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Üzenet Budapest népéhez
Irta: Vázsonyi Vilmos

Hetvenezren vallottak nyíltan szint a de
mokratikus tábor mellett, hetvenezren írták 
alá ajánlóiveinket. Minket nem támogatott a 
hivatalos nyomás, amely hivatalról-hivatalra 
szelte le függő helyzetben levők szelvényeit, 
minket nem támogatott a terror, a lelkiisme
reti kényszer és a titkos társaságok hátborzon
gató eskükkel dolgozó hálózata. Számunkra 
nem dolgoztak a pénzhatalmak, a kormány ke
gyét leső vállalkozók, űzetett ügynökök seregei 
és mégis

nyíltan mcllénkállottak hetvenezren.
Rettenetesek a választói névjegyzékek. Ki

hagytak ezreket és ezreket, akik jogosultak, de 
nemlétező házszámokra, üres telkekre nemlé
tező választókat telepitettek és beláthatatlan 
sokaság az ismeretlenek, elköltözöttek, a halot
tak és soha meg nem születettek sora. Mi nem 
vagyunk a halottak pártja, mi élő szavazatok
kal akarunk küzdeni azért, hogy Budapesten 
újra legyen jog, szabadság, kenyér, élet, munka, 
a lelkekben béke, az arcokon mosoly. Az a- het
venezer, aki nyíltan is mellénkállott, mind, be
csületesen, a maga kezevonásával szegődött a 
demokráciához. Halottak, fegyencek, ismeret
lenek, elköltözöttek és hamisítványok nem so
rakoztak föl a mi ügyünk mellett. Szörnyű 
akadályokon át, miközben a reakció ravaszul 
nyolcnapos moratóriumot engedélyezett ön
magának, hogy végezhesse praktikáit, ime, kö
zeledünk a döntés napjához, mikor a nyílt 
színvallás utón

A kisántánt nem küld demarsot
Budapestre

Bethlen miniszterelnök a küiügj/i bizottságban szerdán 
visszautasítja a kisántánt jogtalan beavatkozását

(A Reggel tudósítójától.) A nemzetgyűlés 
külügyi bizottsága szerdán este 6 órakor 
ülést tart Karafiáth Jenő a kisántánt buka
resti határozatáról interpellálja meg a minisz
terelnököt, aki A Reggel megbízható értesü
lése szerint.

a leghatározottabban fogja visszautasítani 
a kisautó útnak azt a jogtalan követeléséi, 
hogy Magyarország belső ügyeibe bele

avatkozzék.
A miniszterelnök beszédének elején rá fog 
mutatni arra, hogy a kisántánt bukaresti 
határozatával nemcsak a magy.tr, hanem az 
olasz, a francia és fiz angol sajtó is eliteloen 
foglalkozott, mert hiszen kétségtelen, hogy a 
bukaresti határozat — amennyiben az erről 
szóló hir megfelel a valóságnak — nemcsak 
Magyarország, hasvem a nagyhatalmak ellen 
is irányul. Költségvetésünk összeáll Hasat es 
hadseregünk létszámának alakulását ugyanis a 
nagyhatalmak rendszeresen ellenőrzik, a kis
ántánt tehát az ő hatáskörükbe avatkozik ak
kor, amikor arról beszél, hogy a magyar költ
ségvetés túllépi az előirányzott kereteket, to
vábbá a magyar lefegyverzés — Merintuk 
még mindig nincs végrehajtva. Ki fogja jelen
teni Bethlen miniszterelnök azt is, hogy

a kormánynak a bukaresti határozatról 
hivatalos tudomása még nincsen

így ezekkel a kérdésekkel csak a 
tudósítást nyomán foglalkozhatik. I olitiKn 
körö'kbeai egyébként, arra számítanak, hogy n 
mi’niszterel'nök a szerdai ülésén Magyai- 

a választók belépnek a fülkébe, ahol egye
dül vannak Istenükkel és lelkiismeretűkkel.

Budapest népe! A demokratikus tábor nem párt, 
nem csoport, nem osztály, nem felekezet. Bu
dapest népe vagyunk mi, a dolgozók, a küzdők, 
a verejtékezők, a polgárok és munkások. Nem 
zsákmányért harcolunk, nem is hatalomért, a 
mi jelszavunk: Budapest Budapestje. A város
háza legyen mindannyiunké, a budapesti népé, 
vágyaink hordozója, jogaink harcosa, érde
keink védelmezője, sóhajtásunk megértője, be
csületes munkánk gyámolitója. El akarjuk ol
tani a pokol tüzet és fölgyujtani a szeretet 
enyhe lángját a szivekben. Budapest népe, ró
lad van szó, mindnyájunkról! A választás nap
jain tehát senkise maradjon otthon, akit nem 
ütöttek el jogától, ,

mindenki szavazzon
és mindenki legyen nemcsak egyszerű szavazó, 
hanem agitátor és vezér, aki buzdítja a lomhá
kat, szervezi a tétovázókat és egyúttal vigyáz 
arra, hogy a csatornából előbujt választási 
patkányok ne hamisíthassák meg a becsületes 
mérkőzés eredményét. Mindenki vigyázzon, 
hogy csalók és hamisítók elcsent igazolványok 
segítségével, halottak, fegyencek és ismeretle
nek nevében le ne szavazhassanak. Föl a döntő 
rohamra! A férfiakat segítsék munkájukban az 
asszonyok, hiszen a tiszta levegőért, tűzhe
lyünkért, családunkért, gyermekeink jobb jövő
jéért harcolunk. Előre, I^ten nevében, aki a 
szeretetnek Istene!

ország külpolitikai helyzetéről is tájékoztatni 
fogja a külügyi bizottság tagjait.

A bukaresti határozatot egyébként uj meg
világításba helyezi A Reggel prágai tudósító
jának alábbi távirata:

Prága, május 17.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A cseh

szlovák külügyminisztériumhoz közelálló he
lyen a bukaresti konferencia megállapodásait 
úgy magyarázzák, hogy a kisántánt külügy
miniszterei

semmiféle konkrét lépést nem határoztak 
el Magyarországgal szemben.

A konferencia tárgyalt ugyan „a magyar
országi fegyverkezés és irredentizmus kérdé
séről", de

a félhivatalos kommünikéket nem lehet 
úgy értelmezni, hogy a kisántánt tlemarsra 

készül Budapesten.
Illetékes helyen azt a fölvilágosítóét adták, 
hogy ilyen lépésről csak abban az esetben kez
denének eszmecserét a kisántánt kormányai, 
ha Magyarország a jövőben vétene a béke
szerződés ellen. A bukaresti félhivatalos 
kommünikéknek ez’ a magyarázata arra mu
tat, hogy

Beneshez közel álló helyről
el akarják oszlatni azt a kínos benyomást, 
amelyet Európaszertc az a hír keltett, hogy 
a kisántánt diplomáciai kampányt indít Ma
gyarország ellen.

Finita la comoedia
Ma egy éve vették át a Magyar-Amerikai 

Bank igazgatói az Unió-szinházakat és mi 
előre bátrak voltunk megjósolni, hogy ez a 
társaság úgy végzi a szinházigazgatást, mint 
a bankigazgatást. Amikor a tőzsdekrach sö
pört végig a városon, az Amerikai Bank 
részvényeseinek volt a legtöbb okuk és jo
guk siránkozni, most a szinházkrachban ter
mészetesen az Unió iróí, színészei, munkásai 
nem kapnak gázsit és az Unió hitelezői me
renghetnek a pénzük után. Mert nehogy azt 
higyjék, hogy itt romantikus szinházbolon- 
dok, rajongó széplelkek kerültek csődbe, aki
ket megperzselt a rivalda fénye és úgy hull
tak el, mint a lepkék az ívlámpák körül. Szó 
se róla! A társaság már megalakulása pilla
natában inzolvens volt, ök rész vény üzletre 
szálltak hadba és nem színház üzletre. Tud
juk jól: az üzlet üzlet, a színház is üzlet, eb
ben a szezonban pedig rossz üzlet, A szín
házhoz mégis pénzen kívül meggyőződés, 
szeretet és áhitat is kell, az anyagi tökén kí
vül szellemi és erkölcsi töke. Ezek úgy ját
szottak színházat, mint bakkot vagy tőzsdei I 
ringclést. A szezont az Unió leplezett fize
tésképtelensége nyomta és az a hazárd 
tempó, amelyet a Király-utcai irodában dik
táltak. A milliárdos star-flzetések, az elszer- 
ződósek veszedelme, a rálicitálás minden
kire, akiből pénzt, kasszasikert véltek kicsi
holni, fülledté, egészségtelenné tette a pesti 
színházi atmoszférát. Előbb a starrendszer 
bukott meg, aztán a trösztrendszer, ma pe
dig végre az a magyar amerikánizmus is, 
amely a felhőkarcolók világából csak a fel
hőket, az üzleti élet titáni arányaiból csak a 
bluffot hozta magával. A társaság egyrésze 
már hónapok előtt elszélcdt. Az egyik vezér 
Newyorkba cukrásznak, a másik vezér Parisba 
ügynöknek. Az itt maradt vezérekért se 
ontsunk könnyeket. A pénzüket első helyen 
táblázták be az Unió ingatlanaira, ezért 
nem akadt balek, aki beugrott volna a négy 
színház szanálásába. A kultuszminiszternek 
a színészek érdekében volt egy mentő kon
cepciója, de az igazgató urak, persze, rá
ütöttek a telekkönyvre és nem engedtek a 
jogaikból. A sülyedő hajónak egy, geren
dáját sem reszkírozták! A nagytőke kiélvezte 
a proscéniumpáholyokban és az öltözőkben 
kiváltságos helyzetét, most sorsára hagyja a 
kultúrát, a presztízst, a trösztöt, a starokat, 
az egész komédiát, ök majd a Margitszigeten 
nyaralnak, a színházak és színészek pedig 
izzadjanak, kolduljanak, pusztuljanak. Ha 
nagyon hűvösek, kegyetlenek és elfogulatla
nok akarunk lenni, még hozzátesszük: ez a 
beteg színházi tröszt nem bírta .volna az 
iramot akkor som, ha Reinbard igazgatja és 
Rotschild finanszírozza. 'Az összeomlásért, a 
szégyenért, a sokszáz szinészexisztoncia bi
zonytalan sorsáért azonban a magyar ameri* 
karnisoké minden erkölcsi és anyagi felelőt- 
ség.

magy.tr


2 aReccel 1925 május 18.

a miniszterelnök
vasárnap nagy hasaidét mondott

a magjai1 demokrácia lövőjéről
Karcag, május 17.

(A Béggel tudósítójától) Karcag város Beth
len István gróf miniszterelnököt es hakoyszky^ 
Iván belügyminisztert a város díszpolgár alva 
választotta. A díszpolgári oklevelet ünnepi 
díszközgyűlés keretében vasárnap délelőtt ad
ták át a miniszterelnöknek es a heliigyminhz- 
törnek, aikik IVhiyer János miniszterrel dél- 
előtt, 11 órakor Karcagra érkeztek. ..............

Villásreggeli után dr. Elbert 2 töor közjegyző 
vezetésével küldöttség hívta meg a. vendégeket 
a város díszközgyűlésére. Varga Mátyás pol- 
^árrnester mcjfnyitvu <iz iilt.'sl, atadtu a. szót 
Török Vince református lelkésznek, aki a mi
niszterelnöknek, Szalag László csperosplebanos 
Rakovszky Iván belügyminiszternek nyújtotta 
át a díszpolgári oklevelet. Ezután

Bethlen István gróf
miniszterei nők állott föl szólásra:

— A kormányok a tekintély elvet kell, hogy 
képviseljék — mondotta — és épp ebből , ki
folyólag nem hajszolhatják a népszerűséget, 
hanem gyakran kellemetlen, a polgárokra 
nézve áldozatot jelentő kívánságokkal kell a 
■nemzethez fordulniok. Az utolsó évtizedben 
láttunk politikai rendszereket, amelyek a ma
guk létét a társadalom alapintozmonyeinek 
megtámadására baziroztak. Nekünk az a föl
adatunk. hogy ezekben az intézményekben 
helyreállítsuk azt a tiszta szellemet, amelyre 
hallgatva, boldogulhat csak a nemzet. A poli- 
fikában hol y te koll állítani a littöaíisiigfou A 
hazaüság nem egyéb,

mint az egyéni érdek alárendelése a nem
zet érdekelnek.

A kormányok hazafisúga pedig abban áll, hoK.v 
népszerűségük érdekeit is képesek alárendelni 
a nemzet érdekeinek. J la rom löladatol kellett 
a kormánynak megoldania. Az egyik az volt, 
hogy a fölbomlott társadalmi rendet az ország
ban helyreállítsuk. A konszolidációt kellett 
szolgálnunk, kezdve a legfelsőbb polctól a lai- 
sadalom legalsóbb rétegéig. Ismeretes, hogy 
gazdasági téren is milyen szomorú viszonyok 
következtek be. Az volt a föladat, hogy Ma
gyarország pénzügyi helyzetéi szanál jak, hogy 
az államot újból abba a helyzetbe hozzuk, hogy 
egészséges pénzügyekkel bírván, újból politikai 
faktor is lehessen a nemzetek között. Mert no 
hdgyje senki, hogy politikai tényező lehet 
olyan állam, amely egészségtelen pénzügyi 
alappal bir, amelynek gazdasági élete nincs 
rendben. A kormánynak mind a két irányú 
törekvése áldozatokat rótt a polgárságra. Elég, 
ha rámutatok arra, hogy pénzügyeinkét meg
felelő adózás keresztülvitele nélkül néni lehc- 
tett volna rendbehozni. Elég, ha rámutatok 
arra, hogy az államháztartásban kénytelenek 
voltunk a legmesszebbmenő takarékosság elvet 
alkalmazni. Mindez egy kormányzatra nem 
népszerűséget, hanem népszerűtlenséget jelent. 
A külpolitikában az volt a föladat,, hogy Ma
gyarország pozícióját a.z uj Európában újból 
megerősítsük. Áldozatokat kellett követelni 
abban a tekintetben, hogy

le kellett mondani és le kell mondani olyan 
cselekvésekről és olyan kijelentésekről, 
amelyek talán nemzeti hiúságunknak híze
legnek momentán, de amelyek a nemzetek 
konszernjében Magyarország presztízsei 

erősíteni momentán nem alkalmasak.
— Mindezek együttvéve a kormánynak nép

szerűtlenséget hoztak. A magyar nemzetnek 
áldozatokat, kell hoznia egyes radikális rög
eszmék terén is, amelyek egyes körökben cinek. 
■Ilyen a demokrácia! A demokratikus fejlődés 
mindannyiunknak egyformán célja, a dómokra-
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tikus fiejlődés torén Is előre kell haladnunk es 
akarunk 1« előrehaladni, do csak fokozatosan, 
lépésről-lépésre. Ennek a városnak a közönségé 
oívan jónnn Ítélettel hir közviszonyainkról, 
mint kévén ember e csonka országban, ledig 
nagy erők dolgoznak azon, hogy a magyar 
közönség tisztánlátását ebben a i»*Kintctben el
homályosítsák. A közönséget elsősorban a 
saitó tájékoztatja, amelynek IxMííiiít*ljes 
sajnos, ma is nem fölvilágosító föladatot tel- 
icsit, hanem pártpolitikai érdokektol vozetve 
azon dolgozik, hogy az elméket elhomályosítsa 
és olyan kérdéseket, amelyek a politikai elet 
napirendjére kerülnek, összebogozzon. A ható
ságok csak ritkán érnek rá tonírernyi teendő
jük folytán, hogy fölvilágosító munkai vegez- 
ZC—^Adjanak segédkezet ehhez, mert hiszen a 
népszerűségről, arról, hogy a nép tömegei 
megértsenek, nem mondhatunk le mi som. Ad
janak segédkezet ahhoz, hogy előremehessünk 
és vezethessük a nemzetet fölfelé azon az utón, 
amelyet kijelöltem. és amely boldogabb jövő 
felé vezet.

Ezután Rakovszky Iván 
belügyminiszter köszöntő meg az őt ért kitün- 
tetéat, Majd igy folytatta:

_  Hu egy város vezetősége a legnemesebb 
irányban vezeti is a közösséget és élére a leg
szorgalmasabb egyéneket állítja is, ezen fölül 
is van még mindig egy nagyon fontos és az 
ország érdekében igen nagyjelentőségű , föl
adat: a. vármegye és a varos lakosságának 
szociális és gazdasági gondozása. Ezt a jelszót 
szeretné minél széleseid) körbon elhinteni az 
országban, ahol, sajnos, mindenki mindent az 
államtól vár s nem érzik azt, hogy nincs az a 
kormányzat, amely teremteni és alkotni tudna 
anélkül, hogy az ország lakossága odaáll jón 
melléje hazafias érzéstől és áldozatkészségtől 
áthatva abban a tudatban, hogy a kormány is 
csak azon tud segíteni, aki magán is tud segí
teni.

Fél .3 órakor a városháza díszt érmében a kü
lönböző küldöttségek gyülekeztek a miniszter
elnök üdvözlésére. Bethlen István gróf rövid 
beszédben köszönte meg az üdvözlést:

— Az első jwrctől kezdve az a föladat állott 
a kormány előtt, hogy elsősorban az államot 
tegye újból tcljcsitőképessé.

Az államháztartás egyensúlyát már sike
rült helyreállítani ós hiszi, hogy a jövő év
től kezdve már nemcsak a legszükségeseb
beket tudja a kormány a nemzetnek szol
gáltatni, hanem egyik-másik vonatkozásban 

azt is, ami az ólét díszítéséül szolgál.
Három órakor a karcagi főgimnázium torna

termében diszobód volt. Az ebéden Almássy 
Sándor főispán mondott fölköszöntőt a kor
mányzóra. Utána Horváth Ferenc gimná
ziumi igazgató gróf Bethlen István miniszter
elnököt köszöntötte föl, aki erre a következő 
beszéddel válaszolt:

— Az utolsó időben sokat beszélnek de
mokráciáról. Nekem magamnak is az a meg
győződésem,

hogy ezen az utón fokozatosan előre kell 
haladni,

de nem ugrásszerűen, mert hiszen a tenméBaet- 
ben nincsenek ugrások.

Az az igazi demokrácia, amely egyik oldalon 
a szociális föltételeket akarja megteremteni, 
a másik oldalon pedig mindent elkövet, 
hogy meglegyenek azok a politikai föltéte
lek is. amelyeknek alapján dolgozva, el
juthatunk oda, ahová a nyugati nemzetek 
is eljutottak. Ez az az ut, amelyen halad

nunk kell.
— Ebben az országban a kisgazdatársadalom 

is megér olt arra, hogy részt vegyen a politikai 
éleiben fa igen érett arrn, hogy a magyar de
mokráciában vezető szerepet játsszék. Amikor 
mi kezet fogtunk a magyar kisgazdatársada
lommal, ezt tudatosan tettük és

emellett a politika mellett ki fogunk tartani.
A kisgazdajtársadalom úgy áll az egységes

Halészcsársln
VII, Stofónia-ut 25 (a Víztoronynál) 
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pártban, mint a szikla a tengerben, amelyet 
egyik oldalon a tenger hullámai ostromolnak 
nap-nap után, hogy ledöntsék a sziklát, beránt
sák a tengerbe, a másik oldalon pedig ostro
molják a hízelgők, akik a maguk számára akar
ván megnyerni őket. / ‘
eme képviselői kitartottak a mai napig 
zom benne, hogy kitartanak a jövőben is. ök 
jól tudják, hogy nekem f'.' 
ebben a tekint ölben nincsenek.

A magyar

megnyerni őket. A kisgazdatársadalom
• és bi-

hog-y nekem hátsó gondolataim
• »

demokrácia jövője függ úttól, 
hogy ezt a kisgazda pártot ezentúl is meg 
lehessen tartani a guvernllmentális politika 

mellett.
Én a mai napban bizonyítékát lálom annak, 
hogy a kormány, az egységes vár! és a kisgaz- 
dalársadalom egy szív és lélek és erre iiritcm 
poharamat.

-----  ------—.— Ar.W ui«. -

6^os meghalt
(A Reggel tudósítójától.) Ismét, nagy veszte

ség érte közéletünket. Az éjszaka Balatonfarc
áén váratlanul meghall Gálos Kálmán, az Ide
gen forgalmi és Utazási. III. vezérigazgatója, a 
főváros társadalmának egyik legkedveltebb 
egyénisége. Az 54 éves, daliás termeti: férfiút 

szivszélhüdés ölte meg.
.Végtelenül nobilis ember volt szegény Gálos 

Kálmán, mindenki szerette, tisztelte, nagyra- 
becsülte itthon is, külföldön is. Beráti hű égét 
legjobban jellemzi, hogy 40 éven ál rajongó 
baráti szeretet fűzte össze Krausz Simonnal, 
akinek tervei megvalósításában leghűségesebb 
partnere volt. Művészeknek, Íróknak, ujsóg- 
iróknak kedves embere múlt el vele; nagy sze
repet játszott különböző klubokban és társa
dalmi egyesületekben is. A községi választá
sokra a belvárosi polgári párt egyik listaveze
tőjének jelölte. Szombaton még jókedvűen uta
zott le Bakit onfiiredre, ahol éjszaka, álmában 
érte utói a halál. A holttestét kedden Buda
pestre szállít jók és valószínűen szerdán teme
tik. Felesége, született Vattay Emma és egyet
len fia gyászolják, de a család gyászában részt- 
vesz mindenki, aki ismerte Gálos Kálmánt.

Gálos Kálmán 25 esztendővel ezelőtt irta meg 
első brosüráját a magyar idegenforgalomról. 
Munkájának olyan sikere volt, hogy Tóth Béla 
akkor az „Esti levél"-ben emlékezett meg róla. 
Az Idegen forgalmi Vállalat és Menetjegyiroda 
az ő keze alatt lett azzá a vállalata, amelynek 
ma 44 külföldi nagy utazási irodával van szer
ződéses megállapodása, csere viszonya és egy
szersmind Magyarország ismertetésére vonat
kozó megállapodása. Gálos utolsó hónapjait az 
a siker aranyozta be, hogy néhány héttel ez
előtt sikerült neki a Uook és Társa céggel 
olyan megállapodást teremtenie, amely sze
rint a Cook és Társa cég a Mén el jegyirodát 
bízza meg képviseletével. A vállalatban eem- 
mifélo zökkenés nem fog beállóul, mert

Gálos néhány hónappal ezelőtt maga gon
doskodott az utódlásról.

Vállalata iránti szeretetében annyira ment, 
hogy az intézmény vezetőivel és döntő be
folyású tényezőivel: Bárczy Istvánnal, Tas- 
nády-Sziits Andrással és Krausz Simonnal már 
akkor végi égésen megállnpí tóttá ul ódlás
formáját, megjelölvén 23 érv hűséges
munkatársáét, Bársony Oszkárt.
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Miért kellett tönkremenni az Uniónak?
Vasárnap délben Faludi megegyezett a színészekkel 8 januárig adga 
fit nekik a színházakat — Tízmíllifird a passzíva — Óriási izgalom 

és elkeseredés a színészek között
(A Reggel munkatársától.) Szombat dél óta 

négygyei kevesebb színháza, van Budapestnek:
az Unió Rt. vezetősége elhagyta a vállalat 
parancsnoki hiúját és színházai vezetését 

átadta a színészek — szovjetének.
Ma, hétfő estétől kezdve, minden befolyó 
papirezres fölött a színészek rendelkeznek, 
övék a vállalat minden jövedelme, de ök vál
lalják ezzel szemben, inától fogva, a miiveszi, 
és gazdasági veszélyért is a felelősséget a ma
gyar szinmüvészcttel és a publikummal szem
ben.

Amikor A Reggel a magyar színészet e vál
ságos óráiban erről a forradalmi eseményről 
mélységes megdöbbenéssel, de a legszigorúbb 
tárgyilagossággal beszámol, legelső mondata, 
völkiáltása csak az lehet, hogy

ennek a négy színháznak pedig elpusztulnia 
nem szabad, nem lehet!

Márpedig a színházaknak konzorcionális 
alapokon való továbbvitele, a mai meg sem 
magyarázható dekonjunktúrában, a gazdasági 
válság és a korán beállott hőség e szakarái 
sivárságában, egyértelmű a mór fiumiujekció 
élctmeghosszabbitó hatásába vetett hit hiúsá
gával. A konzorciumos rendszer nem jelenti az 
Unió szanálását és működésének meghosszab
bítását sem. A szanálás egészséges módja sze
rintünk csak egy lehet.:

az Unió vagyonának gyors, lehetőleg azon
nali és végleges likvidálása.

Nincs szükség arra, hogy a. négy színház egy 
kézben legyen. Adjanak cl a négy színházból 
hármat, vagy adják bérbe mind a négyet:

ezt forszírozzák ki a szineszek a részvény
társaságtól s akkor elérkezett számukra a 

gyors és biztos gyógyulás boldog ideje.
Ne kralé dj-anak s ne ámítsák magukat a kon

zorciumos rendszer ábrándjával, bele fognak 
bukni, de addigra már a hullámok s a csöd- 
tömeggondnok számlái el fogják nyelni a sij- 
lyedő hajó utolsó deszkaronesát is. Ezt óhaj
tottuk elöljárójában a színészeknek szívvel és 
szeretettel tanácsolni.

