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Rémhírek Amundsen 
expedíciójának pusztulásáról

A norvég közvélemény remegve várja a „Fram“ födél- 
zetéről érkező jelentéseket — A „Fram“-on negyed
napja semmit sem tudnak

Oslo, május 24.
(A Regcjel tudósítójának távirata.) Tegnap 

tejjel mérhetetlen izgalmat okozott az a kósza 
hír, mely villámgyorsan terjedt el a norvég 
fővárosban, hogy Amundsen röpülőexpediciója 
elpusztult az észak sarki hóviharban. Szeren
csére bebizonyosodott, hogy Amundsen hajó
járól ilyen hír nem érkezett, mert

maga a „Fram“ sem tud bizonyosat Amund- 
sennek és röpülőgépeinek sorsáról.

A röpülőgépek nincsenek rádióval fölszerelve 
és igy nem is állhatnak összekötteteshen a 
kiséíőhajóval, melynek szikre! éviin tail szinte 
óránként fölfogják a nagy norvég lapok szer
kesztőségeiben. Amundsen röpülőgépei azért 
nem vittek rádiókészüléket magukkal, hogy 
több benzint vihessenek.

Az a készlet, mely a röpülőgépeken van, 2600 
kilométeres ut megtevóséhez elegendő, - viszont 
a legrövidebb ut a Fram fedélzetéről az északi 
sarkig és vissza 2200 kilométer. Ha

a röpülök eltévedtek a hófelhők között 
akkor könnyen megtörténhet, hogy benzinkész
letük kifogy és kénytelenek a hónapokig tarló 
750 kilométeres gyalogúdon Kap Kolumbiát 
elérni, ahol a legészakibb eszkimótelepek van
nak. Az is lehetséges, hogy a röpülőgépek le-

Japánt újból elpusztította a földrengés
Az elpusztított vidékeket csak röpülőgépen lehet megköze

líteni — A kormány elmenekült Tokióból
London, május 24.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A japán 
szívósság és szorgalom már jórészt fölépítette, 
amit a két év előtti szörnyű földrengés el
pusztított, és most a vulkanikus erők rom
boló rohama, ismét végigszáguldott Japán 
nyugati vidékei fölött. Csak nagyon hézagos 
hirok jöttek eddig az uj katasztrófa részletei
ről, mert a földrengés sújtotta területtel min
den összeköttetés megszakadt és

csak röpülőgépeken lehet az elpusztított 
vidékeket megközelíteni.

Az első jelentések több mint 1000 halottról 
szólnak, a sebesüllek száma és az anyagi vesz
teség még ismeretlen. Valószínűnek látszik, 
hogy a mostani földrengés méretei kisebbek 
az 1923 szeptember elsojei katasztrófánál, ami
kor 100.000 ember halálát lelte, több, mint 
100.000 sebesült meg, 50.000 eltűnt. 250.000 ház 
összeomlott, 450.000 épület leégett és 900 házat 
a tengeráradás nyelt el. Kiotot a. tűz teljesen 
elhamvasztotta, Kínosaiéiban 600 ház romok
ban hever, köztük a nagy szálloda is, ahol az 
európaiak laktak.

London, május 24.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Japánban- 

ujabb földrengés volt. Tokióból a kormány 
elmenekült. Yokohamában majdnem minden 
ház összedőlt, a lakosság hajléktalanná vált. 
Az amerikai Vöröskereszt nagyobí segítséget 
küldött

Amundsenről és társairól
ereszkedtek a sarkon és a szántalpak oly mé
lyen fúródtak a jégbe, hogy

a két gép nem tud újból a levegőbe emel
kedni.

Viharos időjárás ugyancsak késleltetheti 
visszatérésüket. De az sincs kizárva, hogy 
Amundsenék az északi sarkon jó időjárást ta
láltak, mely a tudományos kutatásoknak kü
lönösen kedvez és ezért meghosszabbították 
ottartózkodásúkat. Mindez azonban csak talál
gatás, biztosat nem lehet tudni Amundsenék 
repülőút járói. Itteni tudományos körök töké
letesnek tartják az Amündsen-expedició föl 
szerelését és arra számítanak, hogy

a bátor sarkkutatók baj nélkül érték el cél
jukat, az északi sarkot.

Az egyébként fagyos nyugalmú norvég .köz
vélemény azonban nyugtalan és várja
a „Fram"-' födélzetéröl érkező híreket. Az most 
már egészen bizonyos, hogy a röpülőgépek 
megszakították útjukat, csak az bizonytalan, 
hogy önként vágy kényszerűségből szálltak-e 
le vagy

katasztrófa érte őket.
Lehet, hogy órákon belül itt a megnyugtató 
hír, de az is lehet — és í rre mindenki elszoruló 
szívvel gondol —, hogy Amundsenék sorsa az 
északsarki jég birodalmának örök titka marad.

Oszaka, május 24.
A földrengéssujtotta vidékkel a vasúti for

galom, valamint a táviró- és távbeszbélö-össze- 
köttetés megszakadt. Azt mondják, hogy

a földrengés ereje olyan volt, mint az 1923. 
évié, 

csak szükebb területre terjedt ki. Tokió fele 
lángban áll. A vasúti állomás és egy leányis
kola összeomlott;

kétszáz ember életét vesztette, négyszázan 
megsebesültek.

A menekültek ezrével tanyáznak a szabad ég 
alatt. Kínosaiéban az első földlökések után 
nagy tűz támadt, amely az egész városra elha
rapódzott. A lakosság elmenekült. Attól tarta
nak, hogy

sok emberélet esett áldozatául a katasztró
fának.

Mentőoxpediciókat nagysietve küldtek a sze
rencsétlenség színhelyére. (Reuter.)

Coolidge elnök 
súlyosan megbetegedett

Newyork, május 24.
(A Reggel tudósitójának kábeltávirata.) 

Coolidge elnök hirtelen megbetegedett. Álla
pota súlyos.

Éljen az élet!
R gyog,jutok ti kedvetlen pesti ablakok és 

derüljetek fel ti fakó pesti házfalak! Lob
banjatok egyet ti látó utcai lámpák, legye
tek az örömtől még zöldebbek, meg üdébbek 
ti lélegző fák az utcán, akik alatt beteg lé
tünk lézengett. Istenadta levegő, mely fenn
tartottál és fölvetted nehéz lélegzetünket, oh 
lelkendezz Te is, ime beszögezett szánk fel
hasadt és megkönnyebbült sóhajunk kisza
badul az üdvözítő végtelenségbe; megváltó 
boldogságos levegő, ragadd a muzsikus szél 
húrjaira sóhajunkat, édes nóta legyen be
lőle, mohó gyermeksikoly és jókedvű asszo- 
nyi kacagás, és az ünneplő férfiak szabad
ságittas dala: éljen, éljen, éljen az élet! A 
győzelem dalát zengjétek el emberszerető 
magas szelek, a sötét éjszakát győzte le a 
világos reggel, a ködöt győzte le a verőfény, 
a bénaságot, az egészség, a fekélyeket a sze
relmes tisztaság. Oh énekeljetek kupolák, 
dombok és dunai hullámok helyettünk, akik 
megváltottunk; a mi elfulasztott hangunk 
még népi ocsúdott fel gégénkben, a mi össze
gázolt szivünk még nem gyógyult fel mel
lünkben, a mi kilopott vérünk még nem 
gyűlt meg újra el fehérült ereinkben. Az em
ber, a virágok virágja, ki itt a Duna két 
partján lakott, a smaragdos hegyek lábánál, 
a parti paloták nemes nyakláncával ékesen, 
magyarok magyarja, Budapest polgára most 
áll talpra szegény, szeme teli porral és 
szenynyel, szétszakadt öltözete vér és mo
csok, tagjai össze vannak törve: elgázolta- 
tott egy gyászszínii hintától, melynek két 
lipicai paripája nekiszabadúlt... nem, nem 
danolhatott győzelmet Tokio, mikor meg- 
állott a földrengés, hisz százezrével hevertek 
halottjai s nyöszörögtek nyomorékjai lehul
lott falai között... nem csaphatta tenyereit 
tüzes tarantellára Nápoly táncos, énekes 
népe, mikor kifújta magát a Vezúv, aki ha
lált és pusztulást okádott alá a rózsaszín 
boldogságra a sötét láva ronda mérgével és
forró vakságával... nem, ez még nem az 
öröm büszke napja; nem a diadal zászlólen
gése s nem a siker lakomája még ez a győze
lem. Még itt állanak haladást, békét, szor
galmat, boldogúlást rontó Rontó Páljaink 
megfogyatkozva számban, de alkalmasint 
még bigotabbá hízott düheikkel, a tanítókat 
kidobálók, az özvegyeket hajléktalanitók, a 
gyülölség pálinkafőzői, a gummibotok kar
mesterei, a szépség, jólét leépítő építészei, a 
bombák concertjének tapsoló müértöi, a köny- 
fakasztás Mózesei. A mi győzelmünk, az 
Élet győzelme, Krisztus helyreigazított 
tiszta, szelíd, melegségcs szavaival lép be 
Budapest kapuján. A mi győzelmünk leves- 
qsztó, gyógyító, vigasztaló, mosolygó Kedves 
Testvér; a mi győzelmünk a mentőautó 
hangtalan zászlórepkedése; a mi győzelmünk 
harsonája az elősiető tűzoltóság trombita- 
szavek
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Bethlen miniszterelnök 

ma tanácskozik Ripka kormánybiztossal 
az újjászületett Városháza munkaképessé

gének biztosításáról
Ripka kormánybiztos, Vass miniszter és Huszár Károly nyilatkozatai

(A Reggel tudósítójától.) A főváros közön
sége nagy megnyugvással vette tudomásul, 
hogy a községi választás megbuktatta Wolff 
Károly városházi diktatúráját és ezek után 

elvárja a Keresztény Községi Párttal szem
ben hadbavonult és győztes pártoktól, hogy 
a közgyűlésen egységesen vonuljanak föl 

a Wolff-féle reakcióval szemben.
Vázsonyi Vilmos erre az összefogásra már föl 
is szólította a Wolff-ellenes pártokat és igy 
a reakció csatát vesztett tábora minden bi
zonnyal csalatkozni fog abban a titkolt re
ménységében is, hogy az uj törvényhatósági 
bizottság munkaképtelennek fog bizonyulni és 
a belügyminiszter kénytelen lesz a Wolff-féle 
rezsimet likvidáló közgyűlést hamarosan föl
oszlatni. A Reggel munkatársának vasárnap 
délben alkalma volt arra, hogy ezekről, a fővá
ros jövőjére nézve sorsdöntő kérdésekről be
széljen

Ripka Ferenc
kormánybiztossal, aki Vázsonyi Vilmos fölhí
vásával kapcsolatban igy nyilatkozott:

— Végtelenül örvendetesnek tartom, hogy a 
fővárosi pártok még a községi választás előtt 
ígéretest tettek arra vonatkozóan, hogy az uj 
közgyűlésben a mindennél előbbrevaló békés 
alkotómunka szolgálatába szegődnek. Bízom 
abban, hogy ezek az Ígéretek a választás után 
valóra válnak és az egyes pártok erre való 
kés zs egü k beigazol ás á réi

utat és módot fognak keresni az uj törvény
hatósági bizottság eredményes működésé

nek biztosítására.
Én e törekvésükben mindenkor készségesen 
állok rendelkezésükre és

működésem legszebb sikerének tekinteném, 
ha ebben az irányban eredményeket tud

nék elérni.
A helyzet megítélésében optimista vagyok és 
kijelenthetem,

bízom abban, hogy az újjászületett Város
házéi munkaképes lesz,

aminek első és elengedhetetlen föltétele, hogy 
a város iránt való szeretet legyen föltétien 
úrrá a pártokban.

Munkatársunk most megkérdezte a kormány
biztost, vájjon a közgyűlés munkaképességét

uj középpárt alakításával, vagy az alkotó 
munka pártjainak közös plattformra hoza

talával
ígyekszik-e biztosítani.

•— Erre vonatkozóan — válaszolta a kor
mánybiztos — konkrétumok hiányában egy
előre még semmit sem mondhatok. A fővárosi 
választás teremtette uj helyzetről szombaton 
délben tanácskoztam Rakovszky Iván belügy
miniszter úrral,

hétfőn délben pedig gróf Bethlen István 
miniszterelnöknél jelenek meg kihallgatá
son, hogy megbeszéljem vele ezeket a kér

déseket.
Ami végül azt a kérdést illeti, hogy az uj 

törvény ha tósági bizottság mikor tartja meg 
alakuló közgyűlését, számításom szerint

szerdához egy vagy két hétre, tehát június
3-ára  vagy 1Ö-re fogjuk a közgyűlést, össze

hívni.
A Reggel munkatársa beszélt a fővárosi vá

lasztás eredményéről
Vass József

népjóléti miniszterrel is, aki a következőket 
mondotta:

— Előrelátható volt, hogy a keresztény front 
Wolff lobogója alatt nem gyözedelmesked- 
hetik. Rendkívül sajnálatos azonban a közép
pártok báltérbe szorulása. Nagyon sajnálom,

hogy igy történt, annyi azonban bizonyos, 
hogy

a mai körülmények között sokkal nagyobb 
szükség van a fővárosi pártok teljes át
csoportosítására, mint lett volna a közép

pártok sikere esetén.
Az uj törvényhatósági bizottság jövőjéről

Huszár Károly,
akit a kormánypártban Ripka Ferenc mellett 
mint főpolgármester jelöltet emlegetnek, a kö
vetkezőket mondotta A Reggel munkatár
sának: , .

