV, Q G
1 S.O l>y-nál Muzeum-körut

Női

— Nem lesz az már többé ember, még ha föl
épül is. Megvakult.

Véres az öreg ur inge. Amikor lehajolt, hogy 
megcsókolja fiát, annak száján kibuggyant a 
vér.

„Kern vagyunk Mocsári88
Horváthéktól Karsay dr. törvényszéki bíró

hoz, a Move elnökéhez megyek. Nincs otthon, 
a felesége fogad.

— Nincs itthon az uram — mondja a méltó- 
ságos asszony —, a püspöknél van ebéden. 
Megmondta az uram,

hogy nőin engedi a lövöldözést, nem majá
lis ez, nem vagyunk Mucsán. Meg is- til
totta a sportpálya szolgájának, hogy ki
adja a mozsarat. Rábe százados ur mégis

elsüttette, most aztán meg lehet az öröme.
A rendőrség titkolódcik

Ezután Rábe századosnak, a MOVE Sport
egyesület alelnökének lakására megyek.

— Az uram a rendőrségen van — mondja 
Rábené. — Nem igaz az, amit mesélnek. Két
szer is kipróbálták a mozsarat, még ma reggel 
is lőttek belőle és nem történt baj. Tóthot és 
Horváthot nem hívta az uram, önként jelent
keztek, hogy ők értenek hozzá. Nem hibás az 
én uram. Mándoky tábori ezredes-lelkész inté
sére a mise után sütötték el a mozsarat. A 
szerencsétlenség után mindjárt el is jöttem az 
ünnepélyről, nem bírtam tovább ottmaradni. 
A férjem, Rábe Róbert volt aktiv százados, je
lenleg nyugdíjas főbiztos, a Move alelnökc.

Átmegyek a rendőrségre. Az előszobában a 
tanuk serege várakozik. Amikor kérdezős
ködni akarok a tanuknál, kijön Zakariás 
rendőrtanácsos.

Nagyon haragszik, hogy elébe akarok vágni 
a vizsgálatnak és kijelenti, hogy a nyomo
zás érdekében nem ad semmiféle fölvilá

gosit ást.
Szomorúan ballagok hazafelé, hideg szél sü

vít. A nap elbújt a felhők mögé, beborult, 
mintha az ég is osztozna Veszprém gyászában.

Kenyeres György

Herberstein Henrik,
a lovapeaylet ui starteré 

fcét zsafzét tettteff inzulMU az ui lóverseny- 
pdíya vasárnapi megnyitásán

Herberstein ellen gróí Wencbheim Dénes panaszt tett a lovaregylet elnöKségénél
(A Reggel tudósítójától.) Az uj budapesti 

lóversenypálya vasárnapi megnyitóján föl
tűnést keltett, a Magyar Lovaregylet által 
legújabban starteri tisztséggel megbízott gróf 
Herberstein Henrii: szereplése. Gróf Hcrber- 
stein Henrik mindjárt a második futamban, a 
kétéves nyeretlenek versenyében, három lovat 
hagyott a startnál. A közönség egy része, amely 
ezeket a lovakat fogadta, fejcsóválva nézte, 
hogy az általa fogadott lovak mint követik 
kilátástalanul a mezőnyt. A nap főeseményé- 
nek szánt harmadik futamban pedig a Ken
dercsi ménes Koppányja körülbelül 5—6 hős. 
szat vesztett a startnál, Boglár pedig teljesen 
ottmaradt. A negyedik futamban Békés ma
radt egészen a startnál. Az ötödik futamban 
öt ló indult 6 ezek közül a második favorit 
Dauphinet és Drégelyt hagyta állva a starter, 
úgy hogy ezek csak a verseny lefutása után 
jöttek be, _ t ... ,

Ekkor azonban már a közönség türelme is 
elfogyott és úgy az első, de különösen a má
sodik és harmadik helyen

erős tüntetés volt a startok ellen.

különösen 
starter lo-

után azon-

2-

Még nincs ítélet 
a szófiai bombapörben

Kecnzetküzn szcciaíisía konferencia ta
nácskozik a boOgár kérsflésrüfl

Szófia, május 10.
(A Reggel tudósitójának távirata.) A hadi; 

törvényszék előtt megtartott tárgyalás utolsó 
napján a vádlottak adták elő védekezésüket. 
Marka Friedmann beszédében a bírák méltá
nyossá gát kérte és igazságérzetükre hivatko
zott. Ezután Koew és Daskalow beszéltek, majd 
Zadgcrsky sekrestyés könyörgöttelcsukló han
gon, könnyek között a bíróság irgalmáért. Az 
ügyész rövid válasza, után a bíróság visszavo
nult és megkezdte tanácskozását. Lehet"séges, 
hogy a haditörvényszék még ma éjszaka kihir
deti ítéleté'.

A füttyök, abcugolás és zugás 
akkor vált orkánszerüvé, amidőn a 
ván, elkenterezett a közönség előtt.

Gróf Csekonics Gyula a verseny 
nal magához hivatta gróf Herberstein Henri
ket. Hogy mit mondott neki, azt senki sem 
hallotta. A beszélgetés után azonban gróf Her
berstein— aki már a korábbi versenyek után 
végigvágott lovaglóostorával Altrnann zsokén 
— bement a zsokék öltözőszobájába s ott az át
öltöző Schejbál zsokénak, Dauphine, lovasának, 
szemrehányást tett, amidőn Schejbál a rossz 
start miatti szemrehányásokat magától elhá
rította,

gróf Herberstein lovaglóostorával többször 
gyomronütötte a zsokét.

Schejbál, aki már évek óta a magyar zsokék 
championja, azonnal .jelentette az esetet ovvnc- 
rének, gróf Wenckheim Dénesnck, aki orvos
lásért azonnal gróf Csekonics Gyulához, a Ma
gyar Lovaregylet elnökéhez fordult.

goi Tóni Shaw és az osztrák Adler Frigyes fog
ják képviselni. A konferencián Vander velde 
fog elnökölni

Vasárnap kormány
ellenes tüntetések 
voltak Párlsban

Páris, május 10.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Páris ma 

ünnepelte az orleansi szűz emlékét. Mivel a 
múltban hasonló alkalmakkor gyakoriak vol
tak az összeütközések, a rojalisták fölvonulá
sát nem engedélyezték. A város több helyén 
rojalista lobogókat tűztek ki, amelyeket a 
rendőrség eltávolított. Painlevé miniszterel
nök délelőtt Schramek belügyminiszter kísé
retében Jeanne d’Arc szobrához ment, amelyre 
koszorút helyezett a kormány nevében.

Az ünnepséget kormányellenes tüntetés za
varta meg,

a kommunisták és rojalisták összeverekedtek. 
A rendőrség kénytelen volt közbelépni és a 
tüntetők közül többeket letartóztattak.

Paris, május 10.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A szo

cialista internacionale végrehajtóbizottsága va
sárnap délelőtt folytatta tanácskozásait és

főleg u bolgár és általában a balkáni ügyek
ről tárgyalt.

Tóm Shaw angol delegátus részletesen beszá
molt Wcdgewood ezredes szófiai tapasztalatai
ról. Hosszabb vita után elhatározták, hogy, a 
balkáni államok szervezetei! konferenciára hív
ják össze, melyen a szocialista internacionalét 
Vand érveidé volt belga miniszterelnök, az an-
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(A Reggel munkatársától.) Az első nap
sütéses vasárnapon a futballrajongók ezrei 
lepték el a Hungária-uti pályát. Tavaszi 
ruhába öltözve, tarkán színesen, hogy végig
nézhessék a háború utáni első komoly angol
magyar football mérkőzést. Pár perccel az an
gol profik és a magyar amatőrök football- 
harcának megkezdése előtt.

hangos, majd véres botrány színhelye volt 
a nagy tribün.

Az FTC-KAC-mérkőzés negyvenedik percé
ben, 1A6 órakor, a nagy tribün legfelső sorai
ból hangos kiabálás hallatszott a pályára. Az 
emberek fölugráltak, ordítani kezdtek. A 
páholyokból pedig látni lehetett, amint

a több oldalról előrohanó rendőrök közre
fognak egy alacsonynövésü szőke fiatal
embert és egy betört orrú, véres arcú férfit.

'A tribünön nagy izgalommal tárgyalták a 
véres affért, amelynek hőseit az öltöztetőben | 
igazoltatta az egyik ügyeletes rendőrtiszt. Itt t 
derült ki, hogy

a vérző ember Szabó K. Sándor, a főkapi
tányság Munkácsy-csoportjának dele?; iívje. ; 

Mialatt a betört orrú, véresre karmolt detek
tívet a rendőrorvos bekötözte, igazoltatták a 
sovány, szőke fiatalembert is. akiről kitűnt, 
hogy

Fás Imre, az MTK tagja, boxbajnok.
A 18 éves bajnok a következőkben ismertette a ; 
rendőrtiszt és az öltözőbe .sereglett MTK. w'v.e- l 
tőségi tagok előtt a véres inzultust:

— Helyemre igyekeztem a nagy íiibíínön, I
amikor a detektív ur, aki! én nem ismertem, j 
rámszólt, hogy ne tolakodjak. Nem tolakodom í 
— válaszoltam —, csak el akarom foglalni a . 
helyemet. j

— Ne feleseljen, taknyom — kiáltott a de- |
tektiv és botjával felén: sújtott.

Az areggoD gsrcjífik ® mecffis boxoíwi

Közben az FTC—KJC-mérkőzés véget éri; 
az angol profik már mosakodtak és öltözköd
tek az öltözőben. Piros fehér csikós dresszt 
öltöttek magukra, pálinkát ittak, citromot 
rágtak és nyugodtan várták a. meccs kezdetét. 
Az MTK öltözőjében ezalatt Hágán, a bajnok
csapatnak békebeli angol trénere, aki Bolton— 
TFanderers-játékosckknl tegnap érkezett Buda
pestre, masszírozta a magyar játékosokat. 
Fel 6 órakor léplek a pályára az angolok. Halk 
laps fogadja őket. Magas, karcsú, szőke és 
fekete fiuk, a kapusuk félelmetesen hatalmas 
ember, legalább két méter hosszú. A 30.000 
főnyi tömeg halálos csöndben lesi <•• bíró fiiíy- 
jelét. Már az első percekben látni lehet, hogy 
a magyarok méltó ellenfeleik az angoloknak. 
Amennyivel fejlettebb az angolok technikája, 
annyival lelkesebbek a magyarok. Látni lehet, 
hogy az angolok kemény rámenő játékosok, de 
most még fairül küzdenek. Nagysz-' riien szí - 
ladnak. de az egyik angol bekk megbotlik és 
beleesik a pálya szélén üldögélő fényképészek 
és filmoperatőrök csoportjába. Az emberek most 
mosolyognak először, már ki merik nevelni a 
félelmetes angol profikat.

Most veszedelmes percek következnek.
Az angolokat dühösiti a nevetés és válaszul 
a magyar kaput kezdik, bombázni. Még min
dig finoman játszanak, ha megrágja egyik 
játékos a másikat, futás közben kezet szorí
tanak, az angol békésen mosolyog a magyarra. 
Abban bíznak, hogy majd csak kifullad az 
MTK. De nem! Orth, aki ma .játszotta ki a 
legjobb formáját,

gólt Jő az angolok kapujába
Az emberek, mint az őrültek ugrálnak föl. ís- 
meretlenek ölelkeznek össze, óriási rivalgás 
és percekig zugó taps önti eJ a pályát. De nem
sokára a nézők ajkára fagy a mosoly.

Mandlt, az MTK kitűnő kekkjét ugy rugiák 
meg az angolok, hogy ájultan viszik ki a 

pályáról.
Az öltözőben orvos vizsgálja meg a fájdalom
tól habzó szájú játékost és megállapítja, hogy 

súlyos térdrándulást szenvedett.
Félidőig most mér csoZc 10 emberrel játszanak 
a magyarok.

Alig ér véget a félidő, az angolok megvadulva 
rohannak be öltözőhely.! ségüklm és szidják a 
bírót. Soha ínég ilyen rossz bírót mán láttunk —

A UTÖFÖLSZER ELÉSEK |
NAX1Y |
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Én a levegőben elkaptam a. botot,
kicsavartam a kezéből és védekezésből ök- 

lönnnc! az arcába ütöttem.
Hansulyozom: nem tudhattam, hogy detektív, 
tehát, rendőri közeg a támadóm.

A boxbajnok előadásával szemben a közben 
bekötözött detektív {tagadta, hogy ö kezdte 
volna a verekedést és a. következőkben mondta 
el a verekedés lefolyását:

— A tribünön ültem, amikor az FTC—KAC- 
mérkőzés alatt a fiatalember a tribünön föl-aJá 
sétált. Rászóltam, hogy Üljön le, ekkor ő el
ment mellettem, majd amikor már két lépés 
távolságnyira volt tőlem, hátraszólt: hülye. 
Én meg akartam tudni, hogy mi a sértegető 
fiatalember neve és

a botommal utána nyúltam, hogy föitartóz- 
íassam.

A fiatal ílu hirtelen hátrafordult,
kiütötte kezemből a. botot és az arcomba 

vágott.
A tribün közönsége akadályozott meg abbai!, 
hogy lefogj m és a rendőrön választottak s

Kihallgatás után, mivel u fiatalember sze
mélyazonosságát n igazolták, szabadon-
bocsátották.

Nem tartóztatták le, mert nem ke vetett c; 
hatóság elleni erőszakot,

eem tudhatta ugyanis, hogy doteklivvel vere
kedett. A vére. l .’.-rüa a a rendőr-égen lesz 
folyta!á.•>. Fás Imre' ellen ugyanis könnyít 
testi sért-'.. tinié.". indítanak eljárást. A Ir.-of- 
b;\UAköAsck ideje ai.utí küfiii boii még egy 

K-lagnak volt rendőrséggel: Mol
nár Györgyöt. az M'PK válogatott csu tárát, 
hangos szóváltás közben igazoltatták és föl
írták, mer! dohányozott a nagyiribünön.
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Kíráty-wtca és Nagymező-utca sarok |
Vámház-körut és Calviii-tér sarok
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panaszkodnak. Mintha kieseinél lék volna őket, 
vadak és durvái-, gáncsolnak, boxolnak. \ r.zc- 
niii.kbcn ádáz düh, a bíró minden intézkedése 
ellen protcstálnak.

A játék lassanként élet-halé! küzdelemmé 
fajúit.

A profikat nemzeti hiúságuknál i.s jobban 
bántotta talán, hogy ha Budapesten nem 
győznek, akkor Prágában 50 font büntetést kell 
fizetniük. Ahányszor csak elhaladnak a hiró 
mellett,

meglökik.
1:1 ü i> ni;.' csönd ; !ii;;d: ; cgyix aagol 
csatár áttör a magyar védelmen és

kiegyenlítő gólt lő.
Hangtalanul. taps nőkul veszik tudomásul az 
angol gólt, haragszanak a durva profikra. Gól 
után még vaó.ibbu1 folyik a játék. Mo-.i ;; vál- 
tf.za.to.s.- ég kcuvcórí a n agyarok rúgják le az. 
angolok kapitányát. A profik a bírót, aki 
nntiiik újabb súlyos hibákat köveiéit el,

játék közben megfenyegetik, hogy ieboxol- 
ják.

A bíró megijed, és amik' •
az egyik angol játékos ciíromot vág az 

arcúba,
három perccel a befejezés előtt

lefújja a félidői.
Rendőrök sietnek a pályára, hogy megvédjék a 
bírót az angoloktól, az. angolokat pedig hango
san pl'ujozó és fenyegető magatar!ást tanúsító 
magyar (közönségtől. Box-szal kezdődött w csak 
a rendőrség éberségének köszönhető, hegy 
non box-ezal végződött az angol-magja,r fui- 
ball-h&rc. Korda Tibor

FWftiiaiiin 115 széles, minden divat- /JC 
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.. 188 
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Januárban beszüntetett hibás papinnok olcsó Arnsttását. 
ujból megkezdtük

Sándor
ÍV, Kntiunennaycr Károiy-utcn 1. (Központi városháza)
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képviselőségen, Émc^elnökségen keresztüS — R ffősserkesztőségig 

Meghitt beszélgetés a Davis-Cup alatt a margitszigeti nagytribünön 
(A Reggel munkatársától.) Vasárnap dél

után, a Davis-Cup alatt, a margitszigeti nagy
tribünön, szvet.teres tenniszbajnokok között, 
fehér- és rózsaszinruhás hölgyek koszorújában 
egy karcsú, szürkeruhás fiatalemberre lettem 
figyelmes. A fiatalember tágranyilt szemekkel 
gyönyörködött a szép sportban, egy-egy kitűnő 
smash-cn valósággal elandalodott; látszott 
rajta, hogy e pillanatban egy remek drive sok
kal jobban érdekli, mint az, — hogy tegnap
előtt óta ő „A Nép" cimii szélsőjobboldali napi
lap főszerkesztője. Ezt az elegáns, karcsú 
fiatalembert — akit, dr. Eckhardt Tibornak hív
nak — sport után megszólította A Reggel 
munkatársa:

— Kedves Tibor. A Reggel devizája, hogy 
jobban megbecsüli a meggy őzöd éses, de tehet
séges ellenfelet, sőt ellenséget is, mint a meg- 
győződéstelen és tehetségtelen barátot. Ön 
néhány óra óta főszerkesztője egy napilapnak, 
akarva nem akarva: közéleti, primadonna, de 
most már kolléga is. Hadd mulassam be 
A Reggel közönségének Eckhardt Tibor dr.-t, 
az embert, úgy, ahogy itt áll, mosolyogva, ked
vesen és szelíden, nem a vitéz harcos parla
menti vértezetóben, nem is az Éme-élnök ku- 
klux-klani álarcában, hanem a sportsman: az 

dresszében, 
eszébe jut, 

ha kérnem

egy gyerek,

vályúra ke
bele a poli-

egészséges ember vidám és polgári 
Mond ion valamit magáról, azt, am i 
azt, amit akar — a szív hangján, 
szabad...

Eckhardt elneveti magat. Mint 
akit csiklandoznak:

— Hát lessék, kérem. Kérdezzen.
— Mondja, meg nekem, milyen 

szült eredetileg és hogy sodródott 
tikéba?

— A kérdés jó, mert arra nyilván senki sem 
gondol, hogy eredetileg

egyetemi tanár akartain lenni,
a háború kitöréséig erre a pályádra, készültem, 
annakidején a pécsi, egyetemen be is adtam a 
kérvényemet politikából és nemzetközi jogból 
a magántanári habilitációra. Egyébként .pedig 
gazdálkodtam otthon Csanádban és föispáni 
titkár voltam egy ideig. Mikor a háború kitört, 
a sógoromat, Betegh Miklóst kinevezték Er
délybe kormánybiztosnak és miután ő tudta, 
hogy én az oláhkérdésscl sokat foglalkoztam, 
kérte a belügyminiszteri, hogy küldjön ki en
gem melléje. Úgy, hogy én a mozgósítás napjait 
távirati parancsot kaptam, hogy’ azonnal jelent
kezzem Nagyszebenben Betegh Miklósnál. És 
ezzel már benne is voltam a politikában es 
azóta sem tudtam kilábalni belőle. A háborút 
é ehát Erdélyben tölt ölt cm részint mint az er
délyi kormánybiztos helyettese, részint mint 
alsójára! főszolgabíró. Mikor a forradalom ki
tört, Károlyiék körsürgönye megérkezett, hogy 
föl kell lobogózni a falvakat, én kihirde.ttmn: 
senki meg ne moccanjon, mert baj lesz belőle. 
Es a nép engedelmes kedett nekem, pedig a há
ború alatt nagyon sokszor kellett, igen krudélis 
rendeleteket végrehajtanom. Látták . azonban, 
hogy úgyszólván az egész környéken én voltam 
az egyetlen v.adrágos ember, aki közöttük meg
maradt,

— a többi mind megszökött. —
bíztak tehát bennem, megválasztottak a nem
zetőrség parancsnokának és vakon követték 
parancsaimat. A forradalom éjszakáján kilenc 
oláh község lámadta meg az én községemet, 
amely Torookó és Kalotaszeg csücskén a ma
gyar sziget végnyulványa volt az oláh tenger-

kJ

Rendes helyárak

Kezdje ’/29 Arakor. Telefon 05-54 

ben. Úgy verekedtünk egész éjszaka az utcán, 
amig az oláhokat ki nem vertük. Akkoriban 
két századot küldtek ki Kolozsvárról az elfoga- 
tásomra, én azonban

lövészúrkokat huzattam a falvaim köré, 
géppuskákat állíttattam a tornyokba,

a magyarjaimat fölfegyvereztem, minderre pe
dig a pénzt úgy teremtettem elő, hogy egysze
rűen vámot szedtem az oláhoktól, akik a hava
sokból lejöttek a völgybe. Kolozsváron 1918 de
cember 22-én volt a nagy tiltakozó gyűlés a 
gyulafehérvári határozatok ellen és erre a 
gyűlésre

én magyar nemzetiszinü zászlók alatt 3000 
oláht vittem be tiltakozni,

pedig Mardarescu már Apahidán állott és a 
fejemre 2000 korona vérdij volt kitűzve.

Marié György jelenlegi oláh szenátor vitte 
előttük a zászlót.

A legutolsó pillanatban mentem be Kolozs
várra Mardarescu tábornokhoz, hamis okmá
nyokkal igazoltam, hogy Andrássy erdőmér
nöke vagyok, még egy vagont is kértem tőle, 
mert volt négy jó fajlovam, azokat nem akar
tam nekik otthagyni, de a fegyvereimet és a 
géppuskáimat sem, amelyeket zaboszsákokban 
— igásszekereken vittem be Kolozvárra és va- 
goniroztam be a pályaudvaron az oláhok 
szemeláttára. így érkeztem meg Budapestre. 
Itt a székely nemzeti tanácsnál,

gróf Bethlen Istvánnál,, 
jelentkeztem és fölajánlottam neki szolgálatai
mat. Csakhamar speciális misszióval, amely
ről ma még nem beszélhetek, ki lettem küldve 
Aradra. Itt ért a kommunizmus kitörése. Ak
kor ötödmagammal azonnal megkezdtem az 
ellenforradalmi szervezkedést. Pénzt adtunk 
össze és a szó szoros értelmében hadsereget 
kezdtünk szervezni. Április 20-án meg is kezd
tük n katonai operációkat: éjjel Battonyán 
megtámadtuk a kommunistákat és ki is vertük 
őket a. községből. Sajnos, a franciák becsaptak 
bennünket.