A szombati fekete dátumig meglehetősen 
változatos esztendő után érkezett el a Faludi- 
rezsim, amely az Unió-szinházakat éppen ma 
egy éve

összesen 45.000 dollárért szerezte meg.
Az uj részvény társaság nagy hangon kiirtölfe, 
hogy óriási töke áll rendelkezésére és hogy be
vonul a színházi világba a Faludiék szak
értelme és egyúttal a gazdaságilag nagyon jól 
aláalapozott, hatalmas banktőke, amelynek 
megtestesitőjeként odaállították Révész Jenő 
kormány főtanácsost. A banktőke azonban nyil
ván nem lehetett olyan hatalmas, mert három 
hónappal a színházak átvétele, után már kiül ölt 
az első válság az Uniónál s az augusztusi 
nyári gázsikat Barna Bertalan, az Unió akkori 
alelnöke, már csak kél részletben tudta behozni 
Lázár igazgatónak a Király-szinliáz épületébe. 
Miután a színházak augusztusban természete
sen még nem mentek, a Műnk és Davidsohn 
cégnél

50.000. azaz ötvenezer dollár kölcsönt vet
tek föl
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DohányzóX
rossz szájízét eltünteti n

fodormenta lysosorm iibliigeté.s u 
Fertőtleníti Olcsó! j

és amikor ez lejárt, nem tudván kifizetni, kon
vertálták a tartozást olyan módon, hogy 1924. 
évi november 28-án

a Magyar Általános Ingatlanbanktól föl
vettek 4409 millió koronát, megállapítván 
azt, hogy ez az összeg nem lehet kevesebb 

59.123.88 északamerikai dollárnál
és ebből fizették ki a Műnk és Davidsohn cég 
követelését és mofit már a tőketartozás 10.000 
dollárral több lelt. Ezután az történt, hogy az 
úgynevezett nagytőkések, akiknek állitólag 
mindnek töméntelen összeg állt rendelkezésére, 
saját javukra az Unió összes ingatlanaira 
zálogjogokat kebeleztcttek be. így például:

1. 1924 november 1-én egy október 30-án kelt 
kötelezvény alapján

50,000.000 korona tőke és ennek 26%-os 
kamata erejéig dr. Faliuli Jenő kebcleztette 

be magát az Unió ingatlanaira;
2. ugyanakkor dr. Bányai Sándor

9280 aranykorona
és évi. jS^'o-os kamat erejéig;

3. ugyanakkor
Bányai Sándor, Faludi Jenő és Barna Ber
talan egyenként 563,542.800 korona tőke és 

évi 26%-os kamat erejéig
és Révész Jenő kormány főtanácsos

456,506.800 korona töke és ugyancsak 26%-os 
évi kamatok erejéig,

nem is szólva a. külön nagyösszegii költség
biztos itékokról. 1925 április 8-án jött azután 
a főváros a. körülbelül 80.000 aranykorona for
galmi adótartozás bekebelezésével, amelynek 
körülbelül a fele még mindig fönnáll.

Ezért is érthető oly könnyen az Unió urainak 
lemondása színházai vezetéséről. Faludi Jenő, 
Bányai Sándor, Barna Bertalan és Révész Jenő 
a maguk követelését vagy legalább annak 
egy részét

jő helyen telekkönyvileg biztosították.
Könnyen dobják oda tehát a színházakat a 
színészeknek, a/íí/í: tegnap már fizetést sem 
kaptak tőlük, azt mondván: most szervezkedje
tek konzoreiális alapon — mi majd szeptember
ben újra átvesszük a dolgokat. Jól tudjuk, 
hogy a bukást megakadályozhatták volna 
Barna, Faludi, Bányai és Révész urak,

ha a javukra bekebelezett zálogjogokra 
elsőbbséget adtak volna.

Klebelsberg kultuszminiszter ugyanis a Pénz
intézeti Központnál interveniált egy nagy 
összegű regeneráló hitel érdekében, amit meg 
is kaplak volna, de a Pénzintézeti Központ a 
közvetlenül érdekeié négy igazgatótól a saját 
k ö ve t elés ü k re vo n a t k ozó 1 ag

telekkönyvi elsőbbséget kért.
Azontúl pedig nemcsak a színészekkel és 

munkásokkal szemben hűtlenség az, ami tör
téni, hanem a részvényesekkel szemben is, 
mert az igazgatóság a közgyűlés nélkül nin
csen jogosítva ilyen módon rendelkezni a rész
vén i/ Iársaság vagyoná val.

Ali okozta mégisw'Faludiók bukását? Húrom 
dolog.

1. Bajor Gizi folytonos betvgeskedése.
2. A Kosáry—Buttykay-pár fiaskója ,.J csá

szárnő apródjá"-vn] és
3. a Blaha Lujza-szinház.
Ha a kasszasikernek induló „Magnetic“-bői ’ 

Bajor Gizi betegsége miatt le. nem marad, ha 
a sok százmilliós költséggel szinrehozott Fa
ragó Bititykay-opeieltet nem kell 10 szégyen
teljesen gyönge ház után levenni a műsorról 
és ha a Blaha Lujza-szinházban nem. bukott, 
volna meg sorra minden darab egész szezón- 
bán, akkor talán elkerülhették volna Faludiék 
a szombati vesszőfutást. Azt. hogy hallgatni 
legyenek kénytelenek párnás ajtóik mögül a 
gázsi nélkül maradt színészek sértő és indula
tos panaszait és azt, hogy ily szégyenteljes 
módon legyenek kénytelenek visszavonulni a 
napóleoni pose-ban elfoglalt színházak vezeté
sétől. A színészek hihetetlen izgalmukban kár
örvendve és ócsárolva, szinte kergették Fa- 
lndi Jenőt, akinek mától kezdve természete
sen semmiféle hatásköre nincs színházainál 
— ki az Uniótól és minden különösebb ok 
nélkül egyedül őt okozzák a katasztrófa be
álltáért.

'Fpm&a " 5
legolcsóbb árakban
KoszüelMz
U. Porol t>/a-utca 12. Tel. 788-99

Az Unió-színházak passzívája mintegy 
8—10 milliárdra tehető,

ennyivel tartoznak a tagoknak, hatóságoknál^, 
a városnak, a rendőrségnek, villanyszámláért, 
szinlapnyomá sért, kiragasztásért, mindenféle 
szállítóknak, színészeknek, kóristáknak, zené
szeknek, szerzőknek. A konzorcium tagjai 
egyébként

küldöttséget menesztenek a minisztériu
mokba és a különböző hatóságokhoz, hogy 

engedményeket érjenek el
a vigalmi-, forgalmi adó és különböző egyéb 
állami szolgáltatások tekintetében. Az Unio- 
konzorcium tagjai egyébként vasárnap délben 
abban állapodtak meg Faludi Jenővel, hopv

a színházakat december 31-ig veszik át.
Faludi Jenő a megállapodást az Unió igaz
gatóságának utólagos hozzájárulásától tette 
függővé.

Hozzá fognak járulni.

„Én a sorsunkba bele nem 
nyugvást hirdetem"

Apponyc Albert gróf gy&ri ktesxéde
Győr, május 17.

ffA. Reggel tudósítójától.) A Külügyi Társa
ság elnökének, gróf Apponyi Albcrtnek elnök
letével vasárnap délelőtt tartotta ünnepi ülé
sét a városháza közgyűlési termében, amelyet 
zsúfolásig megtöltött az Qlőkelő közönség. Gróf

— Elsősorban is köszönöm azokat a meleg 
szavaikat, — kezdte yípponi/i beszédét —, ame
lyekkel érdememen fölül foglalkozott velem a 
főispán ur s azt fűzöm hozzá, hogy vele együtt 
azért fohászkodom: Adassék meg nekem, 
hogy a perspektíváját lássam Magyarország 
rekonstrukciójának. Ma még győztes és legyő
zött áll egymással szemben. A Népszövetség
ben eddig a legyőzöttek közül csupán Ausztria, 
Bulgária és mi vagyunk. Ezek ketten ott más 
politikát folytatnak, ők a. sorsukba való bele
ng iigvás t kepviselték,

én a sorsunkba bele nem nyugvást hir
dettem.

Nem lehet fejjel nekimenni a falnak, nem le 
hét úgy beszélni, amint a szivünknek jólesne, 
de lehet kiegyenesedetten, önérzettel kívánni 
jogaink elismerését. Magyarország annyira 
körül van véve nála erősebb államokkal, hogy 
világpolitikai szempontból nem fontos. Ennek 
a fölfogásnak az elterjedése a mi legnagyobb 
veszedelmünk. Rokonszenv vagy ellenszenv 
helyett

közöny fenyeget
s ez ellen kell küzdenünk minden erőnkkel. A 
mai európai konstelláció mutat bizonyos repe
déseket, belső ellentéteket, amelyek alapján 
joggal lehet remélni olyan politikai viszo
nyok kifejlődését, amelyben ez a kis pont, Ma
gyarország, számitqni fog. Ezt kell kivárni, 
diplomáciailag elősegíteni s be kell vinni a 
köz tudatba, hogy

van magyar probléma,
hogy Magyarország minden fórum előtt pro
testál Trianon ellen és nem fogadja, el végle
gesnek a trianoni verdiktet. Vívjuk ki a nem
zetek egyenjogúságát s akkor a többi, isten 
segítségével, magától fog következni!

Hőhullám Angliában
London, május 17.

(A Reggel tudósilójának távirata.) Angliát 
hatalmas hőhullám lepte meg. Londonban a 
hőmérő 30 fokot mulat.

a „kávédará!ó“ védjeggyel veszem.
cauL«aDNMB rjr jxir.Tra Ru^.'nj^MU*r.anr»wavv*MMBaB3CE>WMK .*» jmmmt "

joggal a legjobbat követelheti. 
Ne tegyen tehát költséges kísér

leteket, hanem 
maradjon meg 
régi jelszava 
mellett: Én 
csak a valódi 
„FRANCK".
Kávé pótlékot
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Vass miniszter kijelenti,
laogy 1927 májusáig 600 tartaléklakás épül 
és ©safe azután szabadul fölalafcásforgalom

(A Reggel tudósitójdtól.) Négy hót múlva lesz pontosan 
három esztendeje, hogy Vass József a népjóléti minisz
térium élére került. A minisztérium legfontosabb fölada
tává időközben a lakásügyek intézése növekodett ós tekin
tettel arra, hogy a főváros agyonsanyargatott közönsége 
máris aggodalommal tekint a lakátforgalomnak 1926 no
vember elsején esedékes fölszabaduldsa elé, szükségesnek 
tartottuk, hogy fölkeressük Vass minisztert ós megkér
dezzük tőle, vájjon a mai rendkívül súlyos gazdasági vi
szonyok között

elképzelhető-e, hogy szociális megrázkódtatások és 
veszedelmek nélkül történhessék meg a Iakásfor- 

gulom föLszabndulásn.
Erre vonatkozóan, valamint a lakásépítő és a közmunka
akció folytatásáról

Vass miniszter
a következőket mondotta A Reggel munkatársának:

— A lakások forgalma j926 november 1-én 
szabadul föl, úgy azonban, hogy

fölmondani csak 1927 május 1-ére lehet majd 
a lakásokat.

1926 novemberében ugyanis újból életbelép a 
fővárosi szabályrendeletnek idevonatkozó sza
kasza, amely szerint február 1-ére, vagyis télviz 
idejére nem lehet lakást fölmondani és igy a 
tulajdonképeni szabadforgalom csali 1927 máju
sában lép életbe. A mai súlyos viszonyok között 
sok nehézséggel kell a pénzügyi kormánynak 
megküzdenie, mégis bíznunk lehet abban, hogy

a szabadforgalom helyreálltáig sikerülni 
fog annyi kislakást termelni, hogy az át

menet nehézségeit enyhíteni lehessen.
Nem hiszem tehát, hogy sor kerüljön a lakás
forgalmat fölszabadító törvényes rendelkezés 
módosítására. Erről annál kevésbé lehet szó, 
mert hiszen a törvénynek az a másik rendel
kezése, amely a bérek fokozatos emelkedéséről 
intézkedik, egyik előkészítő tényezője a szabad
forgalomnak, tekintettel arra, hogy a béreknek 
az aranyparitás felé való közeledése egyik leg
fontosabb momentuma a szab adforg alom 
helyreállításának. A lakásügyek terén máris 
tapasztalható némi javulás. Kétségtelen ugyan
is, hogy a Lakáshivatal ügyforgalmának csök
kenése arra vezethető vissza, hogy a lakás
átruházások és Hkáscserck nagy arányban bo
nyolítják le a lakásforgalmat és igy a lakás
keresők jelentékeny része ezen az utón elégít
vén ki igényeit, nem fordul kérvénnyel a 
Lakáshivatalhoz. Az viszont tökéletesen igaz, 
hogy a Lakáshivatal ügyforgalmának csökke
nése mint mérték nem használható föl teljesen 
a lakásnyomor enyhülésének megmérésére. 
Hogy azonban

a lakásnyomor valóban enyhült,
azt más jelek is bizonyítják; ne felejtsük el, 
hogy háromcsztendős népjóléti miniszterségem 
alatt több mint GOOO kislakás épült és ma már 
az egy lakott helyiségre eső lélokszám kisebb, 
mint volt a békében, a nagylakások száma 
jelentősen csökkent, a kislakások száma pedig 
emelkedett, továbbá az albérletek száma kisebb, 
az önálló bérleteké pedig nagyobb, mint a 
háború előtt volt. E javulás alapján joggal 
bízom abban, hogy

a még szükséges 500—600 kislakás megépí
tése után, amire az uj költségvetés fog 
födözetet adni, a szabadforgalomra való át
térés szociális veszedelmek nélkül meg

történhetik,
másrészt a lakásépítő akció folytatása hozzá 
fog járulni a munkahiány enyhítéséhez is. Ezt 
az utóbbi célt szolgálja

a közmunkaakció folytatása
is. A vármegyéknek és egyéb törvényhatósá
goknak a legutóbb is kétizben utaltunk ki köz-

Havanaszivar behozatali cég
? Ilondolósckot felvesz:

Berohan B. Béla
pénzügy, hat. ong. kiilf. dohány és dohányáru behozatala 

Enged, sz. 28021-IV/1925.
Budapest, VBf., Gizella - ut 40. nftm,
TELEFON; József 93-19. 1912-ben alapított cég.

21110. sz. a. Jóváhagyom: Fő- és székvárost m. kir.
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munkahitelt, illetőleg előleget, sok indokolt 
kívánságot azonban nem tudtunk honorálni es 

ezért kértem a pénzügyminiszter úrtól a 
múlt esztendei összegnek tizenegymilliárdos 

inegpótlását.
Ebből egymilliárdot Salgótarjánnak kívánok 
juttatni, ahol a munkahiány nagyon jelentős 
méretekben mutatkozik, az összeg többi részét 
pedig föl fogjuk osztani azok között az igény
lők között, akiknek a kérelmét a közmunka
akció során már elbíráltuk és sürgősen tcljesi- 
tendőnek találtuk.

Munkatársunknak arra a kérdésére, hogy
milyen népjóléti törvényjavaslatok állanak készen 

a parlamenti tárgyalásra.
Vass miniszter így válaszolt:

— Teljesen elkészült a munkáspénztár autonómiájáról, 
a munkahiányról és ezzel kapcsolatban a bányatdrs- 
láddkról szóló törvényjavaslat, a nemzetgyűlés munka
rendje azonban annyira túlzsúfolt, hogy

ezeket n törvény Javaslatokat, sajnos, inár csak a két- 
kamarás országgyűlés fogja a nyári szünet után letár. 

gyalhatni.
A pénzügyminiszter uríhik engem legközelebbről érdeklő 
törvényjavaslatai közül azonban

még a nyári szünet előtt letárgyalja a Ház a hadi
rokkantodéról szóló javaslatot,

— amely a hadirokkantjúrulékok pénzügyi födözetéről 
lesz hivatva gondoskodni.

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
rendezte a Kmac II. Nemzetközi Tourist Trophy 
motorkerékpárversenyét. A Tourist Trophy 
a legklasszikusabb motorkerékpárverseny. egy 
köre 11 km., a hosszúsága pedig 280 km. A be
nevezett gépeknek tehát húsz kört kellett ab- 
szolválniok. A start a ^darvas-vendéglőnél volt, 
az útvonal pedig a következő: Szarvas, Zugli- 
geti-ut (Villamos hídja, iskola, Fácán), Béla 
király-ut, Fogaskerekű hídja alatt az Iston- 
Jiegyi-utra, Költő-utca, Diana-ut, Nagyszálloda, 
HolJós-ut, Mátyás király-ut, Tündérhegyi-ut, 
Szép Juhászáé, Ilu dák eszi-ut, Villamos-remisz, 
Zugligeti-ut. Cél: Zalai-ut sarka.

Nagyszerű időben kezdődött a verseny. Az 
első motorkerékpár startjakor érkezett meg a 
kormá.nyzói sátorba Horthy Miklós kormányzó, 
veje, Fáy László társaságában. A kormányzó
nak mindkét fia rászívott a versenyen. A Tourist 
Trophy útvonalán körülbelül 100.000 főnyi tö
meg lelkesítette a versenyzőket. A legtöbb híve 
Delmár Valternek volt, akit már a verseny 
ideje alatt úgy ünnepeltek, mint egy prima
donnát. Haleset a vasárnapi versenynapon nem 
történt.

Az eredményt 3 órakor liirdette ki a 
Szarvas-vendéglő előtti téren dr. Szelnár Ala
dár, a Kmac vezértitkára, kinek elsősorban ér
deme a versony nagy sikere.

A Tourist Trophy-bajnok Delmár Waltert, 
a legnagyszerűbb magyar automobilistát, a 
sokezer főnyi közönség lelkes éljenzése közben 
koszorú ztáik meg.

A II. nemzetközi magyar Tourist Trophy 
részletes eredményei:

18 körös kategóriák
I. kategória: Gyöztoa Méray-Horváth Lóránt, Méray- 

gépon, idője 2 óra 87 p. 57 mp. Körönként! Atlagidejo 15 p. 
5 mp. 2. Delmár Tivadar, Excelslor-gápcn, Ideje 2 óra 
36 p. 50 mp. 3. Kaszala Károly, Francié Barnelt-Btpen, 
ideje 2 óra 49 p. 16 mp. Indultak 9-on.

//. kategória: Indultak kettőn, mind a kettő kiesett.

20 körös kategóriák
III. kategória: Győztes Ptz/a Ottó. Wien, Sun-Bcam- 

gépen, ideje 4 óra 35 p. 52 mp. Körönkóntl átlmgldojo 
13 P. 47 mp. 2. Gyurkovich Béla, Sun-Beam-gópcn, Ideje 
4 óra 44 p. 50 mp. 8. Quidcnus Károly, Wien, New Im
portál-gépen, ideje 4 óra 45 p. 28 mp. 4. dr. Csorba Sá
muel, Cotton-gépon, ideje 5 órn 10 p. 26 mp. Indultak 12-cn.

IV. kategória: Győztes Delmár IFaltor, gun-Beam-gi- 
pen, Ideje 4 óra 12 p. 16 mp. (Tourist Trophy Rekord}. Kö
rönként! átlagideje 12 p. 36 mp. 2. Karner Ruppert, Wien, 
Sun-Dcnm-gépen, Wcjo 4 óra 16 p. 12 mp. Körönkóntl 
átlagideje 12 p. 48 mp. 3. Ifj. nagybányai Horthy István, 
A’orfon-gópcn, idejo 4 óra 48 p. 32 mp. Indultak 10-en.

V. kategória: Győztes Iliid Károly, ScoU-gépon, Idejo 
4 óra 89 p. 44 mp. Körönkóntl átlagideje 18 p. 41 mp. 2. 
Almássy László Ede, Scotf-gópen, Ideje 4 óra 40 p. 1 mp.
8. Zamecsnik Gyula, Royal Emphield-gfipen. Indultak 5-en.

Abszolút
legjobb Idő Dohnár Walter 4 óra 12 p. IS mp. (Rekord).
Legjobb kör: Dr. Feledj/ Pál, Hun-Bcnm ós Karner 

Ruppert Sión Sun-Beam 12 p. 12 mp

1925 május 18.

László és Fekete
az ország legnagyobb 

különleges divatszövet- és 
mosökelme-&ruháza

Budapest

IV, Koronaherceg-ulca 14-16

Francia, angol és svájci 
ntosőkUllönlegességek- 

ben cégUnknéi
oly hatalmas választék áll a hölgy
közönség rendelkezésére, mely fölül
múlja a múltban ezideig nálunk kö»» 

ismert választékot

FöBemSStésr© méltö cikkeink 
elsősorban a következők:

Pouplin, ri^sx és mosó 
eolinok

sima sziliekben és számtalan mintázatban

Philantia
Svájcban készült, részünkre külön le
kötött, mosásban föltétlenül megbízható, 
különleges és teljesen újszerű ruhaanyag

Marocalnek, epongeok
úgy a sima színek minden elképzelhető 
árnyalatában, mint a mintázatok vál

tozataiban

Selyemmel átszőtt 
mesőmarocainek 

különösen délelőtti ruhákra, disztingvált 
nagy választékban

SeByemférayiá 
broshé-keímék 

kazak, valamint kosztüm- és ruhaanyag, 
saját diszpozíciónk alapján kikészített 

színárnyalatokban

Női kwsztiém- és féríi- 
ruha-vásznakban 

fölülmulhatatlan nagy választék

Sorozatos kirakataink 
fontieket szemléltetően 

ígaZOl]Ak

A cégünknél megszokott előzékeny és 
alapos kiszolgálás biztosítása késztet 
bennünket arra, hogy a tisztelt érdek
lődő közönség szives látogatását lehe
tőleg a korit délelőtti órákra kérjük

Vidéki tisztelt hölgyeinknek 
készséggel klIldjOk a szöksé* 

gélt anyagokból
mintagyfijjteményünket
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A békeévek szép emlékei vasárnap, 
a Király-dijon

Rózsaszínű májusi délután Pejacsevich Al
bert gróf félrecsapja fejen kemény fekete ka
lapját (nem cilinderét, amely az uj lóverseny
tér megnyitása óta olyan divat lett Pesten, 
mint a béke boldog éveiben sem volt), zsa
kettben és csikós fekete nadrágban ünnepel
nek az urak, mintha azokat az esztendőket 
akarnák visszahozni, amikor még Király-dija
kat futottak a pályán, százezer szem nézegette 
a felhők furcsa alakulásait a látóhatáron, fod- 
rásznök, varrónők, hipnotizáló nőszabók, rej
telmes életmódot folytató tipszterek és meg
közelíthetetlen ül büszke íiákeresek jelenlek 
meg a horizonton, — álomba ringatta magát 
mindenki, akinek, némi igényjogosultsága volt 
pesti embernek látszatni, amikor versenylovak 
és a versenylovak emberei kihirdették a város
ban, hogy megérkezett a Király-dij napja. (Ó, 
bizonyos, hogy a masszirozónők fertály órával 
korábban keltek, a mágnások palotáiban ko
rábban terítettek és a polgári házaknál sem 
volt könnyű testisértés azért, ha ezen a napon 
megkozmásodott a leves. Pest holló, gyöngy
virágos fiatalkorát éli, — százezer szempár bo
rul el, hu dóltájban rosszkülsejü fellegck jön
nek a város felé a budai hegyek felől. Élni-
vágyik minden cipőszalag a városban és még 
a legöregebb gérokkok is azt hiszik, hogy újra 
divatba jöhetnek.

*
1925-öt írnak az évszámlálók ás Pest olyan 

ragyogva lép elénk a kőbányai határban épített 
uj lóversenypályán, mint valami ezüstlakodal
mát ünneplő násznép, amely tehetségén fölül 
is emlékezetessé aíkarja tenni azt a napot, 
amikor ragyogva és ifjan elindult azon a 
pályán, ahol annyi öröm és balszerencse vára
kozott rá, ahol valódi, gáncsnélküli lovagok, 
majd tolakodó gyanús exisztenciák nyújtogat
ták feléje a karjukat, hogy a zöld gyepre be
vezessék. Igen, Pest a mai királydij napján 
megint elővette azokat a trükkjeit, amelyekkel 
hajdanában boldogult, — kábító volt és gazdag 
volt, jómódot hazudott és szegény volt, köny- 
nyedén sétált végig a gyepen, holott kétségbe- 
ejtően szorította a cipő és szoknyáit, ruháit 
oly gondtalanul lengette, mintha az a májusi 
cserebogárral együtt termett volna. A boldog, 
unalmában kövéredő, vagyonosságában toka- 
sodó vagy jólétében fogyasztók urát használó 
Pest mutatkozik meg egy délután olyan női 
ruhákban, amelyeknek megrendelésénél, szabá
sánál, próbájánál kénytelen-kelletlen Turf- 
Kalender-olvasóvá válik az a csoszogó nőszabó 
is, aki koránál fogva már mentesítve érzi ma
gát a szenvodélyos dátumok hatásai alól... 
Igen, azok a nőszabók is izgalomba jöttek a 
városban, akik már olyan magánzóknak kép
zelték magukat, hogy sem az uj holdat, sem a 
májusi napot nem találták érdemesnek számon- 
tartani kuncsaftjaik szempontjából, — most 
pedig a királydij napján vakká varratták 
szabónőikét, ők maguk pedig az uj lóverseny
tér karzatáról repesve várták mindazokat a 
sikereket, amelyeket a divatos rózsaszínű 
ruhák a turfon elérnek. A nőszabók, — de fér
fiak sneiderjei is nem hiába karikáztúk be ezt 
a napot a maguk naptáraiban. Pejacsevich 
gróf félrevágta kalapját és lova — Montaltó — 
olyan tempóban nyerte meg versenyét, mint 
akár azok a lovak, amelyeket Teleki gróf 
(Rascal gazdája) valaha hipnotizált e verseny 
lefutása előtt.