— A legfontosabb most az, hogy a közgyűlést 
munkaképessé tegyük. Ehhez

nincs szükség uj középpárt alakítására, 
aminthogy véleményem szerint erre nincs 
is kilátás, hanem mindössze bizonyos meg
egyezésre kell jutni azokkal, akik a nyu

godt városi kormányzás hívei.
Meg vagyok győződve' arról, hogy ennek a 
megegyezésnek annál kevésbé lesz akadálya, 
mivel, a közgyűlés munkaképességét csak ezen 
az utón lehet biztosítani.

Egy orvos felesége levetette magát vasárnap 
délben a szegedi közkórház ablakából

Apja halála miatt lett Öngyilkos
A halálugrás előtt kivitette szobájából a virágokat

Szeged, május 24.
(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) 

Dr. Kuszkó Károlyné, a szegedi kórház első 
.^egédorvosának felesége, vasárnap délelőtt

levetette magát a közkórház inagasföld- 
szinti ablakából s mire segítségére siettek, 

már kiszenvedett.
Az öngyilkos úri asszony tifuszbeteg volt és 
állapota pénteken hirtelen válságosra fordult. 
Hal ál sejtelmek kínozták, arait közölt is ápoló
nőjével. Vasárnap reggel férje meglátogatta és

elmondta a nagybetegnek, hogy édesapja 
meghalt.

Salamon Andort,
a Magyar-Olasz BanK igazgatóját 

elgázolta a saját autója
(A Reggel tudósítójától.) Különös baleset 

érte Salamon Andort, a Magyar-Olasz Bank 
ügyvezető igazgatóját, aki szenvedélyes sports- 
inan es íendszeriijt nagy túraautóját maga ve
zeti. Kedden, mint minden nap, Salamon igaz
gató meglátogatta • desanyját, aki a budai Já- 
nos-saanatóriuinhan üdül. Itt történt a baleset. 
A látogatás után az igazgató beült autójába, 
megnyomta az automatikus indító gombját és 
a g> pet első sebességre állította be. De az ön- 
inditó nem működött, a. kocsi mozdulatlan ma
radt. A bankigazgató kisvártatva leszállt, 
hogy a kocsit elölről kurblizza meg, azonban 
a bekapcsolt sebességet népi kapcsolta vissza, 
igy, amint lehajolt a kocsi előtt; ás fordított 
egyet a kurblizón, a gép működni kezdett és 
a kocsi gyors lendülettel megindult. Az auto
mobil nyomban elütötte az igazgatót, egyik 
kereke átgázolt a derekán, majd nagy sebes
séggel lerohant a völgybe, ahol nekiszaladt 
egy kőrakásnak, fölborult és összetört. Sala
mon igazgatót azonnali bevitték a szanató
riumba, ahol ápolás alá vették. Sérülése sú
lyosnak mutatkozott. Orvosai Röntgen-fölvé
telt készítettek róla, mert úgy látszott, hogy 
bordatörést szenvedett. A vizsgálat megállapí
totta, hogy bordatörés nem történt, hanem a 
baloldali bordák rándultak ki a helyükből. A 
beteg néhány nap múlva elhagyhatja a sza
natóriumot.

Hibás paplanok féláron!
Hibás és kiselejtezett paplanok 200.000 K-tól 
Gyönyörű virágos hibás paplan 300.000 K-tól 

följebb árufíittatnuk, míg a készlet tart
SÁNDÖR „IDEÁL** PAPLANGYÁR
IV, Kanunormnyer Károly-ulca 1, Közu.,városháza

A Reggel e tiszteletre méltó nyilatkozatok
hoz csupán annyit fűz hozzá, hogy politikai 
becstelenség minden olyan kísérlet, amely 
Budapest népének Ítéletét korrigálni akarja. 
A kisebbségiből többséget csinálni = fából vas
karika. A kormány a Wolff-montes többség 
jelszavával küldto harcba Ripka Ferencet, 
óhajtása teljesült:

159 főnyi többség áll szemben a kurzus* 
városháza 91 hívével,

De még azoknak a lelki-ismerethúborgása Is 
lecsitulhat, akik ti szocialista tél-foglalástól 
iszonyodtak. A szocialisták 53 mandátumán kí
vül is, a demokraták, a belvárosiak, a szabad
elvűek és Ripkáék

106-an, mint tiszta polgári többség majorl- 
zálják a reakció táborát.

Rákosi Jenő vasárnapi gyönyörű vezércikké-, 
bői idézünk végül még néhány sort: „De el
végre Vázsonyi és Bárczy próbált emberek. 
Nem uj tartományt vesznek át ós nem uj föl
adatokra vállalkoznak. Hozzájárul tapasztalá
suk tárháza, amelynek nagy invenláriumát 
roppant értékes anyaggal egészíthették ki az 
utolsó időben. Látták, mily fonák viszonyokat 
és milyen siralmas eredményeket hozott ránk 
az a könnyelmű és önhitt kísérlet, amellyel, 
bár a legszentebb jelszavak födözete mellett, 
egy nagy városból más várost akartak csi
nálni.

De ez intse a kormányt is arra, hogy meg 
ne kisértse kinevezéseivel és meghívásaival 

a választók ítéletét megváltoztatni.
Ez nehezen is sikerülne, de egyetlen biztos 
eredménye csak a visszavonás állandósítása 
lenne a városházán,"

Férje távozása után dr. Kuszkóné utasítást 
adott ápolónőjének, hogy vigye ki a. szobában 
levő virágokat. Az ápolónő mintegy két perc 
múlva visszatért a szobába és

elréniülve látta, hogy az orvos felesége 
időközben az ablakon kiugrott

Azonnal hevít lek a műtőterembe, de segíteni 
már nem tudtak rajta. Súlyos agyalapi törést 
szenvedett, amely azonnali halálát okozta. A 
rendőri és kórházi vizsgálat megállapította, 
hogy gondatlanság senki részéről nem történt 
Az egész városbaji nagy részvéttel beszélnek a 
szerencsétlen, szép, fiatal urinő tragédiájáról.

Fascisták és szocialisták gyilkol
ják egymást Olaszországban

Róma, május 24.
(A Reggel Iudósitójának távirata.) A pádnál 

körűiét az elmúlt napokban véres események 
színhelye volt. Boarában két szocialista mun
kás- összetűzött két fascistával, akiknek egyikét 

tőrszu vasokkal megölték,
a másikai súlyosan megsebesítették. A véreng
zés híre Adrigában újabb tragikus események
hez vezetett. A fascisták azt. követelték min
den kereskedőtől, hogy a gyász jeléül csukják 
be üzletüket. A Chiarattí testvérek ezt meg
tagadták és amikor erre kényszeríteni akar
ták őket,

egy fuscistút agyonlőttek.
A rendőrség a két testvért letartóztatta és 
miközben az utcán végigkísérték őket,

a fascisták az egyik Chiarattit agyon
ütötték.

Nagy Endre és Nádor Mihály
operettje

Liptai Imre vlyjátéka 
Az ápoló 

Salamon Bélával 
a címszerepben a 
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Megszűnt a konzorcium az Uniónál
Csathó Kálmán vasárnap bejelentette a színházak megbizottainak, 
hogy átveszi a színészektől az ügyek vezetését és teljes összegükben 

garantálja a gázsikat
(A Reggel munkatársától.) Három nappal 

ezelőtt nevezte ki a törvényszék Csathó Kál
mánt az Unió vagyonfölügyelőjévé, aki a ki- 
neveztetését követő harmadik napon egyetlen 
mondattal tiszta helyzetet teremtett a konzor
cium átláthatatlan káoszában. Csathó Kálmán 
ugyanis vasárnap délre összebivatta Csiky 
Károly törvényszéki biró hivatali helyiségébe 
a koaizorciuinos Unió-szinházak megbízottait 
s kijelentette nekik, hogy

az Unió rt„ amelynek élén ő áll, mint va- 
gyonfölügyelő, újból átveszi az ügyek veze
tését s természetesen mindenkinek garan
tálja s még ezen a héten folyósítja teljes 
összegében az elmaradt vagy ezután esedé

kes gázsiját.
A színészek e bejelentést megnyugvással tu

domásul vették
s ezzel a konzorciumos rendszer az Unió- 

szinházaknál megszűntnek tekinthető.
A vagyonföliigyolőnek ugyanis a törvény 

módot ad arra, hogy a vállalat terhére kölcsönt 
vehessen föl s e kölcsönnel biztosítsa az üzem
menet zavartalanságát. Csathó Kálmán a tör
vényes lehetőségek keretein belül, még a szom
bati nap folyamán biztosított a kényszer
egyezség alatt álló Unió-színházak számára 
egy nagyobb összegű kölcsönt, amellyel mától 
kezdve az Unió ügyeit az eddigieknél egész
ségesebb alapokon vezetni szándékozik. Ami 
annyit jelent, hogy mától kezdve

Csathó Kálmán korlátlan hatalmú inten
dánsa az Unió-színházaknak, ő szerződteti 
az Unió-szinházak uj személyzetét szep
tember elsejére, ő fogad el darabokat, ő 

köt uj szerződéseket.
Az Unió-szinházak uj vezetőjét,— intendán

sát, ha úgy tetszik: diktátorát, A Reggel a leg
melegebb bizalommal fogadja, nemcsak meg
lepő s a tisztulási folyamatot oly lendülettel 
megindító első intézkedése alapján, de azok
nak a részint családi, részint Nemzeti Színház- 
beli tradíciók alapján is, amelyektől Csathó 
Kálmán, az iró s az ország első színházának 
volt főrendezője, bizonyára szive mélyéig át 
van hatva. A közvetlenül érdekelt színészek
nek, de a publikumnak és a hitelezőknek is 
örömteljes megnyugvására szolgálhat, hogy 
egy ilyen fontos és veszélyeztetett közéleti 
posztra végre arravaló ember került Csathó 
Kálmánnak, a kiváló írónak, a tisztálélkü és 
erőskezü embernek személyében, aki férfiúi 
eréllyel, hozzáértéssel s az iigy iránti lelkes 
szeretőiétől vezetve, szárazra fogja huzni az 
Unió kátyúba került szekerét. Ha az uj szezo
nig a régi, bűnösen megugrott rezsimnek még 
az emlékét is elfelejteti, már derekas munkát 
végez. Csathó Kálmán az Unió-szinházaknál 
előállott uj helyzetről a következőket mon
dotta A Reggel munkatársának:

— A törvény módot ád nekem arra, hogy a 
vállalat terhére esetleg akár kölcsönt is vehes
sek föl. Ebben a pillanatban nem tudom, hogy 
lesz-c erre szükség, de az üzemet mindenesetre 
tovább vezetjük. Azokat az elterjedt híreket, 
hogy a szanálás munkáját egy a kormánytól 
vagy a kormány segítségével fölveendő köl
csönnel óhajtanám végrehajtani, a leghatáro
zottabban megcáfolhatom. Én, mint az Unió- 
szinházak vagyon fölügyelője,

átveszem a színészek konzorciumától az 
ügyek vezetését

á ezzel szemben természetesen vállalom min
denkinek a gázsiját a maga, teljes összegében. 
Hogy a rendelkezésünkre álló pénzből minden
kit azonnal teljesen kielégíthessünk — esetleg 
meg kell majd kérnem a nagyobb fizetésű 
tagokat arra, hogy illetményeik egy kis há
nyadával rövid időre adósok maradhassunk. 
Egyetlen célom azonban, hogy

az összes hitelezők — tehát a színészek is — 
100%-ban megkapják járandóságaikat.

Adriai és Földközi 
tengeri utazások 

oceánJAró gőzösökön Triesztből

Nápoly—Palermoba vagy Lissabonba
és vissza

Indulás Triosztből Junius 6-án „Praeaident Wlljon" 
és junius 27-én „Martba Washington"

A júliusi és augusztusi járatokra 
knjűtolőjcgyzésekot olfogadunk! 

llondklvül mórsókolt jegyárak, elsőrangú ellátás 
Fölvllágosltással szolgál és 
kívánatra prospektust küld:

ttosullch Trles&i Hajózási Társaság 
Budapest VII, Thököly.-ut 2. szuai, Telefon; Józ*f 14-13 

Remélem, hogy már egynéhány napon belül 
rendes mederbe terelődik itt minden s e hét 
végén nem lesz olyan színésze, tisztviselője 
vagy munkása az Uniónak, aki még hitelezője 
lenne a vállalatnak.

A Reggel értesülései szerint az Unió szín
házai közül a Király és a Magyar Színház 
egész nyáron át nyitva marad, ezzel szemben

Székely Miklós operaénekest 
vasárnap éjszaka orvul megtámadta és 

véresre verte két egyetemi hallgató
(A Reggel tudósítójától.) A vasárnapra vir

radó éjszakán súlyos orvtámadás érte Székely 
Miklóst, az Operaház ismert tagját. Székely a 
késő “éjszakai órákban ment haza az Operából 
Mozsár-utca 6. szám alatti lakására. A rövid 
útvonalon egyedül ment és nem is sejtette, 
hogy két fiatalember nyomon követi. Amint la
kása elé ért és becsöngetett, a két fiatalember 
odaugrott a kapuban várakozó Székely Mik
lóshoz és az egyik igy kiáltott:

— Emlékszel még rám?
Székely választ sem adhatott,
a fiatalemberek rávetették magukat és 

agyba-főbe verték.
Az operaénekes arculütöfte azt a támadóját, 
aki megszólította, de tovább már nem juthatott 
szerephez, mert a támadók fölülkerekedtek s 
már percekig zuhogtak a botütések a meg
támadott művészre, amikor a verekedés zajára 
néhány járókelő figyelmes lett. Ebben a pilla
natban a támadók megfutamodtak. A járó
kelők és Székely Miklós nyomban üldözőbe 
vették a menekülőket és izgalmas hajsza után

a Nagymező-utca ós az Andrássy-ut sar
kán Székelynek sikerült elfognia az egyik 

támadót,
akit átadott, a közeli rendőrőrszemnek. A másik 
eközben egérufat nyert és elmenekült. Székely 
és lefogott támadója a rendőrrel együtt be
mentek a főkapitányságra. A központi ügye
letén az operaénekes előadta, hogy

támadója CVIachai János egyetemi hallgató, 
aki ellen rablás kísérlete miatt is följelen

tést tesz,
mert azalatt, amíg Machai és társa orvul meg
támadták és ütlegelték, eltűnt aranyórája és 
lánca, amelyen kis eziistöngyujtó is volt. Erre 
kihallgatták az előállított Maohai Jánost, aki
ről

megmotozásakor kitűnt, hogy töltött revol
ver volt nála.