Miért pottyant le Friedrich az ugorkafáról
Fr&ihwiir&h Mátyás az aslolsö csöpp vérét is ktontjja a város- 
házáért — Csilléry, Woüffff és Pctrovácz beszédek a Vigadóban

(A Reggel tudósítójától.} A Keresztény Köz
ségi Párt vasárnap délután a Vigadóban nagy
gyűlést tartott, amelyet a községi választások 
előtt az utolsónak jelzett. A gyűlés megnyitása 
előtt érkezett a terembe Friedrich István, akit 
ilyen fölkiált ásókkal fogadtak a szittyáknak 
elnevezett párt híveik:

— Éljen a magyar Hindenburg!
Csillery dr. kijelentette, hogy a Keresztény 

Községi Párt a városházán ott akarja tovább 
folytatni, ahol elhagyta. Saját vérünkbe márt
juk a pennánkat és ezzel írjuk be a keresztény 
gondolatot a város történetébe. Egyik kezünk
ben a penna — mondotta —, a másikban a kor
bács! Toperczcr Ágostonná az asszonyokat 
buzdította, mig Pctrovácz Gyula Vázsonyit 
szidta, mint a bokrot. A Demokratikus Biok
nak, Pctrovácz szerint, az a célja, hogy a kom
munizmust ismét visszahozza, 
és Bárczy Istvánnak ma már 
cserkészflu sem hisz. Ezzel a 
mérgesen be is fejezte a szónoklatot. 
virth Mátyás még jobban haragudott.

Vázsonyinak 
a fi esztendős 
kijelentésével 

Frilh- 
„ „ __  ___ „____  Május

21-én minden keresztény kezének ökölbe kell 
szorulnia és ennek az ökölnek le is kell tudni 
sújtania. Nem nyugszunk és képesek leszünk 
az egész városházát is fölforgatni.

El vagyunk szánva, hogy utolsó csöpp vé
rünket is kiontjuk a városházáért.

Készen állunk az ugrásra! A terem egyik sar
kában egy jelölt magából kikelve kiabálta:

— Berontunk a városházára! Tettek terére 
kell lépni! (Percekig tartó taiw ós éljenzés 
fogadta Wolff Károlyt.) Én egységes keresz
tény frontot akarok, nem pedig egységes pol
gári frontot. Tudom, hogy az ellentábornak 
ebben a teremben sok kéme van. Ezeknek 
mondom: látjátok a szemekben az elszántságot? 
Kitárt karral várom a magyar munkások ez
reit! Mi a korszellem munkásai vagyunk. 
Hiába gúnyolódnak. A svábok nem 50 éve van
nak itt, hanem századok óta magukba szívták 
a magyar szellemet és akaratot.

Budai Dezső azt fejtegette, hogy a liberális 
városházi rezsim „lerongyolta a közlekedést'. 
Itt hagytuk mindent romokban. Ne felejtsétek

Tankokat ígértek és tüzérséget, de még a 
muníció is vaktöltés volt, amit éjnek Ide

jén szétosztottak a csapataink között.
Károlyi Gyula gróf első szegedi kormányában 
miniszterelnökségi államtitkár voltam. Amikor 
aztán Károlyi lemondott és P. Abrahám Dezső 
lett a miniszterelnök, átmentem a küliigybe 
Teleky Pál mellé sajtóf intőknek. Szegedről 
való eljövetelünk után Siófokon vettem ált a 
vezérkarnál a külpolitikai osztály vezetését, 
amikor pedig a vezérkar följött Budapestre, 
kineveztek a külügyminisztériumba sajtó
főnöknek. Telekyvel mentem át a külügyből a 
miniszterelnökségre, igy lettem miniszter
elnökségi sajtófőnök. Ebben a sokmindenfélo 
herce-hűre óban nagy segítségemre volt az a 
körülmény, hogy 24 éves koromig folyton 
tanultam, az egyetemet Párisban és Berlinben 
végeztem, Berlinben kedvence voltam az öreg 
Schmollernek. Ezáltal meg volt az a tudomá
nyos előképzettségem, ami a viszonyok helyes 
ismeretéhez ilyen válságos időkben szükséges. 
A másik: hogy

sokat sportolok,
ami az energiát rendben tartja, a fizikumot és 
a percipiáló képességet munkára alkalmassá 
teszi.

— Most azt mondja meg, kérem, hogy él?
— Szeretek sokáig aludni, de ha sportról 

van szó, szívesen kelek föl korán is. Vendéglő
ben étkezem, ahol a napi elfoglaltságom ér, 
akkor, amikor ráérek. Legnagyobb szenvedé
lyem a jó szivar,

— Nos és hogy 
föszerkesztöséget ?

— Én ezzel a 
akarok szolgálni, 
mus i 
latét akarom megteremteni, ami régi, kedvenc 
ideáin. Másodszor az intranzigens keresztény 
iránynak kultureszközökkcl való szolgálatát, 
amivel azt akarom mondani, hogy’- ugyanazt a 
munkát akarom majd „A Nép“-nél elvégezni, 
amit az Ébredőknél már elvégeztem, — vagyis

az irány gyöngiíésc nélkül komoly alapokra 
fektetni a mozgalmat.

és megköszönöm az intervjut. A 
fajvédőgenerális, a rettenthetetlen 
barátságosan búcsúzik. E pillanat

sajnos, ritkán 
fogja föl uj

intők hozzá, 
stallurnát, a
kettŐ3 céltvállalkozással

>k szolgálni. Mindenekelőtt a nacionaliz- 
nemzetközi együttműködésének a szolgá-

Fölállok 
félelmetes 
Éme-vezér 
bán igazán semmi félelmetes sincs benne. Egy 
lányosképü, kedves, szőke fiú. Eckhardt —Tibi.

— Jó sportot kívánok, kedves Tibor és kö
szönöm.

Mosolyogva tűnik el a Margitsziget öreg fái 
között.

Egyed Zoltán

éi. hogy a zsidókat kétszer kell megverni. 
Végül Friedrich beszélt, akinek a legnagyobb 
sikere volt: Örülök az én sváb fajvédő irre
denta bajtársaimmal, hogy megtaláltuk a he
lyünket. Innen üzenem az illetékes tényezők
nek: csak az lehet illetékes, aki a keresztény 
nemzeti gondolatot szolgálja. Aki enélkül ka
paszkodott föl az uborkát ára, az onnan le fog 
pott.yanni... Ezzel a méla akkorddal végződött 
az ülés. Most már tudta a hallgatóság, miért 
pottyant lo Friedrich az ugorka fáról...

On jól tudja,
hogy csak az olcsó, ami 
valóban jó . .. Talán a 
kávépótlék ez alól kivé
telt képezne?

Ó, dehogy! Sőt a rég
óta bevált „Franck a 
k á véd ará lóval" 
szolgáltatja erre a leg
világosabb példát. A le
hető leggazdaságosabb — 
mert a lehető legkiadó- 
sabb.
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Pesti naplóm
— Irta Szép Ernő —

május 7
Megvettem Vörösmarlyt három kötetben 

(Remekírók Képes Kiadása) és Tompa Firág- 
regéit egy kötetben, diszkiadásban. Képekkel. 
Antiquarice, de alig hasznúit állapotban, 
összesen kettőszázezer koronáért. Mikor fizet
tem,-az aniiquarius összenézett a feleségével. 
Boldogan. Gondolom ez volt ma a legjobb üz
letük. Vörösmarty három kötete százhúszezer 
volt, Tompa nyolcvan. Vörösmarty bán a száz
húszezerért minden, de minden megvan, amit 
valaha papírnak adott a fcllegcs homlok 
álmaiból. Gondolkoztam a boltból kimenet, 
mennyi esik ve jón ebből a szá húszezer koro
nából a Zalán futásárai Vagy a Cilley és a 
Hunyadiak cimü tragédiára? Hát a Cserhalom 
eposzára? ó, hát a Délszigetre, arra a töredék 
tündérálomra, sejtelmem szerint az egyik 
legesleggyöngyebb gyöngyére a világköltészet
nek? Mondjuk ötvenezer korona... á, lehetet
len! Hogy osszam meg a pénzt a többi fen
séges éposza közt, hiszen csak huszonötezrével 
számítva se jutna minden époszára pénz... és 
itt a két kötet verses dráma s a kisebb költe
mény. Mennyi jut a Szép Ilonkára? Hát a 
Merengőhöz cimü versre? Hát a Gondolatok a 
Könyvtárban címűre? Irgalmas angyalok, 
hisz vissza kéne hoznom a fillér-számitást, ha 
ebből a. kétszázezer koronából még annak a 
háromstrófás költeménynek is juttatni akar
nék, annak, aki így kezdődik: Szerelmedért 
feldúlnám eszemet Es annak minden tartomá
nyát... Erre a halhatatlanságokon túl lobogó 
hő költeményre, ha nagyon könnyelmű volnék, 
szú mit halnék fiz fillért a mai értekében...

Szent isten a semminél mennyivel keveseb
bet érhetek én.

, május S
Gold úr lett az állami bakó. Nem tudom a 

magyar világrend urazza-é a hóhért: nekem 
nincs jussom az úri rangot elvenni tőle s itt 
mirnikszdirniksz legoldozni. Sohase láttam 
még hóhért. Ha rajtam áll, nem is fogom látni.

Ugye nagy szamár vagyok. Irtózom a ma
gyar állami bakótól. Pedig igen jóravaló kéz
műves. A legemberségesebb, a legelőnyösebb. 
Valóságos isten áldása. Ki tudná Kegyetek 
közt annak a boldogtalan elítéltnek a nyaka 
csigolyáját olyan minimális kínzással eltörni?

Embert ölni nem bűn, tudva van. Liautey 
maréchal például most jelenleg ötszáz vagy 
ötezer darab arabot dögleszt meg naponta, 
már amilyen szerencséje van. Ha majd az 
operációt befejezi s hazamegy Parisba, kezet 
csókolnak neki. Ez a hullagyáros különben a 
francia Akadémia tagja.

Nincs nekem az urak ellen semmi kifogásom, 
nem kell azt hinni kérem. Magam ellen van
nak súlyos vádjaim. Én utálatos züllött por
téka lettem itt az idővel. Mert én ezt az igazán 
ártatlan, humánus állami bakót soha látni 
nem akarom, ugyebár; viszont ha Párisban 
csavargók és az utcán azt mondja nekem egy 
francia: tiens. abban az autóban az a tábor
nok, az ott Liautey maréchal! — hát én azon
nal odanézek és minden figyelmemmel össze
gyűjtöm a szememben a Liautey maréchal 
arcát, és paszományait és gombozatát, igen és 
még örülök is annak a szerencsének, hogy lát
tam a híres-nevezetes francia tábornagyot. 
Aki ezerszám ontja magából a holttestet és 
kézügyesség és kímélet nélkül csinálja azt a 
gyomrot felforditó mutatványt.

május 9
A Margitszigeten jártatja egy adófizető a 

feleségét. Kaptak egy szabad délutánt az élet
től. Megáll az asszony, néz egy hullatag sárga 
virágos fát. Mi ez?

— Ez lelkem ez a sárga ákác, tudod? Az asz- 
szony igy csinál: áhá,

(Szó sincs róla hogy sárga ákác. Inkább 
aranycső.)

Megint mutat az asszony. Orgona az vagy 
mi?

— Orgona, hát. Persze. Ojtolt orgona. Kér
lek sok ilyen ojtolt orgona van.

(Fanni van, csak nem ojtott orgona, hanem 
júdásfa. Nagyon hasonlít az orgonához, kivált 
igy közelről.)

Az asszony félre teszi azt a hervadt fejét. 
Milyen gyönyörű ojtolt orgona...

(Egyem a lelket eket.)

, — Becsben újból leszállították az autótaxi 
arat. Becsből Írja A Reggel tudósítója: A bécsi 
bérautóknak eddig különféle tarifái voltak, 
épp úgy mint Budapesten. A városi fanúcs 
most úgy határozott, hogy ezentúl minden bér
autó — luxuskocsi vagy egyszerű taxi egy
aránt — MOO-szeres tarifával fog futni. Buda
pesten a kis kocsiknál h8Q0-szoros, a nagyoknál 
8000-szeres viteldijat kell fizetni, az utazás egy 
öreg, rozzant taxibárkán tehát kétszer annyiba, 
kerül nálunk, mint Pécsben a legelegánsabb 
luxusautón.

— Holnap áll bírái elé Léderer Gusztáv. A 
Margít-köruti katonai törvényszék főtárgya
lási nagytermében holnap, kedden, kezdik meg 
Léderer Gusztáv főhadnagy ráblogyilkossági 
bűnügyében a főtárgyalást. Dr. Ap itliy Jenő 
ezredes-hadbíró, tárgya! ás vezető intézkedésére 
csak belépőjeggyel juthat a hallgatóság a fo- 
tárgyalás színhelyére. Előreláthatólag öt napig 
tart a bűnügy fötárgyailása. Az első napot 
Lé>dorer Gusztáv kihallgatása foglalja le. 
Ismeretes, hogy Léderer a nyomozás során 
többször változtatta meg vallomását. Az utolsó 
vallomása, amelyet később megismételt es 
föntartott, vagyon súlyos terhelő adatokat tar
talmaz a Markó-utcai fogházban ülő feleségé
vel szemben. Érdeklődtünk olyan helyen, ahol 
jól ismerik a Lúderer-félc bűnügy minden 
részletét, hogy a főtárgyaló f-on milyen maga
tartást tanúsít majd Léderer főhadnagy. 
Információnk szerint Léderer tisztában van 
sorsával és noha rendkívül izgatott, éjszakán
ként nem tud aludni, állandóan orvosságokkal 
él, szilárd elhatározása az, hogy a bíróság 
előtt leplezetlenül és még a tulajdon feleségére 
való tekintet nélkül is, a tiszta igazságot 
akarja elmondani. A főtárgyalásnak az lesz a 
legnagyobb szenzációja, amikor a főhadnagyot 
szembesítik feleségével. Erre valószínűleg a 
szerdai napon kerül sor.

— A nemzet csalogányának üdülése. Tavaly ilyenkor: 
„csodaszép májusban" már künn volt a strandnndzsölye 
az Zi’wiZcc-kávéliáz fölött az elsőemeleti nagy, középerké
lyen nz Erzsébet-köruton s enyhe, késő délutánon és es
tén kijött ide üdülni, elmerengni, meghittjeivel cl el
csevegni a nemzet csalogánya. így történt ez már több 
mint harminc esztendeje, amióta /Haha Lujza ideköltözött 
diadalainak színpadja: a Népszínház közvetlen közelébe. 
A Népszínház megszűnt, Nemzeti lett s elmúlt a tavasz, 
elmúlott a nyár s életének őszén is régi, kedves lakás- 
kalitjában él> teljes visszavonultságban a magyar dal, s 
a magyar népszínmű halhatatlan ragyogást! csillaga. 
Régento rendszerint Halatonfürcdcn nyaralt, de azóta 
jöttek nyarak, amelyeknek legalább egy részén a nem
zet csalogányának fészke már csak — az erkélyt strand- 
xsölye volt. /Haha Lujzának se aulája, se villája, se háza, 
pusztán tere van a Nemzeti és a Rókus közöli. Vasár
nap délben fölkerestük, de gyöngélkedett. nem fogad 
senkit, pamlngon pihen s bocsánatkérőkeg üzeni: majd 
közelebb, ha jobban lesz. Egyelőre még semmi bizonyo
sat nem tud üdüléséről. Érdeklődésünkre megtudjak, 
hogy súlyosabb gondjai ugyan nincsenek, de hát. — 
„kinek nincsenek ma gondjai?!"... J/lalia Lujza csak a 
„nemzet csalogánya": nagyon kevéssel beéri. (P. T. I.)

— Agyonlőtte magát a Nemzeti Bank fő
ellenőre. Vasárnap délben Józscf-körut 47. szánt 
alatti lakásán Ruszéik Istvánt, a Nemzeti Bank 
főellenőrét véres fővel találták ágyában. A ki
hívott mentők megállapították, hogy revolver
rel halántékon lőtte magát s azonnal meghalt. 
Buszúk István, aki 50 év körüli agglegény volt, 
súlyos idegbajban szenvedett s már hónapok 
óta orvosi kezelés alatt állott. Anyagi gondjai 
nem voltak, magányosan élt s jaremlinai Grób 
Elek lakásán albérletben lakott. Fivére, Kuszák 
János postafőnök a napokban szüleikhez 
Lévára utazott s a betegsége miatt elkeseredett 
ember fivére távoliétól használta föl, hogy az 
öngyilkosságot elkövesse. Kivárta azt az idő
pontot is, amikor senki sem volt otthon s igy 
a lövést senki sem hallotta. Amikor a Grób- 
család délben hazatért, Ruszák István már 
halolt volt. Holttestét a bonctani intézetbe szál
lították.

— Nemzctgyahízús lóverseny veszteség miatt. Tavaly 
július 8-án Weinbcrgcr Sándor villnmoskalauz szabad
napos volt és arra használta föl idejét, hogy kiment 
Alapra a lóversenyre. Természetes, hogy elvesztette min
den pénzét. Nagy bánatában és elkeseredettségében ki
fakadt ilyenképen: „Fütyülök a magyarokra, a piros- 
fehér-zöld zászlóra, meg a magyar koronára!" Az ügye
letes detektív meghallotta Weinberger kijelentéseit, iga
zoltatta, följelentette és az ügyészség vádja alapján 
nemzetgyaldzds vétsége elmén vonja felelősségre szerdán 
a biintetötörvényszék Törcky-tandcsa.

~ A valutareform ügye kedden kerül a sza
nálási bizottság elé. Búd János pénzügyminisz
ter kedden délután 5 órára összehívta a nem
zetgyűlés harminchárom tagú szanálási bizott
ságát, hogy bemutassa a mérlegvalódiság 
visszaállít’ásáról szóló rendelet tervezetét. A 
bizottság tagjai, A Reggel értesülése szerint, 
ezt az alkalmat fogják fóllnasználni arra, hogy 
szóvátegyéik a készülő valutareform ügyét is, 
amelyre vonatkozóan Búd János pénzügy
miniszter eg.y héttel ezelőtt A Reggel hasábjain 
fejtette ki álláspontját. A kormánypárt tagjai 
a valutareformot annyira időszerűnek tartják, 
hogy véleményűik szerint a valutareformról 
szóló törvényjavaslat kidolgozása scmmicsctre 
sem fog sokáig késni a mérlegvalódiság vissza
állításáról szóló rendelet kibocsátása után.

— Boniczky Ödön csak júniusban érkezik 
vissza Budapestre. A múlt héten hazaérkezett 
külföldi útjáról Rakovszky István, aki husvét 
előtt Bcniczky Ödönnel együtt utazott el 
Spanyolországba a királyi család látogatására. 
Politikai körökben Rakovszky hazaérkezésével 
kapcsolatban fölmerült az u kérdés, hogy 
meddig tart még Bcniczky külföldi utazása, 
vagyis mikor kerülhet sor arra, hogy a volt 
belügyminiszter végre kihallgatható legyen a 
Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügyében. Rakovszky 
István kijelentette A Reggel munkatársának, 
Bcniczky Ödöntől Marseilleben vált el, mivei 
vejének halálára való tekintettel külföldi útját 
félbe kellett szakítania. A volt, belügyminbztcr 
most egyedül folytatja külföldi körútját és 
június előtt aligha érkezik vissza Budapestre. 
Munkatársunk megkérdezte Rakovszkytól azt 
is, hogy résztvt sz-e a választójogi törvény
javaslat \ i tájában?

— Nem tudom — válaszolta Rakovszky —, 
hogy fölszólalok-e. Elárulhatom, hogy nekem 
már semmihez sincs kedvem itt...

Szeretne nyerni? Altkor siessen a szorene:éjéről híres 
Gacdickc-bankhíizbn, IV. Kossuth Lajos-utca 1’ és vegyen 
egy sorsjegyet a szerdán, május j:t:in kezdődő osztály- 
sorsjátékra. Telefonon is rendelhet. Telefon: József 151 C .
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1925 május ll1. aReccel
— Nincs kényszerqgyczség a reakcióval! A 

reakció riadt, sárga arca mosolyra derül. A 
reakció oltékozolta. minden erkölcsi tőkéjét, 
sehol hitelre nem talál és a városházi nagy 
leszámolás után csődöt kell jelentenie. A 
hitelezői: Budapest kifosztott, kiuzworázott 
népe nem egyezkedik. Nem köt kényszeregyez
séget a reakcióval! Ezt tudja a reakció és 
érzi a bukását, amely nemcsak Budapest, ha
nem az egész ország fölszabadulása. Nem 
taktikai eredmény: stratégiai győzelem. Ús a 
riadt, sárga arc, amelyet régi bűnök emléke 
cs a nagy revíziótól való didergés óktelenit, 
napok óta, mintha bizakodó mosolyra de
rülne. Csufondáros, torz mosoly a reakció 
arcán? Már reménytelenül, hadállásait föl
adni készült, most újra hinni és bízni kezd: 
nem önmagában, de a vele szemben álló front 
némely szárnyának gyengeségében. Nem a 
derékhadban van a hiba. A polgárság és mun
kásság százezrei megbonthatatlan egységben, 
türelmetlenül várják a májusvégi napot, 
amikor a döntő csata reggelén végre szavazni 
indulhatnak. Négy év óta repee a szivük ezért 
a napért: a fuldokló önfentartási ösztönének 
utolsó föllobbanásával érzik át az ügy halálos 
komolyságát. A hiba azokban van. akik el
felejtik, hogy minden egyéni sérelem sze
mernyi por az ügy Gaur is ankár  jóhoz képest; 
akik, ahelyett, hogy halkan beszélnének, han
gosan gondolkoznak: akik a rohamra készülő 
csapatok lelkesedését Cassa.ndra-jóslatok boro
gatásaival hütik le; akik marxistábbak Marx
nál. a katolikus centrum vezérénél; akiknek 
Peidl nem elég demokrata és Vázsonyi nem 
elég szocialista; akik szívvel és lélekkel libe
rálisok, de még n reakció fölötti diadallal sem 
tudnak megbarátkozni, ha azt néni a barátaik 
vívják ki; akiket mind e botlásaik dacára 
nagyrabecsüliink, mint kipróbált, bátor küzdő
társainkat, de túlbecsülni sohasem fogunk. A 
szabadelviiség vezérei között nem lehetnek 
olyan személyi ellentétek, amelyek szaka
dékokká mélyülnek ki. A reakció mosolya 
pedig éppen olyan hidegen hagyjon bennün
ket, mint ökölrázása és korbácsHihogtatása. 
Megállásra nincs időnk. Csak tovább, hátra 
sem nézve, döngő léptekkel, a győzelem felé...