*

Mont-altón kiviil is mindenki ott volt, akinek

Öt évszázad őta
tart a kávé diadalutja a világ 
körülI Jgyek tiszta, hamisítatlan 
habkávét, ez egészségét előmoz
dítja ós szellemi frisseségét fenn
tartja.

MEINL GYULA

I8ARTFA
í(BftROiBU) iipüílürdő KLIMATIKUS 

GYÓGYHELY

valamely köze van az ünnepélyes Király-díj 
lefutásához. Már előbb említettem azokat a 
gavallérokat, akik úgy megszokták ebben a 
slendrián országban a nehéz cilinderkalap 
viseletét, mint akár a háború alatt az egyen
ruhát. Amint hogy valamikor a múlttá válott 
években nem sok sánca volt annak a jelenlevő
nek, aki csukaszürke-ruha nélkül jelent meg 
a hiúság várában, — ugyancsak napjainkban 
még a legkegyesebb hölgyek is csak azon 
férfiakra ajándékozzák pillantásaikat, a/cifc a 
Magyar Lovaregylet (Joekcy-Club) megállapo
dása révén cilinderben ünneplik meg egy hét 
múlva is az uj pálya megnyitásának örömeit. 
Most a cilinder lett az az uj divat, amelyről 
százlépésnyire megismerik az igazi, vérbeli 
sportsmannt, — habár e sorok sokat látott 
írója látott ~ 
olyunoknak is a fején, akik 
kizárólagosan lelkes lóverseny-barátoknak. A 
divat előbb-utóbb mindig degradálja magát, 
Bizonyos, hogy Batthyány Elemér a jövő heti 
versenynapokon már más kalapban fog meg
jelenni. Lefutották a Király-dijat, ezzel az uj 
pálya méltóan fölavatódott, a kövér kis ügy-

tegnap délután kürtőskalapot 
nem tekinthetők

Egy fiatal folyamőr agyonlőtte szerelmesét, 
azután főbelőtte önmagát

Mindenki elleraearte házasságukat, ezért menekültek a halaiba

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap hajnal
ban halál osvégü szerelmi dráma' játszódott le 
a József-köruíi Savoy-szállodában. Szombaton 
estefelé megjelent a szálló portásánál egy íiatal 
folyamőr, aki nagyon nyugodtan, csendesen 
viselkedett, szobát kért huszonnégy órára, ki
fizette a szoba árát, elkérte a. bejelentőlapot és 
azt kitöltötte. Odaírta: Horváth József huszon
egy éves folyamőr. Megkapta a IV. emelet 28. 
számú szobájának számozott kulcsát, megiga
zította a derékszíját, amelyen ott csüngött bőr- 
táskában szolgálati revolvere. A folyamőr föl
ment a szobájába, ott úgy tett, mintha mosa
kodnék. Rövid ideig foglalatoskodott a kis szál
lodaszobában,' aztán lement az utcára, ahol 
találkozott valakivel, majd fölment újra a ne
gyedik emeletre és kisvártatva követte öt egy 
fiatal, csinos, nagyon jól öltözött leány. Bezár
kóztak a szobáiba.

Reggel fél bárom órakor a negyedikemeleti 
szobapincér két dörrenést hallott.
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Bilbao, május 17.
Lequeitioból jelentik: Zita királyné állapota 

annyira javult, hogy kielégítőnek mondható.

Egy humoros fölhívás
„a t. szavazójegycsaió uraKhoz“

(A Reggel tudósítójától.) Tekintettel arra, 
hogy a szavazójegyekkel számos visszaélés tör
tént, sok igazolványt hamisított meghatalma
zás alapján vették át. a demokratapárt néhány 
jóhumoru tagja a következő fölhívást teszi 
közzé:

Fölhivás a t. csaló urakhoz!
„Attól kell tartani, hogy halottak, fegyencek 

és ismeretlenek nevében önök. t. csaló urak, 
meg fognak jelenni az urnánál és megkísérlik 
az elcsent szavazóigazolvánnyal a kezükben, 
hogy jogtalanul leszavazzanak.

T. csaló urak, óva intjük önöket, ne próbál
kozzanak, mert a vállalkozás kockázatos és 

önöket a csaláson rajtakaphatjuk.
De ha mégis sikerülne eljutniok a szavazófül
kéig, ott, t csaló urak, gondolják meg, melyik 
a nagyobb csaló, az-e, aki önöket szegénységük 
miatt ilyen aljat szerepre szegődteti vagy 
önök. És mert bizonyos, hogy az előbbi a na
gyobb c.-aló,

bosszulják meg magukat és odabenn a fül
kében húzzák át a szavazólapot vagy Írják 

reá: halott vagyok, fegyeuc vagyok, 
vagy írják reá: meghaltam, fegyházban ülök, 
ismeretlen vagyok, tehát a legnagyobb sajná
latomra nem szavazhatok.'1.

Vasas, síéosavas gyógjiszapfürdők. Elsőrendű gyógyhely mindennemű női 
bajok, vérszegénység, sápkór, gyouiorbajok, szívbajok, érelmeszesedés 
ellen, stb. — 8000 hold ösfonyüerdö kösepón, <10 km parkírozott erdei sétány
nyal. Sporttelepek felnőttek éo gyormekok róssöre. különböző szórakozások.

Elsőrangú modern Átalakított szóllod&k, villák, vendéglők, kávóhátak 
Arak: tlSmilíl SlfillOdOi S10Ö8 ffik’.'íSi’wUU 50 troli M Úti, 

Magyarországi Igazgatóság: Budapest V, Vilmos csáazár.ut 86. arám.’ 
Devizn Bank Kószvénytársaságnál Telefon: 66—40 és 8 .11^

nököik jövő vasárnap csodálkozva nézik, hogy 
cilinderkalapjuk alól vetett arcátlan moso
lyukra, hozzájuk hasonló arcátlanság vigyorog 
vissza.

. *
Fölvonullak a békceszlendők színei is... Vö

rösek, fehér szegéllyel, feketék, vörös sapká
val, vörösesikosok, kékujjak, aranysárga sap
kák, de a legnobilisabb volt az a szin, amelyet 
egy öreg sportsmann hordát lovászaival: a 
szalmasárgát az égszínkék ujjakkal. Zichy 
Béla gróf színei ezek, — mindig tiszteletremél- 
tóak voltak ás maradnak azonkívül is, ami
lyen megjegyzések, átkok, káromkodások kísé
retében emlegették őt tegnap azok a polgár
társaink, akik táskával a nyakukban jelennek 
meg a lóverseny téren és szokás szerint meg
gazdagodnak. Nem, tegnap nem vittek haza 
bérházak vagy selyem harisnyák megvételére 
való összeget a ringjükből. Áz öreg gróf lova 
híven, csalhatatlanul, szilárdan, mint egy régi 
világbeli becsületszó, futotta lo versenyét. Fa
vorit volt és megnyerte a Király-dijat.

A népszerű József főherceg debrecenies ötös
fogata körül az automobilok százai. A hangu
latos, melegérzcsü, elgondolkozódó Király-dij 
elmúlása után az emberek megint visszazök
kentek szokásos illemszabályaik közé, keser
nyésen, gyanakodva, rosszat szimatolva futot
tak a kocsik a savanyu Pest felé.

Krúdy Gyula

Bekopogtatott Horváth József szobájába^ 
ahonnan csak elhaló hörgés hallatszott ki. 
Föl törték az ajtót s

a szobában kelten feküdtek vértócsában;
Horváth József és a íiatal leány, 

akinek irataiból megállapították, hogy Párisi 
Rózsának hívják és 22 éves. A leány homlokán 
lövési seb. J\.z első segélynyújtás alkalmával 
mindjárt konstatálták, hogy

a leány azonnal meghalt.
A férfi a második golyót saját fejének irányí
totta. Haldokolva szállították a mentők a 
XVII. helyőrségi kórházba. Az asztalon csak 
egyetlenegy levelet találtak, rajta a következő 
sorokkal:

„Közös elhatározással megyünk a halálba, 
mert nem lehetünk egymásé. Mindenki elle
nezte a házasságunkat'*.

Ezt a levelet ketten írták alá. Horváth Jó
zsef és Párisi Rózsa.
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Hírek
Jer, hi a május...

Jer, hi a május, fénye, lángja, 
Ili a virulás, jer velem!
Ily fénybe, lángba, virulásba 
Borítson bűvös szerelem!

Jer, ittasul} meg velem újra
A vágyak lázas ünnepén!
Ne intsen őszt rémek ujja,
Míg üdvöt csdek tőled én!

Hol minden ily üdvért sóvárog — 
Feledve múltat és jövőt, — 
Aláhanyatló lepkepárok
Sorsáról az álmot ne sződd!

Szerelmünk, mint az ő szerelmük, 
Mindegy: öröklét, pillanat... 
Egy pillanatban hadd hihessük 
Öröknek a tűnő nyarat!

Telekes Béla

A magányos ember
. . , amit mondok, azt azzal a fokozott 

komolysággal mondom, amely az isteni Ítélő
szék közelségének tudatából ered.

(Apponyi Albert levele Rákosi Jenőhöz.)

Egyedül áll, mint a végtelenségbe futó or
szágút szélén a felhőkbe nyúló jegenye. Vala
mikor apró cserjék sarjadzottak körülötte, de 
elszáradtak s minél több lett a jegenye évgyű
rűje s minél magasabbra fúródott a fellegek 
közé, annál elhagyatottabbnak érezte magád. 
Az erős emberek, a hallhatatlan igazságokat 
hirdető apostolok mindig egyedül állottak. Ez 
az egyedüllét adja nekik azt a tragikus fensé
get, amely nélkül nincs is igazi nagyság. És ez 
a tragikum annál különösebb és annál megren- 
ditőbb, mert Apponyi ma a demokrácia igazsá
gait .hirdeti, Nem osz.tádyérdekek exkluzív el
méleteinek szószólója, hanem a széles népréte
gek ígéret földjének a mért föld jelzője. A nép 
mögötte áll és a politika arénáján mégis egy
magában mereng és elrévülö szemekkel néz a 
messzeségbe, ahol az önmagával elszámoló ön
tudat előtt föltűnik valamennyiünk ilélőszéke.

Lehetetlen mélységes megrendülés nélkül ol
vasni azt a nyilt levelet, amelyet Appcmyi Al
bert irt Rákosi Jenőnek. A klasszikus tragé
diák acélosan erős levegője árad ki a sorokból 
s úgy érezzük, nézői vagyunk olyan históriai 
eseménynek, amelyben az egész nemzet tragé
diája tükröződik. Valamelyik költő mondotta, 
hogy minden embernek egy nagyszerű jóslat 
beteljesedésének kellene lenni és minden em
bernek valamely eszme megtestesülését kellene 
magával hozni, Benne ismerjük föl azt, amit 
legájlatosabb óráinkban jövőnkről álmodtunk, 
benne annak az eszmének a megtestesítőjét, 
amelyet csaknem egy évszázad óta minden 
nagy magyar a zászlajára irt. És ő mégis egye
dül áll. Talán ő az egyetlen, akiben a. politika 
hitté, vallássá finomodott. Azt mondta, amit 
rajta kívül sokan mondanak s mégsem öt kö
vetik. Talán mert tudják, hogy az utján járni 
igen végzetes, mert az ö útja a tragédiák kü
szöbére vezet s aki ezen az utón jár, nem for
dulhat vissza, hanem maga is részesévé lesz a 
magyar tragédiának. De ki akar itt mozgató
ereje lenni a saját tragédiájának? Mintha Leo
nardo da Vinci megrenditően szomorú és mégis 
fenségesen szép élete ismétlődnék meg ötszáz 
esztendő elmúltával. Mindenki imádságos bá
mulattal nézett föl hozzá s tanítványai mégis 
megszöktek mellőle, mert az életet szebbnek 
találták a mindennel és mindenkivel megal
kuvó, örökké mosolygó, leányosarcu Rafael 
mellett, akinek egyénisége cnylic tavaszi mele
get s nem tragikus feszültségű belső összeütkö
zéseket görgetett ki magából. Mikor pedig hat
vanadik életévéhez közeledett, a szárnyai alatt 
fölnőtt cpigónok lenézték, lemosolyogták s úgy 
beszéltek róla, mint aki elmaradt korától és a 
kar művészetétől. Évszázadokkal előzte meg 
korának, technikáját, bölcseletét és az utána kö
vetkezők még évszázadokig szellemi kincses
bányájának hulladékaiból táplálkoztak. De kor
társai lekicsinylőén legyintettek, ha róla szó 
eset. Franciaországba menekült és Itália el
vesztette legnagyobb értékét...

Erre kell gondolnunk, amikor szivünkön újra 
és újra átszalad a keserűség, amelyet az Ap
ponyi ellen intézett minapi támadás hallatára
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éreztünk. Nincs nagyobb értékünk mint Ő és 
ezt az értékünket a világ minden nagynemzete 
annak fémjelezte. Az állami budgetben a ga
rasoskodásig takarékoskodunk és az ilyen ér
téket megrugjuk, megőröljük, A Purébl Győző
ket és Schöberl Ferencckct megmentjük, de 
Apponyi Albert messzevilágitó nimbuszát meg
tépázzuk. Mintha az lenne a cél, hogy ne legye
nek messze kimagasló nagyságok, s ne legyen 
egy olyan abszolút mérték, amely a maguk ér
tékére eszméltessc a középszerűségeket. Hiába
való erőlködés. Egy nép nem mondhat le a 
maga szellemi nagyságáról és a maga, eszmei
nek megvalósulásáról. Már pedig Appponyi 
jelzi a magyar nép szellemi nagyságának lehe
tőségét és eszméinek erejét és halhatatlanságát.

Wallcsz Jenő
■ -------------

— Elmaradt a Walzdorff—Schwitzer-párbaj. 
A fővárosi társaságokban sok szó ősik arról 
a Jovagias ügyről, amely báró Walzdorff hon
véd nagybirtokos és Schwitzer Gyula, a nagv- 
surányi cukorgyár fölügyelője közt támadt. 
Schwitzer Gyula párnapos tartózkodásra a 
Felvidékről Budapestre érkezett, és az egyik 
mulatóban egy táncosnő miatt afférja támadt 
a fiatal, 25 esztendős báró Walzdorff Komád
dal, a magyaróvári gazdasági akadémia most 
végzett növendékével. Schwitzer rövid szóvál
tás után megütötte a bárót, aki báró Collos 
Tibor és Kenessey István huszárkapitány ut
ján provokált atta a cukorgyári föl figyelőt. 
Schwitzer Gyűld Obendorfer Károly mérnököt 
és Dózics Gyula huszárkapitányt, nevezte meg 
segédeiül. A megbízottak rövid tárgyalás után 
nagyon súlyos föltételekben állapodtak meg. 
A párbajt ma, hétfőn, kora reggel kellett 
volna megtartani, A Reggel értesülése szerint 
azonban a párbaj clhalasztódik, mert 
Schwitzer segédei visszaadták megbízatásu
kat'. Schwitzer most uj segédeket, fog megne
vezni, hir szerint, dr. Rácz Vilmost és dr. 
Kiár Zoltánt, akik már ma megkezdik az 
uj a b b tá rgyal ásókat.

— Virágot húszezer hősi halott sírjára. Május utolsó 
vasárnapja u „Hősök emlékünnepe** lesz, nemzeti ünnep, 
amint ezt a nemrég kiadott kormányrendelet megszállja. 
A közelgő, szomorúságában szép és magasztos vasárnapra 
már most, készül a székesfővárosi központi népgondozó 
hivatal, hogy virággal áraszthassa el a főváros területén 
levő temetőkben a hősi halottak sírjait. A hivatal ki
mutatása szerint a X. kerületi Uj köztemetőben több 
mint 18.000, a farkasréti temetőben több mint 100, a 
rákoskeresztúri izraelita temetőben pedig több mint 1000 
hősi halott- alussza örök álmát. E sírok ezrei katonás 
rendben sorakoznak, de nincs egy muskátli sem a sir- 
hantok dandárjain. Ha mindenki csak egy szál virággal 
adózna a hősök emlékének, ma nem állnának sírjaik 
kopáron és elhagyottan. A főváros tanácsa arra kéri a 
főváros lakosságát, hogy ezt az egy szál virágot vigyék 
el május utolsó vasárnapján, 31-én, a hősök temetőibe, 
ahol délelőtt 11 órakor tábori mise lesz.

— A kormány még nem döntött a játékbank 
ügyében. A pénteki minisztertanács foglalko
zott a játékbank fölállításának ügyével is és 
ezzel kapcsolatban az a hir terjedt el, hogy 
rövid időn belül sor kerül a. zoopoti játék
kaszinó-érdekeltséggel való szerződés megköté
sére. Legilletékesebb helyen azonban kijelen
tették A Reggel munkatársának, hogy a szer
ződés megkötéséről egyelőre nincs szó, mert a 
kormánynak, illetve a pénzügyminiszternek 
előbb meg kell vizsgálnia, csakugyan olyan 
nagy gazdasági előnyöket nyujt-e az érdekelt
ség a kaszinó fölállítása fejében? így most a 
játékbank ügyét Búd János pénzügyminiszter 
tanulmányozza, akinek, véleménye, irányadó 
lesz a kormány további elhatározására vonat
kozóan.

— Lakos Alfréd kollektív kiállítása a Lipótvárosi Ka
szinóban. Lakos zllfréd, aki tavaly általános föltünést 
kelteit, zsidótémáju kollekciójával a Nomzeti Szalonban 
ás aki a Műcsarnoknak is, az Ernst-muzeumnak is 
rógi kiállító művészgárdájához tartozik, ezúttal 33 rógi 
és újabb képét állítatta ki a Lipótvárosi Kaszinóban. 
A kiállítás, amely csak rövid ideig tart, nagv érdeklő
désre tarthat számot.

Finom férffiffehérnemllekj
kUtfinlcge* pyjami&k méret után is. 
hálóingok, nadrágok, férflkelengyék

ezer K
la lepedővászon 152 cm szeles.. 51 
130 cm széles batlSZÍSlfÓn la> reklámár 47 |

Fohérnomükészités hozott anyagból la. 
vidékre szállítás utánvéttel, kívánságra pénz vissza. 

Mintákat készséggel küldünk

— Harmincnégy halottja van a dőrtsféldi 
bányakalasztrófának. Dortmumiból jelentik: A 
dortsfeldi tárnában történt robbamás az eddigi 
megáll api fások szerint 34 embernek került 
életébe. Három bányásznak nincs nyoma: 
valószínűleg szintén ' halottak. Megsebesült 
részben súlyosan, részben könnyen IS bányász, 
A bányát ismét rendbeli oztáík,* úgy, hogy 
a munka folytatható.

— Nyilatkozat. Múlt héten egyik hetilap uj darabomat
ismertetve azt irta, hogy bohózatomnak hőse egy néhány 
óv előtt elhunyt neves Írónk. Alig néhány napja, hogv 
az illető iró özvegyét levélben kértem arrr. ilyen
durva kogyeletsérlést no tételezzen fa'. rólam és imo, 
egyik napilap kritikusa most azzal vádol meg, hogy 
darabomban egy másik nagynevű írónkat szerepeltetem. 
Hogy az ilyen rosszhiszemű, kegyeletsértő találgatások 
nak egyszer és mindenkorra véget vessek, ki kell jelen
tenem, hogy sem az egyik, sem a másik föltevés nem 
felel meg a valóságunk, a darabban szereplő öreg író 
költött bohózali figura és a szerepet alakító Hegedűs 
Gyulával különös gondot fordítottunk arra, hogy ez az 
iró még külső légekben se emlékeztessen egyetlen élő vagy 
elhunyt magyar Íróra se. Szenes Bél/
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— Néhány szó néhány úriemberhez. Ennek a 

boldogtalan orezágnak legceunyúbb sebei azok, 
amiket a korrupció ejtett rajta. Ezek a sebek 
üszkösek, gennyesek, fertőzők, mint a pestiséi. 
Kétségtelen tény, hogy a választási visszaélé
sek, csalások, vesztegetések, erőszakoskodások 
nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
ebek harmincad;] ára kerüljünk, oda jussunk, 
alhol ma vagyunk. A múlt és a közelmúlt oly 
megalázó emlékei kisértenek az elszakított 
területek'sn, ahol a románok, szerbek és 
csehek e hírhedt kortes fogásokkal nyomják el 
és semmizik ki a magyar választók akaratát. 
Nagy szégyen ez, jó uraim! Most, négy év 
után, a főváros népe uj törvényhatóságot vá
laszt. önök az úgynevezett Ripka-pórt listá
ján szerepelnek « XI. választókerületben. És 
kétségtelen bizonyossággal megái lapították, 
hogy a Ripka-párti ajánlatokat a lég alpáribb 
csalások, fondorlatok, hamisítások, tolva jlások 
segítségével szedték Össze. Halottak, fegyen
cek is ajánlották Önöket, egész sereg polgár 
pedig Írásban nyilatkoztatta ki, hogy a nevét 
ráhamisitották az ajánlószel vények re. Meg va
gyunk győződve arról, hogy Ripka kormány
biztos ur távol áll e Btk.-be ütköző deliktu- 
moktól. önöket azonban, méltóságaim és nagy
ságosaim, már eddig is súlyos erkölcsi felelős
ség terheli. Miért nem adták rendőrkézre fize
tett elvbarátaikat? Miért nem tagadták meg 
a közösséget azzal a választási irodával, amely 
ilyen gaztettekkel operál? Miért nem bélyegez
ték meg egyenként és összesen, már a kor
mány, Ripka ób a saját érdekükben is, név- 
szerint azokat, akik az arcpiritó gyalázatossá
gok részesei? A hallgatás és a meglapulás a 
Jeggonoszabb látszatokra adhat okot. Még azt 
mondhatnák, hogy a hallgatás ily esetben 
bűnpártolással egyenlő...

— As Országos Kozcgészsígíigyl Egyesület közgyűlése. 
Az Országos Kijícuí.wi'günyl Kgycsülcl vasárnap tar
totta 38. rendes közgyűlését a Termószfittudomdnyi Tár
sulat üléstermében. Gcrlóctjl Zsifjmond dr. egyetemi ta
nár elnöki megnyitójában élénk színekkel vázolta az or
szág közegészségügyének nagy bajait. Közegészségügyünk 
javulásának sok minden útjában áll, különösen a nyara
lás hiánya. Közölte az elnök, hogy József Ferenc királyi 
herceg elvállalta az egyesület védnökségét. Schuschny 
Henrik- főtitkár nz egyesület múlt évi működéséről szá
molt be, Mclly József dr. pedig a pénztári Jelentést 
terjesztette elő. Tauffcr Vilmos professzor fölszólalóim 
után bejelentették, hogy az egyesület a Stefánií'. szövet- 
séggel karöltve, május 23-án és 21-én este */s7 órakor a 
régi képviselőházban mosoáképelőadást rendez. Egy ame
rikai egészségügyi filmet mutatnak bo és Bolcmann Ar
túr dr. miniszteri tanácsos tart előadást.

— Zivatar és jégeső Becs közelében. Becsből 
bőt táviratozzak: Vasárnap délután a Déli- 
vasut közeli vonal szakaszán nagy zivatar volt, 
amelyet jégeső követett. Különösen Mödling 
vidékén volt v. zivatar heves. .1 vasúti pálya 
egy részét a víz alámosta, úgy, hogy a vonatok
nak lassabban kellett közlekedniük, a forga
lomban lényeges fennakadás azonban nem 
állott be. \ vihar a. táviró és távbeszélő 
vezetékeit is megrongálta.

— A gyorsvonat elé vetette magát. Varga István
51 éves lakatossegéd vasárnap reggel a Francia-utón ön 
gyilkossági szándékból <y.y gtjorsvoital rlé rrteltc mtif/di. 
\ kerekek a szerencsétlen ember h jél Icszclt 'k a tiirs-A 
>61. Holttestét a törvénysz/ki bonctanl intézetbe szállí
tották. •

— Dotlgem Nowyork ’cgije.hb szenzációja. ez 
Angol-Parkban. Erről bt-zél ma egész Buda
pest. Mindenki saját autóját vezeti, nem kell 
soffőrvizsgát letenni. Azonkívül sok incglope- 
tés, újdonság, tréfa várja a szórakozni vágyó 
közönséget. Belépődíj .3(100, gyermekeknek 
2000 korona. Autóbuszközlokodés egész éjjel. 1

I hrr.su ss Iíoíb lesz a bokája i 
a CiarkS'ffőle jsőrísi

tiwr» ano cs«tesRsxiíniS quanitéefeei'cs
használata által.

PArJc 130 ezer Korona, isn&xn&lntl 
fitatimssnt.