Machai előadta, hogy az óráról és láncról 
semmit sem tud, ellenben kijelentette, hogy 
az operaénekest azért támadta, meg, mert egy 
hölgy miatt elintézetlen ügyük van. Mintegy 
két héttel ezelőtt — mondotta Machai — a 
hölgy miatt incidens volt közöttük és akkor

Székely a hölgy előtt őt négyszer areul- 
ütötte s ezért elégtételt akart venni.

Megkisérelte, hogy Székelyt az Operánál ke
resse föl. de a portás nem bocsátotta be. Ezért 
maga mellé vette Csillag Ferenc egyetemi hall
gatót, akivel a Horthy Miklós-uti Szent Imre- 
kollégiumban együttlakik és elhatározta, hogy 
az Opera szinészkijárójánál megvárja ellen
felét.

Semmi mást nem akart, csak elégtételt venni. 
Most már kihallgatták Székely Miklóst is, aki 
elmondotta, hogy

a hölgy, aki előtt az incidens történt, az ő 
menyasszonya.

Machai régebben udvarolt menyasszonyának, 
aki azonban, miután az ö jegyese lett, udvar
lását nem volt hajlandó tovább fogadni. Föl 
is szólította Machait, hogy érdeklődését szün
tesse be. Ezek után történt, néhány napja, 
hogy az esti órákban menyasszonya. Liszt Fe- 
renc-tér 4. szám alatti lakása előtt találta 
Machait. Székely, amint előadta, lehivatta meny
asszonyát, hogy Machait együttesen flgyelmcz- 
tossék viselkedésére. Ebből szóváltás lett és

Tolcfon: J. 113-06 Telefon: J. 113-06

Halászcsárda
Kafffee-Resftaurant

VII, Stefánia-ut 25 (a Víztoronynál)
Szabad tűzön főzött halasztó. — Uzsonna: kávó, Dróhor 

sörök. - RIGÓ TÓNI MUZSIKÁL
Tulajdonosi Ho.-vAth J.

a Belvárosi és Blaha Lujza-Szinházakat be
zárják. Ez is, mint minden egyéb, most már 
kizárólag Csathó Kálmán intézkedésétől függ, 
aki lényegileg az Unió-színházak uj vezérigaz- 
gatójának tekinthető. Csathó egyébként va
gyon fölügyelői minőségében vasárnap délben 
írásban utasította Lázár Ödön ügyvezető igaz
gatót, hogy a még konzorcionális alapon 
ezután kiosztásra kerülő pénzekből átírom 
milliónál nagyobb összeget az ő ellenjegyzése 
nélkül senkinek ki ne utaljon. Az Unió tagjai 
között ez az uj helyzet általános megnyugvást 
teremtett, különösképerf, hogy a Király-Szin- 
haz újdonsága, a „Régi jó Budapest" az összes 
eddigi előadásokon táblás házak előtt futott 
s a vasárnapi előadás jegyeit is már déli 11 
órara eladta a színházi pénztár. (e. z.)

•- — ■■ -|-

akkor történt, hogy Székely négyszer egymás
után arculütötte Machait. A jegyzőkönyvek 
fölvétele után a rendőrorvos megvizsgálta 
Székely Miklóst, akinek

fején, arcán és karján véraláfutásos daga
natokat konstatált, amelyekről orvosi lát

leletet vett föl.
Machait az éjszaka folyamán őrizetbe helyez
ték. Vasárnap délelőtt újból kihallgatták Ma
chait és a kihallgatása után a főkapitányság
ról elbocsátották, de testi sértés, botrányoko
zás és jogtalan fegyverviselés miatt az eljárást 
megindították ellene. Társa, Csillag Ferenc 
ellen is eljárás indult.

Magyarok súlyos autó
szerencsétlensége a bécs- 

purkersdorfi országúton
Becs, május 24.

(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 
Vasárnap délután a Wien—Purkersdorf-i or
szágúton súlyos automobilszerencsétlenség tör
tént, amelynek áldozatai valamennyien ismert 
tagjai a budapesti társaságnak. A purkers- 
dorfi szanatórium néhány betege a hozzájuk 
érkezett látogatók társaságának kíséretében 
Becsbe igyekezett. Útközben

az automobil tengelye eltörött, a kocsi föl
borult, motorja fölrobbant és maga alá te

mette utasait,
akik közül Geiringer Lipót, a soproni Breit és 
Társa-gyár tulajdonosa, dr. Scbeök Dezső 
pesti ügyvéd és Richweiss Géza soproni gyár
igazgató súlyosan megsebesültek, az automo
bil soffőrje pedig a helyszínen meghalt. A 
sebesülteket a purkeésdorfi szanatóriumba szál
lították.

Meghalt báró Barkóczy Sándor
(A Reggel tudó sít ójáé ól.) Hatvannyolc éves 

korában, hosszas betegség után, vasárnap reg
gel Főherceg Sándor-utca 36. szám alatti luka
sán elhunyt dr. szalai báró Barkóczy Sándor 
császári és királyi kamarás, nyugalmazott mi
niszteri tanácsos. Neve gróf Apponyi Albert 
kultuszminisztersége idején vált különösen is
meretessé, amikor a közoktatásügyi miniszté
riumban heves harcot indított a liberálisabb 
gondolkozásu tanárság ellen. Báró Barkóczy 
Sándor hozta be az egyetemre a keresztet és 
ezzel megindítója lett a keresztmozgalmaknak, 
amelyek, során a,z egyetem izgalmas tüntetések 
helye lett.

Már hosszabb ideje érelmeszesedésben szen
vedett s halála kínos szenvedés után követke
zett be. Báró Barkóczy Sándor elhunytával 
kihalt a báró Barkóczy-család. A holttest be- 
szentelésct kedden délután 4 órakor Zadravecz 
püspök fogja végezni a kerepesi temetőben, 
ahonnan a tetemet a hovesmegyei Recsk köz
ségbe szállítják, és ott a családi sírboltban he
lyezik el. Halálát özvegye, három, leánya és 
nővérei, báró Barkóczy Ilona alapítványi 
hölgy s néhai Kvassay Jenő nyugalmazott mi
niszteri tanácsos özvegye gyászolják.

parfümök
legolcsóbb árakban 
Koszteliíz
V, Dorottya-utca 12, Tel, 13S-S9
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A margitszigeti szállodák lakói 
vasárnap délben tiltakozó gyűlést tartottak 

a Szigetbérlő Rt. föiháboritő árdrágításai ellen 
ISO,OOO—240.000 koronára'emelték a szállodai szobák árait —A lakók 
tömegesen menekülnek a városba a sziget megfizethetetlen árai elől 

Memorandum a főkapitányhoz és a közmunkatanácshoz
(A Reggel tudósitójától.) Az elmúlt hétvégén 

a Szent Margitsziget Gyógyfürdő Rt. levél
papírján gépírással másolt levelet kézbesítet
tek a margitszigeti Nagy- és Kis-szálló lakói
nak. amelyben a Gyógyfürdő Rt. igazgatósága 
arról értesíti a lakókat, hogy május 25-től a 
sziget vezetősége úgynevezett fürdőpenzió- 
rendszert léptet életbe, amelynek fejében a 
szobák árait

100—150—200 százalékkal fölemeli.
Az átirat arra való hivatkozással, hogy „az 

igazgat óság legmesszebbmenőlcg alkalmaz
kodni kivan igen tisztelt vendégei igényeihez*1, 
bizonyos gyógy tényezőket helyez kilátásba az 
uj ár ellenértékéként, mégpedig hidegvizkurá- 
kat, szénsavas és villanyfürdőkét, 
inhalatóriumot, diatermiát, kvarc
fürdőket, azonkívül szabadjegyeket 
belépésre, lóvasutra és a hajóközlekedésre. 
Vagyis akár igénybe óhajtja venni valaki eze
ket az úgynevezett gyógy tényezőket, akár nem, 
kénytelen egy primitív berendezésű egy-, 
illetve kétágyas szobáért, amelyben, hogy egye
bet ne is említsünk, még vízvezeték sincsen,

180—240.000 koronát fizetni naponta
akkor, amikor a legismertebb és legelegánsabb 
külföldi fürdőhelyeken ennek az összegnek 
kétharmadáért naponta ötszöri étkezéssel tel
jes ellátást kínálnak a vendégeknek. Malojától 
Brunnenig nincs az a svájci fürdőhely, ahol 
napi 12 frankért a legelőkelőbb szállodában fő
úri ellátást ne kapna az ember, Bournénouth- 
ban, Wight-szigetén heti i angol fontért kínál
nak kitűnő szobákat és tengeri fürdőket, a 
La Manche-csatorna mentén minden francia 
fürdőhelyen napi 25—30. frankért nyaralhat az 
ember, nem is beszélve az ausztriai fürdő
helyekről, amelyek közül a világhírű Tobelbad- 
ban napi 130.000 osztrák koronáért és Gastein- 
ben napi 110.000 osztrák koronáért ígérnek 
négy - ötszöri étkezéssel teljes napi penziót. 
Az árdrágítás, amely teljes mértékben jellemzi 
annak a. társaságnak tradícióit, amely most, a 
szigetet bérli, nem is a szobáknál kezdődik, 
hanem már a sziget bejáratánál, ahol négyezer 
koronát kérnek személyenként egy belépő
jegyért, kerékpárért ugyanannyit, konflisért, 
tízezer koronát, autóért huszonötezer koronát 
kell fizetni, tehát ha egy társaság autón megy 
ki a Marg’it-szigetre levegőt szívni, csupán 
ezért már ötvenezer koronát fizet a sofförrel 
együtt. A Palatínus-strandfürdő vasárnap nyílt 
meg s bár jó az időjárás, a fürdőt alig látogatja 
a publikum. Ennek egyetlen oka az, hogy senki 
sem bírja el a szigeti belépővel, lóvasuttal 
vagy konflissal terhelt drága strandfürdőt. A 
fürdő tarifái hétköznap és vasárnap váltakoz
nak, de megállapítható, hogy’ a hétköznapi árak 
is éppen elég drágák. A strandbelépőjegy hét
köznap 10.000 korona, vasár- és ünnepnap 20.000 
korona. Ha valaki szekrényt bérel, úgy szek
rénnyel együtt hétköznap 15.000, ünnepnap 
30.000 korona. A látogatók legnagyobb része 
azonban kabinba megy, amely hétköznap

egy személyre 45.000 koronába kerül.
Amit azután a fehérneműért számítanak, 
egyenesen botrányos. A strandfürdő 
nem üt ári fá ja a következő:

Fürdőruha---------- 10.000 kői
Lepedő---------------- 13-000
Köpeny---------------- 17.000
Törülköző--------------5.000

rádium
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az 
fehér

onaJARDIN BE PARIS
MOST PÁRISI KERT

MEGNYÍLT 
A KABARÉBAN 

szenzációs revü
Az újonnan épült csodás jardin ferrasz.on 
Peter C. Corney haway-i jazzbandje mellett, 

csaft a Közönség ítüncoí
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Székely Emil51 BtóAJSSR

Miután 25—30.000 koronáért jó törülközőt le
het kapni, a sziget igazgatósága ötszöri köl
csönadással ingyen szerzett egy törülközőt 
magának. Ahhoz, hogy egy lepedő használa
táért 13.000 koronát mernek elkérni, megjegy
zésünk sincs. Ezek az árak drágábbak a Lido 
árainál is. Néhány lépéssel arrébb, az úgyneve
zett- gyógyfürdőben a következő árak fogadják 

gyanútlan érkezőt:
Kádfürdő cyy Oxeniólyre--------- 18.000 korona
Kádfürdő kél személyre 
Tükörfürdő-----------------
Kétszemélyes tükör-----
Lepedő -------------
Törülköző — ------
llolyhos köpeny 
Pokróc -------------
Sxőn tavas fürdő 
Iszappakolás egy

• a

»»

»»

fi

»»

H

fi

ff

szigeten

27.000
36.000 
50.000 
io.ooo 
3.000 

21.000 
8.000 

30.000 
helyen--------- 18.000

Már most tudni kell azt, hogy a 
nagyon sok lakásnélküli tisztviselőcsalád, 
igény jogosult, de lakásnélküli iró, újságíró és 
színész, valamint különféle megszállott terü
letről való menekült lakik, akik eddig is nyög
ték a szigetnek éppen elég magas árát, ter
mészetesen rendkívül kínosan érintett a Mar
gitsziget igazgatóságának átirata az uj hor
ribilis áremelésről, nem is beszélve azokról a 
gyógyulásra szoruló betegekről, akik a mar
gitszigeti hotelekben eddig is 80—1(1(1.000 koro-

nát fizettek naponta csupán a szobáért, tehát 
olyan összeget, amelyért már a város első- 
rangu luxushoteljeiben, mint a Bűzben és a 
Bristolban, vagy a Hungáriában melegvízzel 
és minden európai kényelemmel berendezett 
szobát lehet kapni. Az árdrágító körlevél

hihetetlen izgalmat keltett a két szálló 
lakói között, akik vasárnap délben a mar
gitszigeti Kisszállóban tüntető gyűlést tar

tottak,
amelyen erélyesen tiltakoztak a sziget igaz
gatóságának antiszociális ténykedése ellen, 
„amellyel a Margitszigetet

egy uzsorapolitika terrorjának segítségével 
elzárja a középosztály elől".