— Mór nem készültek cl a gyermeknapi Rjüjtés ered- 
■menyének iisszcszámlAlásúval. Az- Országos Gyermek
védő Liga V.’ossolényi-utcai helyiségében szombat csto 
óta lázasan folyik a gyermeknapi gyűjtés eredményé
nek összeszámlálúsa. A késő esti órákban kezdték meg 
a leplombált 105 urnának fölnyitását, amelyet levarrt 
zsákol.bán szállítottak a Liga helyiségébe. Egész éj
szakán át tartó serény munkával . elkészültek az első
napi gyűjtés eredményének összeszájnl&lásával, amely 
060,000.000 köröndi tett l;i. A Icowzdapabb tartalmú urna 
{/rój Bethlen Ixtrdnnéé volt, amelyben 240,000.000 koronát 
olvastok össze. l'tána sorban következett a svájci fő
konzul nejének, ifj. Kienast Veretlenének a: urnája, 
amely -‘0,000.000 koronát tartat mázott. Az urnák tartal
mának kiürítésénél a legkülönbözőbb dolgokat tárt fel
színre az urnák mélye. Nagyon sok idegen valuta akadt, 
szakot, dinár, lova, sőt perzsa drachma is. Iírcpénzek is 
rejtőztek a papír között, shilling és szokol, do nem 
hiányzott a bliccelő pesti ifjút jellemző obiigát villa- 
mosjegy <‘s pénzhez hasonló színes papirrzclct sem. A 
második napi gyűjtés, a jelek szerint, kissé gyöngébb 
eredményt hoz, igy a végösszeg alig éri cl a kétt mii- 
llárdot.

— Módosítják a választójogi javaslat eskii- 
szaktjszáf. A h-gilinricd.ii képviselők olTejnzivnt 
inditoííak legutóbb a választó jogi Ibrveny- 
javaslat, oskiisztikih-za elleti, Apponyi ‘Albert 
gróf és Andrássy Gyula gróf a leghatározot
tabban kijelentették, hogy az eskü mai szöve
gének főn tartása esetén még akkor sem teszik 
le a. képviselői esküt, ha vonakodásuk a man
dátumul.'! ól való (megfosztással járna.' A kor
mányhoz közelálló helyen közölték 1 Heggel 
m u nlk a társával, hogy az cs'. üsziaka^z ollon 
megindít ott elkeseredett offenziva nyitott aj
tókat dönget, mert a kormány kezdetiül fogra 
hajlandónak mutatkozott az csküszöveg módo
sítására és igy bizonyosra vehető, hogy a vá
lasztójogi törvényjavaslatnak ez a szakasza 
semmiescirc 'sem fog komplikációkkal járni.
\zok ti hírek azonban, amelyek a kormány es 
a passzív ellenzék közeled:'--'érői szólnak, te’- 
jcsen alaptalanok, mert a mi ni.szf ereiül.-:; a 
ikis.-zívitás föladó-a fejéheu .scmm'.f<-le poli
tikai engedményre nem hajlandó, sőt uzj. is 
céltalannak tartja, hogy a part iménti béke 
érdekében pártközi értekezletet hivasson össze.

— Japán moszkvai követe. Tokióból jelentik: 
A tokiói kormány hivatalosan kib.z.á teszi, hogy 
japán moszkvai követéül Tanokat nevezték Ki.

'.■A’wrran'

testsxEnü qumitelierc* 
használata által. 

Párja 150 estet- korona, hds«nálat1 
ularltAssal.

Láthatatlan a harisnya nlntt. 
Knphntó minden jobb drogéflrtbnn 

és gyógyfárbnn 
Óvakodjunk slíftny wfítrtc^ckioll

XSOLIWOS S.&.MDOR
Budapest VII, Rákóczi ul 74. Tol.: J. 16-58

Karcsit és finom lesz a bokája
a Clark£»fűlQ párStsi í!

ANDES “S-"

Filit, a kis Dohány-utcai varróleányt 
Olaszországba szöktette egy dúsgazdag 

posztókereskedő fia
Gyanús a szökés, mert két nő ült a rejtélyes nutőn — Levelek 

egy romantikus szerelemről
(A Reggel tudósítójától.) A főkapitányságon 

nagyon érdekes följelentést tett Schneider 
Klára Dohány-utca 74. szám alatt l'akó varrónő, 
leánya különös megszöiktetéséről, Az anya el
mondotta, hogy a Dohány-utcában együtt la
kik Matild nevű 17 éves szép leányával, aki 
varrodába járt. Szombaton reggel, épp ugy, 
mint máskor, '/sö órakor ment el otthonról 
Schneider Matild. Este 10 órakor, amikor az 
anya — aki szintén varrni jár — hazaérkezett, 
leányát nem találta otthon, ellenben kis idő 
múlva

hordár kopogtatott Schneiderék ajtóján 
s egy leragasztott levelet adott át a meglepő
dött asszonynak. A hordár az anya kérdésére 
elmondotta, hogy reggel 9 órakor adta át neki 
ezt a levelet egy fiatal leány a nyugati pálya
udvar elölt. A hordár lefestette a leányt és a 
szcmélylcirásból az anya leányáija ismert és 
megtudta azt is, hogy leánya nem volt egyedül, 

alacsony, elegáns férfi állott mellette még 
egy nővel és mind a két nőn utiruha volt, 

utisapkával.
Mind a hárman az autóba iiltpk, miután a le
velet átadták, gyorsan elhajítottak.

A leány ezt irta anyjának levelében:
„Drága Anyukáim, ne haragudj, hogy bucsu- 

zás nélkül utazom el. de amire ezt a levelet 
megkapod, én már Olaszország felé utazom. 
Autón megyek és képzeld, anyukám, az autó 
a saját nevemre van írva. Ebből is láthatod, 
hogy nem csirkefogókkal megyek el, különben, 
amint megérkezem, írok és pénz! is küldőik 
rögtön. Csókol szerető leányod: Fili.“ ,

A panaszos anya annak a gyanújának adott

— Gróf Fosteticli Bennó és társai szabad
lábra helyezéséről ma dönt a vizsgálóbíró, 
.ismeretes, hogy a rendőrség a Budapesti Kül
kereskedelmi és Áruforgalmi, Rt. igazgatóit, 
gróf Festettek Hennát, Péchy Miklóst és Fodor 
Antalt előzetes letartóztatásba helyezte, inért 
a Matta Testvérek bankcég, továbbá Lévai 
Adolf csalás és sikkasztás büntette címén föl
jelentést tettek ellenük. A rendőrségtől át- 
kisérték a letartóztatott grófot és igazgató
társait az ügyészség Marké-utcai fogházába. 
Az ügyészségen dr. Mankovich Antal . soros 
királyi ügyész röviden áttanulmúnyoztia és 
nyomban továbbította az iratokat a büntető- 
törvényszék vizsgálóbírójához. Dr. Bubits Jenő 
vizsgálóbíró ma hallgatja ki a letartóztatott 
igazgatókat és ezután határoz a fogvatiartás 
vagy a szabadlábrahelyezés kérdésében. Ebben 
az ügyben egyébként érdekes bírói Ítélet ke
letkezett a legutóbbi napokban. A tényállás 
szerint a Külkereskedelmi 600,000.000 korona 
körüli összeget vett kölcsön a panaszosoktól és 
ennc/c födözetérc engedményezte azokat a kö
vetelésekéi, amelyek a vitézi szék egyes tagjai, 
valamint számos közalkahmazottál szemben a 
Külkereskedelmi javára fönnállónak. A ki
rendelt vagyonfelügyelő a kényszeregyezségi 
ügyben meg-tá.madfa ezeket az engedményezé
seket és azt állitcttn. hogy ezek a többi hite
lező súlyos megkárosítását jelentenék és igy 
perre került az engedmény érvényességének a 
kérdése. A budapesti törvényszéken dr. E isler 
Mihály fanácsehicik most hozott Ítéletet, amely
ben a. vág yonf ölügy elő álláspontjára helyez- 
kezdve kimondotta, hogy az engedmény ha
tálytalan. Ezt. az ítéletet most bemutatják a 
vizsgálóin rónak is éis ha a büntető hatóság 
álláspontja azonos lösz a polgári bíróság föl
fogásával, akkor a letartó.'.hitott igazgatókat 
szabadlábra fogják helyezni.

— Rubinsteiii Erna zenekart szervez. A világ
hírű íliiial magyar hegedűm ii vésznő, Rubinstein 
Erna fehértornyos hűvösvölgyi villája pár, nap 
óta megélénkült: a művésznő, édesanyjával 
együtt, megérkezett Spanyolországból. Rubin
stein Erna. tavaly ősszel utazott ki Spanyolor
szágba. ahol harminc hangversenyre volt le
kötve s közben Amerikában is szerepelt. Most 
itthon pihenni akar, mert ősszel már ismét 
külföldre szólítják szerződései. Sok pénzt akar 
szorozni — mondotta A Reggel munkatársának 
— mert zenekart óhajt szervezni. A hegedűt 
kevésnek találja, ugy érzi, azzal nem fejezheti 
ki mindazt, ami zeneileg benne cl, az a vágya, 
hogy a saját zenekarát vezényelhesse.

papfőmök
legolcsóbb árakban

V, Porottva-ulcn 12. Tel. 188-89

kifejezést a rendőrségen, hogy leányát 
kalandorok szöktették meg,

mert az ő egyszerű leánya sohasem volt olyan 
elegáns, mint amilyennek u hordár őt lefes
tette. A Heggel munkatársa érdeklődött a szép 
Matild — vagy ahogy ő írja magát: Fili — 
rejtélyes eltűnésének háttere iránt és a követ
kezőket tudta meg:

Schneider Filinek titokban régóta udvarlőja 
volt,

egy dúsgazdag posztókereskedő fia, 
aki halálosan beleszeretett a szegény varró
lányba. Ezt a komolynak induló szerelmet meg
nő szelték a fiatalember szülei és hogy a továb
biakban elejét vegyék, Wollner Imrét az, édes
apja elküldötte Becsbe felejteni. Wollner Imre 
azonban nem nyugodott bele a kényszerű sza
kításba és titokban sűrűn levelezett a varró
lánnyal, akinek holmijai között vasárnap meg 
is találták a szerelmes levelek nagy csomagját, 
amelyekben többek között ez a levél magyaráz 
meg sokat:

„Filikém, mi még nagyon boldogok leszünk 
ós a megbeszélt dolgokhoz nagyon ragaszko
dom. No engedd át magad a kétségbeesésnek".

Ugy látszik, Wollner Imre váratlanul Buda
pesten termett, utiruhát szerzett szerelmének 
és autón

tényleg Olaszországba szöktette Schneider 
Filit.

A följelentés nyomán a rendőrség az újabb 
adatok ellenére is vasárnap megkezdette a, nyo
mozást annak kiderítésére, hogy milyen körül
mények között tiint el a 17 éves szép varró
leány.

250 ezertől
300 ezertől 
2041 ezertől 
250 ezertől

200 ezertől
110 ezertől 
22Ö f zertől 
10® ezertől

runo-TKia a < »iwrnr orra-jlaw n-innamra z.b.

Katsinka Kornél
Utódai 

gyermekruha - különlegességek üzlete 
IV, Párisi-utca 1 (Váci-u. sarok) 
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Látogatás Pallavlcini G^Srgyoéi 
a szanatóriumban

PallavIcBné nySSaftfcOJEala’ax örgE'öff é® a sebeseit hölgyek raevébeat

(A Reggel tudósítóidtól.) Vasárnap déliben 
meglátogattuk Pallavzcini György őrgrófot, a 
^tefánia-uti automolwlszcrencsétlcnség szen
vedő hősét, o/cít egy héttel ezelőtt súlyos sérü
lésekkel szállítottak be a Fasor-szanatóriumba. 
Még ina is a szanatóriumban feksziik, látoga
tókat azonban egyelőre nőm fogadhat és igy

a feleségét küldötte ki betegágya mellől, 
hogy A Reggel munkatársát állapotáról 

tájékoztassa.
— Láza már nincs az uramnak — mondotta 

Pallavicini őrgrófné —, de négy bordája tört 
be és a tüdeje is meg van támadva. Teljesen 
elgyöngült. A szerencsétlenség annyira meg
viselte a hölgyek — 7Achy Ede grófné, Salm 
Hermann grófné és Miss Freemann — idegeit 
is, hogy

ha tudnának, som akarnának beszólni Ste- 
fánia-uti irtózatos autókalandjukról.

Azt hiszem, egyelőre ők sem akarnak többé 
autót látni... De nemcsak a hölgyek, hanem

az uram is értetlenül áll ogy kissé a szeren

csétlenséggel szemben és sehogysem tud 
tiszta kópét alkotni magának az esetről.

Tény az, hogy a Stefánia-utat rendkívül 
rosszul világítják és amikor az autó elolt. 
hirtelen és váratlanul egy ember bukkant elő 
a sötétségből, az uram vakmerő kanyarulattal 
kerülte ki, amire két kenek gumija kipattant 
és mivel az ut.ic; síkos volt a locsolóétól, az autó 
föltartóztathatatlanul rohant neki egy fanok 
s az összeütközés, a szerencsétlenség megtör
tént. Néhány másodperc müve volt az egész, 
nem csoda, ha

az élet-halálizgalom pillanatnyi benyomá
sait egyikük sem tudja rekonstruálni, 

úgy hogy ennél többet az uram sem tudna 
mondani. Mai ideges és kimerült állapotában 
nem is volna kívánatos, hogy sokat fogra koz
zák a szerencsétlenség gondolatával es ezért 
egyelőre látogatóikat. sem fogad. Lognagyo >b 
nyugalomra van szüksége és azt hiszem, csak 
8—tg nap múlva javul annyira az állapota, 
hogy elhunyhatja a szanatóriumot.

r—gvwi* A>-fr.~.*ywCT&- «HffCTDaignr..<

—■ Ma folytatják Belgrúdban a jugoszlav- 
magyar gazdasági tárgyalásokat. Belgrádbo.l 
telefonálja zt Reggel tudósítója: A Wodiancr 
Rudolf rendkívüli követ vezetése alatt álló 
magyar delegáció vasárnap érkezett meg Bcl- 
grádba, a kereskedelmi egyezményt előkészítő 
tárgyalások folytatására. Hat portban eddig 
som sikerült a megegyezés, amelyek között leg
fontosabb a vasúti tarifaszerződés és a birtok- 
sekvestrálás kérdése. Ha újabb nehézségek nem 
merülnek föl, akkor öt-hat hót alatt befejez
hetik a tárgyalásokat, melyek a két állapi de
legációja között héttőn indulnak meg újból a 
be 1 grá d i k ül ü gym misztériumban.

Meskó Zoltán vidám IUstórlál. 0, 
déltelöttök és estébe he 
gyűlésen! Az újságírót 
valami 
rbk Szaharáját. 
Zolídn. 
lemos férfiú, 
clsavanyodott, 
demokraták vezére 
noka az országnál;, 
de vidám históriák 
nincs is konkurrensc. 
Vidor Gyula, most 
klasszikus történeteit 
k'öiíyvalakban jelentette meg 
p'olitika siraloinvölgyében, 
megkóstolni...

— Anyagi gondok miatt fölakasztotta magát. 
A Thököly-ut 6. számú házban levő lakásán 
vasárnap délután Blau Dezső 37 éves ügynök 
anyagi gondok miatt fölakasztotta magút.

— Tanítói jubileum. A nyíregyházi izr. iskolaszék má
jus hó 17-én ünnepélyes díszközgyűlés keretében fogja 
elbúcsúzhatni Halász Már tanítót, aki 37 éves, eredmé
nyekben gazdag működés után nyugalomba vonult. A 
jubileumot volt tanit.vúnyni a hatóságok ós egyesülőtök 
bevonásával rendezik. Az iskolaszék ezúton kéri föl 
mindazokat, akik az ünnepélyen részt venni óhajtanak, 
hogy azt az izr. tantestületnél mielőbb jelentsék be.

— Vagy-vagy! Aki teheti, vegyen egy egész sorsje
gyet a Kiss bankházban, Kossuth Lajos-utca 1, mert ak
kor az egész nyereményt kapja, ha kihúzzák a sorsje
gyét.

fúrnál, unalmas 
jló bágyadt délutánok a nomzet- 

Az újságírói; kétség-beesetten futkosnak, hogy 
éjdckcsecpgol felfrissít mk a parlamenti tudósító.- 

Hol n frissítő a büffén kívül? Mc3kó 
Aranyoskodólyü, jóízű, gyakran elragadóan szol

aki egyedül képviseli a huntort ebben nz 
lm bánatos nemzetgyűlésben. Az agrár

elismerten a loghatúarfimbb népszó
mini delet tor is megállja a helyét, 
elmondásában Förstcr Aurélon kívül 

Egyik kitűnő ujságirótúrsunk, 
összegyűjtötte Meskó valósággal 
és azokat lAgrádyék kiadásában 

Ez a könyv oázis a magyar 
Békebeli ize van. Érdemes

— Hindenburg ma vonul he erő:; f« ilozet 
mellett Berlinbe. A Reggelnek távir:’Sózzak 
Berlinből: A német birodalom elnöke ma ér
kezik meg Berlinbe és az elökószületekbol 
itéive, ez a bevonulás sok tekintetben emléke'- 
tet a császár bevonulására. A program szerint 
a Ilcerstrassen levő pályaudvari, amelyen 
Hindenburg megérkezik, délután 3 óra5 perc
kor elzárják. Egy órával később elzárják az 
utakat is, amelyeken Hindenburg és kísérete 
a kancellári ;'dola felé vonulnak. A vonat, 
amely az elnököt Hannoverből hozza, <r» óra 52 

A pályaudvaron na- 
, amelynek idejét 

Az elnök és kisé- 
, Az autókban he- 
aki egyszersmind 
birodábni kancel- 

ndőrfőnök, a rend-

A sors kegyetlen csapásától porig lesújtva 
tudatjuk mindazokkal, akik nemes lényét ismerték 
és szerették, hogy, drága, jóságos 

élete 20 éves fladalságában, hosszas betegség utón 
jobblétro szendcrült, szivünkben örökké tartó fáj 
dóimat, pótolhatatlan űrt. hagyván 
Utolsó útjára ma, hétfőn délután 4 
a rákoskeresztúri izr. temetőben.
Roscnberg Miksa és neje . szül.,

szülei; Roscnberg György,

i maga után, 
órakor kísérjük

— Május 18-án tárgyalják a Renalssance— 
Őrska-pört. Nagy plakátok hirdetik, hogy 
e hó 15-én kezdi meg vendég szereplését Orska 
Mária a Fővárosi Operett színházban. E ven- 
(légszcrcplós körül azonban pötrösködés kelet
kezett, úgy hogy ma még senki sem. tudja, 
föllép-e a művésznő az Operett színházban, 
vagy elmarad a vendégszereplése és csak má
jus 29-én kezdi meg működését — a Rcnais- 
sance-Szinházban. Információink szerint 
ugytamis Orska Mária még tavaly ősszel le
kötötte magát a Renaissanoe-Szvnház számára. 
Meg is állapodtak a vtmdégszieraplé.-. dolgában 
s Orska és a Renaissance-Szin-ház között ja
nuártól kezdve élénk és sü/rü levélvállá-s folyt 
a vendégszereplés dolgában. Az egyik levélben 
arról értesíti a művésznő Bárdos igazgatót, 
hogy a tiz estén át tarló vcndógszorcplése so
rán a legparádésabb szerepeit játssza el: sz’nnro- 
keriil a „Musik“. „Ostern", „Lessen wir uns 
scheiden“, ,.l)cr Rauscb"* és a „Vater". Meg
írta még azt is. hogy a társulatot a nőwro 
ezorvezi meg. Egyszerre csak Ilire érkéz df, 
annak, hogy május 9-től kezdődői eg Orska fiz 
estén át az Oncrcltszínházban játszik társula
tával. Orska váratlan elhalározúsa nagy meg
lepetést váltott ki a Rcmaissance-Szinház kö
rül, amely azonnal megbízta dr. Ács Jenő bu
dapesti ügyvédet, hogy támmlja meg pörrel 
Orska Fővárosi Oporcttszinház-bHi vendég
szereplését. Az ügyvéd napokkal ezelőtt meg
szerkesztette a. kereset levelet és benyújtotta a. 
budapesti királyi törvényszékhez, amelyben a 
színház arra kéri a bíróságot, hogy tiltsa el 
Orskát más fővárosi színházban való vendég
szerepléstől. Ha c tilalom ellen füllépne, akkor 
estenként 20.000.000 korona birság megfizeté
sére kötelezzék a művésznőt. A kereset további 
kérelme pedig arra vonatkozik, hogy a buda
pesti királyi törvényszék kötelezze Orskáí 
arra, hogy május 29-étöl kezdődőién tíz estén 
á1 lépjen, föl a Renaissance-Szinházban és ha 
ebbéli köielezeltsé ét nem teljesítené, ítélje el 
a bíróság 100,000000 korona megfizetésére. A 
benyújtott keresetet tárgyalásra dr. Födi Ká
roly tanácsol nőiknek osztották ki, o/cí május 
18-árc. tűzte ki ennek ez ügynek a tárgyalásál. 
A bíróság minden való színűisúg szerint szemé
lyesen is meghallgatja a német művésznőt 
arról, hogy miben áll a Ronaissnnce-szal kötött 
koráihhi szerződése. MiixAszi körökben nagy 
érdek1 ödéssel várják a. pör kimenetelét.

perckor érkezik Berlinbe, j 
gyón rövid fogadtatás lesz, 
8 percben állapit olt óik meg. 
rcíe ezután autóba szállnak, 
lyct kapunk az elnök, a fia, 
szárnysegéde az elnöknek, a 
lár, a belügyminiszter, a renoorionoK, a 
őrség két parancsnoka és kél á'laintitka-. Ez a 
négy kocsi gyors tempóban teszi meg az utat, 
a kancellár palotájáig. A négy autót 20 rtndőr 
követi mótoros biciklin. A 20 bicikli oldalt, kö- 

,■ hátul ékalak- 
oszi meg az utat 

10 lovasrendőr 
átadja helyét a 

__ ____ _________ __ kancellári palo
táig kisérik. Á berlini rendőrség május ll-én 
és 12-én. az eskü napján, teljes készenlétet tart. 
Attól félnek ugyanis, hogy a kommunisták, 
akik a bevonulás napjára fölvonulást hirdet
nek, megzavarják az ünnepségeket. De nyug
talanságra ad okot az is, hogy a jobboldali ós 
baloldali pártok más és más színű lobogókkal 
(Fszilik föl házaikat, ami nagyon könnyen kon
fliktusra vezethet.