Láthatatlan a harisnya alatt. 
Kapható mindem jobb drogériában 
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HIBÁS PAPLAHOSS
Jantiárbnn bcszilntotott hibás paplanok olcsó árusítását 

újból megkezdtük

sAndor „sdeAl" paplamgyAr
IV, Kammcrinayor Károly-utca 1. (Központi városháza)

Abdul Kadir herceg feleségét 
Két gyanús töröK férfi szöktette meg 
A herceg szerint behálózták feleségét, de az is lehet, hogy szerelemből 
szöktették meg — A hercegné, aki nevére Íratta a zuglói villát, csak 

pár száz millió értékű aranytárgyat vitt magával
(A Reggel tudósitójától.) Abdul Hamid volt 

török császár hetedik fia. a 38 éves Abdul Kadir 
herceg, aki Konstantinápolyból történt mene
külése után Budapesten telepedett le, pénteken 
éjfél után riadtan jelent meg a főkapitánysá
gon. Abdul Kadir herceg bejelentette, hogy

25 éves szőke felesége, Musztafa Madzside 
eltűnt, illetőleg cselédségével együtt meg
szökött és különféle aranyértéktárgyakat 

vitt el magával.
A rendőrség meg is indította a nyomozást, 
a hercegnét meg is találták, de mindjárt ki
derült, hogy bűnügy nincsen s a hercegné csu
pán elköltözködött hercegi férjétől.

A herceg eddig a Mester-utcában lakott s 
május elseje óla villát vásárolt, kint Zuglóban, 
a Jókai-utca 2. szám alatt. Itt kereste föl a 
herceget vasárnap délben A Reggel munka
társa. Az ákácillatos, kertes Jókai-utcában 
parányi kis villa a hercegé, egy nagy gyepes 
kert végén. Az uj villát Újvári Károly színész 
építtette, de mosl már harmadik vagy negyedik 
gazdát cserél a fcligkész villa, amelynek építé
sét csak most fejezték be. Abdul Kadir herceg 
mosolyogva s keleti udvariassággal jön elém 
és invitál föl a lépcsőn. A herceg alacsony, 
borotvált, kiélt arcú, sovány férfi, aki inkább 
egy fáradt tőzsdék izomé nyosnak látszik, mint 
a török császár fiának. Németül és franciául 
csak törve beszél. Szívesen válaszol kérdé
seimre s tört mondatai közben állandóan moso
lyog, de mindjárt az első percekben, megfelelő 
magyarázó gesztusokkal, ezeket mondja:

— Két napja, alig ettem, nincs semmi étvá
gyam a nagy izgalomtól. A feleségem

most 25 eves, de már 12 év éta a feleségem.
Nálunk, Törökországban, nem az életkor után 
vesszük el a nőket feleségül, hanem akkor, 
amikor kifejlődnek. Két fiam van a feleségem
től. Most egy kicsit az asszony sovány, bete
geskedő volt, orvoshoz is járt és

legutóbb két török úrral találkozott gyak
ran és én azt hiszem, hogy ez a két török 

ur elcsavarta a feleségem fejét
s rábírták, valószínűleg anyagi okok miatt, 
hogy engem elhagyjon. Semmi más oka nem 
volt az eltávozásra. Talán

az a két török férfi, aki behálózta,
India azt, hogy ezt a villát, amit nemrégiben 
vettem, valamint a bútorokat is, mind a fele
ségem nevére írattam. Én azt hiszem, hogy 
pár nap múlva vissza fog jönni u akkorra majd 
tisztán látok az egész ügyben. Természetesen 
csak akkor fogadom vissza, lm egyedül jön, 
legföljebb édesanyját hozhatja magával, aki 
jelenleg Újpesten lakik. Azt nem fogom el
tűrni, hogy esetleg egy idegen férfit hozzon 
magával, mert a mi török törvényeink szerint, 
az asszony nem válhat cl férjétől és őt soha 
el nem hagyhatja, csak abban az egy esetben, 
ha a. térj válni akar és beleegyezik. Én nem 
egyezem bele semmibe, azt akarom, hogy az 
asszony jöjjön vissza a gyermekeihez. Tizenkét 
é»v sr.k idő, megszoktam őt. Az

a másik hölgy, aki szintén Törökországból 
jött velünk, nem a feleségem,

itt él ugyan velünk a házban, most egy hat
hónapos csecsemője van, de nem a feleségem — 
moru.ia a török herceg, hamiskásan hunyorog 
— csak itt él velünk, török szokás szerint, an
nál is inkább, mert hites feleségem beteges. 
Tévedés az a hír, hogy a feleségem meglopott 
volna engem. Elvitt ugyan mitilc török és mo-

JARMN'bÍ PAK1S 
MOST PÁRISI KERT

MEGN YIE T
A KABARÉBAN

szenzációs revü
Az újonnan épült csodás Jardon terwaszoti 
Reter C. Corney haway-i jazzbandje mellett 

c.iaft a ihÜKifnséfsi táncol

AMATŐR FÉNYKÉPEZŐK
legelőn > iihcbbcn vásárol ha inuk

íiaSYAR FOTÓJP'AR, SíiB-áJjr-uíca 69.
Kópos ár.logyz ■]. bírmentvo 

dern ék szer darab okát, de az mind az övé volt, 
pár száz millió korona értékű volt az egész. Az 
en tárgyaim közül csak néhány aranyérmet 
vitt el, az legföljebb száz millió korona értékű. 
A feleségemmel ment a szobalány, a szakácsnő 
« opy néger leány, aki a gyermekek mellett volt.

A török herceg szívesen beszélgetett családi 
dolgairól, továbbá majd rútért arra, hogy a 
testvérei kint élnek Ausztriában, Angliában. 
Most csak Angliából kap apanázst, valami csa
ládi petróleum gyár jövedelméből.

A herceg sajátkezüleg dolgozik a villa be
fejezésén,

kalapácsol, szögez, ajtóvasakat, ablakokat csi
nál, locsolja a kertet, ahol két kis fia virgoncán 
játszadozik a házmestergyprekekkel s magya
rul beszélgetnek egymással.

— Sípos Kamilló válópörös röpirata a Schadl- 
tanács előtt. E héten vonja felelősségre a bün- 
tetőtörvényszék Schadl-tanácsa a Landau-pör- 
böl ismeretes, Sípos Kamilló dr.-t azért a riip- 
iratérí. amelyet egy egyetemi magántanár 
válóperéről irt. Sípos, aki többévi fegyház
büntetésének kitöltése után már kiszabadult a 
váci fegyintézetből, ebben a röpiratban Dencső 
Károly delek ti v föl ügyelőt azzal vádolta, meg, 
hogy jogtalan intézkedéseket tett, sőt a magán
tanár feleségét önhatalmúlag tartóztatta le. 
Magánpana.sz alapján e röpirat miatt már el
járás folyt Sípos Kamilló ellen, most azonban 
hivatalból üldözendő, sajté) utján elkövetett 
rágalmazás vétsége miatt vonják felelősségre.

rn

Katsinka Kornél
Utódai

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

Az összes 

gyermekruházati 
cikkekben rendkívüliPÜNKÖSDI
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ELADÁS
megkezdődött és 

mápis 30-ig Sári 
ÁSdoxási r&shák.............
Bakfisruhák.........................
Vászon- és etiiininruhák . . 
Fehér vászon leánykaruha 
Vászon leánykaruhák divat- 

szinekben.....................
Játszóruhák.........................
Pyjamák..............................
Kalapok................................

Divatos tavaszi gyermeKkabátolí 
FiuöitönyöK óriási választékban 

Leány- és fiufelöltőK 
Fiú-, leányka- és bakfisruhák 

Játszóruhák 
Babyruhák 

GyermeKfehérnemüek 
BaKfisKalapok 

Leány- és fiuHötények 
Leány- és fiukalapok 

Pyjamák óriási választékban 
Tiroli Kabát és nadrág

3

'I
250 ezertőlm

300 ezertől
20© ezertől
250 ezertől I
200 ezertől
Í1IÖ ezertől 
22Ö ezertől
100 ezertől
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1925 május 18.8 aReccel
„Mondja, Frau Kodelka, hogy lúd élni 

ilyen közönséges emberrel?44

Amit a Léderer ügy főtárgyalásán a meggyilkolt özvegye 
kifelejtett vallomásából

(A Reggel tudó siló jótól.) \ Lcderer-iigy 
tárgyalásán mindenkinek föltűnt egy gyász- 
ruliás, fiatal asszony, aki rendkívül izgatottan 
várta, hogy sor kerüljön kihallgatására. 
Kodelka Ferenc özvegye volt ez a kékszemü, 
megkínzott, ideges nő. aki kiaos zavarral állt 
a hadbíróság előtt — háta mögött Lédcrer, 
férje gyilkosa, mellette Lédererné, élete, meg- 
rontója, fölényes, gúnyos mosollyal — ős így 
összeszámít torkán bizotix alig jött ki néhány 
szó. Lehetetlennek Játszóit, hogy a meggyilkolt 
Kodelka feleségének c^-a.k ily kevés mondani
valója. legyen, ezért kihallgatása után föl
kerestük az özvegyet Király-Wtcai lakásán, 
hogy megtudjuk, mi az, amit vallomásából ki
felejtett.

— Igaza van — mondta Kodelkáné fáradt 
mosollyal —most mindene visszaemlékszem, 
a legnagyobb pontossággal, de a tárgyaláson, 
amikor olt álltam közötlük és a hadbíró kér
dezte tőlem, hogy miért, tartom Lédereréket 
ravasz embereknek, ne)/- tudtam válaszolni. 
Most minden eszembe jut. \z a nő,

Lédererné kétszer rabolta el tőlem férjemet, 
először, amikor úgy akarta, hogy váljon el 
tőlem, másodszor, amikor meggyilkolták.

Én 1923 február 6-án költöztem ide anyámhoz, 
férjem viselkedését már- nem lehetett kibírni. 
Amióta Lédcrerékkcl szorosabb barátságra 
lépett, teljesen megváltozott, durva lett hoz
zám és meg is ütött. Pedig nagyon jó ember 
volt és amikor különváltunk, akkor se tudott 
tőlem megválni. Úgyszólván minden nap el
jött ide, megbeszélte velem dolgait. De amikor 
este lett, már idegesen nézegette óráját.

— Hová siet, Feri? — kérdezte ilyenkor 
anyám.

— Még
felelte rendesen, 
késő van, 9 óra, 
mégis elment és ezt. mondogatta:

•— Megígértem

föl kell mennem Ledéretekhez — 
Hiába mondtam, hogy már 

ilyenkor csak nem vizitel, ő

Lé- 
össze- ueriílliviuo cm t óm,, uivif v,— — —,

köttetésük miatt kell vele jóbalenm. Megfogta 
a kezemet és mint egy gyerek, úgy kert, hogy 
ne hagyjam őt egyedül. Arra kert, hogy 

az ujesztendőt inár töltsük együtt.
Én azt mondtam, hogy majd csak később adok 
választ, mert tudtam, hogy Lédererne állan
dóan izgatja ellenem és féltem, hogy ha 
szamegyek, elölről kezdődik minden. Es 
már nem találkoztunk többé.

— Lédererné — folytatja az özvegy - 
akkor is igyekezett engem az uramtol elvfdasz- 
tani, amikor még én is érintkeztem vele, teu
ton hangoztatta: „Mondja, Frau Kodelka, 
hogy tud maga ilyen emberrel élni? Nem ma
gához való az, hiszen ez egy durva, közönséges 
ember,

hagyja ott ezt a Ködeikét, én maid férjhez- 
adom magát."

így próbálkozott először ez a ravasz asszony, 
hogy férjemet elválassza tőlem. Amikor ez 
nem sikerült, teáin uszította az uramat. De 
most visszaemlékszcm egész kicsinyes ravasz
kodásokra is. Egy ízben

együtt nyaraltam Reichenha libán Lédé- 
rerrcl és feleségével

és véletlenül elfogyott a pénzem, Léderertől 
kértem kölcsön, hogy majd Pesten vissza
adom. Adott is 1500 márkát, de azt mondta, 
hogy egy barátjától kérte és végül is — a köl
csönt. dupla árfolyammal fizettette velem 
vissza.

Végül elbeszélte az özvegy, hogy férje meg
gyilkolása óta minden támasz nélkül maradt s 
kénytelen volt nőtt indítani a. Kodelka-család 
és Ledéretek ellen. Május 26-án lesz ebben az 
ügyben a tárgyalás — mondja sóhajtva és sze
meibe könny szökik.

Fogadkozott, hogy minden jóra fordul 
deremétől ne tartsak, mert, csak üzleti

és

visz- 
aztán

már

llesz Ferenc
— Megígértem Léderernek, hogy amíg ő 

Gyöngyösön van. megnézem az asszonyt hébe- 
hóba. nincs-c valamire szüksége.

Hihetetlen hatással volt reá ez az asszony. 
Nem tudott tőle szabadulni, pedig engem to
vábbra is szeretett. Beleszólt ügyeimbe,

féltékeny volt rcáin a válás után is
és... általában úgy viselekedctt, mintha nem 
is váltunk volna el. Csak éppen Léderernét 
nem tudta kiküszöbölni életéből. Nem engedte, 
hogy dolgozzam, karácsony előtt is 5 milliót 
adott a télikabátomra. Karácsony másodnap- 
ján volt itt utoljára, akkor lementünk a Stir- 
íing-cukrászdába uzsonnázni és

ezen az utolsó uzsonnán is arra kért, hogy 
menjek vissza hozzá.

Veniléglőáívétel!
Ezúton értesítem barátaimat, ismerőseimet 

és a nagyközönséget, hogy a

D
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megvettem és nzt teljesen ujonnan átalakítva 

e hó 16-án, szombaton 
Mintán megnyitottam!

Hosszú éveken keresztül vendéglős! működésem a Nyu
gati uályauúvaron. Szent Marsltszlnetl felső- és a volt 
SEhufler-feie vendéglőkben garancia arra, hogy ezon uj 
vendéglőmben is elsőrangú polgári konyhával a legkitű
nőbb italok és a legpontosabb kiszolgálással igyekezni 
fogok a nagyközönség megelégedését kiérdemelni.

Különtermek is állanak a t. közönség rendelkezésére.
Kiváló tisztelettel
KOlOSSH Viktor, vendéglős

!■ i urUtn^teac.rwr' »i —
— Pör a sajtóellenőrzés kritikája miatt. A 

„Népszava" 3922 október havában megjeleni 
egyik száma hosszabb cikket közölt, amely a 
minisztertanácsnak a sajtóellenőrzés tárgyú 
bán tett egyik intézkedését és az arra vonat 
kozó hivatalos híradást boncolta. Bírálat alá 
vonta a kormánynak a sajtóval szemben köve
tett politikáját és kiemelte, hogy a magyar 
újságolvasó közönség kiáltó példáit láthatta 
annak, hogy „az egyik oldalon a sajtó egyes 
orgánumai egészen nyíltan hirdethettek 
pogromokat, szabadon uszithattfik gyilkos
ságra is, de a másik oldal sajtójában védekezni 
sem lehetett. Az egyik oldal felé mindig le- 
hunyottak voltak a szemek és süketek a fülek, 
a másik oldal felé olyan odaadó volt a figye
lem, hogy cgy-cgy mondat, egy-egy sor is 
elegendő okot szolgáltatott az elkobzásra, be
tiltásra és pörbefogásra.'' A cikk c tartalma 
miatt bűnvádi eljárás indult meg Jí-w/cő 
József hirlapiró, a cikk szerzője ellen, akit a 
rendtörvénybe ütköző, a magyar állam és a 
magyar nemzet megbecsülése ellen elkövetett 
vétség címén e héten von felelősségre a bün
tetőtörvényszék.

— Mészáros Giza Bari nevű fehéredyempin- 
rózsaszinű szalaggal, meg-

Az Üllői-ut felé távozott. A 
művésznő kéri

ősije, nyakán egy rózsaszínű 
szökött hazulról. . .. ___
vigasztalhatatlan művésznő kéri a becsületes 
megtalálót, értesítse őt telefonon József 152— 
66 alatt Dari megkerüléséről.

OKronusaBcn

Mind en 
Államban 
Szabadalmazva

— Rendkívül pártkongresszus dönt a szociál
demokrata mandátumok sorsáról. A Reggel 
tudósítójának megbízható helyen szerzett ér
tesülése szerint a siker kevés reményével ke
csegtetnek azok a kísérletek, amelyek oda irá
nyulnak, hogy a szociáldemokraták adják föl 
passzivitásukat bizonyos engedmények ellené
ben. A párt nagyobbik részének hangulata még 
ma is olyan, hogy abból inkább a mandátum
ról való lemondásra, mint a passzivitás föladá
sára lehet következtetni. Ezekkel a kérdésekkel 
a keddi pártvezetőségi ülés foglalkozik és a 
valószínűség amellett szól, hogy ez a pártveze
tőségi ülés dönt abban a kérdésben, vájjon ne. 
hivjanak-e össze rendkívüli pártkongresszust, 
amely mint legfelsőbb fórum Ir^tározzon a 
m a n d á tu m o k sorsó ró 1.

*. öngyilkos lett a fogházban cjry orgazdasággal vádolt 
ékszcrkercskcdőuő. Néhány héttel ezelőtt letartóztatta a 
rendőrség özv. Gaycr-Zóbel Abrahdninét, akin&r az lat- 
ván-ut :1G. szám alatt volt ékszerüzlete. Orgazdasággal 
vádolták, mert nagyértókii ékszereket vásárolt, Somnff.>/i 
Jenőtől. a hírhedt „úri betörődtől, aki századod egyen 
ruhában széhúnioskodta végig az országot és napi köve 
sebb, mint .M betörést követett, cl. Az ékszcrkorcskedőnő 
azzal védekezett, hogy ö rendes napi árban vette az 
ékszereket, a „síá fldos »zr“-tói, aki panaszkodott neki, 
hogy a felesége beteg, operáltatni kell, ezért kénytelen 
eladni családi ékszereit. A rendőrség nem fofadta el 
est a védekezést és Bayernét letartóztatta. Már vizsgá
lati fogságának első napjaiban íi.igyilkosságot kísérelt 
meg Baycrné: fölhasilotta bal karján az ereket. Az ön 
gyilkossági kísérlett t azonban idejekorán fölfedezték, a 
.sebet lekötötték és Hayernét sikerült menmenteni. Nem 
régiben - Somogyi .Jenővel együtt ■ az ékszerkereskedő 
nőt is átkisérték a nyíregyházi ügyészség fogházába. Itt. 
is állandóan hangoztatta fogolytársnői előtt, hogy nem 
éli túl u szégyent, amelybe az álszázados révén, ártat 
Itinul került. Egy óvatlan pillanatban azután végrehaj 
tolta tervét: letépte sebeiről a kötéseket és a cella vas
rácsára fölakasztotta ivariét. Mire n 
lőtt volt.

A Lipótvárosi Demokrata Kör 
alatti helyiségeiben a Demokratikus 
este társ.-.svacnoriit rendez, amelyen _ 
l'ilntos, llárczy István, lírád’/ Ernő, 
Már, továbbá a VII. és \ Hl. 
jelöltjei llaracs 
tipótv.i ősi választók föPilnő 
a vnc

Kohúry utca I. szóin 
klók holnap, kedden, 

■t rendez, amelyen meflfjolenik IMjsow?/' 
István, lírád’/ Ernő, Éber Antal, Uedö 

ii VII. és VIII. választókerület biok 
Harcéi' és Gál Jenő listavezetőkkel. A 

nagy számban Jelentkeztek 
rán való résztvételrc.

Nyári occasio*e!adás |

tói

VI?, ErzsébeWkörut 24.
szám aSat&á iüizílQttébtin
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císu
női fefáéP'im&rnii&fe

Ajouros batist ingnadrág.............
Ajouros batist ing és nadrág, 2 drb 
Ajouros batist há Jóing..................
Ajouros batist leibehen.......... , « .
Csipkés batist leibehen..................
Ajouros batist szoknyakombinó . . 
Csipkés batist szoknyakombinó . .

39 ezer
55.500 
fjj ezer

>>
M
»

27
34
45
54

'é

Tó
ismét saját Kezelésben

Tisztelettel Schaffcr D. Dezső

*

Hütöszetorény 
jég nélkül Iliit 

és friss állapotban tart ételt, italt stb. Feles
legessé tesz jogot, vegyszereket és üzomköltségot 

Olcsó, praktikus, tarlós. No adjon ki pénzt jégre!
Egy havi jég árát fordítsa „FMIDDOR" hűtő
szekrényre, mely örökké tart. Minden háztnrtásbnn 

------------- == néíklrlBxhetetten ---: ■ —_
Egycdfirusltó :

HlndenUtt KÖVESS }&S TÁRSAI RT.
Kopható Butlnpssl VII, V&ct-utcn 42. Tel.: J. 50-05 és J. 151-25
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Női pyjamák, divat színekben . .
Női zeíirpyjamák.........................
Gyerinekruha, világos színekben.

•

drb
• • •
• •

*2fl ezer 
189
39
43
49

149
41
61.5Ö0
IÍ4.500
12 ezer 
lö „
33 „
44
28.500
38.500

35 ezer

M
H

W
9*

Kézzel hímzett gycriuckriiha 
Kézzel hímzett női blous . . 
Kézzel hímzett női ruha . . 
Kézzel hímzett ingnadrág .

cm. széles batist, világos szin 
eni. széles opáibatist, vil. szin

9
- ----------— T-> - •

Kézzel hímzett ing és nadrág, 
Kézzel hímzett hálóing1 «... 
80 cm. sz. inosóvoile, vil. 
80 cm. sz., I-a inosóvoile, 
186 < ’ ’
11 — utat, x ii. o;
.112 cm. széles, I-n voile, fehér 
112 <
150 <

kás és csikós

szin.
vil. szin

i .
....J •

«.... o.-<» ,vno, ivuuT ...
cm. széles cérnagrenadin, fehér 
cm. széles függönyetamin, koc-

— — ---------

választék, 
oícsú líra ti ínggönyöli, 

^onnes íemmes és
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— Hossz halottkém. Lélekharangot hall a 

nagyságos képviselő ur Mokcsay; azt mondja, 
a kultúránk lélekharangja szól. Valami baj 
van ezzel a buzgó halottkémmel, mert Apponyi 
'Albert gróf, aki az ijedt kiáltásra fölfigyelt és 
haligatódzott, határozottan állítja, hogy ö ezt 
a lélekharangot nem hallja. Miért ijeszt hát az 
ur, Mokcsay képviselő ur a hallalak? És mi 
van abban a nyugati szellőben, amitől mind
járt falnak fordul a mi kultúránk s nyomban 
az árnyétkvilágba költözik, ugyan miféle halá
los mérget hoz az a nyugati szél? A nyugati 
kultúrái hozza szárnyain, amely nem ismeri a 
sorompókat, a fináncot, a vámot, jön a legjobb 
expressz gyorsaságával, a rádió hullámainak 
sebességével és mi beszívjuk örömmel, itatjuk 
vérünkbe, ahogy a tiszaparti fűz is beszivja a 
napnyugati szellőt, tőle virul és bokrosodik, 
de sohasem ártott neki. A mi halottkémünk, 
ugj; sejtjük, ijedelméből, talán a bolsevizmust 
látja a nyugati kultúra szellőidben. Tévedni 
még egy kormánypárti képviselőnek is lehet, 
bár nem éppen szép. Mert igazán láthatná, 
hogy mi az a kultúra, amelyre farkast kiált. 
Ahogy már István király is látta, hogy a nyu
gati kereszténység az a kultúra, amely föl
emeli a nagy népek közti az Ázsiából jött ma
gyart, úgy most is a nyugati népek kultúrája 
az, amely állja a harcot az ázsiai veszedelem
mel. Most is mi vagyunk a végeken, rajtunk 
kell megtörniük' a fojtogató ázsiai viharoknak; 
ami táplál ós erősít bennünket a két kul
túra gigászi harcaiban, itt legszélső harc
vonalon. az a nagy Ilinterland, a nyugati 
kullurvilág, nekünk arra kell támaszkodnunk. 
A halálharangot mi sem halljuk, képviselő ur 
Mokcsay, de az a kis szappandarab, amellyél 
reggel mosakodni méltóztatik — hogy a mé
lyebb dolgokkal óvatosak legyünk —, az a 
szappandarab is megmagyarázza, mit jelent a 
kultúra, amelytől a mosdatott gyermek, a még 
nyeretlen. kultúrát lan kis csemete is prüszköl 
és idegenkedik...

— A Petőfi Társaság Várndy Antal emlékének. A 
Petőfi Társasán vasárnap délelőtt tariottu niotr a. Magyar 
Tudományos Akadémián május havi lölolvnsóiilését, ame
lyet Prfrc.-p Antal emlékének szenteltek. Pékár Gyula 
Várndi A'.tálról emlékezi II meg. majd Putri 1/őr olvasta 
föl Váradj Antalról s'óló nagyobb munkámnak egy feje 
zuti't. Kórotla Pál ,,Róz.sáskcrt“ címen kortörténeti ké
pet. adott Váradi Antal koréról. Vé" il Havas István föl 
olvasta a Vigyázó pályázat Jelentései. amely szerint a 
beérkezett költemény közül egyik sem íitötto meg a 
kívánt mértéket.