A gyűlés résztvevői határozati javaslatot fo
gadtak el, amelyben a főkapitányhoz és a köz
munkatanácshoz fordulnak panaszaikkal, aki
ket arra kérnek, hogy a jogtalanul életbelép- 
tetett háromszoros tanfákat azonnali érvény
nyel hatálytalanítsák és sürgősen indítsanak 
vizsgálatot a sziget vezetősége ellen, amely 
uzsoraárainak indokolatlan életbeléptetésével 
az árdrágító vétség minden tényálladékát ki
merítette. A memorandumot a mai na" folya
mán háromtagú küldöttség fogja kézbesíteni 
Bethlen István gróf miniszterelnöknek, mint a 
közmunkatanács elnökének, valamint Marino- 
vich Jenő főkapitánynál'. \ szigeti hotelek 
lakói egyébként

tömegesen távoznak a szigetről
s ezek az eltávozások rendszerint izgalmas je
lenetei' között folynak le. Tgy kezdődik a nyár 
Budapest szivében, Szent Margit szigetén, 
amelyet a főváros népkertjének szánt a fő
hercegi család és most mái- csak démonok, 
hazárdőrök és milliárdosok fizethetik meg az 
árait. A közmunkatanács, a szigeti gazdálko
dás legfőbb fóruma pedig szótlanul tűri ezt a 
két év óta folyó konjunkturális garázdálko
dást és hallgat, mint a dinnye a fűben.

, amely 
élclb elé pte tésév el

71 nemzetgyűlés 
egy kőnap múlva megkezdi karmad- 

jélkőnapos nyári vakációját
Hz uj költségvetést máv a kétkamarás országgyűlés 

tárgyalja le
(A Reggel tudósítójától.) A nemzetgyűlés ma 

már nyolcórás ülésen — délelőtt tiz órától este 
hat óráig — tárgyalja a kormány választójogi 
törvényjavaslatát. A választójogi vita tarta
máról. és a nemzetgyűlés nyári munkarendjéről

Almássy László,
az egységes párt ügyvezető alelnöke igy 
latkozott A Reggel munkatársának:

— Általában arra számítunk, hogy 
általános vita ‘nyolcórás ülések mellett 
ezen a héten befejeződik, bár tudomásom
rint fölszólalásra készülnek az összes fajvédő 
képviselők is, közöltük Gömbös Gyula, Eck
hardt Tibor és Zsilinszky Endre. A részletes 
vita tartamát nagyon 
hiszen

minden az ellenzék
Annyi bizonyos, hogy

nyi-
nz 

még 
sze-

megy szünetre a Ház, a kormány terve azonban 
mindenesetre az, hogy a felsőházi törvényja
vaslat tárgyalása még a nyári szünet előtt be
fejeződjék és

szeptember közepén már a kétkamarás or
szággyűlés fogjon hozzá az 1925—26. év

költség vetés tárgyalásához.
Az uj költségvetés természetesen már június
ban a Ház elé kerül, mert, hiszen az uj házsza
bályok csak erre az esetre teszik lehetővé azt, 
hogy az indemnitás négy napon belül törvény
erőre emelkedjék.

nehéz megjósolni, mert

magatartásától függ.
az egységes várt tag jaj 

nem fognak vitát provokálni, két hét tehát bi
zonyára elegendő lesz a vita befejezésére. A 
választójogi törvényjavaslat megszavazása 
után a felsőházi javaslat kériil a Ház napirend
jére, ha azonban a választójogi vita túlságosan 
elhúzódnék, akkor ezt megelőzően az indemni- 
tást kell tető alá hozni. Annyi bizonyos, hogy 

a nemzetgyűlés junius közepén vagy végén, 
tehát körülbelül egy hónap múlva minden 
körülmények között megkezdi két és félhó’ 

napos nyári vakációját.

Zita királyné 
Lourdesbe zarándokol

Madrid, május 24.
Amint a lapok Bilbaóból jelentik: Zita ki

rályné ma délelőtt gépkocsin Jrunba utazott, 
ahonnan Lourdesba megy.

Erre való tekintettel nincs kizárva, hogy jú
nius végén a felsőházi vita megszakításával

Ot évszázad óta
tart a kávé diadalutja a világ 
körül! Igyék tiszta, hamisítatlan 
babkávét, ez egészségét előmoz
dítja és szellemi frisseségét fenn
tartja.

Meinl Gyula

. ........................ . MÁRKÜS EMIL8A pARK mely még csak 3 napig látható ! O
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FedáK Sári,aKit „Keresztre feszítettek" 
a régi Népszínház bukásakor, 
nyilatkozik az Unió csődjéről

„StaroKat nem lehet úgy Kinevezni, mint a KormányfőtanácsosoKat!“
Bécs, május 24.

(A Reggel kiküldött munkatársától.) A bácsi 
(irand Hőiéiben meglátogattam Pedált Sárit, 
hogy megkérdezzem, mit érzett - távol Buda
pesttől —. amikor megjött az Unió bukásának 
híre. Zsuzsa asztalán sürgöny fekszik:

„Nyomor nagy, tagok éheznek. kérem. Jöjjön Pestre és 
jrítsza ol földi Mihály uj darabjával V":dőstcrepét. 
A konzorcium nevében: Lázár Ödön.”

Fedáik éppen a választ irja:
„Értesítsd n konzorciumot, junlus li-ig és augusztus 

15-töl kezdve kötvo vagyok. Nyári hónapokban teljes ki
merültségem miatt lehetetlen játszánom, nayy sajnálattal 
és nagy szerettei: Pedál:.”

A kis szállodai boy szalad a sürgönnyel, Ee- 
dák pedig beszélni kezd:

— 1923 októbere óta, amikor a .,Pompadour"-t 
kezdtem játszani, minden este színpadon vol
tam. A szerződésem most arra kötelez, hogy 
június 15-ig a Rayinund-Theaterben j ál s szám 
az „Antóniá“-t, aztán augusztus 15-től a Volks- 
theaterban kell föllépnem, igy csak a legfor
róbb nyárban van két hónapi szünetem. Irtóza
tosan ki vagyok merülve! A konzorcium kérésé
nek Örömmel tettem volna eleget, szivem sze
rint magam ajánlkoztam volna, de sajnos, ez 
lehetetlen, őszintén fáj, hogy nem siethetek 
kollégáim segítségére, de nem tehetek eleget 
kérésüknek, mint ahogy visszautas'itottam a 
Vígszínház ajánlatát is. Pénteken ugyanis föl
keresett Haboz igazgató é< hívott Pestre, az 
„Antónia" repriz re. Ezt a kérést azzal hárí
tottam el, hogy ha mehetnék, akkor csak, az 
Unió színészeinek segítségére sietnék.

— Ami a mai súlyos helyzetből való ki
vezető utat illette — beszél tovább Zsaz.-a —, 
bízom abban, hogy a budapesti színészek, a 
világ legtehetségesebb színművészei, szorosan 
összefognak és akkor minden rendbe jön. 11a 
nagy katasztrófa éri az embert az életben, 
akár egyedül áll, akár kojirzorciumba tömö
rülve, akkor elő kelt venni a tükröt, bele kell 
■nézni és meg kell keresnünk a hibát, amely a 
bukást okozta. Ami a bukás lényegéi illeti, 
én elsősorban is ellensége vagyok a színházi 
trösztnek. A színháznak üzleti alapja a kon- 
kurrencia, ha nincs versengés, üres marad a 
kassza. Nem .szeretnék magamról sokat be
szélni, de, mint példát, szerény személyemet ho
zom föl. Nem szabad csüggedni. Húsz eszten
dővel ezelőtt ugyanez az eset történt a. Nép
színházzal. A szegény igazgató. Vidor Pál, ál
dozata lett színháza csődjének, és, akkor engem, 
aki csak harminc napja voltam a színház 
tagja, egyszerűen keresetre feszitetlek. engem 
akartak felelőssé lenni a drága jó Vidor 
haláláért. És amikor tiszta szív vei. szerető szó
val mentem szinészkollégaim köze, hogy föl
ajánljam segítségemet az akkori konzorcium
nak teljesen díjtalanul, akkor éles abcuggal 
kidobtak az utcára. Világosan láttam, hogy a 
talaj megingott a lábam alatt. Útnak indultam 
egyedül. Hol lent voltam, hol fönt, de nem 
csüggedtem el. És tulajdonképen akkor, húsz 
esztendővel ezelőtt, indultam el azon az utón, 
ahova most, két évtized múlva elérkeztem.

Most Fedák autóba ül, a Kobenzlrc megy ebédelni. 
Útközben megkérd öze ni, mi a véleménye neki, a leg
jobban fizefdl magyar starn'ik - a slarkérdésröl. Így
válaszolt

— A műi stnrrendszer helytelen és nevetsé
ges. A staroltat nem lehet úgy kinevezni, mint 
a kormány főtanácsosokat. A starokat a közön
ség nevezi ki és mm a szinházigazgatóság.

Még megkérdezem, igaz-e. hogy Lengyel Menyhérttel 
megvásárolja a Magyar Szili házal, amint ezt Pesten 
meg is írták.

Júliusban 10,000 papirkoronának megfelelő 
„értékkoronát" vezet be rendeletileg a kormány 

Osztrák mintára készei a valutareform
(A Reggel tudósítójától.) A kormánypárt 

tagjainak egyrészc mozgalmat indított, a 
valutareform mielőbbi megteremtése érdeké
ben. E mozgalom rredményekópen beható 
lanáesko,zások indultak meg a pénzügyminisz
tériumban és elvben már

olyan megállapodások is történtek, ame
lyek az uj pénzegység megállapításában 
általános meglepetésre nem az angol font
tal való kapcsolatot, hanem az osztrák 
shillingrendszer mintájának alkalmazását 

fogják eredményezni.
Erre vonatkozóan

Örffy Imre,
a kormány pénzügyi törvényjavaslatainak elő
adója, a következő rendkívül érdekes nyilat
kozatot, tette A Reggel számára:

— Tcleszky Jánossal együtt a kormánypárt 
legnagyobb része meg van győződve arról, 
hogy

a valutakérdés megoldásának leghelyesebb 
módja az, ha az uj pénzegységet, tízezer 
papirkoronával vesszük egyenlő értékűnek.

Az az ellenvetés, hogy az, osztrák minta, köve
tése a kelleténél szorosabb kapcsolatot teremt 
Ausztriával, nem komoly, meri hiszen a gazda
sági kapcsolatok ennél sokkal súlyosabb 
momentumokon múlnak. Ami az átszámítást 
illeti, erre összehasonlíthatatlanul többször van 
szükség belföldi, mint külföldi vonatkozásban, 
helyes tehát, az az elv, hogy az uj pénzegység 
az előző belföldi valutával legyen kapcsolat
ban és így az átszámítás a lehetőséghez képest 
meg könny it tessék. Külföldi vonatkozásban 
egyébként is lesznek bizonyos ingadozások, de 
az ügyletek csekélyebb számára való tekintet
tel az átszámításnak könnyebb vagy nehezebb 
volta itt mindenképen kisebb jelentőségű kér
dés. Ilyen körülmények között az ni valuta 
kérdése meggyőződésem szerint, már eldöntőtt- 
nek tekinthető, sőt nagyon nagy valószínűsége 
vau annak is, hogy a pénzügyi kormány meg
valósítja Hantos Elemér gondolatát és ha a 
valutareform nem léptethető rövidesen életbe, 
akkor előreláthatóan

még a nyár folyamán rendeletileg történik 
intézkedés a tízezer papírkoronával egyenlő 
■••íékü úgynevezett ,,érfékkorona“ beveze

téséről.
Az erről szóló rendelet már az uj költségvetési 
év kezdetével, vagyis július elsejével életbe lép- 

r — A pestiek mindig többet tudnak — nevet 
Zsazsa —, mint mi Becsben. Nem tagadom, 
szeretnék színházat igazgatni, úgy ahogy én 
azt elképzelem. De ennek még nem jött el az 
ideje. Minek vegyek most színházat, amikor 
minden színház az enyém és igazgathatom az 
igazgatókat!

— Junius 15-én — újságolja — Párisba uta
zom. Onnan egy hgtre Londonba, kedves ének
tanárnőm és barátnőm. Miss Mary Holton, 
látogatására. Majd Félix Weingartenékhez, 
onnan pedig Florencbc megyek Lco Diirlch- 
steinhez. Aztán következik Karlsbad, szigorú 
kúra és mielőtt visszajönnék Becsbe, Eötvös 
Riiby bárónővel, a legnagyszerűbb turista
növel, elcsavartok a Dolomitokba. Megnézzük 
a Monté Cristaítót.

Korda Tibor.

het, /dobb azonban a nemzetgyűlés 33 tagú 
szanálási bizottságának is alkalma lesz arra, 
hogy az értékkorona kérdésében állást foglal
jon. E,z a megoldás annál is inkább ajánlatos, 
mert a gazdasági élet később azután már ké
szen állna u valutareformra, amelynek életbe
léptetése ilyen körülmények között megfelelő 
átmenet után történnék meg. Eaész bizonyosra 
veszem, hogy a mérleg valódiság helyreállítá
sáról szóló rendeletben előirt hat hónapon belül 
lelő alá kerül a valutareformról szóló törvény
javaslat is és

az előirt niegnyiíóniérlegek már tízezerre1 
redukált számokkal fognak operálni.

Természetes, hogy a magyar valutának az 
angol fentiül való kapcsolatát ez a valuta
reform, amely tulajdon.kópen az aranyalapra 
való visszatérést jelenti, nem fogja érinteni. 
Éppen e.zért nem is lesz szükséges módosítani 
a mérlegvalódiság helyreállításáról szóló ren
deletnek azt a részét, amely az értékeknek 
fontban való megjelölését irja elő. Az angol 
fonttal való értékviszonylatunk ugyanis meg
marad és fontszápiitás esetén a külföld is hatá
rozottabb képet fog nyírni a vállalatok és az 
ország pénzügyi helyzetéről, aminek jelentő
ségét ma, amikor oly nagy szükség van az 
idegen tőke bevonulására, szintén nem lehet 
alábecsülni.