— Eljegyzés. Gondn Miklós ölti, mérnök, (Chicago, 
Egyesült Államok) és Vogl Eliy zongo. Kinti vésznő (Buda
pest) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Schioppa Lőrinc búcsúja, A budapesti 
pápai nuncius, Schicppa. Lőrinc távozását 
zí Reggel jclcníetio elsőnek és a hírt a magyar 
közönség mély sajnálkozással vette tudomásul. 
Annak idején, amidőn nyilvánosságra kerüli, 
hogy Schioppa Lőrinc uj megbízási kapott és 
Budapestről eltávozik, hírre kelt, hogy távo
zása összefüggésben van a. Riemer-iído. rendjel- 
üggyel. A Reggel tudósitója utána járt ennek 
az ügynek és megállapította, hogy Schioppa 
Lőrinc pápai nunciusnak Kiemer Gyula ki
tüntetése körül semmiféle szerepe nem volt és 
igy távozása, nem is hozható semmiféle össze
függésbe a Riemer-iiggyel. A pápai követ fon
tos uj megbízatást kapott és ezért kell meg
válnia a budapesti nuneiaí,urától. Amig itt 
volt, nagy szeretettel karolta föl a magyarság 
ügyét; a magyar nemzet sohasem fogja elfelej
teni szomorú .sorsában azt a beszédet, amelyet 
Schioppa nuncius katolikus nagygyűlésen 
mondott.

véli az elnök kocsiját és elöl c 
bán fogja körül. Ez elnök igy i 
a Brandenbungirkapuig, ahol 
várja öt. A biciklis kíséret itt 
lovasoknak, akik az elnököt a 
iáig kisérik. A berlini

A Pesti (’hcvrn Katlfsa hözffyüiósc. Vafúrn-ip délelőtt 
tartotta a Pesti Clicvni Kadisa rendes évi köz/rj-iilesét 
Adlcr (l.yula elnök elnöklete alatt. Az 1924. évről szóló 
jelentést dr. Endrei főtitkár terjesztette elő. A chcvra 
kadisúnak 1924. évi .bevételei 9.414,105 088 K-ra, kiadásai 
pedig 9.407.700.273 K-ra rúgtak. Az Aggok-háza föntartá- 
súra, amelyben IÍ0 elaggna (érti <'s nő nyer élelhossziglan 
dijialan clldtást, 1.525,435.974 K-t fordítottak. Az intézet 
elnöke Kramer Miksa, a gazdászati elöljárók: Böhm 
Ndllidn és JFeiss János. A Szorctetház, valamint Szcrc- 
letkórházra 3.020,028.845 K-t fordítottak. A Szorctetház 
élén Adlcr Gyula elnök és Arányi Ignác alolnök' állottak. 
A Felnőtt Vakok Otthona fönt .'irtására 620,910.083 K-t, 
szcgénygyáinolitúsra 297,653.387 K-t fordítottak. Az összes 
kiadásokból 8.620 milliót fordítottak jótékony célokra. A 
szertartási ügyeket Fleischmann Sándor, a gazdászati 
ügyeket Arányi Ignác, llofíer Gyula, Molnár Frigyes, 
Eisihann Gyula, Gál llcla és Fuchs Lajos vezették. A jc- 
lentérhez dr. Eulenbcrg Salamon, dr. Polilzer Gusztáv és 
Székely Mézes szóltak. Majd az 1925. évi költségvetést 
tárgyallák. Előirányoztak bevételek elmén 9.940,227.026, 
kiadások ciinén 10.249,532.500 koronát. Elhatározta továbbá 
a közgyűlés, hogy a meglevő Aggó);-házát kibővíti, il
letve reá ni "'emeletet épil, amely költségekre a közgyű
lés 2 in'dli írd kori nát irányzott elő. A számvizsgáló bi
zottság t;,'-jaiul Fellner Leót, Gaidusehek Marcell, galgóci 
Heteés ■It'.rl. Hoscnbcrg Jenőt. Tcichncr Gyulát, l'os 
Lajos! ét- Jl r Samui választották meg.

Polatslk Irén, 
bátyja.

Minőségben a havamiasztvart pótolja í í

Kérjen ajánlatot a vozér-
... , „ _ - .. képviselettől: V, Vilmos

ax. ifó/jéjfeít biirnkíya . császárul bo.
Telefon 48-65

■

Rendeléseket fölvesz:
ÖEKÍÍH/tST SS. 

pénzügy, hat. eng. külföldi dohány- és dohányáru 
behozatala IV. 1925. eng. sz. 23021

ViS, GSSELíLa-ljlT 49.
Telefon: József 03—19 1912-ben alapított cég

21440 h.;. a. Jóváhagyom. Fő- ós szójrv. ni. klr. pénz
ügy igazgatóság,

Budapest, 1925 március 6-ún.
Ur. llayile s. k„ p. ü, igazgató, h. államtitkár
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kitűzésük, amely ellenkező a polgárság 
keivel, 
ribb, mint 
sem 
lordoké. Itt tehát nincs semmi 
polgárságra nézve és semmi 
ha a 
lenne 
éppen 
tud a 
vésbó

— Túl felöl egyszerre kitört a 
polgári öntudat és u közelgő választással fe
nyegetett fejek fájnak a polgárság sorsáért. 
Hogy nem lenne szabad a demokrata polgáro
kat egy frontba vezetni a szocialistákkal, ezt 
halljuk a fájós fejek torkából zengeni és vész
kiáltások igyekeznek elriogatni a voksokat 
erről a közös frontról. Ilát nézzük csak meg, 
ki ártott eddig többet annak a derék polgár
ságnak? A szociáldemokraták elintézték a ma
guk szélsőségeit, ők maguk izolálták és tették 
lehetetlenné azt a Vági-fcle balszárnyat, amely 
csakugyan veszedelmet jelenteit a polgárságra 
nézve. A szocialistáiknak lehet egy messzi cél-

............. . J érde
műi akcióprogramjuk azonban polgá- 

az angol liberálisoké és semmivel 
radikálisabb, mint a konzervatív angol 

.1 veszedelem a 
sem indokolná, 

111 agy a r bu r zso á zi a a ggoda 1 masko 11 ób h 
az igazán öntudatos németnél, amelynek 
katolikus szárnya olyan harmónikusan 
szocialistákkal kooperálni, Annál ke- 
lcnno az indokolt, mert a szövetkezés 

motívumai nálunk is ugyanazok, — nálunk is 
egy- igazi vészedéi ma van a polgárságnak és ez 
a jobboldali szélsőség, az egyetlen szélsőség, 
amióta a szocialista szervezet a baloldalit meg
bénította. Azoktól kell félnie a polgárságnak, 
akik az egész kereskedelmet meg akarják ölni, 
mert, van zsidó kereskedő is, akik ugyanilyen 
cimeii hadat üzentek az egész iparnak, akik 
ráuszították a falut a városokra és, akik az 
állam minden terhével a munka lehetőségeitől 
megfosztott polgárságot fojtogatják. Ezek el
len szövetkezett a német Marx a nemzetközi 
Marx híveivel s ezek ellen szövetkeztek a ma
gyar polgárok is. Tárgytalan tehát minden 
fejfájás és meg kell állapítanunk, hogy a túl
oldali aggódóknak nem is a polgárság feje fáj, 
hanem a maguké és ez a fejfájás — ezt szíve
sen elismerjük

— Május végén 
Politikai körökben az. 
m i a i sztori a n ács dönt 'itt 
elhatározta, hogy 
jogi, fi felsőházi 
tatja le, mig az 
szággyülés fogja 
közölték A Re 
tanács cg. által 
jövel, mert hiszen 
róan a minhzt< 
tanácskozása 
rendj érői in!ézkctIn:, 
hogy a válás'.tójeg 
vaslatot tárgyalja a 
abban a. esetben kerül 
bán nem mutatkozik 
vetés június 
alá kerülhessen. 
átalakulását meg kell előzni

.7 vasiul 1 ct á rgy al ú sá mik 
húz. tagjainak egyrész.ét inár 
kell inegvúlasztaniok. Hogy 
nem elhatározott szándéka hathónapos indenmitást kérni 
a nemzetgyiiléstő], bizonyítja az. is, hogy az 1925—20. évi 
kői lsén veit'., még ebben a hónapban a Ház elé kerül.

— á Los Angeles h’ghajó visszatért a Porío- 
rico sziget ékről. Lak'hurutból jelentik: A Los 
Angeles léghajó a Porloiúco-szigelekig kiter
jesztett repüléséről ma ide visszaérkezett.

Ma kerülnek forgalomba az aj osztrák 1050 shillingé
nek. Bér-bői írja A Reggel tudói; ;:íója: Az. osztrák jegy
bank hétfőn bocsátja forgalomba az uj 1000 sliillinyes 
bankjegyeket, amelyeknek fél. ént itnélorcs fehér szegélyül: 
vau és főleg abban l.ii!öiiböz.nek a 1Ö0 shillingescktől, 
hogy a rajtuk levő női fej nem profilba van rajzói ■. a, 
hanem szembenéz.

—, ez egészen indokolt.
a Ház elé kerül az uj költségvetés, 

a hír terjedt el, hogy a pénteki 
a Ház tavaszi munkarendjéről és 

nyári szünet előli csak a vdlasztó- 
indcmnltási javaslatot tdrgyal- 

or- 
Illetékes helyen 

munkatársával, hogy a miniszter
nem foglalkozott a Ház munkarend- 
e kérdés szabályozásának joga kiz.á- 

lnoköt illeti meg, aki a házelnökkel való 
alapján szokott a nemzetgyűlés munka- 

Egyelőre tehát csak annyi bizonyos, 
megszavazása után a főrendiházi ja- 
’láz ós indemnitási javaslat is csak 

a ncmzclyyiilés elé, Ita egyáltalá- 
h hetőség arra, hogy az uj költség

vén 're, vagyis az ex-'ex elkerülésével tető 
A nemzetgyűlésnek országgyűléssé való 

egyébként a vármegyei tör- 
is, mert hiszen a förendi- 
az uj törvényhatóságoknak 

a kormánynak mennyiro

a
és az
uj költséyvetést már a kétkamarás 
ősszel telő alti hozni.

egyel
Ián

i és
& még megalapíthatja szeren- 

csőjét, ha vesz 
osaíáíyscjrsjjagyetl a

z\ /síkp

’ii
1

OÍÍrX BANKHÁZBAN
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íiuzás szer«9án!
3 mimúrd koronát nyerhet!

A hétfőn postautalványon föladott vidéki 
rendelések inég n húzás ölöt! olintéztotnck

Euész sot&Jogy Fél sorslcsy Negyed sorsleuy 
120.000 K fiO.OOO K 80.000 K
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Grieger Miklós elmondja, miért 
bukott

(A Reggel tudósítójától.) A nemzotgyülés kedden dél
előtt folytatja a választójogi törvényjavaslat tárgyalá
sát. és az általános vita első szónoka Grieger Miklós lesz, 

az egyetlen a Ház pap-képviselő tagjai közül, aki 
egyházi karrierjének utján nem Jutott túl a falusi 

plébánosság szerény állomásán.
Szociális érzésének azonban nemcsak a karrierje adta 
meg az árat, hanem a sínylődő tömegek 
politikájának köszönheti azt is, hogy 
sokan a kommunistaság vádját emelték 
natkozónn

érdekeit szolgáló 
ellenfelei közül 

ellene. Erro vo-

Grieger Miklós
a következőket mondotta A Reggel munkatársának:

— Mindig őszinte természet voltam, de a 
komim ti n rémuralma alatt egyenesen meg is 
fogadtam, hogy őszinteségemet egész a kegyet
lenségig fokozom és sohasem hagyok föl annak 
hirdetésével, hogy

a forradalmak eredete mindig azokban ke
resendő, akik magas pozíciójukban nem 
vesznek tudomást a korszellemről, a társa
dalmi élet feszültségéről és a sanyargatott 
alsó néposztályok szociális kívánságairól.

Ilyen mentalitással jelentem meg a nemzet
gyűlésen. El voltam szánva arra, hogy minden 
munkásságomat a szociális kérdés megoldásá
nak szentelem. Fölfogásomat először a földre
form tárgyalása, során fejtettem ki és beszédem 
a szerencsés birtoklók körében óriási fölhábo- 
rodást keltett. Egyes társadalmi körök részéről

valóságos bojkottnak lettem kitéve, nem
csak szélsőségesnek, hanem egyenesen kom

in un istán a k nevezi ek.
Erre azonban cl voltam készülve és a támadá
sok csak megacélozták akaratomat és szociális 
fölfogásomat.

Az úgy nevezel t
keresztény kurzushoz való viszonyáról

Grieger a következőket mondotta:
— A keresztény kurzusban keservesen csa

ládiam, elsősorban azért, mert nem csinált szo
ciális. vagyis keresztény politikát. A keresztény 
politika nem állhat jelszavak hangoztatásában, 
liánom abban a törekvésben, hogy az anyagi 
javakból kizártakkal áééreztessük a politikai

— Fizetésképtelen a Köztisztviselők és Köz
alkalmazottak Bankja. A Rákóczi-ut 7fi. 
számú házban levő Köztisztviselők és Közal
kalmazottak Bankját az elmúlt hét közepén 
hirtelen lezárták. A cég fizetésképtelenséget 
jelentett be és a bank ügyfelei, csupa kis, sze- 
gényebbsorsu hivatalnok, megrohanták a ban
kot és ezért, húzták le a bank redőnyeit. Amikor 
ezt az ügyfelek látták, a rendőrségre siettek és 
följelentést tettek a bank igazgatói ellen. A 
rendőrségen Bartha Gyula dr. rend őr tanácsos 
kezdte meg ebben az ügyben a nyomozást és 
intézkedett legelsősorban aziránt, hogy ct bank 
igazgatói cl ne utazhassanak a fővárosból. Mi
után körülbelül egy milliárd kárt jelentettek be, 
detektívek keresték föl lakásukon a bank igaz
gatóit, elvették útleveleiket és hétfő reggel 9 
órára berendelték őket a főkapitányságra. Az 
igazgatók közül Singcr Dezsőt nem találták 
meg a detektívek. Már napok óta nem jelent
kezeit a lakásán. A nyomozást folytatják ebben 
az ügyben.

— Letartóztatott dollárcsaló. A főkapitány
ságon az Eldorado-kávéház főoincére följelen
tést tett Wilt Lóránt állásnélküli hivatalnok 
ellen, aki egy aranyórát vett tőle és egy húsz
dollárossal fizetett, amelyről utóbb kiderült, 
hogy hamis. Witt Lórántot pénzhamisítás gya
núja miatt bevitték a főkapitányságra. Itt 
megél lapították, hogy egy nóismerősétől, vett 
el két darab huszdnllárost és mikor a nő pa- 
táliát csapott, azzal adta vissza a-, egyiket: 
„Nesze, úgyis hamis". Miután Witt tudta, hogy 
a bankjegy hamis, csalás miatt letartóztatták 
és a rendőrség most keresi a hamispénzek for
gói ómba hozóit..

ELVESZETT ’W
a Szarvasnál vasárnap délelőtt szarvasbőrben őrzött antik 
arnr.yknrpercc, öt gyémántkővel, két brilliáns gyűrű, 
2 méter hosszú aranylánc erős szemekből, -zélesformáj n 
jegygyűrű S. M. S, ,1. monogrammal, lorgnctt, arany fog. 
Kérik a megtalálót, hogy magas jutalom ellenében adja le: 
SCIIÖN, Kákóczi-ut. 24, I. emelet. Telefon: József 14f> 37. 

hatalom birtokosainak jóakaratát és szeretetét. 
Ezt a jóakaratot azonban komoly törvényalko
tásokban a keresztény kurzus nem dokumen
tálta. Ami ebben az irányban történt, inkább 
csak pepecselés volt és éppen azért, mivel a 
kurzust vezető szempont nem a. szociális kérdé
sek megoldása volt,

a keresztény tömegek teljesen eltávolodtak 
tőle és a kormány csakis azért nem .akar 
tudni a titkos választójogról, mivel fél a 

kiábrándult tömegek Ítéletétől.
Munkatársunknak arra a kérdésére,

vájjon a politika vagy a lelkipásztorkodás szcrez-e 
neki nagyobb

papképviselő igy válaszolt:
— Egyik hivatásomtól

válni. A politikától azért 
kellene hagynom azt a szószéket, umewrv* 
legnagyobb visszhanggal hirdethetem szociális 
élveiméi, a lekipásztorkodás pedig lelkicsalá
dommal tart számomra szinte nélkülözhetetlen 
összeköttetésben. Szegény szülők gyermeke va
gyok és korán kellett látnom, milyen kereszt 
alatt szenvednek azok a szülök, akiket anyagi 
gondok akadályoznak meg abban, hogy gyer
mekeiknek a 
szegény nép 
hogy

a hitéletet 
szélyezteti: 
emberi szivet könyörtelenné teszi és az ín
ség és a nyomor, amely elkeseredettséget 

szül.

űrömet,
a

sem szeretnék meg- 
nem, mert akkor ott 

amelyről a

legjobb nevelést adják. Mindig a 
plébánosa voltam és rájöttem,es

csak a két gazdasági véglet ve- 
a rengeteg vagyon, amely az

Grieger végűi
az általános gazdasági és politikai pangásról 

beszélt:
— Ez a pangás — mondotta — mindenképen 

a mai kormányzás csődjét jelenti és a végelát
hatatlan káosznak, meggyőződésem szerint, 
csak egyetlenegy kivezető útja van:

megteremteni az igazi demokratikus, 
rádikális választójcgot, 

hogy az elkeseredett tömegek politikai 
adhassanak hangot kívánságaiknak és 
kormányzást kreálhassanak, amelyben megbíz 
nak és amely az ö érdekeiknek védelmét és 
szolgálatát tűzi ki szent programjául.

téren 
olyan

ZZ*

— Rágalmazás! bünper a telefon kikapcsolása 
miatt. Az ősszel egyik napilap „A kikapcsolt 
telefon" címen cikket közölt, amely arról szólt, 
hogy Vargha Lászlónak, az Alliance Kereske
delmi Rt. igazgatójának egyik telefonját ki
kapcsolták. Az igazgató hírlapi közlése szerint 
Gazdy .Jenő telofonfőigazgató intézkedésére 
zárták ki a forgalomból a telefont, ez személyi 
bosszúból történt, hogy a részvény tár saságnak 
ezáltal nagy anyagi kárt okozzon. A hírlapi 
közlemény ‘ megjelenése után a kereskedelem
ügyi miniszter fölhatalmazást adott a meg
vádolt telefonfőigazgatónak, hogy rágalmazás 
sajtóvétsége címén sajtópert indítson. Az 
ügyészség vádiratot adott Vargha László igaz
gató ellen, akinek az ügyét, e héten tárgyalja a 
b ünte tőtör vény szék.

— A vasárnap
Szrukrín '/.ollón 1 
Budára. A híd 
tárcát talált. A 
bűző iratok és egy 
szóló nnmkakönyv. , «ivn<>uiu, <.
nába ugrott, de eddig senki nem jelentkezett, aki az ön
gyilkosságról tudna valamit.

i öngyilkosat. Az elmúlt éjszaka dr. 
miniszteri ti kár a Lánchídon ment át 

közepetáján egy fórílkalnpot és egy 
tárcában pénz nem volt, csak külön- 

Cviklc Ferenc vasesztergályos névre 
Valószínű, hogy tulajdonosa a Dn-

Kabát, kosztüm 
és ruhaszövetek

Kabát és mindennemű 
ruhaselymek 

Különleges mosóáruk 
a legújabb divat szerint a legszebb választókban, 

legelőnyösebben és legolcsóbban

ifj. Vajda Dezső cégnél
IV, Koronaherceg-utca S (Petőfi Sándor-utca)
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Az uj lóversenytér megnyitásán 
visszatért a régi szép májusok levegője

Az egykori pesti úriember, aki a fogadal
mait, elhatározásait, babonáit komolyan meg 
szokta tartani: — a jövendőről beszdlgetve 
fölemlegette:

— Akkor megyek megint lóversenyre, hogy 
ha komfortábli visz odáig!

És egykedvűen legyintett Alapnak, fanyarul 
mosolygott Megvernek, — ezeket a lóverseny
pályáikat valójában soha, sem tudta megszokni 
az igazi pesti ember. Mert megint más volt a 
csak vonaton elérhető lóverseny pályáik közül 
a siófoki és a még boldogabb korszakba való 
tátralomnici és a tatai pálya, .— ide nyaralás, 
fürdőzés, üdülés és egyéb életötdámitó okokból 
is elutaznak vala a pesti kávéházakból. De 

ff ugyan kinek jutott eszébe Alapon vagy Me
gy eren vakációzással is egybekötni a lóver
seny látogatását"!

■*
a régi pestiek kedvenc járó- 
és fiákeren is kimenni a ló-

Most már lehet 
(müvén: konflison 
versenyre. A kocsiállomások körül két óra táj
ban hegyezni kezdik füleiket a lovak, markába 
szorítja az ostornyelet a kocsis, a kerekek pe
dig azzal a vidám, pörgéssel indulnak meg a 
kövezeten, amely a régi Pesten volt szokásban, 
amikor a Magyar Lovaregylet verseny  délül ón
jait hirdette, Régi, elfelejtett, szinte emlékké 
vásott arcok tünedeznek föl az útvonalon, 
amely amoda az uj lóversenytér felé, a rossz- 
szagu kőbányai határra vezet. Néha ugy tűnik 
föl, hogy sem az arcok, sem a kocsik nem kop
tak meg, csak éppen el voltunk varázsolva da
rab időre. A fiákerekben ugyanazok a hölgyek 
mutogatják harisnyáikat, csak éppen több fes
téket raknak azóta az arcukra, mióta. Pesten 
lóverseny volt. A „számozatlanokban" megint 
látni cilinderes urakat, akik, olyanformán, öl
tözködnek ki erre a napra, mint a Király
dijakon vagy bécsi Derbykra szokás. (Tudva
levő, hogy az elegáns ember Királydij napján 
tette fejére utoljára a fekete cilinderkalapot. — 
és azután már csak legföljebb szürke cilinder
ben jelent meg a nevezetesebb versenynapo
kon, ha a divatban Batthyány Elemér gróf 
öltözködését fogadta cl irányadónak.) Igen, a 
lovaregyleti urak nagyon megbecsülték a meg
nyitó napot. Bégen nem lehetett Pesten ennyi 
cilinderkalapot látni, mint vasárnap délután «_ 
ligettelek} dűlőben. Fölvonultak modern, gyár
kémény formájú cilinderek mellett azok az 
ábrándosán ódivatú, régi divatkénekről való 
cilinderek is, amelyekről a régi dandy-világ- 
ban annyi mondanivaló volt. Olyan kivasaltan 
érkeztek a zsakettok és a csíkos nadrágok, 
mintha Budapesten a szabók egyebet sem tet
tek .volna, mint a lóversenyiér megnyitásához 
adjusztálják a gavallérokat. Hajh, az öreg 
Dréher Antal, bécsi fiákcros-kalapját nem lát
hattuk az uj pályán, elmúlt Szemére Miklós 
is füligérő kalapjával, ama fehér kalappal, 
amelyre aranysárga szalag volt varrva.

‘Ámde egyébként mindenki so/Tör vagy kocsis 
mögé ült vasárnap délután, aki azt hiszi ma
gáról, hogy nála nélkül a főváros társadalmi 
élete cl nem képzelhető. Hiszen: a mágnások
nál ez érthető, utóvégre elsősorban az ö passzió
jukat jelenti a lóverseny. Természetes dolog, 
hogy Batthyány Elemér leveszi fejéről a hc- 
héz kalapot, amikor végre, ismét Budapesten 
futják a Nemzeti és Hazafi-dijat. Érthető, 
hogy Festetics Taszító herceg elmerengve dől
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kaposszéke támlájára, amikor körülnéz a zöld 
gyepen. Sőt — tiszteletreméltó minden lovar
egyleti tag áhítata és meghatottsága, amikor 
az uj pálya küszöbét átlépi. A dicsőséges, régi, 
szép idők vannak visszatérőben, amikor má
jusban lóverseny volt Pesten és ettől az 
eseménytől az egész város megbolondult. Az 
ifjúság pezsdül föl a fáradozó szivekben és már 
csak a régi emlékekért is érdemes volt meg
érni ezt a napot, amikor a pesti pályán szólal 
meg ismét a start harangkondulása.