— Megrendszabályozza a rendőrség a bérko
csisokat és a hérautóvezetőket. A főkapitány 
a bérkocsisok és autóvezetők kifogásolt maga
tartása ügyében parancsot adóit ki, amely sze
rint többoldalról megnyilvánult az a panasz, 
hogy különösen ti vasúti és hajóállomásoknál 
állomásozó bérkocsitok és bórautóvozetök az 
utazó közönségtől «■. megengedett vileldijnál 
magasabb vitcldijat követelnek és amennyiben 
az utas u jogtalan követelésnek ideget tenni 
nem hajlandó, a közönséggel szemben durva és 
kíméletlen magatartást tanúsítanak. A bérko
csisok és bórautóvozetök ezen magatartása kö
vetkeztében a külföldről jövő idegen mindjárt 
az első egyenlői, akivel megérkezése után érint 
kezésbo 
lyet az 
sze!’Ml 
az or 
lyeztetvo van miudazon törekvések és 
désok sikei'e, amelyeknek célja a magyar fürdő- 
ügy és idegenforgalom föilenditése. A főkapi
tány a rendelet szigorú végrehajtását a fölöt
tem* tisztek kötelességévé leszi.

jut, kedvezőtlen benyomást kap, me- 
áita’ánositani hajlandó emberi termé- 

í’ogva könnyen és igaztalanul kiterjeszt 
szag összes lakosságára, ami által vészé

in tézke-

megrovása 
tis.-.iUAsa fis miivé skI lovKáíB, Vadász
utca 8. 3züm * Telefon 134—85

megrovása
Mfr.íUAsa fis miivéskI lovKáíB, Vadász- 
utcn 8. szüm * Telefon 134—85

AKiK a túlsó partról visszajöíteK...
Mit érezneK, hogyan látják az életet azok az öngyilkosok, akiknek nem 

sikerült meghalni?
(A Reggel tudósítójától.) öngyilkosok... ’A napi átlag 

hat-nyolc, de vasárnap ós más pirosbetiis napokon
tlzre-tizcnkcttőre

emelkedik ez a szám. Tettüknek oka — igy mondja a 
rendőri jelentés - : nyomor, boldogtalan szerelem, ólet- 
untság. öngyilkosok mindenütt és mindig voltak. Do

sóba sehol annyi ember nem dobta el az életet magától, 
mint most Itt Budapesten.

Mi ez? Betegség, járvány, tömeghisztéria? Az igazi fe
leletet — úgy érzem csak azok adhatják meg, akik 
maguk is ott vannak az öngyilkosok fekete listáján ós 
csak a véletlen szeszélye, hogy életben maradtak. Lássuk: 

mit mondanak, mit éreznek azok, akik a túlsó partról 
Jöttek vissza?

Miklósi László, nagykereskedő. Huszonnégy- 
éves. .Tómenetelü üzlete, zsák- és ponyvaké
szítő üzeme van. A Zugligetben saját villája. 
A. rákoskeresztúri temetőben, édesanyja sír
ján, mellbelőtte magát. A Batizfalvy-szanató- 
riumban fekszik. Beszélnie már szabad, de ne
hezen, halkan jönnek még a szavak a melléből, 
amelyet szinte átlyukasztott a golyó.

— Köszönöm, most már kezdek magamhoz 
jönni — felel’, amikor hogyléte iránt érdeklő
döm. — Sokat szenvedtem... Nem hittem 
volna, hogy valaha fölkelhetek még ebből az 
ágyból... Járni ugyan még nem tudok, de 
azért már kétszer voltam lenn a kertben... 
Hordágyon vittek le, de igy is jó volt... a le
vegő, a napfény... Pár nap múlva el is ha
gyom a szanatóriumot... A Zugligctbc me
gyek egyelőre... a nővérem fog ott ápolni...

— És aztán? Ha jobban lesz?
— Ha már annyira jól leszek, hogy bírom az 

utazást, akkor külföldre szeretnék... Talá'n 
Olaszországba...

Gyógyulni... egészségesnek lenni... élni...

Kuliig Mária, hivatalnoknő. Fiatal, mo- 
solygószemü leány. Menyasszony. Veronállal 
mérgezte meg magát. Az újságok szerint azért, 
mert nem tudott kedvére öltözködni. Ez ellen 
most nagyon tiltakozik:

— Nem igaz — mondja —. soha nem akartam 
,,flancolni“. Szerényen, de rendesen öltözköd
tem, nem is voltak ezen a téren nagyobb vá
gyaim. Más volt az oka... sok minden. B-lis- 
tára helyeztek. Hosszas keresés után sikerült 
másik állást kapnom. Legutóbb aztán itt is el
bocsátottak. Az ember belefárad... elveszti az 
önbizalmát... És nekem nemcsak a magam 
sorsa fáj, de mindenkié. A nyomor, a bizony
talanság, amit itt Budapesten, van most... 
Meg jöttek más dolgok is, családiak... ilyen
kor minden összejön. Az ember sir egypár na
pig, aztán beveszi a veronait...

— Es most? Hogyan látja, most a dolgokat? 
Csakugyan nem lehet élni?

— Lehet élni — felel és imst már mosolyog. 
— Kell. Meghalni ráér még az ember. Vala
hogy majd csak lesz minden...

öngyilkosság? Soha többé!

Kornay Mihály vendéglős. Magas, erőteljes, 
intelligens arcú, -10 éves férfi. Medinállal mér
gezte meg magát, de a biztonság kedvéért 
még 25 gram aszpirint is bevett utána. Mégis 
megmentették. Gyomormosás, egy-két napi 
mesterséges táplálás... és ma már egészséges.

— Vidéken volt vendéglőm — kezdi a törté
netek — Néhány év alatt vagyont szereztem. 
Ekkor följöttem Pestre, egy nagyobb szállodá
nak az éttermét vettem át. Nem ment az üzlet; 
nagy veszteségek után eladtam. Egy barátom 
rábeszélésére tőzsdézni kezdtem; ez is sokat 
elvitt, a vagyonúmnak alig a tizodrósze ma
radt meg. Már ekkor öngyilkos akartam lenni. 
I)e gondoltam: még nem adom föl a harcot. 
Egészen kis vendéglőt vettem a megmaradt 
pénzemért. Néhány hét után bo kellett zárni 
az üzletel. Krajcárom se. maradt. Napokon ke
resztül kószáltam az utcákon éhesen; nekem,

NYÁRI ORFEUM
(az Angol Park mellett), Herntina-ut 65. sz.

A MÁJUSI NAGY MŰSOR!
Jonny Clark,

n uowyorki és londoni varieték sliígcrjo

Hiawatha Troupe,
világhírű inclliinus csoport

Autóbuszküzlekedés záróráig
■maanarw/r n wwBnMnmMaraBMnaaMnnBBvnroaK rmanm

E66ENBER6 BEI ORAZ üdülőhelye
Szoba naponta ötszöri étkezéssel 100.000 niagy. K (minden 
egyéb költséget boloórtvo). Előjegyzések, fölvilngositás Bo
kor -Benkő hirdotőlrodÁjában Váci-utca 25. Telefon 119—94 

Ü—> óra között szóméiyoson is 

a vendéglősnek, nem volt mit ennem. Az isme
rőseimhez hiába fordultam, elutasítottak. Az 
egyiktől kaptam végre — százezer koronát. 
Éppen elég volt a méregre; még öt cigarettára 
is maradt belőle. Elszívtam a cigarettákat, 
aztán — csakúgy sétaközben — bevettem a 
mérget. De amikor kezdtem érezni a hatását, 
fölébredt bennem az életösztön: segitségerr 
kiabáltam! Talán ennek köszönhetem, hogy 
még megmenthettek... Most? örülök az élet
nek. a napfénynek. Borzalmas még elgondolni 
is, hogy most ott felehetnék... A jövő? Még 
nem tudom. Talán elmegyek phicÁrnctk.

Akárhogy is, de élni kell! Mert élni Mégis 
szép...

És én szeretném odakiáltani i hnlálbaindu]6knak, akik 
cl akarják dobni maguktól az Hetet:

— Megálljától,! Valaki, aki köziiletek való, aki maga 
is meg akart halni, akit már érintett a halál lchellcte, 
valaki üzen nektek. Ezt üzeni: Akárhogy is, dt élni kell 
Mert élni mégis szép..,

______ Ha 1 tósz Imre

A Ferenc József-l'ld korlátjáról hozták 
vissza a Nagydiófa-vteai eltűnt kisleányt. Va
sárnapra virradó éjszaka éppen akkor ért a 
Ferenc József-hid közepére két kései budai 
polgár, amidőn « kid korlátján egy kisleány 
átvetette magát, hogy a Dunába ugorjék. Az 
utolsó pillanatban még sikerült megragadniok 
az öngyilkosjelölt szoknyáját és nagy üggyel - 
bajjal visszahúzták a leányt a mélység felől. 
Az életmentők kérdéseire elmondotta, hogy ő 
Mészáros Jolán, a Tisza Kálmán-téri polgári 
iskola IV. osztályú növendéke és meg akart 
halni, mert félt a büntetéstől. A kisleány meg- 
men'ői emlékezlek, hogy aznap olvasták az új
ságokban Mészáros Jolánról, hogy szülői 
Nagydiófa-utcai lakásáról eltűnt s levelet ha
gyott hátra, amelyben bejelentette öngyilkos
ságát. Erre az életmentők' egyenesen hazavitték 
a megtalált bubifrizurás, barnaszemü. 15 éves 
Jolánkát a Nagydiófa-utca 11. szám alá. szülői 
lakására. Jolánka apja. Mészáros Gyula 
nyomdavezető s a kis család nagyon megörült 
a megkerült gyermeknek. Kiderült, hogy Jo
lánka néhány nap előtt több ízben kirándult 
iskolatársnői vei a Sashegyre napfürdőzni, do 
az iskolamulasztásra rájöttek tanárnői és érte
sítették a .szülőket. Félt, hogy kikap, ezért 
akart öngyilkos lenni. Egész nap a Dunánál 
sétált, nem evett semmit s éjfél után fölment a 
hidra. Azt mondja, a jó isten mentette meg és 
ennek most nagyon örül. Már nem is bánja, 
ha kikap u napfürdő miatt.
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A minisztertanács végleg 
letárgyalta az uj költségvetést 

Már csak a lakásépitőakció föctö^etének biztosítása van hátra — A kor
mány a gazdasági krízis megszűnését várja a beruházási program 

végrehajtásától
(A Reggel tudósítójától.) A pénteki minisz

tertanács jelentőségében messze fölülmúlta a 
kormány tagjainak többnyire sablonos heti 
tanácskozását. Pénteken ugyanis miniszteri 
tárcánként

letárgyalták az 1925/26. évi költségvetést, 
amely a kormány nagyszabású beruházási 
programjának és az egész gazdasági kibon

takozásnak bázisa lesz.
A kormány tagjai meg vannak győződve arról, 
hogy az uj költségvetésen alapuló gazdasági 
intézkedések egész sorának végrehajtásával 
kilóiból az ország a gazdasági krízisből.

A gazdasági kibontakozás utjának első 
állomása Gcuf lesz,

ahol a miniszterelnök és a pénzügyminiszter 
be fogják mutatni a Népszövetség pénzügyi 
bizottságának egyfelől az állami tisztviselők 
létszámának csökkentéséről, másfelől a beruhá
zási programról kidolgozott tervezetet. A Nép
szövetség hozzájárulása után gyors tempóban 
kerül sor a nagy fontosságú gazdasági és pénz
ügyi intézkedések egész sorának végrehajtá
sára, a földhitel és ipari hitel kérdésének meg
oldására. a forgalmi adó reformjára, a ház
haszonrészesedés eltörlésére, a fényűzést adó 
csökkentésére és általában

az adóügy teljes reformjára, valamint a

— Propper Sándor jobban van. Városszerte részvétet 
keltett Propper Sándor nemzetgyűlési képviselő balesete, 
akit tudvalévőén pénteken este egy autó elütött. A Reg
gel munkatársa fölkereste lakásán a szerencsétlenül járt 
képviselőt. Agyban fekszik, az arca, az orra kcresztül- 
kasul útragasztva flaslrc.mokkal, czenfölül jobb keze
lőjén is megsebesült egy kissé. Mindezek a sérülések 
azonban könnyebb természetűek. Propper Sándor kérdé
sünkre igy mondja el a baleset történetét:

— Az egész annyi volt, hogy összeütköztem 
egy autóval. Nem is lehet csodálkozni rajta, 
ha kettőnk közölt az autó bizonyult erősebb
nek. Egyébként az egyetlen, ami vigasztaló a 
dologban, hogy az eset most történt, amikor 
a választási agitáció már be van fejezve.

— Divatrevüt rendez folyó hó 19-én este %9 
órakor a. Rotschild női ruhaszalon (IV, Haris
köz 2), Molnár Gizella női kalapszalon (IV, 
Váci-utca 22), Rózsa szűcs (IV, Váci-utca 6) és 
Schossberger ernyős (IV, Vörösmarty-tér 2), 
a Gundcl (volt Wampetics) étterem állatkerti 
nyári helyiségében. A divatbemutató legszebb 
complé-jii (ruha és kabát), valamint 1 kalap és 
1 ernyő a hölgyközönség között ki lesz sor
solva. Sorjegyek darabja 40.000 korona. Kap
ható a fölsorolt cégeknél és a helyszínen. A 
sorsjegyek egyszerűm int belépőjegyül is szol
gálnak.

• özv. Szegő Izsóné szül. Goldfinger An
tónia és gyermekei Pál, Aranka férjezett 
Pollner Dezsőné, Vali, Zsuzsa, vejo Poll- 
ner Dezső, unokái Pollner János és 
Ferenc fájdalomtól megtörve jelentik, 
hogy hőn szeretett férje, apjuk, nagy

apjuk

Szegsí József ur
e hó 16-án meghalt. Temetése e hó 18-án, 
délután 3 órakor lesz a rákoskeresztúri 

izr. temetőben.
Csendes részvétet kérünk.

Peri 
János 
retett 
rokon

Ignác és gyermekei: László, Károly és 
mélyen lesújtva jelentik, hogy forrón sz.c- 
hitvese, illetőleg édesanyjuk, a legjobb

Feri
sastól.

hosszas szenvedés után szombat délután elhunyt. 
Temetése 1925 május 18-án, hétfőn délelőtt 10 órakor 
lesz a rákoskeresztúri uj izr. temetőben.

_ ---------— • “ * I ■ IIIIBB ■■■ 1. -I.»

ne vásároljon addig,mlgdraim olcsóságéról megnem győződik

.Fjjrchflott gyiaa
nagy választókban, olcsót ár- 

WFejlJjf ],uu, kedvező ilzutési föltéle-
a. tű . .................lo,< vooti Tcítwű- Kicin, IV, Fégi posta utca lő. szám. Toíefőn 12Í-55

valulareforifira, amellyel a gazdasági ki
bontakozás tetőpontját éri el.

A pénteki minisztertanács az uj költségvetés
nek mindössze egy pontját hagyta függőben, 
mégpedig az állami lakásépítő akció) folytatá
sáról szóló) részt, amely a legközelebbi minisz
tertanácson nyer előreláthatóan kedvező el
intézést. Azután már csak a költségvetés egyes 
részeinek összeállítása és a tételek,egyeztetése 
lesz hátra, úgy, hogy Mr. Smitli népszövetségi 
főbiztos jóváhagyása után még e hónap végén, 
de legkésőbb junius elején a nemzetgyűlés elé 
kerülhet az uj költség vetésről szóló törvény
javaslat. Ezzel egyidejűén hathónapos indem- 
nitást is kér a kormány, mivel a költségvetés 
junius 30-ig már nem kerülhet tető alá. A 
minisztertanács elhatározta azt is, hogy

beruházási programját a Népszövetség 
pénzügyi bizottságának állásfoglalásáig, 
illetően a költségvetés beterjesztéséig nem 

hozza a nyilvánosságra
és éppen erre való tekintettel általános gazda
sági és pénzügyi kérdésekről egyedül a pénz
ügyminiszternek szabad ezentúl nyilatkoznia, 
aki az. uj költség vetés összcóillitásával óriási 
munkát végzett, programjának sikere érdeké
ben azonban fontosnak tartja, hogy erre vonat
kozó közlések idő előtt ne kerüljenek nyilvá
nosságra.

-- Azonosság megállapítása képtáviratozás 
utján. Neivyorkból táviratozzak A Reggelnek: 
A nemzetközi rendőrségi kongresszuson érde
kes és nagyjelentőségű kísérletet mutatott bo 
Newyork rendőrségének a vezetője. A kísérlet 
szerint ezután lehetséges lesz a bűnösök arcké
pét távfotografálás utján megküldeni a vi
lágvárosok rendőrségének, hogy igy az esetleg 
gyanubavett és letartóztatott egyének sze
mélyazonossága megállapittassék. A kongresz- 
szuson ilyen kísérlet utján bemutattak fényké
peket, iráspróbákat és ujjlenyomatokat, ame
lyeket Chicago küldött Newyorknak távirat 
utján, A demonstráció rendkívül éles képeket 
adott, úgy, hogy 8 perc alatt 3 bűnös személy
azonosságát lehetett meg áll api tani. Az eljárás
nak az az egy hátránya van, hogy nagyon költ
séges: egy képnek a továbbítása 50 dollárba 
kerül.

— Rehabilitált orvos. Dr. Schwciger Ödön sátorulja- 
ujhelyl orvost hónapokkal czolőtt följelentette Holics 
Pál, Munkácsról bűncselekmények olkövotóso után meg
szökött bankigazgató. A sátoraljaújhelyi törvényszék az 
elmúlt beton tárgyalta az ügyet és a tanuk kihallgatása 
után dr. Schwciger Ödönt fölmentette.

— A könyvpiac szeizmográfja. Pontosan eg.v héttel ez
előtt röppentek föl az, első hírek a lapokban H. G. Wells 
világhírű, nagy történeti munkájúnak készülő magyar 
kiadásáról, s a rendkívüli jelentőségű mii iránt mindjárt 
az első héten olyan nagyarányú érdeklődés mutatkozott 
meg, amelyre a magyar könyvkiadás történetében sem a 
ifoldog békeidőkből, sem a bábom alatti és utáni konjunk
túra legforgalmasabb napjaiból messze visszamenőleg nem 
akad példa. A könyvpiac szeizmográfjának lehetne ne
vezni az ilyen előzetes hirdetéseket, mint amilyenek Wells 
könyvének megjelenését kolportüljúk most a lapokban, 
mert ;i nyomukban megnyilvánuló érdeklődés szinte teljes 
precizitással előre jelzi már a hirdetett könyv várható 
sikerét. A szeizmográf talán sohasem mutatott még akkora 
kilengést, sohasem jósolt akkora megmozdulást, injnt. az 
elmúlt héten s a kilengés egyetlen okozója ti Wells Nagy 
Világtörténete.
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Metropol-Garage
Budapest, Lehel-utón 2b. az.
Telcfonszámok: 112-23, 24,25. 27

Seriéin korona
Garazslrozás 700.000 kor.

Olcsó Székely-garázsban
Vili, Práter-utca 44 b szám alatt 
Telefon: József 54-08 i|

— Uj joggyakorlat a soffőrök és — az újság* 
írók ellen. Most derül ki, hogy valami lát
hatatlan jogi összefüggés lehet az újságíró és 
a soff&r gyorsasága között, mert — amint ér
tesülünk— a bíróságok most mind a két gyor
saság ellen egyszerre, léptetik életbe a szigorí
tott uj jog gyakorlatot. Hogy ez az összefüggés 
milyen élénk lehet, mutatja az is, hogy ezen
túl a soffőrök gázolást ügyeit is a Schadl- 
tanácsra bízzák, amely itélőtanács tudva
lévőén főképen a sajtódeliktnrnokkal foglal
kozik. Tény, hogy a gondatlan, rohanó soffőrök 
az eddigi joggyakorlat szerint nagyon enyhe 
büntetésben részesültek. A törvény a. gondat
lan emberölés bűntettére báróin esztendei fog
házbüntetést is megenged és kétségtelenül he
lyes, ha ezzel a szigorú mértékkel elveszik a 
könnyelmű soffőrök kedvéi az élei veszedelmes 
bravúroktól. A bíróság azonban egy füst alatt 
és előttünk érthetetlen azonossággal, az újság
írói munka gyorsaságéit is meg akarja fékezni 
egy uj jog gyakorlattal. Tizenhárom 4 évvel 
ezelőtt született egy törvény, amely minden 
bűnügyben minden hírlapi közlést megtilt a 
nyomozás és a vizsgádat stádiumában, ha arra 
az ügyészség vezetője külön engedélyt nem ad. 
Tizenhárom éve ezt a törvényt, sohasem alkal
mazták, mert a gyakorlatban a sajtó egyszerű 
gúzsbakötését .jelenti. Ez a törvény azt. je
lenti, hogy nem szabad megírni, ha elfognak 
egy rablógyilkost, letartóztatnak egy sikkasztó) 
tőzsdést, vád alól helyeznél:, hírhedt, gonosztevő
ket és nem szabad megírni azt sem, ha. szabad
lábra helyezik például Leirer Lör incet. Csak 
akkor, ha a lap a közlésre külön engedélyt 
kap! De semmisem biztosítja a sajtót, hogy 
például megkapta volna-e az engedélyt annak 
közlésére, hogy a királypuccs miatt letartóz
tatott. Andrássy Gyula grófot szabadlábra, he
lyezték. Vagyis megeshetnék, hogy a sajtó azt, 
máig se tudathatta volna a nyilvánossággal. 
Világos tehát, mennyire lehelotlcn ennek a tör
vénynek alkalmazása és ezért eddig nem is al
kalmazták. Most azonban az újságírók egész 
légiója ellen indul eljárás „tiltott közlés vét
sége' miatt e félretett törvény alapján.

— öngyilkos ápolónő. Szabói Gizella, u Szöul István- 
kórház 23 éves ápolónője reronrillal meymárycstc mayát. 
Állapota súlyos.

— A máramarosszlgctl református főgimnázium 
1915-ben órottsegizatt diákjai (a hadiórotlok is) és azok 
tanárai haladéktalanul közöljék címüket Weisz Miklós
sal (Budapest, Magyar Hírlap szerkesztősége).

— Orska Mária a Fővárosi Oporettszinhúzban. Orska 
Mária és a bécsi Kaninierspiclc társulnia ma. hétfőn, 
Wodckind nagyhatású drámáját, a „Sehloss Wetlerstein‘*-t 
játssza. Kedden és csütörtökön .Strindberg „llansch** 
(..Mámor") című komédiája, kedden pedig Strindberg 
..Ostcrn" („Husvél") ciinü passziójátéka szerepel a mű
soron, Orska Máriával a címszerepben. Pénteken a 
moszkvai Müvószszinház tagjai kezdik meg vendégszerep
lésüket.
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Gigantikus válságok a világpiacokon
(A Reggel tudósítójától.) A nagy konjunk

túra éveire imo el következett a pangás, a 
balsso korszaka s a dolgozó emberek millióinak 
nagy megkönnyebbülésére a munka és a jószág 
értéke közötti különbség lassan-Jassan estóskeni 
kezd. Magyarország kínai fallal elzárt terület 
ma még, ahol a világpiac árhullámzása alig 
érezhető, hiszen a gabona métermázsája is i 
aranykoronával drágább nálunk, mint a világ
piacon, de a világ piaca ma egységesebb, mint 
valaha s nincs hatalom, mely a kereslet ás kí
nálat erőtörvényei elöl elzárkózni tudna. Ez a 
világpiac pedig, bármelyik sarkába nézünk is,

a csökkenő kereslet és az egyre viharosabb 
kínálat

képét mutatja. A. világgazdmság motorikus ere
iének, a szénnek és kőolajnak piacán nagy vál
ság körvonalai bontakoznak ki. Anglia déli és 
nyugati szénteriilctein hatalmas halmokban 
hevernek az eladhatatlan szén készletek. Az an
gol szén a világpiacon ma eladhatatlan, az 
ára tonnánként 25%' sillingről 19% sillingre 
esett, úgy, hogy Anglia szénki vitelének, értéke 
1921-ben 26 millió fontról 12 millióra esett, a né
met bányaipar alacsonyabb munkabéreivel és 
hosszabb munkaidejével egyelőre kiszorította a 
cardiffi szenet a tengerhajózásból, míg a. sú
lyos kamatokat emésztő angol szénkészletek 
meg nem jelennek a piacon és a kontinentális 
szénipart ujabb árredukciókra nem kényszerí
tik. Ezzel megindult a verseny klasszikus kör
forgása. Az árak lassú, de egyre erőteljesebb 
ritmusa lccsökkenóse, a fogyasztási, a fölvevő
képesség színvonaláig s a kereslet megélénkü
léséig, amely aztán a folyamatot a megfordí
tott irányba tereli. Egyelőre a körforgás első 
fele

az árcsökkenés előjelei 
mutatkoznak a kőolaj iparban is. Az orosz 
pe ír ólé ufn i pa r t c ítm el ő k épess égé nc.k 75 % - á t
érte el ti múlt év utotsó hónapjában, a mosszuli 
határkérdés megoldása küszöbön áll ás az 
iraki petróleumforrások hő termése az év 
végén megjelenik a világpiacon. tömegei:
vásári óképe sségc sehol annyira nem csökkent, 
mint a

textiláruk
piacán, viszont a szövőanyagok produkciója 
minden nyersanyagnál nagyobb mértékben 
mognövekodott. Míg Magyarországon meg
szűntei i üzemét az egyetlen miiselyemgyár, 
addig Angliában ez az ipar mértani haladvány 
szerint növekszik. Egyetlen angol vállalat 
ma fonálban és szövetben annyi müselymet 
lennel, amennyi 200.000 hála gyapotnak felel 
meg, pedig a háború előtt e vállalat alig ter
melt néhányezer .kilogramnál többet.. A világ 
gyapot termelése ez idén 25%-kal többnek ígér
kezik, mint 'a múlt évi volt és Liverpoolban 
olyan erős ma a kínálat, hogy termin gyapotot 
alig lehet elhelyezni.