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 
Rákosszentmihályon sokezer főnyi tömeg hall
gatta végig a kerület ellenzéki képviselőinek, 
Fábián Bélának és Saly Endrének beszámoló
ját. A gyűlést dr. Garat Lajos, a helybeli 
demokratapárt elnöke nyitotta meg, majd

Fábián Béla
nemzetgyűlési képviselő szólalt fél:

— Az elszakított területek magyarsága csak akkor fog 
hozzánk visszakivánkozni, ha azt látja, hogy ebben az 
országban több a jog, « kenyér és szeretet. mint azok
ban az országukban, amelyekhez erőszakkal csatolták 
öled. Ezzel szemben azonban a helyzet az, hogy amig 
minden nyugati államban a demokrácia elvei uralkodnak, 
ndhinl: még a: egyenlőségért, kell viaskodni.

A világon két ország van, ahol nincs még títk- 
választójog: Oroszország és Magyarország.

A Demokratikus Biok - • folytatta Fábián — nem tett 
nagyhangú ígéreteket és most, a nagy harc megvívása 
után is föntartjuk programunkat: a gyűlöld uralma he
lyébe a szeretet uralmát hozzuk. Budapest sokat szenve
dett népének bekérő és kenyérre \an szüksége. Ennek a 
célnak az érdekében programra való tekintet nélkül 

hajlandók vagyunk együttműködni mindenkivel, 
nklnek jelszava szintén: élet, kenyér, szeretet;

segítő munkatársai akarunk lenni mindenkinek, aki a 
politizáló, gyűlölködő városháza hely be a dolgozó város
házét hozza.

Ezután Saly Endre beszélt.

A* előkelő világ sxőrakoxáhelye az

ADMIRAL
nyári helyisége megnyílt 

(VII. kér., Stefánia út 25. sz.» a Víztoronynál)

Asztalrendclés. Telefon: József H3-0(i
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Bródy Ernő
Utoljára Feleky Géza börtönének küszöbén 

találkoztam vele. Ö a rabtól jött, én a rabos
kodó hírlapíróhoz készülődtem...

— Nagyon jót tesz neki a börtön. Legalább 
egyszer valahára kipiheni magát — mondta a 
védőügyvéd azzal a zsurnalisztikában szoká
sos tréfálkozással, amely a szomorkás esetek
nél megtalálja azt a vidám szöget, amelyre az 
élet abrakostarisznyáját fölakasztani lehet. 
Mert Bródy Ernő bármennyi elkomolyitó, el
gondolkoztató, reménythervasztó élményén 
ment át eddig megtett utján: valahogy mindig 
úgy tűnt föl a szememben, mint egy zsurna
liszta, fiatalon és szegényen, lelkesen és re
ményteljesen, fontoskodás és nagyképűség 
nélkül (amely utóbbi talán legjellemzőbb tu
lajdonsága a jó zsurnalisztának).

Mert zsurnaliszta volt, mint minden olyan 
férfiú, aki „vitte'* valamire, — vagy abszolúte 
semmire se vitte sorsát Magyarországon... A 
Honvéd-utcai szerkesztőség kapuján a kép
viselőház álelnöke, Horváth Gyula fordult be 
esténként, hogy a „Magyar Hirlap"-ot irá
nyítsa, amelynek egyik legszerényebb munka
társa volt Bródy Ernő. (Nem is lehetett az más
képen azon a helyen, ahol a nagybátyja volt 
a mindennapi ünnepeltetés f érfia.) A zsurna
lisztapálya akkoriban arra is jó volt, hogy a 
hirlapiró ügyvédi vagy orvosi diplomát sze
rezzen mellette, — kevesebb küzdelemmel folyt 
az ujságcsinálás az álmodozásaiban is gazda
gabb Magyarországon; nem volt okvetlenül 
szükséges, hogy a hírlapírónak mindegyik ke
zén tíz ujja legyen a munkabíráshoz

Bródy Ernő is ráért a politikai hirlapirás 
mellett a jogtudománnyal foglalkozni, — ír
nám, ha lexikonszerkesztő volnék; igy csak 
annyit jegyzek meg, hogy azért ért erre rá, 
mert sohasem aludt. A fiatal zsurnaliszták álta
lában keveset ahisznak, — de B. E., hir szerint, 
jóformán sohasem aludt. Nem tudott aludni, 
mert olyan dolgok foglalkoztatták, amelyek 
elhessegették álmát. Sok szegényember, kispol
gár, apró axisztencia volt a városban, akiknek 
sorsával olyanformán foglalkozott akkor is a 
fiatal zsurnaliszta, mintha már a zsebében 
volna az ügyvédi diplomája. Háziurakhoz sza
ladgált ismeretlen kisemberek részére házbér
fizetési moratóriumot kérni, ha azok panaszos 
levelet írtak a szerkesztőségbe. Jótékonysági 
egyesületek zárt kapuin dörömbölt sohasem
látott szegények érdekében. Nagyurak fogatait 
olyan kézmozdulattal állította meg az Andrássy- 
utón, mint egy rendőr, hogy valamely névtelen 
ember folyamodványát a kellő helyre juttassa. 
Külvárosi kisboltosok, állásnélküli hivatalno
kok, kétségbeesett exisztenciák (akikről csak 
akkor szokás tudomást venni, amikor a Du
nába ugranak), bizakodtak ebben a sohasem 
alvó fiatalemberben, mint valamely sors
motorban, amely előrelenditi állapotukat. És 
B. E. azért ült reggelig az Andrássy-uti hir- 
lapirókávéházban, mert a hivatalokat, elöljáró
ságokat, kapitányságokat, ahol a kisemberek 
életük nagyrészét hasztalan csoszogással eltöl- 
tik: korán reggel nyitják; ő első akart lenni 
az álmos hivatalnok előtt a maga ügyes-bajos 
emberkéivel... Így aztán nem is lehet azon 
csodálkozni, hogy mire megszerezte az ügy
védi diplomát, a kis és nagy igazságokat egy
forma hévvel kereső hírlapíróból védőügyvéd 
lett.

tette képviselői mandátumát, mert az „ügy" 
érdekében önként félreállott a listán, hogy 
másoknak helyet biztosítson abban a kerület
ben, ahol csak őrá akart mindenki szavazni; 
darab ideig a megsánttdás veszedelme is fe
nyegette (éppen őt, aki annyi grádicsot és utat 
jár meg), de ezt a bajt nincstelen kliensei va
lahogy kiimádkozták belőle, mert ezeknek a 
klienseknek jó összeköttetésük szokott lenni az 
Úristennel.

♦
Most pedig az utolsó hónapokban, amikor 

végre valahára elkövetkezett az ideje annak, 
hogy a holttá dermedt Budapestet újra életre- 
keltették azok a férfiak, akik ezt a várost szép 
hajadonná nevelgették (akinek majdnem min
denét, a becsületén kívül, elprédálták a hozo
mányvadászok), dr. B. E. ismét megjelent a 
politikai horizonton: lelkesen, ifjan, áldottan, 
csodálatosan, mint azok az apostolok, akik 
megfiatalodva térnek vissza pusztai vándorló
jukról... A nincstelen vádlott védelme helyett 
egy egész nincstelen város megvédelmezésére 
vállalkozott. A köztünk élő háborús fogalmak 
szerint: vezérkari főnöke lett Vázsonyinak és 
megint csak odajutott, ahol fiatal hirlapiróko
rában volt: nem aludt... És nem aludt még 
akkor sem, amikor a föltámadás munkája be
fejeződött.

Egy szemtanú leveléből idézem B. E.-ről a 
következőket: „ö volt a biok vezérkari főnöke, 
három hónapig újra hirlapiró, megfiatalodott 
húsz évvel, nem aludt három hónapig és ma 
(szombaton) hajnalban, a választás után, ami
kor már mindenki kidül! és a földön feküdt, 
azt mondta:

— Holnap reggel elölről kell kezdeni az egé
szet, a Hermina-ut nem volt jól megszervezve!

És a májusi hajnalon, reggel 6 órakor meg
indult az Andrássy-uton a Hermina-ut felé."....

Krúdy Gyula

l)r. 
hét 
zik, 
tér

*

Aztán végigjárta azt a pályát, amely a régi 
Magyarországon rendszerint arra is alkalma
tos volt, hogy az ember némi vagyonkára te
gyen szert a tekintély mellett. Volt országgyű
lési, sőt nemzetgyűlési képviselő, volt város
atya, politikai vezér, amely életutakon bizo
nyára nem kerüli el vala őt sem a szerencse, 
ha nem áldozza föl megint csak álmát fiatal
kori szenvedélyének, a kisemberek mellett 
váló ügyvédeskedésnek. Talán egyetlen pesti 
irodában sem fogadták olyan nyájasan a 
tönkrement, vagyonbukott, lerongyosodott pol
gárt, mint az ö irodájában. Székkel, szivarral, 
dédelgetéssel' biztatták, hogy csak minél bősé
gesebben' adja elő panaszát, ami már fél gyó
gyulást jelent a betegnek. Hát ezek mellett a 
végignulkidi, üreszsebü panaszok mellett váló
ban nem ért rá az ügyvéd ur, hogy a megérde
meltvagyonosság nyoszolyájában kialudja 
magát... Szegény és lelkes maradt; elveszi-

— Az összeférhetetlenségi bizottság csütörtökön tár
gyalja Hallcr István faüzleteit. Politikai körökben nagy 
érdeklődéssel tekintenek a nemzetgyűlés összeférhetetlen
ségi bizottságának csütörtöki ülése elé, amelyre vonat
kozóan gróf Széchenyi Viktor, a bizottság elnöke, a kö
vetkezőket mondotta A Heggel munkatársának:

— Az úgynevezett Ilaller-iigyre vonatkozó 
minden irat beérkezett már a nemzetgyűlés 
elnökségéhez és igy Obcrhammer Antal elő
adó csütörtökön délben már abban a helyzet
ben lesz, hogy az egész ügyet részletesen ismer
tesse. Az előadó fölszólalása után arról dönt a 
bizottság, hogy milyen tanuk kihallgatását 
tartja szükségesnek. A tanuk megidézéséről 
később történik gondoskodás, döntésre tehát 
csütörtökön még nem kerülhet sor. Annyit 
mondhatok, hogy ehhez hasonló bonyolult ügy 
nem került még a Ház összeférhetetlenségi 
bizottsága elé, mert hiszen minden más eset
ben egyetlenegy ülésnap elegendő volt a dön
tésre, mig a Háller-ügyben ez a gyors elinté
zés teljességgel ki van zárva.

— Halálra zúzta magát a badgasteinl sziklák között egy 
bécsi ügyvéd. Salzburgból jelenti A Heggel tudósítója:

Löw Gyula, tekintélyes bécsi ügyvédet, aki néhány 
óta köszvényének gyógyítására Bad-Gastoinbcn idő- 
haldlos baleset érte. Virágszedés közben egy 20 mé- 

magas sziklafal szélére lépett, elszédült, megcsúszott
és a mélységbe zuhant. A 78 éves bécsi ügyvéd karját, 
lábát törte és koponyaalapi törést is szenvedett, úgy 
hogy nyomban meghalt.

— Impozáns ünnepséggel avatták föl a 
„Kaszab Aladár és Józsa Polikliniká“-t. Külső
ségeiben is fényes ünnepség keretében, több 
mint ezer ember jelenlétében folyt le vasárnap 
délelőtt a „Pesti Izraelita Hitközség Kaszab 
Aladár és Józsa Polikliniká"-iának fölavatása, 
A kormány képviseletében Vass József nép
jóléti miniszter jelent meg az avatáson. A kö
zönség sorában ott voltak: Bákosi Jenő, Vá- 
zsonyi Vilmos, Vészi József, báró Lukachich 
Géza altábornagy, Pikler Emil, dr. Bródy 
Ernő, Scholtz Kornél népjóléti államtitkár, dr. 
Lichtenberg Kornél és dr. Gcrlóczy Zsi gmond 
egyetemi tanárok és még számos társadalmi és 
közéleti előkelőség. Dr. Löw Sándor főorvos, 
az épitőbizottság elnöke, üdvözölte a megjelen
teket és meleg szavakkal méltatta az alapítók 
nemeslelküségét. Ezután Vass József népjóléti 
miniszter állott föl szólásra:

— örömmel jöttem ide — mondotta — a Polikünikánnk, 
ennek az egészségügyi bástyának fölavatására, úgyis 
mint koresztény ember ós úgyis mint a kormány kikiib- 
dötto. Ennek az épületnek a föladata az élet hajótöröttéit 
az egészség számára mogmonteni. A zsidók között már a 
középkorban számos nagy orvos volt. Amidőn pedig az 
idők folyamán a világ minden tájékára szétszóródtak a 
zsidók, minden nemzet orvostudományában ós egészség

EGGENBERG BEI GRAZ üdülöhch'oArtUr
Szoba naponta ötszöri étkczéssol 100.000 magy. I£ (minden

______  2—8 óra között szomólyoson is

ügyében nagy szerep jutott a zsidóságnak. Magas pie, 
desztálra kell állítanunk azokat, akik ennek n polikllni- 
kának alapításával nagy anyagi erejüket áldozták föl az 
egészségügy érdekében; ebben én a zsidó lélek megnyi
latkozását látom. Ahány könnyet letöröl, ahány vergődő 
lelket megvigasztal ez az épület, annyi - >aet adjon a
fó Isten az alapitó házaspárnak. Hisszük, hogy ez a 
bástya majdan egy nagyobb magyar világ egészségügyi 
őrhelye lesz.