De megható volt azoknak a polgári sorban 
levő pestieknek a fölvonulása, akik valóban 
csak lelkes szórakozásból járják a gyepet. Mily 
repesve üdvözölték egymást ezek a n V pes
tiek, akik már azt hitték, hogy majd vsakba 
másvilágon találkoznak újra! Milyen megifjo- 
dás látszott arcokon, amelyek azt hitték, hogy 
egymást többé a. pókhálók és ráncok miatt föl 
nem ismerhetik! Hogy iiyuladoztak egymás 
felé a viszont Iád ásnak örvendező kezek, mennyi 
mindent meséltek a. szájak, arról az időről, ami
kor Pesten utoljára volt lóverseny! Itt-ott 
néha annyi régi ismerősre találtunk, mintha a 
régi lóverseny pályán járnánk, hál’is fennek 
senki sem halt meg a városban azok közül, 
akik, itt valaha valamit számitól lak! Egy dél
utánra megelevenedett a régi Pest összes ked
ves figuráival, szereted remél tó embereivel, tisz
teletreméltó hölgyeivel, akiknek bokáit csak 
most láthatjuk valóságban, miután akkor, 
amidőn utoljára találkoztunk velük, meg a 
hosszuszoknya volt divatban...

A megnyitásnak sporiérlékeiről majd el
számolnak, azok, akik ehhez a mérlegeléshez 
értenek, — én nem tudtam kellő komolyság
gal és szakszerűséggel figyelni a paripák játé
kos fv.lkározásait sem, annyira érdekellek az 
embere!:, akik ki virágosodéit szemmel, nyíló 
arculattal, régi bőbeszédűséggel sétálgattak, 
mesélgettek, csevegtek, szórakoztak ezen a 
májusi délutánon, mintha egyszerre elfelejtet
ték volna mindazokat a keservcsségeket, ame
lyek'azóta érték őket, miután az utolsó hendi
kep után fölszaladt az oszlopra a veres golyó. 
Egy múltjában megifjodó, minden erőfeszité- 
sével régi életét és életmódját folytatni kí
vánó Pestet láttunk magunk elölt 1925 május 
lóén. Egy nagyváros lakosságát, amely cgi] 
nap alatt ki akarja törölni emlékezetéből egy 
évtized gyötrclmcs szomorúságait: óit akarja 
folytatni könnyelműnek vagy felületesnek ne
vezett életét, ahol abbanhagyta, mert ez a vá
ros már arra is rászorult, hogy a lóverseny
téren szívhasson magába egy kis szabadabb 
levegőt. Ismét vidám, kedves, mulatságos 
óhajt itt lenni mindenki, miután már a düh 
és keserv mérges éveit sikerült a háta mögött 
hagyni. Egy élni vágyó főváros népe találko
zott a zöld gyepen, amely főváros nem hagyja 
magát megfojtani, hanem élni akar, könnyel
műen vagy bolondosán: de élni.

*

Igen tanulságos délutánja lelt tett, minden
kinek a lovaregyleti versenypálya megnyitása. 
Rá kellett eszmélni, még a pesszimistáknak is, 
hogy ennek a városnak a lakosságában hal
lat tanul és kifogyhatatlanul buzog most is az 
életkedv, — fonnyadásról, csüggcdésről, fáradt
ságról itt szó sem lehet, — ellenben annál in
kább beszélhetünk a régi, gyönyörű Budapest
nek a reneszánszáról. Bégen roll ilyen ünne
pély a városban, amelyen ennyire kézzc’fog- 
hatólag megmutatkozott volna Budapest élet
gazdagsága. ______ Krúdy Gyula
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— Francia ós német nagyiparosok tanácsko
zása Kölnben. Páriából táviratozza A Reggel 
tudósitójia: Május 20-án tanácskozásra gyűl
nek össze Kölnben a francia és német nagy
iparosok, hogy az őket közösen érdeklő ipari 
és vámügyi kérdésekről tárgyaljanak. A talál
kozásról nagyon kedvezően vélekednek a 
francia balodat i politikusok.

— Aki a Raját múltja lránt érdeklődik a rendőrségen. 
A Rcoael multhuti szánéban ilyen eini alatt megjelent 
közleményre dr. Uojtds Ödön ügyvéd annak u megálla
pítását kéri, hogy Silberntanu Ndndorl, bár valóban 
volt a szegedi C.sillagbörtönbc.n, a budapesti királyi 
büntetőtörvónyszék 189/1920. szám alatt Jogerősen fölmen
tette, továbbá, hogy az országot 1928-ban a rendőrség 
által kiállított szabályszerű útlevéllel hagyta el ée igy 
nem tudván azt, hogy olleno eljárás foyik, jóhiszeműen 
jelentkezett ii rendőrségen Amerikából való visszatérés 
titán, egy lakbizonylatérl. Az oljárás pedig azért fo
lyik ellene, mert egy fegyőrnők egy szivosségért. né
hány cigarettát ígért.

— Németország 75 millió jóvátételt fizetett 
áprilisban. Berlinből telefonálja A Reggel tu
dósitója: A német kormány jegyzéket intézett 
a Jóvátételi Bizottsághoz, amelyben közli, 
hogy a német birodalom tavaly december óta 
több, mint 227 millió aranymárkát fizetett jó
vátételi célokra. Az áprilisban fizetett összeg 
75 millió aranymárka. A jegyzék utal arra, 
hogy Németország ezzel, teljesen eleget tett 
fizetést kötelezettségeinek.

— Balesetek. A ferencvárosi pályaudvaron Kocsin Imre
23 éves vasúti alkalmazott két tolató kocsi ütközője közé 
került és súlyos zuzódúsoknt MWmvo'Jett. Vasárnap
délután a korepoal-uton ('sojófii Elemér 31 éves soffőr 
a Hp. 21- 525. számú gépkocsival elütötte Ertrafjó János 
18 éves inasgyereket, aki kerékpáron haladt az utón. 
— A Soroksári-ut 43. számú ház előtt Szöllősi Imre vas 
esztergályos a H. 40—872. számú motorkerékpárral el
ütötte Szilke Kórolynét, aki a fején szenvedett súlyos 
sérüléseket.

— Sztambulijszki leánya elájult n belgrádi 
Rónak előtt. A Reggel tudósítója jelenti Bel- 
grádból: Kolfov bolgár külügyminiszter bel
grádi látogatásának érdekes, drámai epizódjá
ról számolnak be az itteni lapok. Amikor 
Kalfov bolgár külügyminiszter a királyi 
audiencia, után elhagyta, a konak épületét ée 
kilépett a népes korzóra, egy ur karján arra 
haladó hölgy görcsös zokogásra fakadt, el- 
sikoltotta magát és többször 1‘ölkiáliott: „Fog
ják cl a gyilkost!" A hölgy az odasiető érdek
lődők kérdéseire még ennyit tudott mondani: 
„Természetes, hogy minden érzésem föllázad 
ennek' a vérengző embernek a láttára, aki 
nemcsak az apámat és a rokonaimat gyilkolta 
meg, hanem sokezer ártatlan bolgár ember 
vérét is ontotta.44 E szavak után a hölgy ájulton 
esett össze. Rögtön odasiettek hozzá a konak 
csendőrei és az olt. várakozó újságírók, akik 
megtudták, hogy ez a hölgy Bojadzsievné. 
Sztambulijszki meggyilkolt bolgár miniszter
elnök leánya. A bolgár külügyminiszter az 
incidens után szó nélkül autójába ült és el
robogott. Sztambulijszki leányát kocsira ültet
ték és egy közeli szanatóriumba vitték. (!)—y.)

— Erzsébet Sósfürdő Budapest, I. kor. Május 
elsején megnyílt. Női betegségeknél biztos 
gyógyhatású és felülmúlhatatlan. Állandó or
vosi föl ügyelet, elsőrangú penzió háromszori 
étkezéssel 90.000 koronától. Szobák már 26.000 
koronától. Makats István fürdővendéglőjében 
Vörös Károly cigányzenekara játszik. Strand
fürdő. tennis, kertmozi a parkban, parkéi tánc 
a szabadban és a táiiete.inekl:em Kívánatra 
autót lakáshoz küldünk. Személyenként 20.000 
korona, bol világosi iá.’- í. nyújt az igazgatóság. 
Telefon: .’ózsef 81—75. Villamoson a Kálvin-tér- 
től 10 perc.

Hivatalos óra; 120.000 korona osztályonként

Kiss Károly és Tsa
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(A Reggel tudósi lójától.) Magyarország a 
gazdasági kuriózitások hazája. Az élelmi
szerek épp olyan drágák nálunk, mint ipari 
országokban, mert hiszen exportálunk, de vi
szont az iparcikkek is drágák, mert ezeket 
viszont importáljuk. A logikus gondolkodás 
tanácstalanul áll e jelenségek előtt!

Miért kell drágábban megfizetnünk min
den falatot, minden darab rongyot?!

Amikor Magyar ország önálló vámterülethez 
jutott, azt kellőit hinnünk, hogy olcsóbban 
fogunk ruházkodni. mint azelőtt, mert hiszen 
most már nem fogja elzárni előlünk a világ
piacot az osztrák ipart védő vámrendszer 
sorompója. Ennek az ellenkezője következett 
be. Sokkal drágábbak a textiláruk nálunk, 
mint más importra szoruló országokban. Egy 
esztendeje lesz, hogy az önálló vámtarifát 
életbe léptették azzal a megnyugtató jelszóval, 
hogy ez harci tarifa, „Kampítarifamelynek 
túlságosan magasra, szabott tételei a kereske
delmi szerződések során úgy is alacsonyabbra 
szállnak. Ez ugyan nem következett be, de be
következett mais,

tönkrement az az ipar, amelyet e tarifával 
a külföldi verseny ellen meg akartak 

védeni.
Hogyan következhetett be ez a különös 

jelenség?! X vámok olyan magasságba, szök
tették a textiláruk árszínvonalát, hogy jóval 
meghaladta a lakosság vásárlókcpcsségét. 
Szakértők véleménye szeriül, a. mai Magyar
ország legalább 30%-kal kevesebb textilárut 
fogyaszt aránylag is, mint 1914-ben. S igy tör
tént, hogy ámbár a hazai ipar a belső fogyasz
tásnak alig felét födi, ez a fogyasztás annyira 
megcsökkent, hogy a gyárak nagynbbrésze ma 
már nem tudja termékeit a belső piacon el

helyezni. Miután azonban a nagyobb vállala
tok a termelés menetét megállítani nem akar
ják,

fokozatosan leszállították áraikat,
úgy, hogy ma már a nagykereskedelmi árak 
majdnem egy. színvonalon mozognak a kül
földi árakkal. A gyáros tehát már hozzákény
szerült a fogyasztóhoz, de a posztó, a gyolcs, 
még ma is olyan drága, mint azelőtt. Ennek a 
furcsa jelenségnek két oka van. Az egyik az, 
hogy a textil kereskedők száma megszaporo
dott, óvatos számítás szerint legalább harminc 
százalékkal s ahelyett, hogy a megnövekedőit 
szám és élesebb verseny az árak leszállítását 
hozta volna meg,

a kereskedő a csökkent számú vevőre 
kénytelen áthárítani sokszorosra növekedett 

üzleti költségeit.
De ez sokáig nem megy, ennek legjobb bizo
nyítéka a kényszeregyezségek és csődök sza
porodó száma.

A drágaság másik oda a 12%-os forgalmi 
adó,

amely az árut terheli, umig a gyárostól a fo- 
gvaszíóhoz jut. A. magasabb nyereség, a ma
gasabb adó. a forgalmi adó és a tarifakülönb
ség teszik ki tehát azt a 25—10%-nyi árkülön
bözetet, amely a magyar és a külföldi piac 
árai között fönnáll. Haszna ebből senkinek 
sincsen. Ki fogja a drágaság)jak ezt a vas- 
gyüriijót elsőnek megtörni? A legtermészete
sebb az volna, ha az állam kezdené meg a sort, 
mert a. vámok leszállitása, a forgalmi adó ész
szerű csökkentése és a vasúti tarifa enyhítése, 
rögtön könnyebbséget, és élénkülést idézne elő 
és nemcsak az ipar és a kereskedelem válságán 
enyhítene, hanem a nagy tömegek ruházkodá
sát könnyítené meg.
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X A Jegybank a kamatláb újabb leszállítá
sára készül. A pénzpiacon az elmúlt héten 
milliárdos tételek maradlak kihcly ezet lenül, 
mert az ipari pangás ós az exporttevékenység 
szünetelése mialt a vállalatok pénzigényei is 
erősen megesiükkenlcik. Ez a körülmény és a 
korona stabilizációja idézte elő azt, hogy a 
magánkamatláb három hét leforgása alatt kö
rül belül 25%-kal visszaesett. Április közepén 
ugyanis még a legmegbízhatóbb cégek sem 
kaptak 20%-nál olcsóbb pénzt, inig ma a nagy
bankok az elsőrangú váltókat már 15%-kai is 
leszámítolják. A inagántökéscik megfelelő ér
tékpapír vagy ingatlan föd özet re szintén szíve
sen helyezik ki szabad tőkéjüket 3—fi havi le-

kötéssel is 15%-os kamatozásra. Pénzügyi ve- 
zctökörökben az a fölfogás, hogy ilyen körül
mények közölt, a hivatalos bankkamatláb le
szállításának kérdése is aktuális. Hír szerint 
a Jegybank főtanácsa májusban megtartandó 
legközelebbi ülésén foglalkozik a bankráta le
szállításának ügyével. Néhány banikvezér- 
főlanácsos a Jegybank legközelebbi főtanács
ülésén azt az álláspontot fogja képviselni, 
hogy a magyar és az osztrák korona árfolyam- 
kiegyenli tudóséból le kell vonni azt a konzek
venciát, hogy a hivatalos magyar bankkamat
láb nem lehet 75%-kal magasabb az osztrák 
h ivatalos banki áfánál.

X A tőzsdo hot! prognózisa: kedvező. A tőzsdének az 
értékpapirhaCáridő-üzlct bevezetéséhez fűzött reménye — 
bevált. A forgalom főleg azokban a kuliszpapirokban 
lett ólénkebb, amelyekben a határidős játékot engedé
lyezték. Ezekbon a spekuláció nemcsak módié és ultiméra 
szóló ügyleteket bonyolított le, hanem júniusi ultiméra 
prémin- és stollagc-iigylctcket is kötött. A korldtértékck 
továbbra is elhanyagoltak, csak cgy-két veztő értékben, 
mutatkozik kisebb mozgalom. A tőzsde e heti prognózisát 
is kedvezőnek Ítélik meg, ellenére a bécsi részvénypiac 
kedvetlen hangulatának.

X Az Urikúny—Zsilvölgyl Magyar Kőszénbánya Rész
vénytársaság május 9-én tartott közgyűlése az 1924. üzlet
évi osztalékot részvényenként 109.090 koronában állapította 
meg. Az .'>990 korona névértékű részvények 34. számú szel
vénye május 11-től kezdve a Magyar Általános Hitelbank
nál kerül beváltásra.

X A Fabank Részvénytársaság igazgatósága elhatározta, 
hogy n folyó évi közgyűlésnek 1.170,598.102.29 korona tiszta 
nyereségből részvényenként 300 korona (150%) osztalék ki
űzetését fogja javasolni.

moly jó levegőjével és ideális fokvésévol Budapest 
legközelebbi és legolcsóbb kiránduló helye. 

Délután és este szimfonikus 
hangverseny

aSkatrósze&Gt 
és

no vtl (tároljon addig, míg áraim olcsóságáról meg nem győződik

Ftlrclwott Oyula agyra?**
Mumwwmjt■rjtmvunimiwi ■———

is elviszi a pálmát a

T R E NC S É NTEP L I C 
csodás sikerrel gyógyít 

csoízt. köszvényt, ischiast
Ideális tavaszi kúrák. Napi penzió (lakás, étkezés) az olőTdénybon 40 cseh korona. 83B/o utazási kedvezmény.

Prospektus és fölvilágositások:
FttrdőlffazgatóifAtf Trenclanskc-TcpHcc, Imlayctto áruház, Budapest V, Dipól-körűt 21.

Sodronyszövet-kerités. vas- 
butor- és láncgyúr

BUDAPEST, 
VII, t)llől-ut 48/22

Budai Hők:
II, Fő-utca 59/22

Árjegyzék ingyen és bér- 
mentvo

H-

Rozsdásoóás e!Sea JXYwffi S?»‘
FENYVES D E Z S ö RT. jó házból való 

tanulót
keres azonnali belépésre. Jelentkezés: VII,
Károly-körut 9. sz. alat.t a reggeli órákban

HUZA'STMA’Juj'ia.

Telefon: 
József 
151 — 68

BANK 
R.T.

0UDAPESTJWSSüT.M»UUOS-u11.
HIVATALOS ARAK:

Egész 129.000 K II Negyed 30.000 K 
Fél 60.000 K II Nyolcad 15.000 K

Kérjük a sorsjegy árát posta- 
utalványon, melynek szelvényén 
a rendelés eszközölhető vagy ren
deljen levetRsSIopon és a sors
jeggyel kapott postai bcflzotőlapon 
küldondő a pénz, do

SUROOS!

Sorsjegyeket
vegyen vagy rendeljen

I Háló™11™ 
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üriszoba klubgarniturával 13*5 niíllló K-órt 
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Tisza István Victor Margueritte uj regényében
A „La Gar^onne" szerzője háborús regényt irt, amelyben tisztázza 
Magyarország szerepét is — „Ha a császár Tiszára hallgatott volna, 
elKerülhettüK volna a háborút** — Beszélgetés Victor Margueritte-tel

Paris. május 7.
(A Reggel párisi munkatársától.) I’áris kellős közepén, 

a rue Sn’nt Lnzarre-on lakik1 u „La Garconnc" híres 
szerzője,

Victor Marjjueritte,
ebben u tuiniozgulnms és kiabáló utcában, amely a. leg
jobban felel meg nz, aktuális éleiért izguló fantáziájának. 
Egyenes hívásúra látogatom meg. A napokban előadást 
tartott egy nagy francia íróról (hallgatósága Jobbára 
gyermekekből állott), itt mutattak be neki barátai és 
nyomban meghívott lakására, hogy

ismcrtesseni meg vele a magyar kérdést,
amely iránt — amint mondotta — melegen érdeklődik. A 
negyedik emeleti lakás tágas dolgozószoba. A főfalon 
Anatole 1‘rance portraltju — bizonyítja Margueritte nagy 
tiszteletét n Mester iránt.

Egy sarokban meztelen kard, frontalsak és a becsület* 
rend keresztje, vörös szalagon . .

Amire körülnézek, már betoppan az író: egyszerű, kedves 
s közvetlen, ötvenhat évéi jól viseli, kissé kopaszodik, 

rövidlátó, de csak monoklit hasznúi.
— Régi vágyain — kezdi a beszélgetést —> 

hogy magyar lap számára nyilatkozzam, de 
még eddig nem nyílt erre alkalom. Bevallom,

nagyon örülök, hogy A Reggel utján szól
hatok a magyar közönséghez

s meg is mondom, miért örülök ennek. Azért, 
mert amikor a becsületrend törölt tagjai so
rából a „La Garconnc“ miatt, a világ minden 
részéből kaptaan üdvözlő leveleket, s különösen 
Mai)yarorszagból sokan üdvözöltek. Tudom azt 
is, hogy maguknál megtámadtak s könyvem 
magyar fordítását el is koboztáik. Felelni aka
rok az üdvözletekre és a támadásokra is.

A „La Gar$oime“-botrány eredete,
Harminchetedik kiadott miive volt a „La Garconnc", 

amelyet ötvenéves korában irt s neve ezzel lett világ
hírűvé. Ez a regénye, az igazat megvallva, talán mivel 
sem jobb, mint a többi, de botrány és szenvedélyes polé
miák központjává lett « ma

M9.060 példány bau
forog közkézen Franciaországban. A becsületrend c regénye 
miatt törölte tagjai sorából. Egymásután adta ki a „La 
Compagnon" t> a „Le Couplc" cimii regényeit, amelyek
kel befejezte a „La fémmé cn marcha . . .“ t.4z evoluúló 
asszony) cirnti * háromkötetes ciklusút. Van azonban egy 
régebbi regénye, amely még mindig kevésbé érdekli a 
francia közönségei, pedig ez, nagyon érdekes könyv 
(,,.4u hord du Eouffrc"), <■■/, u háború előidézőiről és okai
ról szól. De ez volt az első francia könyv, amely bizonyí
tani igyekezett, hogy nem egyedül Németország im
perializmusa felelős a világháborúért, hanem Anglia és 
Franciaország is. Tulajdonképen

ez a háborús regény a „La Garconne“-botrány eredete,
— Az „Au hord du Eouffrc" regényem miatt 

— beszéli az író — sok ellenségem várta az al
kalmat, hogy bclémdöfjön. Dühösek voltak 
rám e történelmi regényem miatt, meri bátran

Me g ny1H a

Regiemegta^ahtis
céljából a

Victoria bútor-és faárugyár rt
városi raktárát megszüntette és a t. közönséget n leg- 
jutányosabban X, KanKiafiVUtCfi 39 alatti gyárában 

\ szolgáTju ki. Telefon: József 58 23

■■■■■■■■■dwjmvrsMknaDMManangnv:r ,-vr r..ve- us ■■ wswtBniBiMAU

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspecialista

SOFF6RISKOLÁJA 
szomélyos vozctóso mellett. Fölvételi iroda: Erzsébet- 
körút 28. szám, I. em. 1G. Tolofon: József 116-70. Kiképzés 
saját luxusautókon. Következő csoporttanfolymn május 
hó 16-ig jelentkezők rászóró 1,200.000 koronás tandíjjal, 
moly részletekben is fizethető. Szakmabelieknek 
engedmény. Magánkiképzés is

. r j«jre?irrxa.*www7nf 

megírtam a háború kitörésének okad. és olyan 
időben írtam ezt a könyvel, amikor az igazi 
okokról wc.7 beszélni sem mertek az emberek, 
•amikor Clémenccau vasmarka alatt nyögött az < 
ország. Ma már, szerencsére, megváltozott a 
kép és derűsebben nézek Franciaország jovoje 
elé. Caillaux minisztersége uj, szabadabb éra 
kezdetéi jelenti és minden igaz franciának 
tapsolnia kell. Azt mondották, hogy én kreál
tam a „LaGareonne" típusát és nekem köszön
hető a nők cl fér fi csodása. Ebből egy szó sem 
igaz. Arról nem is beszélek, hogy ezt a tiipust 
már a régi görögök is ismerték, de konstatálni 
kell, hogy nálunk a háború alatt és. után na
gyon megsokasodtak. Én csak kiragadtam 
egyet az utcáról és megrajzoltam figuráját. 
Talán az én érdemem, hogy megörökítettem 
ezt a típust, de ezt nem immoralitásból tettem, 
ellenkezően, az erős realizmussal rá akartam 
mutatni korunk erkölcstelenségére és hipokri- 
zisérc. Fölhívtam vele az emberiség figyelmet 
a veszélyre, amely fenyegeti. És megrajzoltam 
az! a „jó társaságot", amely a háború hiénái
ból verődött össze, ezek élő alakok, sokan ma
gukra ismerlek és dühösen csatlakoztak ellen
ségeinkhez.