Az egész világ gyapotipara nagy válsággal 
küzd,

Lancashire gyár városai f élidővel dolgoznak és 
Németországnak csak a szene konkurrál az 
angol iparral, de a pamut ipara nem. Ez év 
végén kerül üzembe a gczirehi nagy völgy
zárógát és a jövő évben kerül piacra az uj 
szudáni gyapot, amely az angolok számítása 
szerint, legalább 20 -25%-kai fogja leszorítani 
a gyapolárakat. A gyapjupiacon viharosabb 
gyorsasággal játszódnak le az események, a 
csökkent fogyasztóképessé^ itt még nagyobb 
erővel érezteti bomlasztó erejét. Az angol 
gyap.iuipar centruma, Bcdford az év első ne
gyedében a gyapjuáralk esésén közel

10,000.000 dollárt veszített.
Az ausztráliai Brlsbancbcn beszüntették a 
pánik miatt a gyapjuarveréseket s a londoni 
aukcióban a gyapjú úgyszólván eladhatatlan 
s a .januári csökkent árakhoz képest további 
15-30%-os az áresés. A téli gabonahossz és a 
.gumi hirtelen 'árugrása, amely a spekuláció 
sarokbasz.oritilsának a következménye^ utolsó 
vergődése az áru babonás tiszteletének. A 
hosszú konjunktúrában megnövekedett terme
lés és r lecsökkent fogyasztás egyforma rész
ben okozói a mai nagy világválságnak, amely-

S7O1EWSJ? Kórjen ajánlatot a vezér- 
, , . képviselettől: V, Vilmos

az tvoqepefi ftir’tklya császár ul go.
Telefon 48-05

nek megoldása csak egy lehet: az áru és a 
munka egy színvonalon találkozása. hz ame
rikai gazdasági élet csodálatos vitalitását és 
szinte ösztönös alkalmazkodó képességét mu
tatja, hogy c válság az Egyesült Államokban 
néhány hónap alatt szinte észrevétlenül el
simult és az amerikai gazdasági élet majdnem 
automatikusan billent egyensúlyba. E csodá
latos jelenség titka az, hogy Amerika a vál
ságot a belső fogyasztás lázas fejlesztésével 
oldotta meg, a saját lakosságának vásárló- és 
ezzel munkaerejét igyekszik mindenáron meg
növelni. mert Amerikában még a bankigazga
tók is ismerik azt az igazságot, hogy minden 
érték forrása a munka és tiszteletben tartják 
a Biblia szavát: J ’ ’ ' ' "
táplálékát.'1

„A munkás megérdemli az ő
* Dr. Kiss Dezső

X Miért fizet, a Georgia csak 6%-os osztalé
kot? A nagy tőzsdei iizlettelenség mellett csak 
azokban az értékpapírokban van az értékpiacon 
kereslet, amelyek legalább némi képen igyekez
tek osztalékpolitikájukat a mai viszonyokkal 
összhangba hozni. Hogy mennyire befolyásolja 
a helyes osztalékpolitika a papírok helyes ér
tékelését, annak egyik jellemző példája a 
Georgia esete. A tőzsdeőrület kedvenc játék
papirosa, amelynek mai árfolyama 270.000 ko
rona, csak 16.000 koronát, vagyis 6% osztalékot 
fizet, amelyet a piac kedvezőtlenül ítél meg és 
ami azután a papir elhanyagolásában jut kife
jezésre. A mérlegszakértő ugyanis, aki a vál
lalat legutóbb közreadott mérlegében a sorok 
között is olvasni tud, a mérlegak lávák egyes 
lételeit abszolút leértékelőnek találja. így a 
Mezőgazdasági Ipar a mérlegben gyári telkeit, 
épületeit, gépeit, fölszereléseit, iparvágányait 
és egyéb milliárdokat érő ingatlanait még nem 
is kerek egy milliárdban, hanem 879 millióban 
veszi föl. A mérlegakt ivum második tétele: 
a mező gazda sági és erdei holt fölszerelés, a 
szeszgyár és a különféle befektetések pedig ne
vetségesen alacsony, 16% millió koronával sze
repel. Ez arra enged következtetni, hogy itt 
bőséges rejtett tartalékolás esete foroghat fönn. 
.Jellemző az is, hogy sem szociális, sem ember
baráti célokra egy fillért sem áldozott a Geor
gia, amely éppen a, mezőhegyesi állami bérle
tekkel jutott milliókhoz, nem is aranykorona-, 
bán, de dollárban. A legridegebb önzés orgiája 
ez a Georgia, amely most kegyesen 16.000 ko
ronát juttat részvényeseinek, akiket félmillión 
fölül kezdett bedüteni a papír megvásárlá
sába ...

X Magyar Ruggyantnárug.vár Rt. közgyűlése elhatá
rozta, hogy részvényenként 450% — K 9000 osztalékot fizet 
és hogy a jóléti alap céljaira 350.000.000 K-t fordít. — Az 
igazgatóság uj tagjaivá Schwartz Alfréd és dr. Stcin 
Emil választattak. Kelemen Lajos ügyvezető igazgatót 
vezérigazgató-helyettessé nevezték ki.

X A Trieszti Általános Biztosító Társulat (Assicurazionl 
Üenerrili) közgyűlése a 94. évn működő intézet ujabb hatal
mas terjeszkedéséről tesz tanúságot. A számszerű adatok 
közül kiemelendő a kár biztosítási ágazatokban (A) mérleg) 
273,12(1.010.29 lirára és az életágazatban (H) mérleg) 
i 17,800.713.52 lírára rugó díjbevétele. A kimutatott tiszta 
nyereség mindkét ágazatban összesen 17,167.973.89 líra. A 
biztosítéki alapok összege a tavalyi 6-10,000.000 lirával 
szemben 90,000.000 líráról 730,000.000 lirára emelkedett. Az 
eddig 40,000.000 líra (80.000 darab 500 líra névértékű) rész
vénytőkének 60,000.000 lirára való fölemelésére vonatkozó
ing‘is előterjesztést tettek. Minden két régi részvényre 
egy újat fog a régi részvényeseknek 500 líra vételáron át
engedni.

X Budapcst-HJpest-Rákospalotal Villamos Közúti Vasút 
Rt. közgyűlésén egyhangúlag tudomásul vették az. igaz
gatóság jelentéséi. J)r. l’erczcl György igazgató a közgyű
lés ele to.rjes-.-.lelle a BUK-vasul üzemének vitelére a Bu
dapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársasággal 
kötendő megállapodást. A kisebbségi részvényesek nevében 
dr. Lévjr Béla az üzemviteli megállapodást a közgyűlésnek 
elfogadásra ajánlotta.

X A Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt. közgyűlé
sén Bnzátli J. alpolgármester a főváros nevében az igaz
gatóságnak köszönetét, a tisztikarnak ós a munkásszemély
zetnek elismerését fejezte ki. Az évi jelentés szerint 486.93 
milliárd I< volt a bevétele, a vasútüzem kiadásai, a 
B. Sz, K. Rt. üzcmkczclésébon álló BUR-, Földalatti és 
Szentlőrinci Vasutak részesedésével együtt 485.455,658.600 K. 
A tiszta nyereség 1,480,655.296 K. 5%-os osztalékra 25 milliót 
fordítanak, 72,782.765 K-t az aJapszabályszeril tartalék
alapba holyeznek, a részvények után fölülosztalókul rész
vényenként 19.000. összesen 975 milliót, tizet a társaság, a 
förnmradó 407,872.531 K-ból pedig emberbaráti és közműve
lődési célokra 240 milliót, az igazgatóság f isztclctdijára 
148 milliót, a fölügyelőbizottság tisz'eletdijara 14,800.000 K-t 
utalt.

X A Hungária Egyesült Gőzmalmok közgyűlése elhatá
rozta az 1924. évi osztalékszelvények 10.000 K-val való be
váltását. e hó 15-től kezdve a Hitelbank pénztáránál. Lu- 
gossi József ur az igazgatóságba beváiasztatott.

X ..Részvénytársaság villamos- és közlekedési vállalatok 
számára" (Trust) cég közgyűlés JóváhagyH nz 1924. évi 
mérleget ós elhatározta, hogy a 7. sz. osztalékszelvény o 
hó 18-ától kczclvo 12.000 koronával váltassák be a Hitel
banknál.

X Az Első Budapesti Gőzmnlml Rt. közgyűlésén az 1924. 
üzletévro részvényenként 15.000 K osztalék kifizetését ha
tározták. A szelvényeket a Kereskedelmi Banknál o hó 
12-től kezdve váltják bo.
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Több száz illusztrációval, ter- 
^kép- és grafikon-melléklettel 

világsiker
A Ma legjelentősebb 
irói alkotása, történelem

XX, század szemszögéből nézve, 
XX. század embere számára

Az angol és német kiadás 
eddig 4,000.000 példányban kelt 
el. A lexikonalaku, 640 oldalas 
egészvászonkötösii könyv ára

665.000 kor.

Megjelenik ez év november elején

Előzetes megrendelés esetén

csak 44*1.000 
korona, mely összeg május 
elsejétől kezdődőié# h avi 
63.000 koronás részletekben 
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Előfizetéseket elfogad bármely köny v 
kereskedés vagy a kiadó

GENIUS
Budapest VII, Ilka-utca 31. sz,
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Hogy él Heltai Jenő Budapesten 
és hogy élne Parisban, ha véletlenül 

francia Írónak születik
fjl Heggel munkatársától.) Vasárnap délután 

megláttam Heltai Jenőt az,egyik körúti kávé
ház terasszán, amint 
uzsonnázott. H irtelen, 
tott eszembe, hogy

a párisi 
ilyenkor cutawayben 

zIx>Tigchampsbau. a Grand Prixen, es ime,
a pesti Heltai Jenő

még csak a Király-dijra sem ment ki, hanem 
itt"iil egy polgári kávéházban és csöndesen 
issza uzsonna kávéját. Miért? Odaléptem hozzá 
és őszintén elmondtam neki gondolataimat. 
6 derűsen mosolygott szavaim fölött, derűsen 
és megbocsátom). Én pedig tovább fűzve a té
mát, most, 
nekem,

hogy
és hogyan 
dőlt hátra _ _ 
seimre. l^ehet mulatni rajta. íme:

— A francia Heltai Jenő délelőtt 10 órakor 
ébred. Ekkor bejön a komornyikja és ezüst 
tálcán behozza neki a reggeli csokoládéját, az 
újságokat, és a leveleket. Az iró megreggelizik, 
felölti fekete selyem pyjamáját —, mert idő
közben értesült arról, hogy a masszőr és a 
borbély már várja a fürdőszobában. Átmegy a 
fürdőszobába, átadja tos'tét a jótékony hullá
moknak, utána pedig a masszőrje és a bor
bélya veszik munkába. Félórácska pihenés 
után visszatér hálószobájába, ahol a komor
nyikja jelenti, hogy a titkár ur és a gépíró
kisasszony már megérkezett. Ebéd előtt egy 
órai könnyű munka, levelek elintézése, a ki
hallgatásokért jelentkezők, üzleti megbeszélé
seket folytatni akarók, telefonon jelentkezők, 
randevúk és fogadóórák beosztása. A titkár
nak — aki egy tehetséges fiatal iró, természe
tesen — elmondva főbb vonásokban az estére 
megírandó cikk tartalma. 12 órakor ebéd vala
melyik kedves, nyári vendéglőben Champs 
Elyseén, egész egyszerű ebéd — mindenesetre 
egy pohár 
cnámpagni, 
no, nem 
nem csak a .
gyalog megy, ebéd előtt egy kis séta nem árt, 
— ezt annyival könnyebben teheti meg, inért 
hiszen a palotája ott van a Champs Elysée

a tikkasztó kánikuláiban, 
minden ok nélkül az ju-

Heltai Jenő
és cilinderben sétál

már arra kértem meg, mondaná el

is él egy francia Heltai Jenő
— a magyar. Hellai mosolyogva 

a székében és — felelt a kéTdé-

finom 
utánii 

ünnepi 
rendes

benediktiner vagy Fine 
pedig egy havanna, 
alkalomra való, ha- 

mindennapi. A vendéglőbe

megnyílt a

szomszédságában, nem messze a köztársasági 
elnök palotájától, az ElyséetoJ. Ebed után 
hazamegy és negyedórái könnyű alom után 
végre komoly munkához lát. Aszerint, hogy 
legényt ir-e vagy drámát: elmondja titka rimák 
főbb vonásokban — ha regényt ir a következő 
folytatás, ha. pedig drámát ir, a következő je
lenet tartalmát, vagy pedig ha különösebben 
ihletett hangulatban van, ő maga személyesen 
diktálja le a gépirókisasszonynalc a folytatást 
vagy a jelenetet. Azután jönnek a kihallgatá
sok: kiadók, francia vagy külföldi hirlapirók, 
akik interjúért jönnek, esetleg fllmügynokok 
vagy amerikai szinigazgatók, sőt hellyel-kozzel 
mindenféle ajánlólevéllel nagyon kedves fiatal 
nők, akik a színművésznői pályára óhajtaná
nak lépni és ebből a célból hajlandók az Írónak 
bemutatkozJii s noniGSH'k a bennük rejlő lelki 
tehetségeket hajlandók kedves és elmes tár
salgás formájában napfényre hozni, hanem lé
nyük külsőségeit is. — ahogy Parisban mond
ják: akadémiájukat is hajlandók kedvező vi
lágításban az iró müértő szemei előtt föltárni. 
A művészettel való intenzív foglalkozás köz
ben elérkezik a vacsora ideje, amelyet az iro 
most már társaságban tölt el, mert hiszen va
csorára Rochefoucoult herceghez hivatalos. 
Természetesen frakkot ölt, autóba veti magat 
és néger soffőrjének, valamint kedvenc farkas
kutyájának társaságában megjelenik a herceg 
palotájában. Vacsora előtt egy kis cerclct tart, 
jóindulatáról biztosítja a püspököt, aki aka
démiai tagságra óhajt pályázni és bársonyos 
szempillantással simogatja végig azokat az 
előkelő hölgyeket, akik közül legközelebbi 
fürtjének áldozatát fogja kiszemelni. Vacsora 
után aztán klubjába megy, nyer vagy vészit 
egy pár száz aranyat, még megiszik egy kávé
ház forraszán vagy valami előkelő mulató
helyen egy pohár pezsgőt és azután hazamegy 
a szép enyhe májusi éjszakában, miközben az 
autója nesztelenül követi őt a kocsiuton. Haza
érkezve, arra gondol, hogy miutón még korán 
van, jó volna lefekvés előtt egy jó könyvet ol
vasni. Körülnéz a könyvtárteremben, hogy 
mi volna, az a jó könyv ós rövid habozás után 
előveszi most megjelent és eddig százezer pél
dányban elkelt legújabb regényét, olvasni 
kezdi és egy pár szebb helyen fejcsóválva azt 
mondja: a titkárom nem is ir rosszul, ebből a 
fiúból lesz még valami...

*

— Na ós az igazi Heltai Jenő?
— Az igazi Heltai Jenő? ö is fölkel 10 óra

kor egyszerű lakásában, amelyhez most végre 
hozzájutott, miután 8 esztendeig hiába könyör- 
gött az összes minisztériumokban és hatásá
goknál, hogy lakást utaljanak ki neki, ami 
azonban nem történt meg, aminek következté
ben a 8 év alatt mindössze egyetlenegy mun
káját tudta befejezni, azt is olyan szegényes 
körülmények között, hogy nem diktálhatta 
sem titkárának, sem gépirókisasszonyának,
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hanem elejétől végig kénytelen volt saját 
maga kitalálni és megírni. Most végre sikerült 
annyi pénzt kölcsön kapnia, hogy egy lakást 
tudott vásárolni, amelynek két szobája búto
rok hiánya miatt ma is üresen áll. 11 órakor 
bemegy az Athonaeumbu, amelynek irodalmi 
igazgatója és ott dolgozik 3 óráig. Innét haza
megy, megebédel és ebéd után újból vissza
megy, folytatja könyvkiadói tevékenységét, 
kollégáinak munkáit olvassa és — javítja, leg
jobb esetben, ha egy kis szabadideje van, a 
francia iró színdarabját fordítja magyarra. 
Kilenc órakor hazamegy, megvacsorázik és 
legjobb esetben bemegy a Fészekbe, hogy egy 
szerény alsós gyönyöreinek adja át magát. 
Ezért és mert nem jár mindig villamoson, ha
nem néha konflison is, kissé könnyelmű ember 
hírében áll és a bohémok még mindig fejedel
müket tisztelik benne. Alsós után az enyhe 
nyári éjszakában gyalog megy haza, miközben 
autója nem követi a kocsiulon. Minthogy még 
korán van, ő is egy jó könyvet szerelne ol
vasni és kikeresi ő is egyik régi saját munká
ját, amely azonban nem fogyott cl 10'1.000 pél
dányban, mórt csak 20(11) példányban nyomtat
ták és a Move annak idején ennek is megtil
totta a terjesztését. Egypár mulatságosabb he
lyen fejcsóválva mondja: weíHisrossz, ebből a 
fiúból lehetett volna valami...

Egyed Zoltán.

Színházt közlemények:
• Vizsgaelőadás. Az Országos Szinószegycsület Iskolá

jának növondókei vasárnap délután n Fővárosi Operett
színház színpadán a „Tatárjárás”-bán mutatkoztak be. 
Kellemesen tűnt föl a jó együttesben Sarlós Viola Mogyo- 
róssy h uszár önkén te« szerepében, továbbá 
és Lakatos írón.

• A Király-Színház
Áldozócsütörtökön, e lió 21-6n 
esti helyérak.ka.1 tartják inog 
énekesei jutalomjútókukat. Ez 
tos—Jacoby gyönyörű operettje, 
abban a parádés szereposztásban, amelyben mostani fel
újítása alkalmával oly rendkívüli sikert aratott.

• Ma, hétfőn lesz a „Dolly” első Jubileuma a Városi 
Színházban. Hugó llirsch világhírű oporottje, amely 
bűbájos ós példátlanul mulatságos szövegével és pom
pás zenéjével Berlin és Bócs után Budapestet is meg
hódította, állandóan zsúfolt: házak mellett jutott el 
25-ik előadásához. Az ünnepi előadáson is tormészetoson 
a premier nagyszerű együttese játssza a diadalmas új
donságot, amely még soká fogja dominálni a .Városi 
Színház műsorát.

• Stanlszlavszki színészet a Fővárosi Opercttszinházban. 
A Sztaniszlavszki-fóle moszkvai Müvészszinház tagjai 
Ger manóvá, az orosz Duse vezetése alatt a következő mű
sorral fognak vendégszerepelni a Uővárosi Operett
színházban:

Pénteken, május 22-ón. Csehov: ,.A caoresznyóakert.” 
Szombaton, május 23-án, Gorkij: „Éjjeli menedékhely.’* 
Vasárnap, májas 24-én, délután, Gogol: „Stepanceikovi 

falva.”
Vasárnap, május 24-én, este, Csehov: „Vauja bácsi.” 
llótfőn, május 25-én, Gogol: „Házasság.” 
Kedden, május 26-án, Euripidész: „Medea.” 
Szerdán, május 27-én, Ibsen: „A tenger asszonya.” 
Csütörtökön, május 28-án, Ilabindrnnnt Tagoro:

„A király.”
jegyek árusítását megkezdték.

Lengyel Antal

JutaloniJátéka. 
órakor rendes 

kar

A

karének esőinek 
délutón 3 
a Király-Színház 
alkalommal Bródy—Mar- 

. _ . . . u „Szibill” kerül színre
arádés szereposztiiabuii, amelyben mostani föl-
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól ehhez az édesbus, konzorciumos szín
házi időjáráshoz, a Király-Szinházbeli nagy 
jégveréshez?

— Hát csak a Király-Színházat verte cl a jég?
— No nem, de az Unió irodái a Király-Szín

ház épületében vannak és ott péntek óta bizony 
valóságos tatárjárás van. Láttunk angyali sze- 
lidségü primadonnákat, amint napernyőjüket 
thomahawként forgatták fejük fölött, miközben 
rougeos szájukról andalító szerelmi vallomások 
helyett vad csatakiáltások röppentek föl a 
levegőbe. Elragadó naivak vitriolos üvegeket 
szorongattak a markukban és egy temperamen
tumos szubrett nyitott bicskát húzott ki a 
reliküljéből, hogy majd ezzel vágja ki a gázsit 
a főpénztárnak zsebéből, vagy pedig — szíjat 
hasit a hátából. És szidják a „dinasztiát", mint 
ahogy hajdanában, Madarász apó idejében a 
kuruc követek szidták a parlamentben — a 
kamarillát. Hogy a siily olt egye meg őket, ahol 
vannak és ette volna meg, amikor betették a 
lábukat a színházhoz, meg ez, meg az, nem lehet 
ráismerni az emberekre az Uniónál. Beöthy re 
újból úgy néznek, mint egy istenre, Lázár Ödön 
meg úgy járkál közöttük, mint a kakas a kot- 
kodácsoló baromfiudvaron. A konzorciumos 
rendszert ugyanis ő találta ki abban a formá
jában, amely szerint az Unió színházait ma 
reggel óla vezetik, szóval „sein Sistcm"-töl vár
ják a színészek a hetedik világcsudát: a 
rcuzálást.

— Na és mit gondol, fog sikerülni?
— Azt csak a jó Isten tudja. Mert ez most 

már kizárólag tőle, meg a publikumtól függ. 
A Nemzeti Kaszinóban szombaton este egy 
mágnás odaszólt az olvasóteremben az egyik 
urnák, hogy: ö Hz év óta nem volt színházban, 
de ezentúl minden héten kétszer el fog menni 
„ezekhez a szegény színészekhez" valamelyik 
Uniószínházba. Nevetséges volna a publikumtól 
azt kérni most már, hogy quasi szervezkedjen 
arra, hogy látogassa az Unió színházait, ame
lyek máitól kezdve, akiknek a kedvéért a szín
házba jár: a színészek kezeiben vannak, mert 
hiszen részvétből senki sem megy cl szórakozni 
valahová. De miután a színészek nagyon jól 
tudják, hogy a publikum, amelynek rokon- 
szenve kétségtelenül az övék, mégis csak akkor 
fogja őket hathatósan támogatni, ha ebben a 
gazdasági bajokkal tele világban valóban 
valami egész rendkívülit produkálnak, el is 
tannak szánva arra, hogy a legteljesebb gőzzel 
fognak dolgozni és igy a publikum valóban el
határozhatnál egy nemes gesztussal, hogy ezen
túl be fog menni a négy színház valamelyikébe. 
Szóval: az uj deviza: járjunk Unió-szinházba!

— ... És igyunk Gottschlig-rumot, nem?
— Ilyenformán. Az Unió-szinhdzak uj mű

vészi vezetői egyébként tegnap este megalla- 
pitották a színházak legközelebbi programját 
is, kiosztották a szerepeket, a növendék-sta
tisztériát teljesen megszüntették, *ugy, hogy 
már ma estétől kezdve a legkisebb néma szere
pet is az illető színház valamelyik rendes szer
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ződtetett tagja játssza. A programjuk pedig a 
következő: A Magyarban a Pirandello-darab 
Somlayval, Törzzsel és Titkossal, esetleg ezt 
megelőzőleg valamelyik nagysikerű darab re- 
prize. A Belvárosiban egy tipikus krizis-iró- 
nak, Jack Dévainak „Odette" című darabja kö
vetkezik. Ugyanis tavaly, amikor az Uniónál 
a rezsimváltozás beállott, ugyancsak éppen 
Dévai egy darabját játszották, a „Szépségűét. 
Odette egy iró felesége, akitől az orvosok — 
irodalmi sikerei érdekében — temperamentu
mos férjét eltiltják egy időre. Az asszony el
megy egy fürdőre, miután a férjével úgy sem 
élhet ds itt megismerkedik egy diplomatáival, 
akinek végül is — ellenállóerejét a hosszas sze
relmi éhezésben elveszítve — a karjaiba hull. 
Miután azonban férjét végtelenül szereti, két
ségbeesik tette fölött és csak akkor nyugszik 
meg, amikor az anyja elhiteti vele, hogy az 
egész kalandot csak — álmodta. Innét a darab 
címe: „Odette, vagy a megálmodott szerető."

— Óriási,
— A Királyban szerdám meg lesz a revü-opc- 

premierje, a. Blahában pedig újból kabaré 
Ernőd Tamás vezetése alatt. A jövő héten 
meg is lesz az első premier, részint repri-

Vannak, 
csomóan, 
sanzon a 
nek ezek,

relt 
lesz, 
már 
zelcből, részint egész uj darabokkal és magán
számokkal.