Dr. Hevesi Simon főrabbi besz..':’> után dr. 
Lédcrer Sándor hitközségi elnök a hitközség 
részére átvette, majd dr. Bcnedikt Henriknek, 
a Zsidókórház igazgató-főorvosának átadta a 
klinikát, Baracs Marcell az Omikc veze
tősége részéről mondott köszönetét Kaszab 
Aladárnak és nejének a PoliHini .a megala
pításáért, majd dr. Bcnedikt Henrik igazgató
főorvos zárószavaival véget ért az ünnepély. 
A beszédek végeztével Vass miniszter és az 
ünnepség vendégei megtekintették az uj Poli- 
klinika monumentális tömeghatásn épüle
tét, amely Román Ernő és Román Miklós mű
építészek munkája.

— Nemzetközi kiállítást rendez a Királyi Magyar Auto
mobil-Club a városligeti Iparcsarnokban, amely alkalom
mal egy gyönyörű automobil ós három mótorkorókpár 
kerül sorsolásra. Egy sorsjegy ára 5000 korona.
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— Megjegyzések egy miniszter nyilatkoza
tára. Nyilván a fővárosi választások illúzió
romboló eredményei keserít ették meg egy pil
lanat re okos népjóléti miniszterünk szájaizét 
s ragadtatták öt olyan nyilatkozatra, amit má
soknál szokott ékesszólásával sietne megbélye
gezni. Azon aggódik nyilatkozatában, hogy 
mi lesz most, amikor a közgyűlés többsége de
mokrata, a választott tisztviselők pedig WoliT- 
pártiak? Hát mi lesz? Mi úgy tudjuk, hogy a 
hivatalnokoknak hivatalos kötelességei van
nak, amiket pontosan el kell végeznie s benső
jében ápolhat egy magánembert, aki imád
hatja Wolffbt vagy sóvároghatja Vázsonyit, 
do a hivatal íróasztala mellett ez a magánem
ber a. lőlek legmélyebb redőibe rejtőzik >s az 
aktákat a hivatalnok szerkeszti, aki semleges, 
aki pontosan megszabott munkái végez nem a 
párt, hanem a közönség szolgálatában. Nagyot 
nézne. Vass kegyelmes ur, ha mi aggódnánk a 
népjóléti minisztérium rendjéért, amidőn eset
leg, no adj Isten, a kegyelmes ur onnan kivo
nulna és átadná, helyét — csak példaképen 
mondjuk — Rassay Károlynak. Hogy a taná
csosok és a referensek, a titkárok és a számfej
tők Vass-pártiak? Hát aztán, mondaná a ke
gyelmes ur, amikor tanácsolnak, referálnak, 
titkárolnak és számfejtenek, fogalmaznak, ik
tatnak és kiadnak, akkor nem Vass-pártiak, 
nem Rassay-pártiak, hanem miniszteriumpár- 
tiak, adó fi zc tőpolgár pártiák, lisztviselőesküpár
tiak, fcötclcsségpártiak. — hivatalnokok a köz 
szolgálatában. Iliit a főváros tisztviselői nem 
azok? ök talán politikai okokból amerikázni 
fognak, megobstruálják Bárczy Istvánt és nem 
szedik he az adót, nemi iktatják az aktákat, 
nem inlrzik el a kérvényt két, nem számfejtik 
a kiadásokat és nem fogalmazzák a rendclete- 
ket? Ez a Balkánon elképzelhető, ahol a poli
tika változásaival párhuzamosan kirúgják nz 
előbbi rezsim tisztviselőit és helyükbe az uj 
rezsim a maga embereit ülteti. De miiünk? 
Bizonyára maga a kegyeden s ur is, lehiggad
ván az első meglepetés izgalmából, megütődv-0 
olvassa tulajdon nyilatkozatát s nem lát többé 
káoszt ott. ahol komoly, kötelességtudó és 
megközelít betétién tisztviselők dolgoznak a 
köz szolgálatában s tőlük függetlenül változik 
és erjed a politika. Hiszen az a. káosz, amitől a 
kegyelmes ur fél, az nem i.s Balkán lenne, ha
nem a hivatalnokok ilyen politikai terrorja, az 
maga lenne a fehér vagy vörös... bolseviz- 
mus. Ezt. pedig lalán Vass kegyelmes ur se 
telezi föl annak a Wolffnak a híveiről, akit ő 
olyan közelről ismer. Vagy talán éppen azért 
tételezi föl?

— ötvenedik .iul.iláris kiifgy illésére késiül u Klntl'd 
Szcrrtctház Egyesül I Kloilhl Szeretethdz l'gyesület 
vasárnap clélel'Jll tartotta meg !!>. közgyűlését. Az el
nöklő Ripka Ferenc kormánybiztos megnyitó bes.’.édo 
után Szabó Árpád főtitkár tett jelentést, amelyben ki
emelte. hogy a; 50 éves fönnállásának megünneplésére 
készülő Szeretet ház 109 növendéke közül 70-en vannak 
a hadidrvdk. Ilu/Iy P(tl ny. államtitkár elmondotta, hogy 
az egyesület virágzását Itipka Ferenc működésének meg
kezdésétől kell számítani, mert a kormánybiztos 10 esz
tendőn keresztül mindig szerető apja volt az árváknak. 
Itipka Ferenc záróbeszédében rámutatott arra, hogy a 
szerencsétlen magyar hazának ‘<,000.000 lakosa szintén 
hadiárvánal: tekinthető és e:t a 8,000.000 hadiárvdt a 
Klotild Szi i etetház növendékeihez hasonlóan meg le
hetne menteni, ha az emberek szivében a megértés (enne 
úrrá és bírná összefogásra az embereket. A közgyűlés a 
kormánybiztos éltetésével ért véget.

— Kassza fúrók jártak a szolnoki postahiva
talban. A szombatról vasárnapru virradó éjjel 
nagyszabású kassza fúrást kíséreltek meg ti 
szolnoki postahivatalban. Ismeretlen tettesok 
behatollak a postahivatal épületébe, fölbontol- 
Iák « falakat és bejutottak a pénztáriéi embf, 
ahol hozzáláttak a páncélszekrény megfúrásá
hoz. A kasszafnrók már jókora rést ülőitek a 
pénzzel telt páncélszekrényen, amikor hirtelen 
oltbagyták a félig nyitott vaskasszái, összes 
be törő szerszámai kút és zsákmány nélkül el
inaltak a postahivatalból. Úgy látszik, valami 
külső zajtól megriadtak és átlói féltek, hogy 
tetten érik őket. A megkísérelt kassza fúrást 
reggel vették észre. A szolnoki rendőrség 
azonnal megindította a nyomozást, amelynek 
folyamán úgy találták, hogy a szakszerű mun
kával megkezdett kasszabontást valószínűen a 
fővárosból lerándult kasszafnrók követték el. 
Éppen ezért a nyomozás a tettesek kézrekeri- 
tésére a budapesti rendőrséggel karöltve folyik.

— Amerika az újjáépítési kölcsönöket is 
visszaköveteli Európától. Londonból jelentik: 
Az Egyesült Államok kormánya nem csupán 
a háborús adósságok vissza fizetése érdekében 
tett lépéseket, hanem azért is, hogy megtérít
sék neki az európai hatalmak a fegyverszünet 
alán engedélyezett újjáépítési kölcsönöket. A 
kormány kijelentette, hogy nem tesz különbsé
get a kölcsönösszegek és a háborús adósságok 
között.

nadó Olga
művészt könyvkötészete

Vállalja egyes és egész könyvtárak beköté
sét a lég Ízlésesebb kivitelben

! Régi. posfa-uíca 7*9, sz, alatt

.__aRegcel____________________________ 1_
Fülborult egy vitorlás csónak a Dunán 

és két utasát maga alá temette 
A fuStfoklókat az újpesti utászok mentették ki

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délben a 
Duna-korzón sétáló közönség

egy fölborult vitorlás csónakot
pillantott meg a Duna vizén. A fölborult csó
nak csöndesen úszott lefelé. Mindenki súlyos 
.••zerencsét'!en«ó-gre gondolt, és csakhamar az a 
liir terjedt el végig a. part mentén, hogy a vi
torlás utasai a Dunába fulladlak. Ez a. hir 
azonban valótlannak bizonyult, mert a gazdát
lan vitorlás csónak története a következő: 
Négy jóimrat, Viczena József, Knapp Rezső, 
Friedmann Ervin és Papp István magántiszt
viselők vasárnap délelőtt 10 óra tájban kimen
tek Újpestre és ott kibérelték a Budapest 1476. 
számú vitorlás csónakot. A társaság a Dunán 
fölfelé igyekezett, de alighogy elhagyták Új
pestet, erős ellcnszéllel találkoztak. Erre 
visszafordultak és elhatározták, hogy csak az 
újpesti öbölben vitorláznak. Később lti akar
tak kölni, de amikor a csónakház irányába 
lord ultak,

Egy kunszentiniklósi állampénztári főta
nácsos hirtelen halála egy bérkocsiban. Vasár
nap este 9 órakor a Rókus-kórház előtt egy 
csukott bérkocsi állott meg; jólöltözött 15 éves 
íiu szállott ki a kocsiból és sietett be a kór
házba. Arra kérte az orvosukat: jöjjenek ki a 
kapu előtt álló kocsihoz, mert édesapja, aki a 
kocsiban ül, rosszul érzi magát. Az orvosok 

ike kisteleit és a fin segítségével bevitte a 
betegei a kórház fölvételi irodájába, ahol meg
vizsgálta és megállapította, hegy az idősebb 
uriembei- már halott. A tragikus véget ért 
férfi: Cábass Gyula 52 éves kunszentiniklósi 
állampénztári főtanácsos. Vasárnap reggel jött 
föl fiával a fővárosba, este az Angol Parkba 
akarlak kikocsizni, de útközben rosszul lett. 
Szivszélhüdés ölte meg. Holttestét a törvény
széki bonctani intézetbe szállították.

Tolvaj urasági inast keres u. rendőrség. Fuchs 
Márknc, aki a Papnövelde-utca 1. szám alatt lakik, föl
jelentést felt a rendőrségen Lukit* Gyula urasági inas 
ellen, aki lakását kifosztotta. Fuehsék tegnap eJc nyolc 
árakor távoztak el hazulról és amikor 11 órakor haza
jöttek, a szekrények föl voltait feszítve. Az urasági inas 
sok ékszert és készpénzt vitt el magával. A rendőrség 
mindenütt keresi.

— Csalás és hamis vád miatt ma vonják 
felelősségre Kelemen Ernőt. A budapesti 
piacon a múlt év tavaszán nagy megütközést 
keltett az a hir, hogy Kelemen Ernő, ismert 
terménykereskedő, megszökött a fővárosból. 
Hitelezői bűnvádi följelentést tettek ellene, 
azonban Kelemen csakhamar visszatért Buda
pestre és az ellene benyújtott panaszok dolgá
ban tisztázta. magát, úgy hogy csak egy-két 
ügye maradt elintézetlen. A följelentők között 
szerepelt Baucr Jenő is, aki azt a panaszt tette, 
hogy az Erzscbct-gőzmalom, gőzfürdő és mü- 
jéggyár kaposvári rt. 1000 darab részvényének 
eladása körül Kelemen Ernő megtévesztette és 
ezzel többszáz millió korona erejéig megkáro
sította. Kelemen e följelentésre ellenföljelen
téssel válaszolt és Baucr Jenőt csalás, vala
mint sikkasztás bűntettével gyanúsította meg. 
A lefolytatott eljáráson kiderült, hogy ez az 
ellcnföljelcntés csupa koholt adatokat tartal
maz, úgy hogy KePmen Ernőt csalás büntette 
és hamis vád vétsége címén megvádolta az 
ügyészség. A budapesti büntetőtörvényszéken 
dr. Krayzcll Miklós táblabiró itélőtanácsa ma 
tartja meg ebben az ügyben a főtárgyalást.

— Öngyilkos bankaltiszt. Safranck Kóla 21 óves bank 
altiszt vasárnap délelőtt elment a Vasfiirdőbc, bezárkó
zott egy kabinba és ott mollbcRltc magát. Súlyos álla
potban a Rókus-kórházba szállították. Safranck azért kö
vette el tettét, mert rossz srzein-1 rali tt elbocsátották 
állásából.

— Londonban nem állíthatnak emléket Marx
nak. Londonból írja A Reggel tudósitóju: 
Marx Károly, a szocializmus tudományos meg
alapítója tudvalevőleg hosszú időn át élt Lon
donban és eleinte a legnagyobb nélkülözések 
között, a Greck-Strcctcn, később Haverstok- 
Hillsben lakott. London grófság tanácsának 
történelmi bizottsága most foglalkozott azzal 
a kérelemmel, hogy a házakat, amelyekben 
Marx lakott, emléktáblával jelöljék meg és 
megtiltotta az emlékművek fölállítását.

— A „Halló, Amerikai", a szenzációs énekes, táncos, 
látványos rovii tölti bo a jövő hét péntekjétől kezdve 
ismét n Fővárosi Operottszinhóz heti műsorát.

AMATŐR FENYKEPEZOK
logelönyöscbben vásárolhatnak

MAGYAR FOTÓIPAR, Klrfify-Mtca 69.
i Képes árjegyzék bórmentvo

a csónak fordulat közben fölborult.
Amint a kirándulás résztvevői később elmon
dották, nem széllel szemben, hanem széllel for
dultak és ez a bravúr nem sikerült. A csónak 
fölborulását az újpesti szigeten állomásozó 
utászszakasz parancsnoka, Pana Imre főhad
nagy rögtön észrevette és katonáival csónakba, 
szállt, hogy a szerencsétlenül járt társaságot 
megmentre. Két utas mái úszva a part leié 
igyekezeti, de

Knapp Rezső és Friedmann Ervin nem 
tudtak a csónak alól kiszabadulni.