Az uj regény: „A bűnösök"
— És most folytatom a harcot — beszél to

vább Margueritte—, kiadom a. világháború 
előzményeiről szóló könyvem második részét 
is. Most készüli cl ez a regény, címe: „Crimi- 
neV' (A bűnösök). Már a címben is benne van, 
hogy

a háború fölidézőiről rántom 1c a leplet.
Kimondom bátran, hogy a Jlolicnzollcrnek és 
a német imperialisták bűnössége mellett a 
nagyántánl Németországot körül kerítő politi
kája is felelős volt az ötéves öldöklésért. Kü
lönösen Poincaré és Izvolski bűnösségét muta
tom ki. A könyv iránt máris nagy érdeklődés 
mutatkozik, most májusban fog megjelenni. 
Tudom, hogy a támadások ós szidalmak özöne 
fog elárasztani, tudom, hogy haza ár utónak 
fognak bélyegezni, de mindezt nem bánom; 
Franciaországnak is meg kell már egyszer is
mernie a dolgok állását és le kell venni sze
méről a hályogot, amelyet néhány ..nemzeti 
hős" rakott szemére és le kell végre leplezni 
néhány ..kiváló államférfit". Enne k az uj köny
vemnek bizonyára sokkal nagyobb visszhangja 
lesz, mint első háborús regényemnek, mert a 
..La Gar<?onne“-botrány révén nwgnyertem. 
Franciaország egy részének szimpátiáját. Uj 
könyvem érdekesebb is lesz, mint az előbbi, 
mert 1919 óta. rengeteg uj dokumentumot kap
tam. Legérdekesebb

forrásmunkáim a bécsi császári archívum 
kiadott irata; ós hötzendoríl Conrad tábor
nagy emlékiratai és az eddig megjelent 
összes memoárok, följegyzések. Tisztázom 
kön y vein he n M agy arorszá g biin össégónek 
kérdését is; szentül meg vagyok győződve 
ugyanis, hogy ha a császár Berchtold he
lyett Tisza Istvánra hallgatott volna, úgy 

elkerülhettük volna a világháborút.
— A regényben — folytatta az író —
külön foglalkozok Tisza István alakjával 

ezt a nagy és okos emberi igen sokra becsü
löm. Kár, hogy mellette oly sok rossz tanács
adója volt Ferenc Józsefnek.

Mielőtt elválunk, még elmondja, hogy jól ismeri a há
ború előtti vagy én szép Magyarországot,

— Az 1900-as években jártam olt, gyönyörű 
napokat töltöttem Budapesten és a Hortobá
gyon. Lsm<Tcm azokat a történelmi kapcsokat, 
amelyek bennünket, franciákat, és magukat, 
magyarokat összefűznek. Sajnos,

a háború utáni Magyarországot nem isme
rem, de ez a maguk hibája, mert nem gon-

Kózftrtótienitósre nélkülözhetetlen a 

doskodtak róla, hogy a világnak szemébe 
mondják igazukat.

Hallottam az igazságtalanságokról és jogta
lanságokról, amelyek magukkal történteik, de 
ezeket nem ismertették a világgal eléggé. Az 
igazság azonban mindig kiderül, a bűnös min
dig elveszi büntetését — csak- harcolni kell 
érte! Pallós István

mi ii—nii

„Heltai Jenőre gondoltam, 
amikor átléptem a Vígszínház 

kapuját"
Beszélgetés „T\ csirkefogó" szerzőjével

— Mondd. Szenes, de őszintéi): nem voltál meghatva, 
amikor első vigszinhúzi próbádra indultál?

— Meg voltam hatva. És — Hellai Jenőre gondoltam.
— Miért, éppen Heltaira?
— Te ismered a történetét ennek a mostani darabom

nak, ,.A csirkefogó“-nak. Tudod, hogy huszonnégy órá
val a benyújtása után már kiírták belőle a próbákat. 
Hát kérlek, volt idő, amikor máskép volt. Alig öt évvel 
ezelőtt még másfél évig kellett várnom arra, hogy szinre- 
kcrüljön első vígjátékom, „A buta ember" és akkor sem 
kerüli volna színre, ha Hellai Jenő nem törődött volna 
vele.

— Mi nz, hogy törődött, vele?
— Az úgy volt, hogy a színháztól visszakaptam a da

rabot. Néhány kétségbeesett óra után azt mondtam oda
haza: „Ezt a darabot elviszem most Hellai Jenőnek, ha 
ö is azt mondja, hogy rossz, akkor összclépem." Holtai 
huszonnégy órán Iveiül elolvasta a darabot. Hogy milyen 
dobogó szívvel mentem föl az Otthonba a válaszért, — 
sejtheted. Holtai azt mondta, hogy a darab jó ós sikere 
lesz. Boldogan rohantam haza. Másnap aztán megtudtam 
azt is, hogy Hellai hosszasan rábeszélte Bárdost arra, 
hogy minél előbb hozza színre a darabot. Ami aztán 
meg is történt. Most, amikor a Vígszínház kapuján át
léptem, —- ezért gondoltam én meghatotta:: Holtai Jenőre. 
Ha ő akkor nem áll mellém, talán még ma is várhatnék 
első darabom bemutatójára.

— Kicsoda uj darabod hőse, „A csirkefogó"?
— Te is, meg én is, valamennyien, akik a mai kissé 

„elamcrikaiasodott" fiatalsághoz tartozunk. Az öregek 
szemében mi valamennyien többa-kevésbé „csirkefogók" 
vagyunk. Egy ilyen regi, békebeli öreg urnák (Hegedűs 
Gyula) és egy mai pesti fiúnak (Rajnai Gábor) tréfás, 
bohózati cselekményben való találkozása, — ez a darab.

— Tudod-e, hogy sokan illetlennek tartják, hogy egy 
szerzőnek két premierje van egy évben?

— De csak magyar szerzőtől veszik ezt zokon. Savoir 
vagy Gandcra uraknak megbocsátják, ha egy évben há
romszor is szinrc.kerülnck a pesti színházakban.

— Ki rendezi a darabot?
— Góth.
— Drukkolsz?
— Halálosan?
— Nincs valami kaballád, ami sikert mutat?
— Most már van. Mint hűséges olvasótok tudom, hogy 

A Reggel csak az iránt érdeklődik, ami a közönséget 
érdekli. Ha A Reggel tudni akarja, hogy mi van 
,A csirkefogó" -va! akkor, úgy latszik, ez a közönséget 
is érdekli.

Amilyen a kávé, 
olyan a háziasszony,

mondják sokan és joggal! Jó házi
asszony mindig estik hamisítatlan 
babkávéval kínálja vendégeit, mert 
a babkávé a társalgást élénkíti és 
kedélyes hangulatot teremt

ügetni (SycjSa

rajt.í"ért?ö«i<« tfisjyeítméhe C 
A Dr. Spicgcl-félc szabadalmazott ké .z 

öregek vlgnsz.a, betegek támasza, mert hatása páratlan: I 
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Nélkülözhetetlen az ideggyenge férfinak. 

Magyn.'/ir.ó orvosi füzet Lm s 12.ÜOO korcno 
Befizethető bármoly postahivatalnál 41.504. sz.. postata
karékpénztár! csekkszámlára, vagy küldhető: BflVM 
ELEMÉR, Budapest, 333, RAHócsl-ut 30 címre
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SZAKORVOSI tZÜST 3ALVAR3AN OLTÁS
Rendolós cgósz nap. Rákóczi-ut 32. 1. om. 1, Rókussnl szembon

BriNUbnsokat, sy®«9yS8<®s
vA,.rol SchmBlcier ponti városház főkapunál!

Usató" és fiarcSgrMházat
Weszelynél, IV. kor., Váci-utca i»
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

maga édes kis struccmadár, maga kis naiv 
drámai szende, hát mi folyik itt a Király- 
Színház körül, miért nem beszél erről, mi?

— Ajaj, ma megint goromba hangulatban 
van... Miről 
ről?

/cárn^m; a „Régi szép Budapest" -

tokja... Arról beszélek, hogy mi 
mozidologgal?!

• • •

Az esze 
azzal a
Hát, kérem
Nézze, kérem, — nekem ne dadogjon, lla 
tetszik, föl is ut — le is ut. Szerződtetek 
más partnert és kész. Én nem fogom itt

van

nem 
egy 
magam ebben a gyönyörű tavaszban, hétről- 
hétre szekiroztatni magútól. Mit képzel maga 
tulajdonképen? Azt hiszi, hogy egy színházat 
csak ugy uk-muk-fuk ki lehet fűrészelni, mint 
a megszorult földesur parkjából a diófákat, 
mert kell a hely — szeszgyárnak? Nem, édes 
Bendegúz, ez az ügy fiatal egy küssé, hogy 
u.gy mondjam. A Szinészszövetség választ
mánya ebben a Király-Színházi ügyben ma 
elnöki tanácsi ülésen foglalkozik és holnap 
délben deputáció megy a belügyminiszterhez 
és a kultuszminiszterhez, hogy ne engedjék 
ráhúzni a Király-Színházra a — vizes — lepe
dőt. Nincs a régi monarchiának az fi huszár
ezrede, ahol annyit káromkodtak volna, mint 
mostanában a Király-Színház tájékán, csikor
gatják a színészek a fogukat és ökölbe szorí
tott kézzel várják a fejleményekéi. Nagy birblí 
lesz, ha eladják a házat a két amerikai filmes
nek — annyi bizonyos.

— Nodeliát, kérem...
— Nix nodehát és semmi kérem és nincs 

pardon, ezt nem lehet és nem szabad meg
csinálni. Szanálják magukat másképen. Ha 
Blumenthalnak jutna ilyesmi eszébe, akkor 
ki gyét-békát-tüzet Idáit ..iának. Ugy-e, hogy 
az amerikai milyen szépen, csöndesen, elegán
san intézi a két színház szanálását, pedig nála 
sem, fenékig tejfel a — kasszaraport. Most 
pedig, édesem, ezután a kis jogos kirohanás 
után tériünk éd a májusi újdonságokra. Látta 
az „öt órai vendég"-et?

— Igenis, kapitány ur, szolgálatára, láttam.
— Na - és?
— Teccik parancsolni?
— Mondja, süket maga, vagy nem akar meg

érteni? Azt kérdem, hogy milyen a darab?
— Römök, kérem, römök!
— Römökök a színészek, édesem, de nem az 

az ócska Folies Caprice-beli Steinhardt-attrak- 
ció. Csortos elemében van elejétől végig. És el
ragadóan édes és párisi Makay Margit és új
ból kitűnő Ella, az uj Gombaszögi, no cK Törzs, 
aki nagy passzióval játszik egy békebeli fűzfa
poéta-figurát. Először tetszett nekünk őszintén 
Vágó Béla, aki nem rcstclte ezúttal a fáradt
ságot s olyan figurát faragott magának Mon- 
sieur Maravell szerepéből, hogy akármelyik 
francia kollégája megirigyelhetné, látatlanban 
még az is, aki a párisi előadáson játszotta ezt 
a szerepet.

— Na és van siker?
— Igen, dacára a dacár ondóknak. Bár vasár

nap este gyönge ház volt, aminőt a Magyar 
Színház öreg falai semigen láttak, még ebben 
a kutya komisz konjunktúrában sem. De en
nek részint ez az isteni, ragyogó május volt az 
oka, részint pedig az, hogy a direktor urak 
telekürtölték a. várost helyárleszállitással, per
sze több se kellet a paliknak: nem mentek cl. 
várják a leszállítást.

— Persze, akkor leszállítják a gázsit is, he- 
hoIlC. . ... 7- 7 •'— Na, csak ne kuncogjon itt, maga kis itajan. 
Mert _ és ez a direktorok javára legyen írva 
— épp a vasárnapi ülésen határozták el, hogy 
ha lenne is helyárleszállitás, a színészek gázsi
ját le nem szállítják. Hát ez csak szép, nem?

— No és ha nem endiszkréció a kérdésem, mi 
indította, a direktorokat, e zscncrozitásra?

— Hál mondja, lehet egy direktor szivében 
olvasni? Ki tudja, mi fog még ebből kisülni... 
Talán a nyári szezonra főzik őket, amely máris 
megkezdődött. A Vigbcn a „Csirkefogó", a Fő
városiban ma délelőtt kezdik a „Riguette" pró
báit, — egyelőre primadonna nélkül, mert Lá
basé fáradt, pihenni akar, — Rosáry inkább 
tunézik és Billcr, aki egy folytéiban játszott 
300-at, tisztességgel, tehetséggel és — sikerrel, 
elszökött Abbáziába, ő is igazán megérdemelt 
már egy kis pihenést. Aki pedig még itthon 
van. szubrettek és primadonnák légiója, nem
igen jöhet számításba, mert vagy másutt van

r«v

nak elfoglalva, vagy untauglichok a harmatos 
kis párisi telefonoskisasszony csacska szere
pére.

— Hát talán Fejes?!
— No né: nem is rossz tipp. Na, majd beszé

lünk a vezérkari főnökkel. Mondja, ez csak igy 
magútól jutott eszébe?

— igenis, kérem, hehe.
— 0, maga Friihwirth Matyi! Hát ha olyan 

nagyon okos, azt mondja meg, hogy milyen 
nagy méltóságú színházi vendég érkezik a‘közel
jövőben Budapestre?

— ???
— önagyméltósága Cerutti Viktorné, Paulay 

Erzsi, három hét óta utón van — Budapest felé. 
A Reggel irta meg annak idején, az Urr 1923-ik 
évének tavaszán, hogy Paulay Erzsit>Sangliai
ban, az olasz kolónia templomában oltár elé 
vezette Cerutti Viktor olasz királyi követ, 
városunkban is jól ismert kiváló olasz diplo
mata, Mussolini bizalmas barátja. Több, mint 
két esztendő mull ez azóta és most a drága és 
okos Erzsi az urával visszatér Európába. 
Sanghajból 15 napi hajóút San - Franciscoba, 
onnan expresszen Kanadába, Cherbourg, mához 
tiznapra Pár is és Rómán keresztül junius 
elsején érkezik haza Budapestre. Már ma 
spórolni kezdek arra a rózsabukrétára, amivel 
Paulay Erzsit a keletinél várom.

— No, de magam is, azt a ragyogóját!
— A bécsi expedícióban résztvesz?
— Hát ez meg milyen újabb keresztrejtvény?
— Holnap van a 100-ik „Antónia" Bécsben és 

Antónia kebelkor ál női: Hegcdüsné, Kürthy 
Sári, Sólyom Jani, no meg Fcdák Irén a mai 
gyorssal utaznak föl a Kaiserstadtba tapsolni, 
no meg bankettezni....

— És Dénes Oszkár ebből kimarad? Lehe
tetlen!

— Ki, édesem. Képzelheti, hogy fájhat a szive, 
tud valamit betegeinkről?

— Semmit.
— Bajor ma megy ki a Ménesl-utra üdülni 

egy barátnőjéhez, két hétig pihen, aztán átveszi 
újból a szerepeit a Magyar Színházban. Gomba
szögi Fridii, aki igazi heroinéhoz illő heroiz- 
mussal s annyi finomsággal s tehetséggel vál
lalta a Fanny girl-szer epét, még mindig sínyli 
érdekes vállalkozásának következményeit, nála 
is eltart még egy jó hétig a javulás, egyelőre 
azonban még fekszik rosszalkodó lábával. Ez 
alkalomból pótolnom kell egy mulasztást. A 
„Fanny" premierjén föltűnt nekem egy magas, 
finom, karcsú lány, az egyik cselédet játszotta, 
nem tudtam a nevéé s igy nem Írhattam meg 
róla, a múlt héten, hogy igazán rokonszenvesen 
illeszkedett be első nagyobbacska szerepében a 
Víg nehéz együttesébe. A hölgyet Zala Emmi- 
nek hívják és szerintem igen szép reményeiére 
jogosít. Ugyanez áll László Lili kisasszonyra, 
Bárdos ur legújabb kreációjára, aki a „Water
looi csatáidban csillogott, mint egy édes kis 
szent jánosbogárka, továbbá, Hajnal Mártára, 
aki a Bir ó-darabban vállalta el pénteken próba 
nélkül Gombaszögi Ella szerepét. Sikerrel. No 
és még egy súlyos mulasztásom — mea culpa —: 
Fcrenczy Károly énekel a „Dolly"-bán egy dalt, 
a címe „Óh boldog ifjúság". A premier óta min
den nap, de igazán minden áldott nap négyszer 
ismételt éti el vele a publikum azt a finom kis 
sanzont, amelyet a mi jó Ferenczynk annyi 
édesbus kedvvel, szívvel énekel, hogy a part
nerét, a kis Molnár Verát is megrikatja vele. 
Na és most föl a pletykára, Bendegúz...

— Halljuk!
— Van az újpesti színháznak egy kis drámai 

szendéje, Friedrich Marianne-nak hívják. A 
szende hölgy mindenáron Pestre szerelne szer
ződni, de miután a pesti direktoroknak kissé 
messze van Újpest, s igy nem tudhatják, hogy 
tud-e az a Friedrich Marianne, a következő 
trükköt találta ki. Irt az egyik drámai színház 
igazgatójának egy levelet, mégpedig annak az 
igen csinos hölgynek a nevében, akinek a ked
véért az igazgató ur még Bécsbe is föl szokott 
utazni, Pesten veszélyes lévén a találkozás, — 
hogy ekkor meg ekkor várja öt az Újpesti 
Színház ilyen és ilyen előadásán, az ennyi és 
ennyiedik számú páholyban. Az igazgató ur 
inkognitóban, de annál izgatottabban jelent 

Szenzációs az Apolló-Szinház műsorai

meg a furcsa randevún, amikor egyszerre csak 
belép hozzá a páholyos és átnyújt egy levelet. 
A levélben ez állott:

„Direktor ur! Bocsánat a kétségbeesett lé
pésért, de ha már úgyis itt van, nézzen meg, 
jó vagyok-e s ha lehet, szerződtessen le a 
szinhá-zához. Kezeit csókolja: Friedrich Ma
rianne ..

— Römök. No eV; szerződtette?
— Ugyan, kérem. Egyelőre még a direktor- 

■ nak sincs jövőre szerződése.

tetszett neki a „Dolly" a Város! Szin-

Alfréd — a Városi Színházban. A világ- 
__  ____ „____ .._1 a Városi 

Piccavcr hétfőn, május 18-án a „Iiigolettó"- 
május 20-án periig a „Toscá‘‘-ban lép föl. 

—-tását már megkezdte a Városi Színház

‘ Magyar művésznő berlini sikere. Holtai Ida opera
énekesnő nagy tikerre! énekelte a berlini Volksoperben 
az „Aida" címszerepét. A művésznőt további vendég
játékra szerződtették.

« Ma, hétfőn este lép föl Szöllősi Rózsi a „Pillangó- 
ktsasszony".ban, a Varos! Színházban. Föllépését a 
művészvilág ós a nagyközönség a legnagyobb érdeklő
déssel várja.

4 Operett világsiker — legolcsóbb helyárak. Nézze meg 
a „Do!ly“-t a Városi Színházban; e heti előadásai ked
den, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és va
sárnap este.

Kérdezze meg a szomszédját, ismerősét, barátját, rokonát, hogy ' ' “ —- - •
házban.

* Picoaver _____ _ ____ ____ __ ______
hifii kamara énekes két estén vendégszerepel 
Színházban. F’ ......... * '
bán. szerdán, i____  __ .
A jegyek árusítását már__ ______  _
pénztára és az összes jegyirodák.

4 Városi Színház. Heti műsor. Hétfőn: PilLamgókiaaaz- 
szony, kedden: Dolly, szerdán: Dolly, csütörtökön: 
Dolly, pénteken: Dolly, szombaton: Dolly, vasárnap dél 
után: Túl a nagy Krivánon, este: Dolly.

* A „Halló, Amerika!" utolsó előadásai. Még esak csü
törtökig bezárólag adják a Fővárosi Operottszínház szen
zációs reyiijót. Addig minden esto a nagyszerű énekes
táncos látványosságot adják, a-mejynck századik esté
jét nagy lelkesedéssel ünnepelte n közönség.

* Orska Mária a Fővárosi Opcrettszinházban pénteken, 
e hó 15-én lép föl először, még pedig legdrámaibb ala
kításában. mint Klára a Wedefcind-félo „Musik**-bas. 
Műsora ezután igy alakul: szombaton, május lö-án: We- 
dekind nagyérdekii drámája, a „SeJiloss Wotterstein" ke
rül szinro. Vasárnap a ,.M’usik“-ot, hétfőn a „Schloss 
\Vctterstcin“-t ismétlik. Kedden Strindberg „ll-ausch" 
(M.-mov) című komédiája szerepel a jútókronden. szer
dán pedig Strindberg passiójátéka, a „llusvót" (Os- 
torn). Csütörtökön a „Rausch" előadásával búcsúzik 
Örs ka Mária és a bécsi Kammerspicl társulata.

’ A Vígszínház jövő hetének eseménye Szenes Béla uj 
bohózatának, a „Csirkefogó*‘-na>k szombati bemutatója. 
A legnagyobb érdeklődés előzi meg a kiváló szerző leg- 
ujabb alkotását, amelyben a Vígszínház legkitűnőbb erői 
játszanak. A premierig minden este a színház legutóbbi 
nagy sikere,, a „Fanny és a cselédkérdés" kerül színre.

fSSf&BKKWK

Japán selymek
gyönyörű mintákkal

Nyersselymek
simák és mintásak

Crépe de etilnek
minden színben

Eponzsok
divatos újdonságok

Kartonok,delén
szép uj mintákkal

Szövetek
krém- és divatszinekben

Vásznak, sifonok
Csipkék, szalagok 
KeztyQk, harisnyák

Óriási választékban 
legjutányosabban
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Budapesten nagyobb sikert aratott a „Tízparancsolat", miatt Amerikában
— ZuKüf Adolf Üdvözlő sürgönye a magyar főváros közönséfíöüőz —

Pontosan 45 nappal ezelőtt került színre a 
Royal-Apollóban a Jeannie Macpherson ame
rikai regónyirónő regénye nyomán készült 
monumentális filmalkotás: a „Tízparancsolat'*. 
A siker, amely ezt a bemutatót fogadta, példa 
nélkül áll Magyarországon, mert a mai napig 
nem volt eset még arra, hogy egyetlen első
hetes mozgószinházban egyfolytában hét mű
soron keresztül ugyanaz a film futhatott volna. 
A „Tízparancsolat" pedig már hetedik hete 
uralja a Royál-Apollő műsorát. Az ünnepi, 
eddig sohasem tapasztalt alkalomból Zulcor 
Adolf, a Pictures Paramounth-íilmgyár ma
gyar származású elnöke a következő szövegű 
táviratot küldte Budapestre:

Ma® Murraji mini — „ÉjíélKlsasszw"
V«c Murran csodálatos szépségű az, ami legelőször 

elbűvöli az embert, ahogy a film peregni kezd az asz- 
szonyi szépség pompájától káprázó szemeink előtt. Csak 
aztán jönnek a hatások, a mese érdekes, idegizgató for
dulatai, a íllmtechnika csodái és meglepetései, amiknek 
együttese az: „Éjfélkisasszony", Mac Murva?/ legújabb 
filmalkotása.