— Szóval, kiderül az ég Kökény Ilona fölött?
— Fölötte is, más kabaréstarok fölött is. 

édes öcsém, Bendegúz, egy egész
akiknek hónapok óla nem volt meleg 
szájukban. Képzelheti, hogy ki lehet- 
szegények, éhezve egy kis danázásra.

— óhóriási, bruhaha. Na és mit szólnak a 
kaján Vig-bclick a krachhoz?

— Dolgoznak, öcsikém. Ja, könnyű nekik, 
Blumenthal, akiről azt beszélték a jólértesül
tek, hogy szétvágja az egész társaságot a defi
cit miatt, tudja, mit csinált? Föl a fejjel, 
mondta nekik, lesz ez még rosszabbul is! Ezzel 
szemben, akárhogy haragszik is Ambrus bá’ 
szegény Szenes Bélára, akármilyen rossz is 
szerinte a darab, „A csirkefogó"-nak a pre
mieren akkora sikere volt, minit tavaly ilyen
kor az „Antóniá"-nak. Az emberek úgy ették 
az egészet, mint a tésztát. Részemről példázd 
— pedig maga tudja, hogy szigorú gyerek va
gyok — remekül mulattam és miután Szenes
nek sem volt más célja, tehát a dolog rendben 
is van. Majd h főszezónban játszhaáják újból 
Galsworthyt, — hogy a kutya se menjen be a 
színházba!

— Ahahahi, ez igy van.
— Na látja. Sőt, tudja, mit mondott Jób Dá

niel az este nekem? Hogy nem is játszanak 
több uj darabot az idén, olyan sikert várnak 
„A csirkefogó"-tól. Nem is tudom, a színészek 
közül kitt dicsérjek jobban, Hegedűst, vagy 
Rajnait, vagy Góthékat, azt hiszem, a legked
vesebb mégis Rajna Alice és Sarkadi voltak.

— Na és a Fővárosiban?
— OH igen. Amint, tudja, a Riquette" jön, 

nem Lábassal és nem Pctrással, a bűbájossal, 
akit az a zordon, konok férje sehogyse akar 
visszaengedni a színpadra, hanem Billerrel, 
aki szerdán érkezik vissza Olaszországból, ahol 
csicsergő tanfolyamon volt, miután az uj da
rabban folyton csicseregnie kell. Abban a re
ményben, hogy ez nem fog neki túlságosan 
nehezére esni, miután amúgy is régi hires csi
csergő famíliából származik a kis édes, áttérek 
váratlanul e heti pletykára,

— Na nem ...
— Dehogy is nem. Ezúttal negatívum a 

pletyka, akár egy helyreigazítás a sajtótörvény 
értelmében. Tehát: nem igaz, hogy a fontokban 
is milliomos gróf eljegyezte a gyönyörű báró
nőt, nem igaz, hogy a gyönyörű bárónő válik 
és férjhez akar menni. Ideje volna, ha a pesti 
pletyka békén hagyná őket...

>

ha a pesti

• A kultuszminisztériumban ma 
az operaházi szerződéseket. Ma,

folytatják
______  ___________ hétfőn, az 

Operaház magánénekeseinek második csoport
jával tárgyal Fülci-Szdntó miniszteri titkár a 
kultuszminisztériumban. Ezeknek az uj szer
ződtetés! tárgyalásoknak nagy hibája, hogy 
Radnai igazgató nincs itthon. Ma Pataky Kál
mán. Pilinszky Zsigmond, Pogány Ferenc dr. 
ás Pusztay Sándor kerülnek sorra. Az Opera

Kacagó esték az Apolló-Szinházban!

ház körében arról beszélnek, hogy több kiváló 
tag nyugdíjba megy, viszont többen újra 
B-Iistúra kerülnek. A kultuszminisztérium a 
szerződtetési kérdésekben, hir szerint a leg
merészebb álláspontot foglalja el. Egyfelől 
egyetlen tag sem kap több fizetést, mint 
amennyije az idén volt, másfelől megszorítot
ták a szabadságidőt és szinte korlátlanul ki
terjesztették a föllépések számát, ami azt 
jelenti, hogy a tagok az eddigi nyole kötelező 
föllépés után járó külön föl lépési dijaktól el
esnek. Kötelezték azonkívül az ujonan szer
ződő tagokat arra is, hogy akár a legjelen- 
téktolenebb szerepet is vállalják és énekeljék. 
A férfima gánénekcsck legnagyobb fizetése 
1200 aranykorona, a női tagoké 800 aranykorona 
havonként. A női magánénekesekkel vagy 
szerdán, vagy csütörtökön kezdődnek meg a 
szerzödtetési tárgyalások. A hölgyek jóval 
többen vannak, mint a férfiénekesek, úgy, 
hogy közülük sokkal több áldozata is lesz a 
szanáló leépítésnek, mint amennyit ez a férfiak 
közül követelt.

* Herczog Ferenc uj darabja: „A hídon át“. 
Herczeg Ferenc — amint azt már jelentettük — 
uj darabot fejezett be, amely a jövő szezonban 
fog színre kerülni a Nemzeti Színházban. A 
darabnak eddig az volt a címe: „A magyarok 
hídja", Herczog azonban túlságosan patetikus- 
nak találta ezt a címet és most megváltoztatta. 
Így „A hídon út" lett a uc.iab uj elme, „A hídon 
át“ egyik főjelcnetc eddig egy kedves, magya
ros mulatság volt, amelyet a szerző most 
ugyancsak megváltozott. Egy táblahiró- 
majális színe ; és vidám jelenetét illesztette 
bele a régi helyett. A darab egyébként Kossuth 
és Széchenyi korában játszik és az akkori 
Magyarország ismert történelmi alakjait vo
nultatja föl.

• A Városi Színház hot! műsora. Hétfő: Dolly. Kedd: 
Dolly. Szerda: Dolly. Csütörtök délután: A szevillai bor
bély; este: Dolly. Pénteken; Gyhnesi vadvirág (u,i beta
nulásai). Szombat: Dolly. Vasárnap délután: Cigány
prímás; este: Dolly.

:íi

Japán selymek
gyönyörű mintákkal

Crépe de ebinek
minden színben

Nyers selymek
sima és miufás

Ruhaszövetek
krém és divatszinekben 

■Karton, delén 
szép uj mintákkal 

Eponisok 
csikós és kockás 

Ryhavásznak
. minden színben

Frottier-kelmék 
fürdőköpenyekre 

Butorkartonok 
áthuzatolcra

Vásznak, slfonok
óriási választékban

Csipkék, szalagok
divatos újdonságok

<LEI N
ANTAL

dhratáruh&xftban

Király-utca EQ
Wfw (Akácfa-utca sarok) I

I
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Szombaton este megint
Bevitték a főkapitányságra

' (A Rcngel tudósit ójától.) Három „héttel ez
előtt a főkapitányság kártya ellenőrző detektív; 
csoportjai razziát tartottak egy ui budapesti 
klubban, a Váci-utca 56. szám oZaít Akkor 
nagyon gyönge eredménnyel végződött a 
rendőrség látogatása, de a parancs értőimében 
elkobozták az ott talált játékrokvizitumokat, 
zsetonokat és rulettgépet. A, főkapitányság 
azonban másnap már arról értesült, hogy a 
Váci-utcai klubban tovább pörög a tartalék- 
Tulc*tgén és folytatják a hazárdjátékot. „ Dr. 
Laky Lajos rendőrfőtanácsos, detektivfőnök 
utasítására szombaton este a kártyaellenőrző 
detoktivosoport tagjai megint látogatást tettek 
a rnlettklubiban. Éjszaka 2 óra után a detek
tívek meglepetésszerűen fönt termettek a klub
ban és tetíenértéli a játékosokat. A bankban 
és a tablón 4% millió koronát foglaltak le. 
Huszonegy játékost igazoltattak, akik között 
volt, egy hölgy, több ügyvéd, egyetemi hall
gató, tőzsdéé és kereskedő. Amikor a játékoso
kat már leigazolták, a kapott parancs értelmé
ben a nagy játékterem hosszában fölállított 
rulettasztalt szétbontották, hogy beszállítható 
legyen a főkapitányságra. A rulettasztal köze
pére vájt kerek medencében a múltkorinál jó
val nagyobb és tökéletesebb rulettgépet talál
tak a detektívek. A gépet egyenesen Parisból 
hozták Budapestre. Amíg a rendőrtisztviselők 
a razzia epilógusával voltak elfoglalva, észre
vették,

hogy a husz-hariuine millió értékű rulett
gép hirtelen eltűnt.

razzia volt a Váci-utcai nMlubban
nz elkobzott rulettgépet és a rulettasztalt

Keresni kezdték mindenütt, mert a gépét be 
kellett vinniük a főkapitányságra. Hosszú ku
tatás után találták csak meg a padláson,

ahova frissiben vitték föl s a tetőrésen ki
nyomták a háztetőre a kutatók elöl.

A gépet, amelynek behozatala kissé nehézkes 
és Pesten egyáltalában nem kapható, meg 
akarták menteni. A rendőrség megindítja azok 
ellen is az eljárást, akik a razzia után a detek
tívek elől igyekeztek ellopni a már lefoglalt és 
elkobzott rulettgépot.

Nem szabad a napilapok szer
kesztőségének kirakatában ki

függesztett híreket olvasni
MarSfftovccta fíSkapífáciy n.iBpipac'ancsa 

a hírek olvasói: ellen
(A Reggel tudósitójától.) A budapesti főka

pitány vasárnapi napiparancsában különös 
intézkedésre adott ki parancsot. Arra való hi
vatkozással, hogy a Körutakon a gyalogjáró
közlekedést sokszor megzavarja az a nagy em- 
beráradat, amely az egyes lapok kiadóhivata
lai előtt a friss napihireket, de főleg a lóver
seny- és sporthíreket lesi, a főkapitány eltiltja 
a kiadóhivatalok előtti „céltalan ácsorgúst' és 
csoportosulást. A napiparancs különben a 
maga egész ékességében igy hangzik:

„Az egyes napilapok szerkesztőségei és ki
adóhivatalai — amint ismeretes — a fokozott 
érdeklődésűn igényt tartó napihireket rövid 
kivonatokban az üzlethelyiség kirakataiban 
kifüggesztett plakátokon közük a közönséggel. 
Ennek következtében viszont sűrűn előfordul, 
hogy a híreket olvasó közönség, különösen az 
Erzsébet-köruton, főleg érdekes sportesemé
nyek alkalmával, a kiadóhivatalok (szerkesz
tőség) kirakatai előtt a járdát egész terjedel
mében s oly zárt sorokban foglalja el, hogy ez
által a gy aló (/közlekedés ott lehetetlenné válik, 
illetve kénytclenségböl az úttestre szorul.

Minthogy a forgalmas útvonalak járdáinak 
ilymódon való elfoglalása nemcsak a gyalog
közlekedési, hanem, már említett körülmény
nél fogva a közúti ' forgalmat is nagymérték
ben zavarja s könnyen baleseteket idézhet elő, 
Budapest székesfőváros tanácsa aziránt kere
sett meg, hogy a forgalom, biztonsági szem
pontból kifogásolható és a gyalogközlekedés 
biztosítása tárgyéban alkotott szabályrende
letbe ütköző ezen állapotok megszüntetése, il
letőleg a gyalog közlekedésnek a szóbanforgó 
helyeken való rendezése iránt saját hatáskö
römben intézkedjem. A székesfőváros tanácsá
nak ezen megkeresése folytán, föntemlitett 
okokból kifolyólag utasítom az érdekelt kerü
leti kapitányságok vezetőit, hogy a kiadóhiva
talok, szerkesztőségek előtti céltalan ácsorgás 
megszüntetése céljából a szükséges intézkedé
seket haladéktalanul tegyék meg."

Eddig a rendelet. Nem vonjuk kétségbe, 
hogy az emberek torlódása a gyalogjárón meg
akasztja néha a forgalmai, de mégis kívánato
sabb, hogy az emberek a kifüggesztett hírek
ből, mint a főkapitány urnák ebből a stílusos 
remekéből tanuljanak meg olvasni és fogal
mazni.

IX'

Mosóoszt&Bys
Grenadin minden sziliben ..., 
Mintás delén és zefirek............
Azsurfüggöny, etamin............ .■
Divatinintás cérnagrenadin, duplaszéles . . 
Selyemfényű ruhavászon £}£{$£ 
Buretvászon öltönyre 90 cm. sz. 
Francia cérnamarocain, legújabb minták , 
Selyemfényű liberty batiszt..

11.800
13.500
16.000

* 22.000
24.000
27.750
29.000
28.500

6y® pjuszö vetoszftáBy:
175.000

85.000 
120.000 
178.000 
157.000 
33.000 

175.000 
175.000

Kabátkoverkó, XVSí
Kitűnő használati öltönykelmék 
Divatmintás öltöny keim ék ... 
angol divatöltönykelme/ujdMság' 
Raglánkelmék, tartós minőség 
Oivatkockás alj- és ruhakolme, dupiaszéios 
Eolinszövésii kosztümkelme, tiszta gyapjú 

Kombinált öltönykellékcsomag
(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konff ® kcEéoszft&lly i
(Csak Cnlvln-lóra áruházunkban)

Női koverkókabát, 480.000 
Angol Homespun női kabát SvdSg 
Divatcsikos aljak..........«.*.<<
Trikózsemper, i^m&ínbon » 

Fehér grenadinbluz 
Férfi gumi esőköpeny ,., ,

Kés* n»J ruhákban nagy válasszák

a7s» 3 és 4 méteres 
szövet-, selyem* és mosó-

16.500
21.000
25.000
23.000
38.850
45.350
50.009
19.450
14.800

146.150
299.000

580.000
89.000 

125.000
89.000 

298.000

VászonosztáBy:
Fenyves mosott sifón «
Bőrerős angin ........................ ..
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsifón, 83 cm széles . ................. ...

Batisztsifón, 130 cm széles ....... 

Pamut lepedővászon, iso cm széles 

Pamut paplanlepedővászon .Síi” 
Kitűnő törülközők .....................
Pohártörlő.....................................
Kávéskészlet, ftÖyes .................

Príma fehér és színes pikétakaró

(Csak Císlvtn-téo-3 árr-hjazusíkfoonj 
Női harisnyák, minden sziliben 
Fátyolvékonyságu női harisnyák, . 
Férfizokni, tartós minőség . .. 
Divatmintás és hímzett zokni, kitűnő minős. 
Gyermektrikó minden szinbin 2—6-ig 
Gyermek apacstrikó minden színben 
Férfltrikóminden színben Hr 
Fürdőtrikó, kitűnő minőség ,. 
Gyermekzokni, mintás, több szilben. 
Külödlegas mintájú női mollények .

SeByemosztáSys 
Trikóselyem, ^i8P°s,y“m.bö1: ,120 ,c.m\ 
Csikós műselyem, 
Liberty-selyem ruhára, JKJ™ . 

Crepe de Chine, kitűnő minőségű.. 
Selyem-marocain, („ffik!°.’a.l,.b.. .

9.000
33.000

7.000
33.000
15.000
25.000
30.000
40.000
10.000

148.000

49.000
59.000
86.000 

115.000 
133.000

A
5.600

33.000
33.000
79.550
80.000
66.600
42.500
70.000 

170.006 
215.000

500

fehérnemfiiosztáBy s 
(Csak Calvin-tdt'1 Aruhítznnkben)

Női batisztzsebkendő, azsurral 
Női nappali ing, "hKJ ...............

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

Batiszt szoknyakombinó, íísirrai 

Sifón naflrágkombiné, Kr4oi 

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

Valancien-csipke..........................
Menyasszonyi és babakelengyékben

nagy választók

FÉrff if ©frfiéf nenríiíosztály:
(Csak Calvln-téri iruhfiiunkhan)

Fehér azsurozotf sifón zsebkendő............
Színes nappali ing, f/rraY1.0.’1. .‘r.n.1. 

Flanelt sport férfiing, két gaiiórmi 

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

Pyjaina öltönyök, nagy választékban

Mintákat SS3

10.000
69.000
85.000
92.500

103.600
64.750
31.500

214.600

(
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Miért tiltották be a „to Gargoimes4-itiimet Páriában?

A menyasszony rájön, hojry megcsalja őt a 
vőlegénye.

Bosszút áll: megismerkedik az utcán egy 
férfival. .Szálloda — ölelés — aztán menekülni 
akar a meggondolatlan lépés vádja elöl... 
Vagy... Nem lehet a nő a szerelemben ugyan
olyan szabad, mini a férfi?

Itt, ennél a problémánál kezdődik Lerbler 
kisasszony legény étele.

*
N közönség jól ismeri u párisi „La Öarpon»e’‘- 

lmtrányt. A Heggel éppen legutóbbi számában 
közölt szenzációs beszélgetést MargnerlLte úr
ral. Tudja azt is, hogy a híres Margucrittc- 
regénybol film is készült -- és ezt a filmet 
Parisban bet illőt Iák. (Legutóbb betiltották 
Prágában is.)

A film bűne, amelyért nagyon sok helyütt 
nun kerülhetett vászonra, az, hogy rendezője 
szinte a túlzásig hűen ragaszkodott Margucrlt- 
iehez. Nemcsak- Lerbior kisasszony szerelmi 
fölfogását, az clfitisodoll nő férfiéletét, liánom 
a. ..La Garoounc" társadalmi tendenciájú rész- 
jeíeit is kíméletlenül megelevenítette a ren
dezi) a filmben. A háború gazdagjai, a pnrve- 
iiük. a 1'öll'uvalkodottak. a kapzsiságukban 
mólodén és az emberi

ki-
tisztesség korlátáit nem

hz oiKMíioiris csodái — SéhJ.en
Róma, az örök város, komoly és ragyogó méltósággal 

őrzi mull évezredek Imii ura int. és álmait. A boldog Hö
rög- kor márványaiban őrt áll :■/. idő és misztikus cso
dál, knl tölti meg a róinr.l é.ö •••!.,-ik-it.

Laurctte Taylor és 7’cm Voorc, a kiváló íllm- 
diya és férfi sztár lc.'iijabb filmje, az „E'f!) éj 
il<:mában ‘ íökélcte.s képét í’rsti a római éjsza
káknak. Titokzatos, okkvllista csodák pereg
nekle a szemünk elölt, minden idegszálat le
kötő elevenséggel. >Szen ve dél.v es szerelem, hip
nózis, 6zellem.iárá.s — é« mindez: egységes, 
lebilincselő érdektsségii mese keretében,

A siker, amely a bemutatót követte, természetes. Meg
lepő, ||,| és m< gis irodalmi Ilim az „Kun éj IPinhlban" 
és mc' . rileim-li.e a tapsokat, amellyel az elragadtatott 
b'-zól; b mnrállák értékeit. Az „Kein /’/ Hömrlban" cgy- 
id ben k.-riil színre „ Coi'V/n-.S';iipo’és a Krimurd- 
bnn. A ('<>rri»-S-,htliéz bemutatja még ezenkívül a 
„Féifbilc férfin" cimii, gyönyörűen színezett Ilimet és a 
II i: <td„t, Ifékeffi/ l.iis.ló iirdifi nwtfliirwi konfci'il! A 
Kanifinibati szí-,re l.orii) az ../■.'//>/ éj Ihimfil.’nn" mellett a 
„HöpülO halál" cünü izgalmas íllmdráina is.

ttömafi tyszaltók — a Tű-snozifóan
A kánikulai hőségben fulladozó Pestnek kétségkívül 

legkellemesebb szórakozóhelye a 7'd-mosi. Iliié és üdítő, 
kényelmes és szép és iirtiszlikus keretbon szórakozik itt 
ősienként a magyar főváros közönsége, amióta a tava
szinak nevezett nyári sz-zou megkezdődött.

Pétiteken az „Egy éj Kómában" cimü gyö
nyörű és nagyhatású misztikus film került be
mutatásra, természetesen zsúfolt ház előtt. A 
fö-.lídj ütő alatt orkánszerii tapsviharok fo
gadták és jutalmazták a csodálat ramédló film 
meglop: léseit, amelyek a csodák biroda lmába 
vezeti ói; el a közönséget.

Hasonló hatást keltett a „Férfiak férfltt" cimii színes 
fllinntlrakció is. Nagy sikert aratott Sárost}/ Mihály, 
aki gi'iros mii vészeiével ragadtatta el a közönséget. 
Egy férj mondta r. feleségének előadás után:

l átod, édes, föiö b-g's külföldre utazgatni. Egész 
!’■ mát mcgi ■'llmtluk egy .áru - és még csak utaznunk 
sem kellett. Olyan varosban, ahol ilyen intézmények 
vannak, fölösleges gond a nyaralás. Mi a f'J mmib’in 
nyaralunk az idén.

Sp-ardvoS rMúvezér és marchéza 
szerem regénye

(Ide, friss hangulat. Az égen apró esillagoeskák hu
nyorogunk reánk és előttünk csodálatos szépségekkel tőle 
spanyol lilm pereg, /f zenekar operadarabokkril kíséri. p 
filmet, amelynek poétikus szépségei szívből fakultak 03 
sziveket simogatnak.

„Tüzes vér" rt film címe. Izgalmasan érilokos 
c^c leien lény. Tönkrement spanyol grófnő és 
vad, zabolátlan, nemes szépségű rablóvezór 
szerelmi regénye. Az örök harc: a nő <\s a 
férfi közt, lus egyik som győz, mert mimi a

lA MOZGÓKÉP-OTTHON
l! óriási sikerű műsora:
j Harrv Hiii. a mesterdeteldiv legújabb kalandjai

7 fölvonósbtin

Daiddy’s ESoy
Rlebard Tnlmatlffe vcnU4cifáf4ka

5 fölvonásban

Hatold Lloyd: Tessék mosolyogni
Iburleszk

Joa fiohki
i AH Baba és a 40 rabló

burleRzkvigjáték '
Diiirmló

Előadások: I, r, R, in órakor
anr»n*ir t« itat, jmuwmi mgü—» ■» mnfiMH'Gfiu 1■ ■ mWw

rí

'lem Mfix ós Barbara L.a Marr 
legifjabb szenzációs Hímjei a 

M&Fkws EmHia Park
jj 90-Skt

•rirnn-vmw -irrm -. ■/ Pw<rW'W««m i iiíirwrrf ■»••**•*r’11 

ismerő „nagyok" fölszisszentek, amikor a re
gény oldalairól a mozivászonra kerültek.

S az „erkölcstelen" filmet betiltották Páriá
ban.

* /
Móniin TlQuge, szerelem, ópinmtlvornyák, ka

landok és viszonyok: egyik sem az, amin külö
nösebben megütközik vagy niegbotránkozik a 
párisi erkölcs. A „La 'Aarconne'-filmet néhány 
túlságosan ismert francia közéleti nagyság 
szerepeltet'se ítélte halálra addig —, amig az 
inkriminált részeken nem változtattak.

Maga a film? Érdekes. Néhány ívsz le te ta
lán nagyon is merész kísérlet. Az élet, a szere
lem néhány olyan biznrságának vagy extra
vaganciájának életrekeltése, amelyek még re- 
E Hlyekben sem mindennaposak, a mindennapi 
életnek azonban eléggé gyakori és megszokott 
fázisai. Megoldásuk rendezésben és fotografá- 
lásban ötletes, tinóm, ízléses. Aminthogy finom
és ötletes a Ma rgneritíe-regényből készült film 
magyar elme is: „A párisi pillangó". Nálunk 
álarcot kellett tenni a cinné — csak így en
gedélyezték a filmet... (v. a.)

„A párisi pillangó." Francia űlnililtrakció R fölvonás- 
ban. — (’í'ii'örti'ldC'l a Corvin, Kant'iri és Td-motibán,

kettő fölött ott van az egyetlen, legyőzhetetlen 
ur, a szív, a szerelem és az ifjúság!

Az izgalmak okozta verítéket szellő simo
gatja len homlokokról. Hol vagyunk? Milyen 
mesebeli helyen? Eláruljak: a Kert-mozi ün
nepélyes megnyitó előadúca ez.

Hihetetlenül gazdag n program. A „Tüzes 
vér“-cn kívül egy íré ik nagy élebk'p fut még, 
az ..Emberek |u úiá.i;> ’. l inóm, asszony! tollal 
rajzolt regény ez, i mi-m;. ikus év. színe-: ked
ves és meghaló. Olyanfólo a hatása, mint a 
langyos fürdőnek: álomba ringat és meg
nyugtat.

De a műsorról való bcv.ámólónak még mindig nincs 
vege. Meri n két Imtfiilvmiásos imgy filmén kiviil két 
b.-dhiHnniil kedves amerikai Imrle'zlíct is bemutat .-i Kéri- 
ino'.í agilis igavgalósága. Harsogó luicnp.is, derült* jó
kedv és trps l'- oulja min i a kél biirleszket.

Az ehíj'-lckből ité-lve a Kcit-noizi egy csapásra és telje
sen magához hóditolta Budapest nvári közönségét, gn- 
vallérosan bőséges műsorával és műsorának értékével.

Piáidé Lfia és Fosa Mri írj SShrJei
Pully Lia, a világhírű filmdiva tudvalevő

leg budapesti leány. Így .számunkra fokozott 
érdekességgel bír az a hír, hogy a csodálatos 
fekete szépség uj filmet fejezett be. Pully Lia 
u.j filmjének „Nagyvárosi liliom" a címe és 
egy szegény leány küzdelmes életét és győztes 
holdogulámát rajzo-lja meg benne a címszereplő, 
Budapestről elszármazott világhírű filin- 
szim'sznő.