Az utászok a végső pillanatban emelték föl, 
nagynehezen a fuldoklók felöl a csónak lestót 
és igy mindkettőjüket kimentették. A csónakot 
azonban nem tudták elfogni s azt a viz el
sodorta. A gazdátlanná vált csónak kikerült a 
Duna codrába, végiguszott a főváros alatt, 
:r.;g végül déli 1 óra uíán a Mii egyetem köze
lében a 2. számú propeller legénysége kifogta.

— A nagyságos asszonnyá lett cselédieáuy 
elmebetegség címén gondnokság aia helyeztette 
önmagát. Huszonöt, évvel ezelőtt meghalt. 
Majoros Gyula országgyűlési képviselő és a te; 
nictés után előállóit az agglegény (képviselő 
régi házi csel étije, Polczmann Teréz és azt evő- 
sitgette, hogy a gazdája halála előtt szóbeli 
végrendeletet tett, amely szerint minden va
gyonát őrcá hagyta. Az oldalági rokonok pór
iéi léplek föl. amelyben Polczmann Teréz 
nyolc tanút állított, akik, eskü alatt vallották, 
hogy a szóbeli végrendelet csakugyan megtör- 
Itént. Később mégis kiderült, hogy a nyolc tanú 
a cseléd föl biztatására hamis tanúvallomást 
tett és Polczmann Terézt ezért háromévi 
börlönbüntclésre Ítélték el. Amikor leülte ezt a 
büntetést, Fazekas Dániel nevű öreg háztulaj
donoshoz szegődött Polczmann Teréz, aki esz
tendők múlva feleségül vette. Fazekas után 
jelentős vagyon maradt, amely az özvegy bir
tokába jutott. Fazekasné az örökség egy részéi, 
egy házat, dr. ilorti Gyula volt gödöllői ható 
sági orvosnak adta < I 3 millió koronáért. Az 
eladás után hirtelen fölszökött a házak értéke, 
Fazekasnc megbánta az eladást és úgy akarta 
megsemmisíttetni az adásvételt, hogy önmagát 
elmebetegség címén gondnokság alá helyeztette, 
A pörösködéseknek egész lavinája indult meg 
ez ügyből kifolyólag. Fazekasné két cseléd
leánnyal névtelen följelentéseket adatott he 
Ilortiék ellen, amire az agyonzaklatott Horti- 
család dr. Vajda Ödön ügyvédhez fordult, 
akinek közbenjárására özvegy Fazekas 
Dáiielnét törvényszéki orvosokkal vizsgáltat
ták meg. Dr. Minich Károly törvényszéki 
orvosszakértő csakhamar megállapította, hogy 
25 esztendővel ezelőtt hamistanuzási bünpör- 
ben már megvizsgálta az akkor Polczmann 
Teréz néven szereplő cselédleányt. A pöröskö- 
dések áradata rövidesen elapadt, mert a ható
ságok sorra megszüntették az alaptalan föl
jelentések nyomán megindult bűnvádi eljárá
sokat.

— A magyar fényképező művészeket újra meghívták a 
párisi kiállításra, Párisból írja A Reggel munkatársa: 
A uapokbau érdekes ós jelentős fordulat állolt be a mel
lőzött magyar művészi fényképezés történetében. Amig a 
háború előtt az angolok és a franciák a legnagyobb mér
tékben elismerték és méltányolták a magyar fényképező 
művészetet, a háborúval megszakadt az a baráti vi
szony, amely a Saeieté Frawiaiso de Photographie ós a 
London Sálon és közöttünk fönnállott. Most a Francia
országban is ismert kitűnő magyar fényképező-inüvész. 
Angelo, közbenjárására Cuussin, a francia szövetség 
nesztora, kieszközölte, hogy a magyar fényképező klubok 
és szövetségek újból meghívást kaptak a fényképező* 
művészek októberi párisi világkiállítására. A francia 
szövetség Angelo mestert külön meghívta a világkiállí
tás elnökei sorába is. így a magyar művészi fotografá- 
liis művelői ismót megjelenhetnek kollekcióikkal a nem
zetközi versenyen. /Pallós István.)

Szőnyegek, függönyök 

portalanítását, mosását, 
javítását, megóvását 
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Lendl Adolf megoldotta a szén 
kifogyásának világproblémáját?

A magyar tudós „gravitációs kereke" iránt 
százával érdeklődnek külföldről

(A Reggel tudósítójától.) Amíg a fantaszták a per
petuum mobilén, ez örök-mozgó gépen törik elméjüket, 
addig egy tehetséges magyar tudós szép csöndoson, a leg
reálisabb alapon megfejtette a nagy titkot, amely most 
már csaknem csodálatosan egyszerű. Lendl Adolf dr. a 
zseniális föltaláló, aki az Allatkert igazgatója volt 
mindaddig, amig a kurzus nem nyugdíjazta, mellőzte- 
tését most felbecsülhetetlen jelentőségű találmánnyal 
fizeti vissza:

olyan konstrukciót készített, amely a föld vonzó
erejét energiává tudja változtatni.

Ez a találmány megoldotta a későbbi koroknak azt az 
emésztő és végtelenül súlyos problémáját: ml lösz, lia 
a föld szénmedencéi kimerülnek? Az uj szerkezet fölös
legessé teszi a szenet, mert a föld vonzóerejét hasz
nálja és ez az energia kimeríthetetlen.

A találmány hírére A Reggel munkatársa fölkereste
Lendl Adolf dr.-t

Jégverem-utcai lakásán és megkérte, mondjon el egyet- 
mást a csodálatos szerkezetről.

— Nem szívesen beszélek róla a nyilvános
ság számára — mondotta. — Találmányom, 
amelyet gravitációs keréknek neveztem el, már 
alapos szakértői vizsgálaton ment át. Fasching 
Antal dr., a zágrábi műegyetem európai hirü 
professzora hosszabb ideig fölülbírálta és egy 
németnyelvű értekezésben elismeri, hogy

találmányom révén a gravitációnak egy 
részét föl lehet használni gépek hajtására.

— A Terézváros! Jótékony Nőegylet közgyűlése. A 
Terézvárosi Jótékony Nőcgylet vasárnap délben tartotta 
ezidci közgyűlését dr. Vázsonyi Vilmosné clnöklcto alatt. 
Vázsonyiné megnyitó beszédében a jótékony nőcgylet 
hároméves működését vázolta. Ebben a kerületben — 
mondotta Vázsonyiné — soha nem létezett felekezeti kér
dés, do a jótékonyság terén különben sem szabad az em
bereket felekezetűk szerint osztályozni. Sajnálattal álla
pította meg, hogy az egyesület az elöljáróság részéről 
semmiféle támogatásban nem részesül. Kötclsségiink — 
folytatta — a meggyötört középosztály gondjait tőlünk 
telhetőén eloszlatni, a könnyeket letörölni. Mi valóban 
csak a középosztály számára alakultunk és sajnos, csak 
a középosztály vesz bennünket, igénybe. Vázsonyiné be
széde végén uj tagok toborzására hívta föl a Jolenlevőket. 
Utána dr. Groák Ernővé bejelentette, hogy Ullmann 
Adolf báró elhunyta következtében az egyesület dísz
elnök nélkül maradt. Helyére a közgyűlés egyhangú föl
kiáltással Kohner Willy bárót választotta meg. A meg
üresedett választmányi tagsági helyre Kántor jánosi 
Mándy Gézáné került. Ezután Vásárhelyi Gyula főtitkár 
tette meg Jelentését. Rámutatott arra, hogy a múlt esz
tendőben 8J7 szegénysorán középosztálybelinek adomá
nyozott az egyesület ruházati cikkeket és 98 esetben adott 
nélkülözőknek 50—200.000 koronás gyorssegélyeket. Be
számolt még a mogtartott kilenc hetivásár nagy sikeré
ről, szegénysorsu diákok fölsegélyezéséről és bejelentette, 
hogy ez év junius havában a városligeti tavon nagy
szabású. éjszakai ünnepélyt fog rendezni az egyesület.
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kövess és társai rt.

A találmány lényege abban áll, hogy ha egy 
kerék egyik oldalán folyton túlsúly van, akkor 
ez minden hajtóerő nélkül, pusztán a gravitáció 
következtében, állandóan forog és igy munka
gépeket hajthat, például olyan munkagépeket 
amelyek villamosáramot termelnek. A fold 
vonzóereje eszerint villamosáramot fejleszt, 
amelyet azután világításra, fűtésre, vasutak 
üzembentartására lehet fordítani.

Megkérdeztük Lendít, hogyan jött rá a találmány 
titkára?

— Egyszer a ligetben megfigyeltem egy hin
tázó embert, aki egy perc alatt fokozatosan 
3—4 méter magasra lendült. Egy 80 kilogramos 
testnek négy méter magasra való fölemelése 
több mint három lóerőt igényel. A hintázó 
izomereje erre képtelen. Honnan származott 
tehát az az erő? Rájöttem, hogy a gravitációból 
ered és e megfigyelést valósítottam meg gra
vitációs* kerekemen. Találmányomat vala
mennyi államban szabadalmaztatom, nzutan

pgy nagy részvénytársaságot hozok össze 
a gyártás megkezdésére.

Főképen Németországból százával kapom a 
gyárosoktól, tőkésektől, tudósoktól az érdeklődő 
leveleket, de egyelőre tartózkodó álláspontra 
helyezkedem, amíg a szabadalmak rendbe nem 
jönnek.

— öt soffőr a Schadl-tanács előtt. Megírta
Reggel, hogy a gázoló soffőrök bűnügyében 

u.i joggyakorlat kezdődik, amennyiben ezután 
sokkal szigorúbban bírálják cl a gépkocsi
vezetők gondatlanságból okozott bűncselekmé
nyeit. Közöltük azt is, hogy’ ezután a büntető
törvényszék sajtóügyekben ítélkező tanácsa dr. 
Scliadl Ernő bíró elnöklésével tárgyalja a 
soffőrök bűnügyeit. E héten a Schadl-tanács 
öt soffőr ügyét tűzte ki főtárgyalásra. Roth 
Lajos gépkocsivezető ellen gondatlanságból 
okozott emberölés vétsége címén emeltek vá
dat, mert a Váci-uton tavaly február elején 
<?£??/ utcaseprőt halálra, gázolt. A másik vádlott 
Dachmann József soffőr, aki báró Kornfeld 
Pál autóját vezette tavaly áprilisban és a Vil
mos császár-uton meg nem engedett gyorsa
sággal haladt, hogy egy másik autót elhagy
jon és az őrült iramban elütötte Weisz Izsákot, 
aki a szenvedett belső sérülések következtében 
nyomban meghalt. A harmadik vádlott Juhász 
Sándor soffőr. akinek az esete még 1921 junius 
havában történt. Rendőrségi autói vezetett és 
a Dráva-utca sarkán a Ifi esztendős Kőműves 
Józsefet halálra gázolta. A negyedik és ötödik 
ügy vádlottját gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés vétsége terheli.

— Politizálás a vasúti kocsiban, l’iller Vilmos ecscri 
lakos, traflkos 1923 február havában a budapesti keleti 
pályaudvarról Szolnok feló utazott. A kupéban elkezdett 
politizálgatni, miközben túlságos ellenzéki magatartást 
tanúsított. Többek között a következő kijelentésre ragad
tatta magát; „Piszok, szeméi, gazember kormány, rab
lók, a kommunisták sem raboltak annyit, mint ezek." 
Azután éles kifakadást tett a kormányzó ellen is, aki 
eltűri ezt a kormányt. Följelentést tettek ellene a buda
pesti büiitctőtörvényszékcn és dr. Publik Ernő táblabiró 
itélőtanácsa ma vonja felelősségre kormányzósértés és 
a kormány sérelmére elkövetett, fölhatalmazásra hivatal
ból üldözendő rágalmazás vétsége címén.

— Megtaláltam az Amcrlcan express csekkfüzetét, iga 
igazolt tulajdonosa megtudhatja címem A Reggel szer
kesztőségében.

Részletre 
előleg nélkül 
női kalapok 

TAUSZXYNÉ. Budapest, VI!. kér., Király, 
utca tlxenhárom, III. épület, il. emelet

— „Fölszállott a páva a vármegyeházra.. .** 
A harc elüli, a seregek elvonultak, a csataté
ren csupán a plakáthulladékokon osztozkod
hatnak a marodőrök. Elérkezett az ideje, hogy 
levonjuk a háromhónapos hadjárat tanulsá
gait, Az első: Budapest népének jó kétharmad
része utálattal fordult el a gyűlölet, izgalom és 
üres szájtépés politikájától. (Nem a mandátu
mok száma a lényeges ennél á megállapításnál, 
hanem a leadott szavazatok összege. Tudni 
kell, hogy Wolffék 50.000 választót törültek, 
a/ciA: egy szálig a demokratikus pártokra sza
vaztak volna. Tudni kell, hogy a kerületek be
osztásával már eleve korrigálták a választás 
számukra lesújtó eredményét. Tudni kell, hogy 
ők voltak hatalomban, az ő tisztviselőik intéz
ték a választás technikai részét.) A második 
tanulság: Az országos politikát, helyesebben 
politizálást ki kell söprüzni a városházáról. A 
törvényhatósági mandátum senki számára 
nem lehet a képviselői mandátum ugródesz
kája. A harmadik tanulság: abban a pillanat
ban, amikor a törvényhatóság összeül, múljon 
cl a választás minden jogos vagy jogtalan ke
serűsége azok szivében, akik dolgozni akarnak. 
A negyedik: nincs más cél, mint Budapest 
nagysága, boldogsága, dicsősége. Aki másra 
gondol — önmagára —, jobb, ha be sem teszi, a, 
lábát, a városházára! Ötödik: önuralom, fe
gyelmezettség, becsületes és önzetlen munka! 
Négy buskomor, lidérces év után sorsdöntő, 
ami a városházán történik: „Fölszállott a 
páva a vármegyeházra, sok szegény legénynek 
szabadulására/'

— Díjlovaglás ós díjugratás a Vérmezőn. A ni. kir. 
csondőrség tisztikara és legénysége vasárnap délelőtt 
Szalilcnder tábornok, csendőrségi fölügyelő vezetésével 
nagyszabású lovasmérkőzést rendezett. A díjlovagláson 
és díjugratáson 92 válogatott lovas vett részt, hogy a 
belügyminiszter vándordíját és a díjjal járó aranyérmet 
esnpatteste számára megszerezze. A kora reggeli kezdődő 
mérkőzés a déli órákban ért véget. A versenydijakat a 
győztesek között a kormányzó neje osztotta ki. A ván
dordíját, amely egy művészi kivitelű lovasszobor volt, 
a budapesti első csendőr kerület részére c-onort-pontozás 
utján Ditróy Zolién főhadnagy (lovast isztl csoport), 
Szűcs István százados (gyalog, tiszti csoport), Kiss Fe
renc tiszthelyettes (legénységi csoport) szerezték meg. A 
második dijat a szegedi, a harmadik dijat az egyesített 
cscndőriskola kapta. Az egyéni versenyben, a tiszti cso
portban: Riró Árpád főhadnagy, a legénységi csoportban 
Kiss Ferenc tiszt helyettes győztek.