Mac Murray egymaga, minden dekorációtól 
mentesen is pazar, izgató látványosság. Olyan 
dekorációban, olyan helyzetekben azonban, 
amiket az „Éjfélkisasszony“-ban produkál , a 
mese, a rendező és a saját, . gazdag színészi 
egyéniségének teremtőereje — ismételjük —,

Hadius, Budapest.
Newyorkit fölülmúló nagy sikerhez gratulálok.

Magyar publikum újólag tanúbizonyságot tóit mű
vészi érzékéről. „Tlzparancsolat“-nak sehol n világon 
pestit fölülmúló sikoro nem volt. Zukor.

A „Tízparancsolat" ugyanis Newyorkban 
Cl héten át futott egyfolytában. Ámde New- 
york hétmilliót meghaladó lakosú város és ez
zel szemben Budapest csak a tizedrészét szám
lálja ennek a rengeteg embertömegnek. Amikor 
tehát Budapesten hetedik hete adja egy nagy 
elsőhetes mozgószinház a „Tlzparoncsolat"ot, 
ez a newyorki számarányhoz viszonyítva, már 
a hetvenedik hétnek felel meg.

ilyen helyzetben, ilyen dekorációban egyenesen 
felejthetetlen. Élménnyé válik és költeménnyé 
érik egy-egy mozdulata is, mint az olimpnszi 
istennőknek, akik halhatatlan alkotásokra 
inspirálták a maguk korának költőit.

Ilyen körülmények között persze pillanatig sem cso
dá ikozhatnnk azon a hatalmas sikeren, amellyel Buda
pest közönsége, fogadta az „Éjfélkisasszcmii" bemutatóját 
és ezt követő sorozatos előadásait. Minden este telt ház 
rajongja végig a nagyhatású filmalkotást a három ha
talmas színházteremben. Az „Éj/iV/.-wwscw.y" Oi ion
filmet tudvalevőleg három színház mutatta bo egyszerre: 
a Corvin, Kamara és Tó-mozi. Ég a siker fokmérője, 
hogy mindhárom helyen állandóan zsúfolt házak mel
lett folynak az előadások.

Laurelte Taylor egy római
Az okkultizmus komoly tudomány ma már. Titkait a 

világ legjelentékenyebb elméi kutatják az emberiség ja
vára és boldogulására. Milliókra rúg például a splritiz- 
mus egyik melléktudományii, az összefoglaló nagy egész
nek, az okkultizmusnak. Az okkultizmus — mint min
den tormészotföiötti — telő van csodának tetsző titkok 
kai és megfoghatatlan jelenségekkel. És éppen ezek
nek a titkoknak magyarázatát keresik most az okkultiz 
mus tudósai. "

Az „Egy éj Rómában" című Laureltc Taglór
ól Tóm Afoorc-film ezeknek a titkoknak úgy
szólván a mühelyajtajút nyitja meg lcbilin- 
csclően érdekes, szívműködést elállitóun iz
galmas mese keretében. Az „Egy éj Rómában" 
ezzel vált a filmalkotások szenzációjává. A 
végtelenül érdekes filmet pénteken mutatja be 
a Corvin, Kamara és Tó-mozi.

Szezomiyltós a Tó-moziban
A május már meleg sugarakkal tiiz a földre. A terirrtL 

szot rendje szerint az ember ilyenkor kihúzódik* a sza
badba, ahol friss a levegő és meghatványozódik az erő 
frissessége.

Ez teszt utolérhetetlen és nélkülözhetetlen 
szórakozóhellyé a Tó-mozit Budapesten. Lágy, 
édesen borzongató, langyos fürdő üdítő erejé
vel ható hangulat a Tó-mozi kora tavasztól 
késő őszig. Igaz, hogy Daróczy József alezre
des, a Tó-mozi kitűnő tulajdonosa mindent el
követ, hogy a közönség felejthetetlenül kel
lemes élményekkel zsúfoltan hagyja el minden 
esetben a. főváros h ^kedveltebb nyári szóra
kozóhelyéi. Az időjárás viszontagságai ellen 
födött tetővel védi a közönséget, úgy, hogy az 
előadás minden esetben megtartható.

A Tó-mozi pénteken nyitotta meg idei szezonját jiz 
..Éjfélkisasszony" Mac Mtivray-filmmel. A bemutatót és 
i/.czóini.vitá t leimé zetcs-'n zajos siker fogadta. Pénteken 
az „E«'V ej Hóméban" kerül bemutatásra a Tó-moziban, 
amely hihetőleg mihamar legkcfiveltcbb és nélkülözhetet
len szórakozóhelye esz Budapestnek.

7:Naponta 1500 vevőt szolgálunk ki!
Választékunk a leg|?amf@bb! aggT0 Áraink a legolcsóbbak!
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MoscosztöBy:
Grenadín minden színben .... 
Mintás delén és zeflrek............
Divatmintás cérnagreíiadin, duplaszéles . . 
Selyemfényű ruhavászon SbŐC 
Francia cériiamarocain, legnjabb minták. 
Selyemfényű liberty batiszt..

11.800
13.500
22.000
24.000
29.000
28.500

GyapjjuszÖvetoszfcály:
Kabátkoverkó, 175.000
Kitűnő használati öltönykelmék 85.000 
Divatmintás öltönykelmék ... 120.000 
Kői6" divatöltönykelme/Sd^X’ 178.000 
Raglánkelmék, tartós minőség 157.000 
öivatkockás alj- és ruhakelme , duplaszélcs 33.000 
Eolinszövésii kosztiiinkelnio, tiszta gyapjú 175.000 
Kombinált öltönykcllékcsomag 175.000 

(tartnlmnz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konf ek csőosztiály 8
(Csak Cnlvln-iácl Aruházur.trban)

Női koverkókabát,1”?^ 400.000 
Angol Homespun női kabát Kőnság 580.000 
Divatcsikos aljak....................... 89.000
Trikózsemper, InMnMi’nbén..... 125.000 
Fehér grenadinbluz................... 89.000
Férfi gumi esőköpeny.............. 298.000

Késs nöá ruhfiMkan nagy vőlasxték

SelyemosEftáSy s
Csikós műselyem, "ücmuIzéícs.... 59.000
Liberty-selyem ruhára, színbe" « 80.000
Crepe de Chilié, kitűnő minőségű.. 115.000 
Selyem-marocain, 133.000
Trikóselyem, ^^•v?‘.n.bő.1:,c“?.... 95.000

Vász©n©szttály s
Fenyves mosott sifón CáJzön"1 .. 

Bőrerős angín..............................
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 cm széles..................... ...

Batisztsifón, 130 cm széles.....................
Pamut lepedővászon, k>o cm széles 

Pamut paplanlepedővászon 
Kitűnő törülközők .....................
Flanell portörlő....................... ..
Pohártörlő.....................................
Kávéskészlet, »iye. .................

10.500
21.000
25.000
23.000
38.850
45.350
50.000
19.450
7.800

14.800
140.150

ECÖtOt- és saeöv§itftárw©sziá)ly8
(Csak CRfvBrs«tőrf

Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő kötött női harisnyák 

dupla talppal és sarokkal 
Fátyolvékonyságu női harisnyák, . 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfizokni, flór, kitUuő minőség . , . 

Gyermektrikók minden színben 
Gyermekzokni minden színben 
Férfi svédkeztyü .......................
Hói kötött yyapjumellény, divatos színekben 
Női tavaszi kötött kabát, kivitelben • • • .

9.000

20.000
37.000

7.090
23.000
15.000
10.000
25.900

148.000
242.000

Kei ffehémemíiosztóSy:
(Csel: Catvln-tíri firuháiunkban)

Női batisztzsebkendő, azsurral 5.000
Női nappali ing, guSo .......... 33.000
Női nadrág, azsurral, hímezve
Női hálóing, azsurral..............
Batiszt szoknyakombi né, Sirr«i 
Sifón nadrágkombiné, hi,snZJéSíci . 
Fűzővédő, azsur és hímzéssel . 
Pamutvászon párnahuzat ....

33.000
79.550
80.000
06.600
42.500
70.000

Pamutvászon paplanhuzat____ 170.900
Színes paplan, kitűnő minőségű ... 215.000
Valancien-csípke....................... .. 500

Menyassxonyl is babakclengyékben 
nagy választék

FérffiffehémemMoszftálly s
(Csnk €n5vin-tűrl ArjihűxunkbcnD

Fehér szorozott sifón zsebkendő............ 10.000
Színes nappali ing, léiíiftl.tt.n. ®a.1‘ 69.000
Flanell sport férfiing, két gallérral 85.000
Pikémellü ing, fehér................ 92.500
Kitűnő hosszú hálóing............ 103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 31.500
Pyjama öltönyök, nagy választékban 214.600

2, 2x/8» 3 és 4 mé&eres 
szövet-, selyem- ős mosó-

;pé8rfinft9an 
olcsón

kivőncSgra 
készséggel 
ktttdUni*
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KeWiíBiej megverte Borotra francia 
világbajnokot

A franciák 4a 1 arányban
(A Heggel tudósítójától.) Fölemelő érzés volt, 

amikor vasárnap délután a margitszigeti 
pályán 2000 főnyi közönség, a magyar társa
dalom szine-java jelenlétében lejátszott Davis 
Cup-mcrlcözésen Göncz Lajos bíró kihirdette az 
eredményt:

Kehrling legyőzte Borutrát.
Nagy elég-tétellel szögezzük le ezt az ered

ményt, mert ime, az első nagy nemzetközi 
találkozás világ-viszonylatában is aranycsengést 
ad a magyar bajnok nevének. A franciák kapi
tánya, Decugis, az első napon leercszkedöleg 
kijelentette, hogy a magyarok még szettet sem 
fognak csinálni. Szombaton a Kehrling— 
Kelemen - pár azonban mégis kicsikart a 
Lacoste—Borotra - párt ól egy szettet, a vasár
napi eredmény pedig Kehrling Bélának is 
nagy elégtétel már azért is, mert külföldi tur
néjának indiszpoziciója alapján, eléggé el nem 
Ítélhető módon, itthoni kishitű és irigy hangok 
már halálharangot szerettek volna fölötte meg
kongatni. Idézzük ezek okulására Decugis 
szavait: A magyar tenniszsport egyetlen
embere, aki zseniális és fejlődésképes:

Kehrling Béla.
Ezt Kehrling be is bizonyította vasárnapi győ
zelmével, amely örök dicsősége a magyar 
s port tört éne tnek.

i\v. érdekes küzdelem, amelyet a kormányzó, 
gróf Bethlen miniszterelnök, llakovszky Iván 
Imiügyminiszter. Rakovszky István, Izabella, 
Albrecht és Gabriella őfenségéik is végignéz
tek, a következőképen folyt le:

Fél öt titán kijönnek egymás karjába fűzve Kehrling 
és Borotra. N magyar bajnok kezdi a szervicet ós első 
pillanatban mi1// senki sem sejt'teli n végeredményt. Az 
első játszmát c/ucniíí. 1:0. Do csakhamar kiegyenlít: 1:1. 
Borotra előző napokon tapasztalt Jókedvének nyoma t incs 
s amikor Kehrling magához ragadja a vezetést (2:1), 
lefagy ajkáról ismert mosolya is. Gyilkosán plasziroz és 
kiegyenlít. Kehrling bán löfgémct szervái 3:2! 4:2.
Borotra nevet. A linebiró Borotra rovására történő té
vedését Kehrling nobilisán két szándékosan félreülölt 
service. labdával egyenlíti ki: 5:2. Borotra most lassan 
előrenyomul, oldalra kiplaszirozott smashei védhctetlenek. 
Kcrling pihen. 5:3, 5:4, 5:5. „Vége a magyar fölénynek, 
mondja egy karcsúidba szőkeség." De Kehrling rácáfol: 
a niéfodik löfgémct szervdija: 6:5. Ekkor a szemébe vá
gódik vakarni porszem, amit Borotra kísérel meg ki
venni, majd ez Krcncsey Hédinek sikerül. Do azért 
észrevehető oz a handicap és Borotra 6:6. 7:6 után 8:6 
arányban Megnyeri az első szettet.

A második szőttben ismét Kehrling vezet. 1:0. A já
ték ellanyhul. 2:0. A magyar bajnok harmadik löfgém- 
jét szerválja: 3:0! 4:0, 5:0. Borotra service! után most 
lefut és sidcline-jai pontosan találnak. 5:1. Do a szettet 
leadja. 6:0! Leírhatatlan a lelkesedés. Borotra is gratu
lál. A harmadik szélben Borotra kezdi u servicét, azon- • 
bán elveszti. 1:0, 2:0, 2:l-re vezet Kehrling. aki n háló
nál gyönyörű smasheivel, száguldó bnckhardvolleyval a 
francia bajnokot sarokba szorítja. 3:1. Borotra most újra 
aktív. Smnsh drive-jci félelmetesen süvítenek. 3:2, 4:2-re 
vezet Kehrling. Erős küzdelem Indul meg minden 
pontért. 4:3. A francia kiegyenlít: 4:4. De Kehrling újra 
megszerzi n vezetést, 5:1 és roppant izgalmas játék után 
fórt döf. majd djusz árán a negyedik szetlabdu után övé 
a sz< t. 6:1. Most szünet jön. Készült izgalomban nyüzsög 
a gyönyörű hölgyközönség. „Csuk meg ezt az egyet meg
nyerné Kehrling" olvasható ki minden szempárból. Bo
rotra kezdi a negyedik szettet és hAlójatéka eredményes.
1:0. De Kehrling kiegyenlít: 1:1.

életének talán legszebb Játékát produkálja.
valóságos közelIiarc 
teli a döntést. 2:1.

fejlődik ki s a magyar 
3:1, 1:1. Borotra letörik

bajnok siói
én nevetve

Osztáíysorsjáték
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

Jutalom 2 milliárd, főnyeremény 1 milliárd korona
azax hfiroim mRIlRiárd korona

mizás már SZCrdáll, hezdödik?
Sorsjegyek a hivatalos árakon:

a Davis^Cupban
legyint, egy alkalommal pedig szimpatikuson figurázza 
ki tehetetlenségét:

leborul Kehrling egy gyönyörű volleyja után: 5 : 1. 
Borotra inog egy utolsó gamet csinál. És már közeledik 
a meccslabda. Mindenki lélekzctvisszafojtva figyel. És 
Kehrling hnckhnndrc kiütött labdája elintézi a szét és 
ezzel a meccs sorsát. 6:2. Végeredmény tehát 6:8, 6:2, 6:4, 
6:2 Kehrling javára.

A magyar bajnokot vállukon viszik ki, 
a kormányzó és a miniszterelnök örömei üdvöz- 
lik. Olyan óriási a tetszésnyilvánítás, mint egy 
futballmeccsen.

Rákosi Jenő vasárnap rögtönzött beszédet mondott 
az Akadémia Jókai-ünnepélyén

Roffíektáít aibért eSotöki mcgra^iüőjára és kritizálta Jókai kritikusait
(A Béggel tudósilójától.) A Magyar Tudomá

nyos Akadémia vasárnap délelőtt tartotta 85. 
ünnepi közgyűlését, amelyet teljesen Jókai em
lékének szentelt. Ennek az akadémiai közgyű
lésnek érdekes szenzációja Rákosi Jenő beszéde, 
ugyanis

Rákosi Jenő a Tudományos Akadémia szo
kásaitól teljesen eltérően, rögtönzött beszé
det mondott és ragyogó szellemességgel vá
laszolt az Akadémia, elnökének kimért kri

tikai beszédére.
Berzeviczy Albert, a Tudományos Akadémia elnöke 

nyitotta meg az ünnepi gyűlést. Jókai alakja körül — 
mondotta — az irodalmi közvélemény már meglehetősen 
kialakult. Bírálóinak véleménye is enyhült 6s elismeré
sében mii már egyetért a kritika és közvélemény.

Rákosi Jcv.ö lépett most az emelvényre. Ke
zébe vette elkészíteti előadásának kéziratát s 
a következő pillanatban

összehajtotta a kész akadémiai beszédet és 
zseb re tette.

Az akadémikusok meglepetve néztek össze.
— Változtatok a kitűzött programon — kezdte beszé

dét szabadon —. az elnöki gyönyörű tézis után nem fo
gok előállni az analízissel, a destrukcióval, hanem sar
kalva. a hallottaktól, megpróbálok rálicitálni arra, amit 
az elnök ur oly ragyogóan állított be egy fényes miljöbe. 
Jókai

hibáival fogok foglalkozni, de nem fogom azokat 
fölliánytorgatnl.

Az egész világ a hibákból ól. ezek azok a tényezők, 
amelyek az embereket az erényekre buzdítják. A hibák
nak erkölcsi hivatásuk van a világegyetembon. Majd 
hangoztatta, hogy nem mint, kritikus teszi szóvá Jókai 
hibáit, mert ő is a gyönyörködő olvasóközönséghez tar
tozik. Nem a kritikai kézikönyveken át nézi Jókait, ha
nem Jókain át szemléli az esztétikai kézikönyveket. A 
kritikusok

azt hiszik, hogy az a bírálásuk, hogy az írót meg
tanítsák arra, amit ők maguk nem tudnak.

A költő maga járja bo a mindenséget és alkot, a kri
tikus a költő nyomán jár, el kell mélyednic alkotá
saiba és azokból meríti a törvényt. Jókai kritikusai 
többet foglalkoztak hibáival, mint erényeivel. Minden 
érettségizett ifjtí tudja, hogy mik Jókai hibái, arra 
megtanították ökot. Tudják, hogy túlzó fantáziája volt 
es túl sokat alkotott. De nem beszélnek arról, hogy fan
táziája a magyar nópregékből származott és hogy 
alakjai nem természetellenesek voltak, hanem ideálok, 
mert az eszményi alakokkal akart tanítani. A kritika 
a lángész alkotásait nem szoríthatja korlátok közé. 
Jókai fantáziája olyan, mint a Niagara, amelynek ’j£m

Most Fcret áll ki Takács ellen, aki azonban rossz 
kondícióban servicéit és hochlandeit a hálóba üti s csak 
néhány sorlanddcl érdemeli ki tapsot. Farét szép stílus
játék után 6:1, 6:0, 6:3 arányban könnyen végoz vele.

A Davis Cup-öt tehát a franciák 4:1 arányban nyerték.
De ez az egy jobban fúj nekik, mint amennyire n négy
nek örülnek. A mérkőzés még a helyes tenniszucvelés 
problémáját veti föl. Fcret és Decugis szerint 18- 14 éves 
korban kell a rendszeres tréninget megkezdeni. Nálunk 
lezavarják a serdülő gyerekeket n pólyákról, mert kell 
a hely a „nagyoknak". Amire pedig elkezdik a tréner
rel folytatott játékot, már merevek az izmok és csontok, 
a beidegződés nem oly intenzív, a helyezési érzék ko
rántsem oly biztos. „Az átlaglabdák többsége biztosítja 
a győzelmet", mondja Decugis ér sajnos némi igaza van. 
Ajánljuk ezt a szentenciát az OTT és u Magyar Tennisz- 
szövetség figyelmébe n jövő nemzedék érdekében.

Dr. Várad! Miklós

lehet azt mondani, hogy nono, csöndesebben, csak úgy, 
mint a Rákospatak, amely isten csodájára még előre
folyik.

Rákosi beszédét a hallgatóság elragadtatás
sal fogadta s percekig ünnepelték.

Budakeszi elesett
Huszonnégyórás cserkészháborusdi a budai 

hegyek között
(A Reggel tudósitójától,) Május 10-éu volt a cserkészek 

idei nagy hadijátéka. Budapest cserkészei két táborra 
oszlottak: a védők és támadók seregére, budakeszit kel
lett megvédeni Budaörs felöl a támadók ellen. A rész
leteiben is meglepően érdekes hadijátékon 2000 cserkész 
vett részt, budaiak és pestiek egyaránt.

Május £>-éu, szombaton délután indultak el a pesti csa
patok éspedig legnagyobbrészt gyalog, Budakeszi xelé. 
A „kékek" pedig — amint a. kékszalagos támadókat a 
rövidség kedvéért nevezték — Budaörsön gyülekeztek. Érj/ 
Emil parancsnak, aki a védősereget vezette, gondosko
dott a csapatok elszállásolásáról. Szombat délután 5 óra
kor kezdődött cl a hadiállapot, amely egészen lehívásig, 
vasárnap délután 1 -4 óráig tartott, kétórai megszakí
tással.

A vasárnapi nagy harcra megfelelő erőt kellett gyűj
teni és igy a védőcsapatok nagy része korán lefeküdt. Éj
fél után a Szép juhászné felől aggasztó hírek érkeztek, 
mintha onnan nagyobb csapat támadó közeledne. A két 
fontos központ zavartalan közlekedése erdőkében négy fiú 
indult neki a sötét Budakeszi-utnak. A főparancsnok
ság irett parancsát vitték magukkal, amelyet szignál- 
tatniok kellett a Szép juhászné-n&l.

Az erdő homálya alaposan megnehezítette az előre- 
hatolást és gyakran bukkantak elkésett csapatokra. A 
Szép juhászné-núl nem találtak döntőbírót és újra meg 
kellett az utat tenniök.

itt már komolyabb veszedelem is érte őket. Az ellen
ség járőre vonult át az erdőn és ha nyílt rohamra 
nem is került a sor. elkeseredett közelharcot folytattak, 
amig a parancsot i értet lenül visszaszállíthatták a köz
ségházára. Vasárnap délben indult meg az igazi harc. 
Hatalmas csapattömegeket mozgattak meg a kékek a 
sárgák ellen, hogy a falu valamely védtelen pontján be
törhessenek. Három tömött csoportban vonultak előre a 
támadók és bizony a kisszámú védősoreg aligha nyújt
hatott volna komolyabb ellenállást, ha Pdty határáról 
szekéren bo nem hozzák a 21. számú Zrínyi lUiklós-csapat 
cserkészeit.