Pola Negri Is befejezte nagy filmjét, amely
nek fölvételei majdnem egy évig tartottak. A 
csodálatos karriert fülelt eigáuyleány uj 
filmje a „Velencei kurtizán", fölülmúlja Pola 
Negri összes eddig volt szerepeit. Pola Negri 
mellett Harry Liedlkc játssza a férfifőszei'epet.

Mint külön crdckcsscget cmliliük meg. hegy egyik 
bml.-ipc«ti .‘zinházi lap éppen míisf közli l’di'i .■tudornak, 
n Ichötfiégcs fialni irónnk l’ola h't'aii ciciéről irt :mgy- 
linlásn filmregényét. Úgy Pola Nrtni, mint PitH/f Lia 
legújabb filmjei köztdesen bcmnlalánra kerülnek lhida- 
pesten is, mert a (h niur filmráll ’lat már inegszorcRIc a 
magyar előadás jogát.

NogtjöF Hlmszinész viSágsIlíere
K? az a Gttaries Ray?

A Millenáris pályán gyönyörű uj Kert-mozi 
épült, amely a múlt héten tartotta szczóiinyitó 
előadását, szép és előkelő közönség jelenlété
ben. Az tij. Kert-mozi tulajdonosa és, vezetője 
a kitűnő Hévész Arthurné, aki férje társaságá
ban igazgatja Budapestnek ezt a legújabb és 
legkellemesebb nyári moziját. Az uj Kert-mozi 
nívóját garantálja az a tény, hogy ólén Ré
vészek állnak, akik óvókén át vezették a régi 
Kert-mozit is.

A fOvdrot legszebb és legjobb 
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A megnyitó olőadúson n „Loányltérét'* cimü film- 
attrakció Bzercpolt, egy monumentálisán igaz ás mély 
íllmdráina. Föszcroplőjo, Charles Ilay ezzel a szerepével 
emelkedett a llhnsztárok első soraiba. — Ki ez az uj 
mozicsillagl — kórdezto mindenki. Megmondjuk: magyar 
ember és nem is olyan régon még — Sugrlr Kdrohjnak 
hívták! Kiegészítette még a megnyitó előadás pompás 
műsorát a „Kísértetek klubja" cimü misztikus Ílím- 
dráma, amelynek Ilicharil Talmadge a főszereplője. Ez 
utóbbi film feliratainak lrodnlmisúga. színes és erőteljes 
magyar nyelve lladó István iróniiivészetét dicséri. A 
közönség lelkesen és hálásan fogadta a bemutatókat és 
az uj szórakozóhely megnyitását.

Még csílWrtöhíg a „Tízparancsolat!“
Jóval túl a századik olőadásou: még mindig 

nem fogyott ki a budapesti mozilátngató kö
zönség érdeklődése az utólérhetctleu filmóriás: 
a „Tízparancsolat" iránt. Az általraios, nem 
csökkenő érdeklődés arra kényszqritctte a 
Hoyal-Apolló igazgatóságát, hogy újabb egy 
hétre, most már a nyolcadikra prolongálja a 
j’aramount-íllrngyárnak ezt a remekművét. 
Csütörtökig még a „Tízparancsolat" marad a 
Hoyal-Apolló műsoré n.

A magyar lilin.iákszás történetében példa nélkül áll a 
„Tizpai unesolal" sikere. Nem volt film eddig, som ebben 
a Szezonban, sem az olmultnkbnn, amely ilyen sokáig 
uralni tudta volna egy bemutató mozgószinliáz műsorát. 
A mérlegel könnyen fölállíthatjuk: példátlan a síkor, 
mert példátlan a filmalkotás; példállan a siker, mert 
színtiszta művészet eszközeivel váltin ki a hatást. És a 
közönség szereli, pártolja a művészetet. Sőt csak a mű
vészetet hajlandó igazán pártolni.

A szozoíh SíéC legjotete Hímjöüől kissszíiHus 
aliirateiiCiS c8kiti$g rendez az Orion

Az OrfoM-ÍIliugyár és filmkereskodelmi rész
vénytársaság érdekes terv megvalósításába kez
dett.' A legelőkelőbb pesti mozgószinházakban 
klasszikus atlrakciós ciklust rendez a szezon 
hét legjobb filmjéből,

A gazdag anyagból nehéz volt a. válogatás, 
do szerencsés kézzel valóban sikerült kiválo
gatni azokat a filmeket, amelyek belső tartal
muknál, művészi és irodalmi értéküknél fogva 
ténylegesen az idei szezon leghatásosabb és 
legszebb filmjét reprezentálják. .Ezek a filmek 
a következők:

„üt a boldogság felé'
„A zendai fogoly"
„A fehér apáca" 
„A három korszak" 
„A négy lovas" 
„Madame Dubarry" 
„Scarainouche"

Az Orion, amely mindig vezetett abban, 
hogy filmjei a legjobbak ós legértékesebbek, 
ennek a ciklusnak rendezésével bizonyítani 
fogja, hogy kulturális szempontok vezetik 
elsősorban u filmek i’orgalo-mhaliozntaláná’.

VlcfoF Marffueritte Bydapesíen
Victor Mnrgucritto a modern francia irodalom hires 

reprezentánsa. Vilkighirét egy föltünést keltő affér ala
pozik még. amely „I.a Garconno" című könyve körül ke
rekedett. Elvettél; tölo a becsületrend lovngkerppztjét, 
megfosztották akadémiai tagságától, mert könyvében a 
háború utáni Pórin orkölccét loplez.to le kíméletlen realiz
mussal. A francia irodalmi és művészeti élet kél pártra 
sznkndl. Az egyiknek León Dnudet állt az élére és l:aza- 
árnlást olivnsott. a népszerű Író fejére, a másik párt Ve
zére Analolo Francé volt, aki a művészet s--.nbad-ága ne
vében teljes abszoliteii.í követelt Mnrjítierillo számára. 
Aztán eljött az elégtétel ideje is. Vietol- Mnrgm’rifte, 
mint annyian mások, akik elég merészek, hogy koruk 
erkölcseit bírálják — visszakapta lovngkeresztjét, akadé
miai tagságát s ma már azokban a körökben is népszerű, 
ahol két év előtt még kiátkozták.

Mindezt abból nz alkalomból mondjuk el. mert n jövő 
héten a Corvlu-Szinház, Kamara és Tó-mozi Margucrille 
filmet fog bemutatni. A példátlanul érdekes premier ná
lunk is igazolni fogja a nagynevű franciát, aki, ha léniái 
merészek is: végül mégis csak egy tlsztultnbb világföl- 
fogás hirdetője. A három előkelő mozgószinliáz jövő csü
törtöki premierje tehát n szezon cseinényo lesz.

MÁRKUS EMÍLIA PARKI
A B1ÍG1 NEMZETI SZÍNHÁZ HELYÉN 

RAKÖC’ZI-UT É8 Ml’ZEl’M-KÖItUT BAKOK I
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WSARNAPI5PORT
Súlyos vereséget szenvedett 

a Bolton Wanderers megerősített csapata 
FTC—MTK—UTE—Vasas kombinált—Solton Wanderers 4 b f (3slJ 

Rendkívül lelkes játékban értékes győzelmet arattak a magyar játékosok, akik 
között Orth vezérkedett

Clllöl'Utl pálya — 20,000 néző — Bírás Sváncsics Mihály
(A Reggel munkatársától.) Húszezer fana

tikus sportrajongó fonta körül vasárnap dél
után az európaS(Zerte híres Üllői-uti pályát, 
hogy szemtanúja legyen egy olyan heroikus 
küzdelemnek, amelyben

a magyar becsület forgott kockán.
A Bolton Wanderers futballnni vészei ugyanis 

revánsot akartak venni múlt vasárnapi fél
eredményük után és ezért

Angliából távirati utón kértek erősítést.
A fölfrissitett angol csapat azonban — bár 

klasszikus futballt játszott — nem tudott meg
mérkőzni a magyar legénység ellenállhatatlan 
támadó erejével, mert

Orth, a mezőny legjobb embere, 
szüntelen rohamokra tüzelte társait, mégpedig 
olyan eredménnyel, amely örökre emlékezetes 
marad.

A legjobb magyar biró, Iváncsics Mihály, sípjelére a 
nagy ellenfelek a kővetkező fölállításban szerepeltek:

FTC—MTK—UTE—Vasas-kombinál t (zöld-fehér): Amsell 
— Fogl II., Fogl III. — Fuhrmann, Sándor, Tomecskó —• 
Scnkey II.. Takáts, Orth, Jeszmás, Kohut.

Bolton Wanderers (fehér): Pym — Grecnhalgh, Finay — 
Howard, Rolly, Jennings — Buthler, Jack, Smith I., 
Smith II, Wizzard.

A 6. percben Tomecskó labdája Orthoz kerül, aki egy 
angol játékost kidribliz és

25 méterről bal lábbal a későn elvetődő Pym mellett 
a kapu balsarkába lövi a labdát: 1:0.

Pár pere múlva Smith centernek nézeteltérése támad 
Fogl Józseffel. Utána rögtön Orth újabb bombája fog
lalkoztatja Pymet. A közönség bámulatos izgalma között 
folyik a szép mérkőzés, amelyben különösen Sándor és 
Orth vezérkednuk. Határozott magyar fölény közben

Scnkey II. beadásából Jeszmás védhetetlen gólt fejel:
2 : 0. (15. p.)

Rózsahegyi legyőzte Gerő Ferencet
Kireífy "Pál, Selíoni és Bapsy pompás 

szereplése a válogatóversenyen.
(A Reggel tudósítójától.} Vasárnap egész napon át foly

tak a BBTE atlétikai versenyének küzdelmei a lágymá
nyosi pályán. A jól rendezett miting keretében dőlt el, 
hogy kik fogják színeinket képviselni a berlini nagy 
nomzotközi atlétikai viadalon. Nem egy verseny végző
dött meglepetéssel.

Főbb eredmények:
Válogató versenyszámok: I. Rúdugrás: Győztes Kar- 

lovits (MAC) egyedül. — II. 100. méteres síkfutás: 1. 
Rózsahegyi (MAC) 10.8 mp. 2. Gerő Ferenc (KAOE) 10.9 
mp. 3. Hajdú 11 mp. 4. Juhász (MAC) 11. mp. (Gyönge 
hátszél!) — III. Diszkoszvetés: 1. Egri Kálmán (MAC) 
41.40 m. — IV. Távolugrás: 1. Somfay Elemér (MAC) G68 
cm. 2. Bakó 658 cm. — V. 1500 méteres sikfutás: 1. 
Bollonl (MAC) 4 p. 13.2 mp. 2. Bejczy (MAC) 4 p. 16.7 
mp. — VI. Gerely vetés: 1. Szcpcs-Strauch Gyula (MAC) 
54 m. 45 cm. 2. Gyurkó (FTC) 54 m. 20 cm. — VII. 10.000 
méteres síkfutás: 1. Király Pál (ESC) 33 p. 26.8 mp. 
2. Grossz (MTK). 3. Kultsár (MAC) föladta. - Vili. 
110. méteres gátfutás: 1. Iíahn (MTK) 17.2 mp. — IX. 
400 méteres síkfutás: 1. Barsy (BBTE) 50.9 mp. 2. Ju
hász (MAC) 51 mp. 3. Kurunczy (MTK) 51.6 mp.

Futás Bécsen keresztül. (A Reggel tudósitójának tele
fonjelentése.) Vasárnap délelőtt futották a nagy stafétát 
Bécscn keresztül (7200 méter). Győzött a WAS 17 p. 8.6 
mp.-es rekordidővel. 2. IVAC 17 p. 10.7 mp.

A MAC és a BEAC jutott a kardcsapatbajnokság döntő
jébe. (A Reggel tudósítójától.) A kardesapatbajnokság 
előmérkőzései során a küzdő felek a következő eredménye
ket érték el: MAC—BEAC 19:2, NVC-VAC 11:5, BEAC— 
VÁC 11:5, MAC—NVC 10:6. NVC-BEAC 8:8, MAC-VAC 
14:2. Végül u megismételt BEAC—NVC-meccsben a BEAC 
győzött 9—7-re. Végeredményben u vasárnapi előmérkőzé- 
6ekből a MAC és a BEAC jutott a döntőbe.

Sáffhy nyerte a Bol’d’Or vándordijat a KAC 
szezonnyitó kerékpárversenyén, amely a Mille
náris-pályán a következő főbb eredményekkel 
zárult:

I. 1000 móteres főverseny: 1. Eigner (FTC). 2. Pirltv 
(FTC). 3. Pfeiftcr (MTK). 4. Grimm (Edison). Utolsó 
200 méter: 13.4 mp. II. 50 kilométeres embervezetóses ver
seny a „Bol’d’Or" vándordíjért: 1. Sághy (BTC) 1 6. 14 n 
57.2 mp. 2. Kozdon (Jóbarát KK). 3. Rcichert (Jóbarát).'

Bécsi futball. (A Reggel tudósítójának telcfonjelentése.) 
Hakoah—Amateure 3:0, Wacker—Rapid 5:3, Admira—VÁC 
3:1, Sportclub—Rudolfshügcl 4:0.

Szenzációs harcban úgy játszik a magyar együttes, 
mint még sohasem és

a 19. percben Talráts védhetetlen lövéssel megszerzi a 
harmadik gólt is,

Az angolok szélsőik révén heves ellentámadásokkal pró
bálnak eredményt elérni, de a Fogl-gát áltörhetetlen. A 
magyar csatárok előretörései most többször megakadnak, 
mert

az' angolok egy bekk rendszeri! Játékkal védekeznek 
és ennek eredményeként lélekzcthez jutnak, sőt a 30. 
percben komort érnek cl. Rövid „angol élet" után új
ból a magyar fiuk támadnak és csatáraink valósággal 
bombázzák az angolok kapuját. A 10. percben Orth el
hagyja a pályát.

Két perc múlva korncrből Jack fejjel védhetetlen 
gólt lő: 3 : 1.

A 13. percben Nikolsburger áll a csapatba. Félidő: 3: 1.
A második félidőben

a magyar csapatban dr. Máriássy Lajos szövetségi kapi
tány rendelkezésére Sándor helyét Miiller foglalta cl, 
Orth helyett pedig továbbra is Nikolsburger szerepel, 
do mint balösszekötő. A center posztját Jeszmás foglalta 
el. Bár igy a magyar csapat meggyöngült, a csapatból 
nem veszett ki a lelkesedés és támadásokat támadásra 
halmoznak. Csak az 5. percben szabadulnak fii) az an
golok és főként Vizzard előretörései veszedelmesek. Köz
ben Orth megjelenik a tribünön, a közönség viharosan 
tüntet mellette. A 15. percben Smith I. irtózatos erejű 
lövését Amsell pompás elvetéssel az utolsó pillanatban 
teszi ártalmatlanná. Némi angol fölény alakul ki. 
Vizzard és a rrilliáns technikájú Jack révén. A 20. perc
ben a biró Fogl Il-t durva bclclépésért meginti, majd 
rondreutasitja.

A 24. percben Jack félelmetes erejű lövése hajszál
nyira ment cl a kapu fölött.

Az utolsó öt percben kolosszális végkíizdclcin fejlődött 
ki ós a 41). percben Takáts pompásan helyezett lövéssel 

négyro szaporította a magyar gólok számát: 4 : 1!
Egy perc múlva Smith lövését fogja Amsell, pillanatok 
múlva Buttler terül el a földön, de csakhamar magához 
tér. A megítélt szabadrúgást Amsell bravúros elvetéssel 
menti, majd egy újabb előretörésnél közvetlen közelből 
boxol ki egy rettenetes erejű labdát. Ezzel véget is ért 
a nagyszerű küzdelem. Gerhárd Lajos.

Újból győzött a BEAC 
a bécsi CricKettereK fölött 

BEAC —Crichetter 4:1 (2:0)
(A Reggel tudósilójától.) A nagy angol-magyar üközet 

előtt a lelkes egyetemisták ütköztek meg a Crickcttorek- 
kel, akiket legutóbb Bécsben 3 : 2-re győztek le.

Az első félóra minden különösebb érdekesség nélkül zaj
lott le. A 28. percben Pesovnyik megsérült ós pár percro 
kiállt. Az utolsó 10 percben azután a BEAC-csatárok 
erősen belefeküdtek a küzdelembe és előbb I’luhár (37. p.), 
majd Erhardt (41. p.) két pompás góllal terhelték meg a 
bécsiek hálóját. Ezután még több lövés ment a Crickcttc- 
rok kapujára, de sorra cét tévesztettek. Félidő: 2.* 0.

A másodjk félidő első fele változatos játékkal telik cl. 
A BEAC-nak van több gólhelyzete, de nem tudja ki
használni. Különösen I’luhár beadásai mintaszerűek. A 23. 
percbon súlyos védelmi hibából Göschke a védést meg 
sem kisérlő kapus mellett 20 méterről gólt lő. 2: 1. Pár 
perc múlva a Bolton Wanderers játékosai a közönség 
tapsai között jelennek meg a pályán. Az egyetemisták 
nomsokára clőrelendülnek és több Ízben hozzák veszede
lembe Kemény kapuját, amig végre Erhardt a 34. perc
ben egyéni kitörésből közvetlen közelről a kapus kezei 
között háromra szaporítja a gólok számát 3; 1. Három 
perc múlva

Pluhár Ideális ccntcrezéséből Erhardt pompás fejessel 
védhetetlenül a kapu jobb felső sarkába vágja a labdát: 

4 : 1.
Ezután a lövések zápora hull a bécsiek kapujára.

August SchafTcr és Anton Welt, az osztrákok két büszke
sége Budapestre jön és résztvesz a május 21-iki első 
nemzetközi versenyen a Millenárison. —Értesülésünk sze
rint. a Csillag KK lehozatja II. Kaletát is, aki Bániezkyval 
és Tóthtnl veszi fői a küzdelmet. Utóbbiaknak ez lesz első 
versenyük, amelyet mint professzionisták futnak le.

Sándor lesz a centerhalf 
a belgák ellen

(A Reggel tudósítóidtól.) Máriássy Lajos dr. 
szövetségi kapitány az angol—magyar-mérkő
zést trióinak tekintette a belgák elleni ütkö* 
zetre és még vasárnap este összeállította u 
válogatott csapatot, amely a következőképen 
fest:

FIscher •
Fogl II. Fogl III.

Wébcr Sándor Nádlcr
ltázsó, Takáts, Orth. Jeszmás, Jenny

A válogatóit tizenegy közül egyedül Wóber szerepol- 
fetóse ellen merülhet föl kifogás, aki szerintünk sem 
reprezentatív klasszis.

Győztek a favorltok a másodosztályú bajnokságban. 
Ékszerészek-EMTK 3:0 (1:0). Husiparosok Főv. T. Kör
2:1 (1:1). TTC-KTE 3:1 (1:0), „33“ FC-KAOE 2:0 (1:0),
MAC-UTSE 2:0 (1:0), ETC-BAK 1:0 (1:0), Postás -UMTE 
2:0 (1:0).

Belga—magyar válogatott mérkőzésre számozott jegyed 
a „Stopénál (Nádor-utca 24. sz.). Telefon: 57-62.

Montalto felosszál nyerte 
a r-tsííeiímms-ílíjaí

(A Reggel tudósilójától.) Fél 5 órakor az első futópálya 
zöld pázsitján cilinderes urak sorakoznak. Istállótulajdo
nosok. lovaregyleti tagok egész közelről nézik az 1925-iki 
Millcniumi dij parádéját. Legszélül áll Drehcr Jenő, ott 
van nz urak közt az egykori fenomenális Rascal gazdája. 
Teleki László gróf. Csavargó II. vczetőlova, Agrasl lép
ked elől, utána istállótársa, aztán a többiek, Réponsc, 
Bogcy, a napfényben pompásan tündöklő Oktondi, a 
nehéz föladat elé állított Tandi és az egyetemes bizalom
tól kísért Montalto. A parádéról egyedül herceg Ilohcp- 
lohe Xiphiasa hiányzik. Nem is vesz részt az együttes 
bemutatkozáson, csak nagy későre, amikor már a lovak 
a start felé iramodnak, akkor kerül elő a mindig c.sökö- 
nyösködő Xiphias. M<y;t is, mint rendesen, nyugtalan s 
az izgalomtól vizesen indul a nagy mérkőzésre. Négy 
óra 35 perckor már égnek mered a nagy fehér zászló, a 
tribünön pillanatról-pillanatra nyugtalan morajlás fut 
végig.

Az első hamis startnál Oktondi ugrott el és Réponsc 
elmaradt. A második hamis startnál Monlalto vette a leg
jobb startot. A harmadik hamis startnál pedig épp Mon
talto késett meg. Negyedszerre sikerül a start. .Vontallo, 
Xiphias, Réponsc a sorrend. Csavargó II. hátul, Oktondi 
utolsó. Hatszáz méter után már Réponsc van az élen, 
nyomában Monlalto, Xiphias és Bogcy. Az egyenes kö
zepén még mindig Réponsc vezet, mellette Monlalto és 
Csavargó II.

A távoszlop után Gutal előredobja Mentáitól s az egy- 
esomóba tömörült mezőny soha nem látott izgalmas 

finist vív.
Mindegyik lónak, még a mindvégig hátul haladó Ok- 
tondinak is van egy jó momentuma. A cél előtt, száz mé
terrel még megközelítőleg is nehéz a nyerőt megmon
dani. Xiphias, sőt. még Tandi is nyerhet. Gutái végül eré
lyes lovaglásával egy rövid fejhosszal, megvédi első
ségét. Réponse második, mögötte félhosszpyira Csa
vargó 11.-é a harmadik hely.

A Millcniumi díj nyolcas mezőnyében az elsőt az 
utolsótól a célban alig választja el három hossz.

A szalmasárga, égszinkóknjjas dressz győzclmo nagyon 
népszerű volt, amelyből kijutott a szakértő trénernek, 
Pejacsevich Albert grófnak is. A totnlizatőr, amely ma
gában

a Millcniumi díjban 804 milliós rekordforgalmat ért el, 
Montalto győzelmére háromszoros pénzt űzetett, (m. j.)

Milleniumi dij
I. Monlalto (Gutái)

II. Réponsc (Takács I.)
III. Csavargó II. (Szabó L. II.)

Fejhosszal nyerve, félhosszal harmadik.
A nap részletes eredménye: I. futam: 1. Fonóka (3) 

Schejbál. 2. Sárgám (4) Martinék, 3. Bergére (p) Szabó 
L. II. Fm: Mohren Köriig, Poinona, Pántlikáé, Princess 
Xénia. %h, l%h. Tót: 10:36, 12, 14, 11. — 11. futam:
1. Yack (l’/i) Szabó L. II. 2. Osturio (<>) Pintér, 3. Kürtös 
(114) Rojik. Fm: Citera, I’azzo. 211, 2n. Tót: 10:20, 14, 29. 
— III. futam: 1. Montalto (2) Gutái, 2. Réponse (p) Ta
kács I., 3. Csavargó IT. (2’,-i) Szabó L. 11. Fm: Agrasl, 
Bogey, Xiphias, Oktondi, Tandi. Nyh, %h. Tót: 10:30, 12, 
12, 12. — IV. futam: 1. Ileimehcn (6) Rajcsik S., 2. Fór
ban (l’zá) Stenzl, 3. Dollin (6) Blazsek J. Fm: Snga, Bikflcz, 
Magyarán, Donna Sol, Fruzsi. Ili, 2h. Tót: 10:178, 27, 15, 
24. — V. futam: 1. Beduiné (3) Gutái, 2. Mufti (2%r) 
Schejbál, 3. Evetko (4) Rojik. Fm: Felpénz, Sinbad, Vig- 
legény, Sauvignon, Krikri Pasha. Sári biró, Andromeda. 
lh. ’ih. Tót: 10:45, 13. 12, 17. - VI. futam: 1. Phrinc (8) 
Szabó L. II., 2. Embona. (5) Martinok, 3. Planéta (2Vj) 
Szabó Gy. Fm: Felkelő, Boglyas, Baguctte, Azadeh, 
Fenegyerek II.

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

Vili, Hákóczi-ut 51

Start és Fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek az uj budapesti 

pályán 19, 21, 23, 24

+ Férfiak figyelmébe! JL
A Dr. Splegel-félc szabadalmazott készülék 

öregek vigasza, betegek támasza, mert hatása páratlan.'’ 

erősít és gyógyít 
Nélkülozhctotlcn nz ideggyengo férfinak.

Magyarázó orvosi filiat árai *13.000 korona 
Befizethető bármely postahivatalnál 41.504. sz. nostnta- 
karékponztari csekkszámlára, vagy küldhető: HAMM 
elemér, Budapest, 333, Rákóczl-ut 30 címre

SZ AICQEIVOSI éiMmlbátoMkrésiére. MWMMnMMnmnEZÜST salvarían oltás 
Rendelés egész nap, Rákóczl-ut 32.1, om. L Róknssal szómból

Felelős kiadó: Róna Ödön Igazgató 
„Világosság"-könyvnyomda rt. Budapest. Vili, Contl-u, i

Műszaki Igazgató: Dculsch D