A támadók ereje a falu végén összpontosult és délután 
1 órakor az ellenség ki volt szorítva Budakesziről. A fő
parancsnokság felől hatalmas kürtszó hirdette, hogy vége 
a játéknak.

Eszerint: a döntőbíróság három szavazattal kettő ellen, 
a budai, csapatokat jelentette ki győztesnek, mert év
részüknek sikerült a faluba bejutni.

Tábori Pál.



Bajnokcsapatunk mindvégig méltó ellenfele 
volt a híres Bolton Wanderersnek

MTK—Bolton Wanderers lel (1:0)
Mandö súlyosan megsérült — Orth volt a mezőny legjobb embere — As angolok 
sportszerűtlen magatartása miatt három perccel elíSbb ért véget a küzdelem

(A Reggel munkatársától.) Harmincezer fő
nyi izgatott sportrajongó fonta körül vasár
nap délután a Hnngária-uti pályát, amikor
hosszú idők után

az angol futball művészei, a Bolton Wan- 
derers izmos legényei léptek a porondra.

Mindenki 3—4 góikülönbségnyi vereségről be
szélt, de

bajnokcsapatunk a hatalmas ellenfél ellen 
bámulatos lelkesedéssel küzdött.

A nagy harc
Nagy László bíró sípjelére a küzdőfelek a következő 

fölállításban állottak egymással szemben:
Bolton Wanderers (piros-fehér): Pym — Greenhalgh, 

Finney — Ilowart, Nuttal, Jeunings — Butler, Jack, 
Smith J., Smith Joe. Vizzard.

MTK (kék-fehér): Iiemete — Mandl, Kocsis — Kiéber, 
Rebró, Núdler — Scnkey II., Rakitovszky, Orth, Opnta, 
Jony. , „

A kék-fehérek kezdenek, de azonnal az angoloknál a 
labda és már első percben komért érnek cl. A 7. perc
ben Jeny—Opata pazar előretörése hozza izgalomba a kö
zönséget és amikor Orth vezetésével a kék-fehérek csata
sora előrclcndüll, gólt áhítozik mindenki, de Senkey bom
bája a kapu fölött süvít cl. Egy ellenünk megítélt kor- 
ner után a 22. percben kritikus helyzetbe került a ma
gyar kapu. A megdermedt közönség azonban csakhamar 
föllélcgzik, mert a kék-fehér csatárok máris az angolok 
kapuját veszélyeztetik és

Orth kétszeri mesteri lövése után végre megszületett 
az első magyar gól. (23. p.)

Ezután mindenki az angolok ellenállhatatlan támadá
sait várta, de ez nagy meglepetésre elmaradt, sőt Opata 
a 30. percben majdnem njnbb gólt lőtt, de Pym mentette 
hálóját.

Két perc múlva Mandl VIzzard-dal összeütközik és a 
térde kiugrik.

Kizuhan a pályáról és pár perc múlva ölben viszik az 
öltözőbe. Heinét Orth fontolja el. Bár ezzel az MTK ta- 
madósora súlyosan meggyöngült, az angolok kiegyenlí
tési kísérletei továbbra is meghiúsulnak.

Félidő: 0:1 az MTK javéra.
Több mint negyedórás szünet után 10 emberrel kezd az 

MTK. (Orth kekk!) Két perc múlva az ördöngős tech
nikájú Molnár hatalmas tapsvihar között lép a pályára, 
ugyanekkor Remete nagy elszántsággal totto ártalmat
lanná Vizzard lövését. Egy perc múlva újabb komor az

Küzdelem a Kiesés ellen
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap három bajnoki mér

kőzés folyt le, amelyek közül különösen a BEAC—III. 
kér. TVE- és az ÚTÉ—Zugló-mérkőzésck voltak nagyfou- 
tosséguak — a kiesés szempontjából.

Az egyetemisták lelkes játékukkal megmenekültek, do 
egyúttal kritikus helyzetbe hozták a vasutasokat.

Most már bizonyos, hogy a BTC és a Zugló, esetleg a 
Törekvés zuhan a másodosztályba.

FTC-KAC 1:0 (0:0). Ilungária-ut. — Biró: Vértes Imre. 
A kispestiek Biri olyinpiai kapussal megerősödve állottak 
ki és Biri legalább négy biztos gólnak látszó labdát tett 
ártalmatlanná, sőt a második félidő 4. percében Kohut 
tizenegyesét is kivédte. A ferencvárosiak csatársora nem 
volt veszedelmes, inig a KAC sokat és szívósan támadott, 
de gólképtelen maradt. A győztes gól a második félidő 
31. percében Kohut lövéséből származott.

ősszel az FTC győzött 2:0-ra.
BEAC-III. kcr. TVE 5:0 (3:0). Ilungária-ut. — Biró: 

Kltig Frigyes. Az egyetemi csapat magyar pályán régen 
látott lelkesedéssel és határtalan győzniakarással feküdt 
bele a játékba, hogy szinamatour létére bentmaradhasson 
az első osztályban. A BEAC játékosai valamennyien egy
formán részesei a nagy győzelemnek, amelyet értékesebbé 
tesz még az is, hogy a budai vívók teljes erőfeszítéssel 
próbáltak ellenállni. A gólokat az első félidő 15., 24. és 
37. percében Erhardt, a második félidőben pedig Kovács, 
Buna (27. és 36. perc) lőtte.

őszi eredmény: 1:0, a III. kér. TVE javára.
UTE--Zugló 1:1 (1:1). Stadion. - Biró: Ilerzka I’ál. Az 

újpestiek a kiesés előtt álló zuglóiakban váratlanul erős 
ollcnfélre akadtak. A vezető gólt a 7. percben Neumayer 
rúgta, amit Jeszmás a 14. percben egyenlített ki. A Zugló 
továbbra is fölényben maradt és csak a második félidőben 
vonult védekezésre, amikor az egész újpesti csapat a 
kapuja előtt tanyázott. A zuglói védelem azonban mind
végig sikeresen állt, ellen és különösen Jeszmás veszedel
mes lövéseit parírozta sikeresen.

őszi eredmény: 2:0 a Zugló javára.
A BAK legyőzte a Ilarmlncháromasokat Is. (Másod 

osztályú bajnokság.) BAK—„33“ FC 3:0, UMTE-MAC 1:1, 
ETC-Postás 2:2, Főv. T. Kör-KTE 2:1, TTC—Húsos 2:1. 
(Őszi eredmények: „SS” FC—BAK 1:0, UMTE-MAC 1:1, 
ETC-Postás 1:1. Főv. T. Kör-KTE 2:1, TTC-IIusos 0:0.)

A bajnokság állása. Első osztály: 1. MTK 34 pont (54:16),
2. FTC 29 p. (37:23), 3. Vnsns 27 p. (38:25), 4. NSC 21 p. 
(29:26), 5. III. kér. TVE 21 p. (21:25), 6. VÁC 19 p. (18;20),
7. KAC 19 n. (20:23), 8. UTE 18 p. (20:17), 9. BEAC 16 p. 
(10:45), 10. Törekvés 15 p. (29:31), 11. Zugló 15 p. (23:35), 
12. BTC 12 p. (18:36).

Bolga-magyar és Bolton Wanderers—FTC-MTK kom
binált mérkőzésekre jcgyclőjogyzéseket elfogad a „Stop1* 
(Nádor-utca 24. Telefon: 57 -62).

Pompás eredmények a MAC kezdők versenyén. (A Reggel 
tudósítójától.) A Magyar Atlétikai Club vasárnapi viada
lán a kezdők mutatkoztak be nagy sikerre). Különösen 
Hajdú (FTC), Darányi (MAC) és Szerb (MAC) teljesít
ménye elsőrangú.

Főbb eredmények:
I. 100 méteres síkfutás: 1. Hajdú Sándor (FTC) 11.3 rnp. 

— II. 800 motoros síkfutás: 1. Lászó Emire (MAC) 2 p. 
6.8 mp. -III. Sulylökés: 1. Dnrányi József (MAG) 13 m. 
02 cm. — IV. 200 méteres gátfutás: 1. Réti Sándor (MTK) 
29.4 mp. — V. Dis/.koszvetés: 1. Bortulnn N. (BBTE) 36 
in. cin' Z~ VL ',0° m^cres síkfutás: 1. Kovács József 
(BBTE) 54.2 mp. — VII. Magasugrás: 1. Udvardy Sán
dor ,íBUTíj) V?. - Vni> 1500 méteres síkfutás 1.
László Endre (MAC) 4 p. 26.8 inp. — IX. 65 méteres gát
futás: 1. Kovács Nándor (BBTE) 11 mp. - X. Távol
ugrás: 1. Takács Miklós (Movo BSE) 6 m. 43 cm. 

MTK ellen, do Remete pompásan véd. Ezután a lövések 
zápora hull az MTK kapujára, de minden labda a bril- 
liáns Remete közébe fut. Két lövés esik most / _>/m ka
pujára, de pillanatok múlva Butler kiszökik és 20 mé
terről hajszálnyira a kifutó Remete mellé lövi a labdát. 
Kemény és energikus angol támadásokat Orth nagy bra 
vurral ver vissza.

Az izgalom folyton nő, a nézők serege ujabb gólra 
éhes és közben — a bírót szidalmazza.

A 21. perctől kezdve az MTK némi fölénybe jut. A 25. 
percben Kiéber és Smith Joe összefejelnek én a kömény 
angol pár percro harcképtelenné válik. A 30. percben 
Rakitovszky egy belelépéstől elterül, de csakhamar ma 
gához tór.

Még 15 perc!
A sportfanatikusok izgatottsága a tetőfokra hág és 

szinto követeli az ujabb magyar gólt és hogy ez nem 
nkar bemenni a hálóba — a bírót okkal és ok nélkül 
állandóan pfujozzók. A 35. percben Jack gyönyörű trük
kel kitör és lövését csak korner árán lehetet menteni, 
a biró azonban nem ítéli meg, mire

egy angol játékos citromot hajit Nagy László felé.
Büntetés csak egy szabadrúgás. Végre a 37. percben

Smith J. center egy magas labdát plasszirozott lövés
sel a hálóba vág: 1 : 1.

A 42. percben váratlan esemény történt. Mol
nár off side-ről megszökött és három lépésről 
Pym kezébe lőtte a labdát, majd utána a kapu 
mellé plasszirozta azt. Ekkor az angolok he
vesen ki fakadtak.

Hárman is közrefogták Nagy László bírót, 
és kifelé tuszkolták a pályáról.

Nagy László erre lefújta a mérkőzést.
A közönség hangos pfujozás közben betört 
a pályára ás csak az elősiotő nagyszámú 
rendőrségnek köszönhető, hogy az angolo

kat nem inzultálták.
Gerhárd Lajos

Jlrnmy Ilogan az MTK régi trénere, vasárnap Buda
pestre érkezett és azonnal működésbe lépett a Bolton 
W'anderers—MTK-mérkőzésen. ahol ő nyújtotta nz első 
segélyt Manóinak, akit Brnll Alfréd elnök lakásán ápol 
nak.

Vitéz TerstyánszKy Ödön (MAC) 
Magyarország KardbajnoKa

(A Reggel tudósítójától.) A Műegyetem díszes aulájá
ban vasárnap este dőlt cl Magyarország kardvivóbajnok- 
sága, amelyben

vitéz Teratyánszky Ödön megismételte tőrbajnoki 
győzelmét.

A fiatal gárdából Petschaucr Attila. Fodor mester te
hetséges tanítványa szerepelt a legjobban. Az ifjabb 
Ilunay 9. helyezése tiszteletreméltó. Glykais Gyula bvere 
ség és 3 győzelem után visszalépett és így eredményeit 
törölték.

Részletes eredmény:
Bajnok: Vitéz Terstyánszky Ödön (MAC) 8 győzelemmel.

2. Gnray János (Tisza István VC) 6 gy. 3. Vitéz Uhlyarik 
Jenő dr. (WVC) 5 gy. 4. Mészáros Ervin (MAC) 4 gy. 
5. Petschaucr Attila (NVC) 4 gy. 6. Szolényi Géza dr. 
(BBTE) 3 gy. 7. I’arragh Béla (BEAC) 3 gy. 8. Kovács 
Andor dr. (Tisza VC) 2 gy. 9. Dunay Bertalan (BBTE) 
1 gy. 10. Glykais Gyula (MAFC), aki 5 vereség és 3 
győzelem után visszalépett és igy eredményei töröltettek.

MagyaroK győztek 
a magyar-osztrák birkózóviadalon

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este a régi kép- 
visclőházban, közel 1000 főnyi lelkes közönség előtt, folyt 
le az osztrák-magyar birkózóviadal, amely

a magyarok 21 : 15 arányú győzelmével végződött.
A viaskodás előtt Radvdny Ödön, a MBBOSz társelnöke 
és Zimmermann. az osztrák birkózók vezetője, üdvözlő 
beszédek kísérőiében babérkoszorút cseréltek.

Részletes eredmény:
Első menet (á 15 porc): I. Magyar győz Zdanek ellen 

13 p. 30 mp. alatt karút húzással és hidbetöréssel. — II. 
Német győz Mczulián ellen pontozással ^egyhangúlag). —
III. Seszta győz Jánossy ellen pontozással (egyh.l. —
IV. Matúra győz Fischer ellen pontozással (egyh.l. —
V. Badó győz Wiesborger ellen 3 p. alatt, csipődobassal.
VI. Perelesz győz Fercnczy ellen pontozással (v.gyh.).

Első menet: Í2:6 a magyarok javára.
Második menet: I. Magyar győz Zdanek ellen 14 p. 

alatt, knrlcfogással. — II. Németh győz Mezulián ellen
pontozással (egyh.l. III. Seszta győz .Jánossy ellen
pontozással (cgyli.). • IV. Fischer győz Matúra ellen
13 porc alatt (öntuss). — V. Wiesborger győz Badó ellen 
pontozással. — VI. Ferenczy győz Perelesz ellen ponto
zással (egyli.).

Király Pál pompás győzelmet 
aratott Bécsben

(A Reggel bécsi tudósítójának telefon jelentése.) A va
sárnap délelőtt rendezett bécsi egyórás futóversenyben a 
fölrándult magyar versenyzők nngy sikert arattak.

Király Pál fölényesen győzte ie összes ellenfeleit.
Részletes eredmény:

Győztes: Király Pál. (ESC) 17 km. 85 ni. 2. Tusollak 
(WAC) 16.631 m. 3. Kádár (ESC) 16.443 m. 4. Franz 
(Hertha) 16.147 m. 5. Stoinor (MTE) 16.02!) ni.

Király részidői: 3000 méter: 9 p. 45 mp. 5000 méter: 
16 p. 30 mp. 10.000 méter: 34 p. 28 mp. 15.000 méter: 52 p. 
27 mg.

1925 május 11.

Harmincezer ember nézte véyig a monu
mentális u| lóverseny pálya bemutatóját

Az osztrák Jokey Club számos tagja és a 
magyar arisztokrácia jóformán teljes szám

ban jelenvolt a pályaavatáson
Az új pálya a világ legmodernebb, de leg

nehezebb versenypályója
Epsomban u nagy Derby-uupou lehet olyan népvándor

lás, mint amilyen vasárnap volt a pályanicgnyitó napon. 
Egy jó félórával a versenyek kezdete előtt roskadúsig 
megtelt a gigantikus méretű, pompás tribün s a pálya 
nézőtere egy szortokigyózó óriási omberhullám volt. A 
szemek kápráztat; a rengeteg lebilincselő látnivalótól. A 
régi, kastély szerű, olasz reneszánsz motívumokat fölölelő 
legmodernebb versenypályája. A kormányzó, amint egyik 
fiával az udvari páholyba bolópett k a pompás panoráma 
eléje tárult, elragadtatásában összecsapta kezeit. Az ml 
vari páholyban, a kormányzó családján kiviil, ott ültek 
Izabella és Auguszta főhercegnők is. Ott láttuk a magyar 
arisztokrácia minden számottevő tagját. Gróf Andrássy 
Gyula, aki soha nem szokott versenyekre járni, szintén 
eljött. A bécsi arisztokráciát herceg Hohcnlohe képvi
selte. Az urak mind zsaketben és cilinderlien jolentek 
meg s az elkülönített páholysorokban is minden hely 
megtelt. Az aranypatkós lovaregyleti tagok legszélső pá
holyában ült Batthyány Elemér, a magyar versenyügy 
örkifju nesztora. A pálya alsó végében hirtelen egy ki
tüntetésekkel dekorált katonatiszt markáns alakja tiinik 
föl. Csázy ezredes, a versenypálya épilőrészvénytársaság 
fáradhatatlan igazgatója. Most húrom föltűnő elegáns ur 
igyekszik a birói páholy felé. Gróf Csckonics Gyula, a 
hatalmas mii létrehozója és megalkotója, gróf Fcstetich 
György, az agilis munkatárs és herceg Odcscalchi. Gróf 
Ilerberslein lóra pattan s igyekszik kifelé a 1600 mé 
teres starthoz. Most a sétakörönről kivezetik a lova 
kát. Itt van a Millcniumi-dij nyerőjelölje. Csavargó II., 
a öerb.;/-kai:ditatus Montallo és az osztrákok nagyszerű 
Dominik-jv.. Nagy dicsőség istállót.ulajdonosnak, tréner 
nők, zsokénak egyaránt a púlyavató vors-enyt megnyerni. 
Márványtáblára kerül a nevük s a Lovaregylet vala
mennyink képét megfosteti. Két hamis start után útnak 
indul nz uj pálya első mezőnye. Pompás, grandiózus ivet 
Írnak le, amint az egyenesbe befordulnak. A távoszlop 
nál a Dreher-szinek virítanak, de pár lépéssol a cél 
előtt előretör Montallo és némi küzdelem után övé az 
elsőség. A Kétévesek versenye után a Nemzeti- és Hazafi 
díj következik. A start nőin sikerül a legjobban. A Derby 
favorit Ingram végül biztosan nyeri a versenyt..

A ringben aránylag jelentéktelen volt a nagy napon 
a forgalom. Száznegyveunyolc jegyet adtak ki. A totali 
zatőr 3’/i milliárd forgalmat csinált, amelyből a meg
nyitóversenyben 420 millió, a nagydi.iban 632 millió for
gott. Az első versenynapon csupa jó lovak győztek. A 
zsokék egyértelműen megállapították, hogy az utolsó por- 
cikújáig szabályos hatalmas versenypálya a legnehezebb 
versenypályák egyike, ahol a Jovasrutinon kiviil csak az 
igazi klasszis érvényesülhet. (M.)

Lovaregyleti versenyek
Az uj pályán az első futamot a régi magyar 
tenyésztő, gróf Zichy Béla nyerte Montalto 

nevű lovával.
Nemzeti- és Hazafi-dij

I. higram (Szabó L. II.)
II. Hogcy (Martinék)

III. Gyi lovam! (Schejbal)
A pályamegnyitáshoz a Lovaregylet mindenben méltó 

ünnepi programot ad<gt s az egytől-agyig változatos ver-, 
senyék itt ott. szenzációs vógküzdollmot hoztak. A pálya
megnyitó futam az 1600 méteres Vdczi díj volt, amelyben 
az eddig még nem futott, do nagyratartott Csavargó II.- 
vcl öt ló vette föl a küzdelmet. Két hamis start után 
Utolsó ugrott el u vezetéssel és hatalmas tempóban veze
tett. A kanyarodó után lassan a többiek is beérték s a 
távoszlopnál Csavargó II. tört az élre. Már úgy látszott, 
hogy a pálya első versenyének győzelme a Drohcr-lónnk 
fog jutni. A cél előtt ötven méterrel Montallo előretört 
és némi küzdelem után magához ragadta nz elsőséget.

A kétévesek versenyében Rascal—Hohcwartc után ne
velt Rám várj! biztosan győzött.

A Kemzctl- és Hazafi-díjhoz nyolc ló kenterezott föl1. A 
próbánál nagyszerűen festett Ingram a Derbyk favoritja 
és a festői szép Gyi lovam!, az osztrák kiküldött. A 
startnál az Ercsi ménes Boglárja számtalan hosszat vesz 
tett. Egy kicsit megkésett Koppány in. Bogcy vállalkozott 
a vezetésre. A távoszlopnál Szabó L. II. frontba dobta 
Ingramot, ezután már egy pillanatra sem volt kétséges 
a Drchcr-!ó győzelme. Bogcy szorosan mellette a máso
dik helyet foglalta el Gyi lovam! előtt.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1, Monlalto (2'íi) Gutái, 2. Csavargó TI. (2r) 

Szabó L. II., 3. Donna Sol (20) Rojik. Fin: Rosselino. 
Utolsó, Doininik. 'jh. 3h. Tót: 10:45, 13, 12. — II. futam: 
1. Rám várj! (1W) Gulyás B., 2. Milewa (6) Rojik, 3. Szó
szegő (6) Martinok. Fin: Kinomiidel, Marika II., Dclilány, 
Nyakló. Tátráiig, Préfércnce, Bimbula, Sanvignon. Sári 
biró, Kapatos. Nyb. 2'/Ji. Tol: 10:23, 15 . 43. 25. — III. fu 
tam: 1. Ingram (2r) Szabó L. fi., 2. Bogcy (8) Martinok,
3. Gyi lovam! (l'ír) Schejbal. Fin: Boglár, Odáig, Tnndv, 
Koppány, lh, lh. Tót: 10:15, 12, 19, 12. — IV. futam: 1. 
Dagore.l (3) Sajdlk, 2. Sarkuntyus (6) Rnjcsik S., 3. Deliin 
(6) Tóth B. Fin: Csak azért!, Fruzsi, Helikon, Vézna, 
Békés. Patrícius. Ostario, After íis. Kontár, Daniaskus. 
l:)íh, 2h. Tót: 10:43, 20. 26, 44. - V. futam: 1. Bonheur 
(2M:r) Szabó L. II., 2. Ciliiét;titor (6) Sajdik, 3. Dovidl 
(10) Gutái. Fin: Dauphin, Drégely. 2n, 7h. Tót: 10:18, 11. 
22. — VI. futam: 1. Pos.":,e (4) Takács I., 2. Dukát (6) 
Singer. 3. Sabaria (4) Szabó L. TI. Fm: Violetta, Vi 
gyorgó. Plexikéin, Útmutató, Sárga rózsa, Gyöngyi. Tót: 
10:61, 25, 31, 29.

PityKe csak harmadik lett az osztrák 
ügetü-derhyben

Eredmény: 1. Vcnus (U6), 2. Windspiel, 3. Pitvke. Tof? 
100:260, 110, 120 110.

Bookmakerek fogadóirodái:
IV, Kossuth Lajos-utca 14,
VI, Andrássy-ut 45,
VI, Váci-ut 1, 

VIII, llákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek az uj budapesti 

pályán 12, 14, Ifi, 17, 19, 21, 23, 24

Felelős kiadó: Hóna Ödön igazgató
„Világosság1' könyvnyomda rt. Budapest. VIII, Contl-u. 4. 

Műszaki igazgató: Deu'.scb D.