— Féld Zsigmond aranyjubileuina. Csak ősz 
öregurak emlékeznek már arra az időre, ami
kor ifjúságuk napjaiban Féld Zsigmond, a 
bécsi Burgilieater fiatal színésze áttelepcdctt a 
magyar fővárosba és itt szinigazgató lett. Féld 
Zsigmond akkor 35 éves volt és ennek most 
junius (ián lesz ötven esztendős fordulója. A 
régi Pest akkor még jobbára német volt, maga 
Féld Zsigmond is csak németül beszélt, de ő 
magyar színigazgató akart lenni. Megtanult 
magyarul és az ő sajátságos magyar dialektusa 
csakhamar közkedvelt lelt a „Csikágó" kör
nyékén. A városligeti német színházból ma
gyar színházát csinált, a pesti „Borgtheatert", 
amint ő nevezte zamatos humorával, vicces cél
zással azokra a fantasztikus küzdelmekre, ame
lyekkel az egykori burgszinész úgyszólván a 
semmiből megteremtette a maga saját mű
intézetét. Féld tata .jubileumára száztagú 
rendezőbizottság alakult s az ünnepi előadáson 
az összes szerepeket a budapesti színházak 
legkiválóbb tagjai fogják játszani

— Nemzetközi tennlszverseny l’östy énben. Ezidén a 
pöstyéni tenniszverseny fokozott érdeklődésre tarthat 
számot, mert a vándorpohár sorsa, amelyet Kozseluh már 
kétizben védett, most kerül döntésre, előrelát hatólag 
augusztus második felében, Kehrling valószínű részvételé
vel. A nemzetközi versenyek hutása alatt Pöstyónben ezen 
nemes sport kultusza annyira elterjedt, hogy négy nagy 
pályát kellett létesíteni, amelyek szakavatott tréner föl- 
ügyeleté alatt állanak.

STOEWER
az írógépek királya

Kérjen ajánlatot a vezér- 
képvlsclcttlil: V, Vilmos 

császár-ut G0. 
Telefon 48-05
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— Forradalom a Margitszigeten. Végre 
észrevette a pesti polgár, hogy nyúzzák s a he
tedik bőre mégis fájni kezdett egy kicsit. So
kat beszéltünk polgári öntudajról, ám az illeté
kesek mindig a szocialistákkal szemben igye
keztek frontot alakítani és a polgár, miközben 
a vörös veszedelemmel ijesztgették, bambán 
tűrte, hogy mindenki lefejtsen egy tenyérnyit 
a köztakarójából. Ma végre tiltakozó hangját 
is hallatja, amidőn a Margitsziget lakói gyű
lést tartottak az igazgatóság gyöngéd tavaszi 
ajándékának apropójából. Kétszáz percenttel 
emelték föl a szigeti szállodák árait s a polgár
ból most mégis csak kitört a keserűség és talán 
most ráeszmél arra, hogy kik ellen kell azt a 
polgári öntudatot felborzolni. A polgári cse
csemők meghalnak, mert a tej drága, a polgári 
anyák clsorv . dnak a gondban, a polgári apák 
a íiidra lépnek és bűnös sóvárgással nézik a 
lent hömpölygő, a megszabadító halált. Ki 
tette, hogy munkás polgárnak lenni ilyen sors 
lett és minden napot Krisztus kínszenvedései
vel kell megvásárolnunk? Nem a szocialisták 
tették, hanem azok az urak, akikből egypárat 
most fölismert a polgár a Margitsziget vám
szedői között, akik nem tudnak belenyugodni, 
hogy a pénzt nem elvenni, hanem megszolgálni 
kell, akik odaültek a víz forrásához, a kenyér
dagasztó tekenőhöz, a bölcsőnkhöz és a kopor
sónkhoz és meggazdagodtak a mi éhségünkből 
és metresszeket hizlaltak a mi hulláinkon. A 
magyar politika szörnyű csatatereinek maro- 
(lőrjéi ők. Mert a politikának köszönhetik, 
liogy még mindig vannak, még mindig zsák
mányolhatnak s amidőn a maga házi gondjai
val elfoglalt kormái y a helyzet javulásával 
áltatja magát, a szanálás potenikinfalai mö
gött, ők fölényesen drágíthatják 200%-kal a 
Margitsziget árait. Még mindig tehetik, mi
alatt az idegenforgalomról szaval sok henye 
száj és költhetik a világ legdrágább fészkének, 
ennek az elátkozott Budapestnek veszett bírót 
és uzsoráskodhatnak az Úristen ingyen aján
dékaival. Itt a sziget a város közepén és a meg
gyötört polgárt kizárhatják onnan, kizárhat
ják a Duna vizéből, a fák örömeiből és a sze
gény pihenés boldogságából és tehetik ezt a 
Margitszigeten, a Közmunkatanács birtokán, 
annak a Közmunkatanácsnak jóváhagyásával, 
amelynek nincs más dolga, mint hogy a köz 
érdekeit védelmezze. Ma aztán történt va
lami : a polgárok szembe próbálnak
szállni a Margitsziget vámszedőivel. Csak egy
szer kell áttörni kemény, elszánt bojkottal a 
frontjukat, amely elrekeszti előlünk a levegőt, 
a vizet, az ételt, a ruhát, a pihenést, a vézna, 
kis polgári boldogságot, — de v;iiion lesz-e 
még erő a kínzóit testben, amelyről már hat 
bőrt, lenyúztak, hogy a hetediket mégis meg 
tudja menteni?

— Vasárnapi öngyilkosságok. Ebelmann Gyula 44 éves 
ládakereskedő vasárnap délután 2 órakor eltávozott Ken
der-utca 14. szám alatti lakásáról és azóta nem tért oda 
vissza. Sógorának, Sommer Jenő illatszerkercskedőnek, 
levelet irt, amelyben bejelenti, hogy nem bírja tovább 
a családi viszálykodásokat és a kenyérért folytatott har
cot, ezért öngyilkos lest. — Vasárnap délelőtt Ujp-33ten, 
az István-ut 31. szám al itt levő üzletében fölakasztotta 
magát Kovács Adolf 39 t'vcs órásmester. Amire rátalál
tak, már halott volt.

— A székesfehérvári kereskedők a forgalmi 
adó reformjáért. Székes fehér vérről jelenti 
telefonon A Heggel tudósitója: \ usárnap dél
előtt a székesfehérvári Kereskedelmi Csarnok
ban miptegy 300 főnyi kei’cskedőközönség 
gyűlt, össze, hogy tanácskozzék a forgalmi adó 
revíziójának ügyéről. IV cisz Miksa üdvözlő 
szavai után Balkányl Kálmán, OMKE igaz
gatója, tartott hosszabb előadást, ismertetvén 
a forgalmi adó reformjának jelenlegi stádiu
mát. A kereskedelmi érdekeltség nyolc nappal 
ezelőtt részletes memorandumot adott át a 
pénzügyminiszternek, amelyben lefektette az 
egyhelyben való adózásnak, a fázisain lány o- 
zásnak teljes rendszerét. Ez a tervezel biztosí
taná az államkincstár részére a föl tétel képen 
megkívánt 100 millió aranykorona bevételt és 
a kereskedelem részére az üzletmenet akadály
talan folytatását. A miniszter azóta nyilván 
tanulmányozza az elaborátumot. kívánatos 
volna azonban, hogy az érdekeltek meghallga
tása után sürgős intézkedések történjenek a 
reform bevezetése érdekében. Magyar Bertalan, 
az CiMKE elnöki tanácsosa, hosszabb előadás
ban foglalkozott a kereskedelmi hitel kérdésé
vel s rámutatott a nemzetközi kereskedelmi 
szerződések megkötésének szükségességére. 
I)r. Beák Imre ügyész ismertette a fölértéke
lted remle’-'tet. A közgyűlés enyingi W ért keton 
Bál alelnöK zárószaváxal ért véget.

Szent Gellért-szálló kertjének 
természetadta szép és kellemes 

ffekvésé'i nsml Délután és csto 
szimfonikus hangverseny J

aReccel___________________________ »
Francia grófnők, 

magyar mágnásasszonyok 
a francia követ „Béllé Heléne** előadásán

(A Reggel tudósítójától.) Szombaton este 
megélénkült a csöndes, arisztokratikus Re- 
viczky-utca képe: az autók és magánfogatok 
tarka förgetege a régi szép idők fogadtatá
saira emlékeztetett. A francia követség főúri 
palotája előtt sorakoztak a kocsik, amíg tulaj
donosaik a palotában Offenbaoh örökifjú ope
rettjében, a „Szép Heléna" franeianyelvü elő- 
ac 1 ásábán gyönyörködtek.

A nagyúri eleganciával berendezett hallban 
báró Rosen fogadja és mutatja be az érkezőket 
monsieur de Carbonnclnek, a meghatalmazott 
francia miniszternek, aki rendkívül figyelmes 
házigazda. Gróf Ránffy Miklóssal, a darab ren
dezőjével és báró Rosennel, aki a zenekart 
dirigálja, nagy buzgalommal sürög-forog mon
sieur de Carbonnel és igy minden a legna
gyobb rendben indul. A nézőtéren a közönség 
kipirultál! várja a nem mindennapi eseményt, 
a „Szép Heléna" két fölvonásának előadását. 
Az érdeklődés főképen a szereplőké, akik — 
Péchy Erzsi kivétel — valamennyien előkelő 
műkedvelők. A terein, amelyben az előadást 
tartják, a követség finom tükörterme. A gyö
nyörű termet gróf Bánffy Miklós tervei sze
rint alakították át. A kis háziszinpad közepén 
Vénusz föl virágozott, márványszobra áll, mel
lette prémekikel borított körevet.

Kezdődik az előadás, monsieur de Carbonnel 
megadja a jel, halk csöngetés, báró Rosen pál
cája koppan a dirigenspulton és három fiatal 
leány, Babos Gizi, Vadnay Alice és Túli Erzsé
bet — mindhárman az utolsó császárságbeli 
krinolinban —, majd gróf Calicc, az osztrák 
követ, aki a primhegedüt játssza, rázendítenek 
az édeshalk Offetbach-melódiákra. Calchas mó
kázik a színpadon, akit monsieur Clavel sze
mélyesít oly ügyesen, mulatságosan, hogy 
senki sem venné észre az amatőrt. Most ma
dame la comtesse de Robién Orestes-ét cso
dáljuk, aki finom, közvetlen, igazi francia. 
Robienné pompás megjelenésű hölgy, ízléses és 
stílusos, fejdiszétől a piciny aranyszandálig.

— Az utolsó hordárok tragédiája. Már alig 
maradt belőlük mntatónakvaló, még csak itt-, 
ott látni közülök valakit, amint az utcasarkon 
várja, hogy a szerencse reámosolyogjon. Ko
pottak, rongyosak, megöregedtek és utóhajtá
suk nincs. Ki menjen ma hordárnak, amikor 
vezérigazgatónak lenni is utolsó dolog. Vala
mikor ők is fiatalok voltak, de Budapesttel 
együtt ők is megöregedtek. Az öregségük jele, 
hogy megromlott a hallásuk és a süketségük 
lett a tragédiájuk. Nem hallják az autók sziré
náját. pedig valamikor a legszelídebb füttyre 
is föl füleltek. Tgy történt, hogy ma. a meginti- 
radtakat is megtizedelte a. fejlett technika: 
kettőt közülök autó elgázolt s ki tudja, hogy 
ezt a két csapást nem veszik-e intőjelnek az 
óvatos visszavonulásra. A két tragégia a kö
vetkező: Vasárnap délelőtt egy autó elgázolta 
Miiller János 68 éves hordárt. Súlyos sérülésé
vel a Rókus-kórházba szállították. — Pár órá
val később a Rákóczi-uton dr. Vlader Ervin 
Imre kiiliigyminiszteriumi fogalmazó motor
kerékpárjával elütötte Juhász András 76 éves 
hordárt. A szerencsétlen embert életveszélyes 
sérülésekkel szintén a Rókus-kórházba vitték.

— Meglopott lapszerkesztő. Vasárnap este megjelent a 
főkapitányságon Mandovsxky Manfréd lapszerkesztő és 
bejelentette, hogy 7 órakor a 15-ös villamoson a Margit
sziget és Népszínház között kilopták a zsebéből bőrtár
cáját, amelyben fontos okmányokon kívül 6 darab milliós 
bankjegy és néhány nagyértékil ritka bélyeg volt. Ezek
kel együtt a kar 10 millióra tehető.

— Megvertek egy rendőrt. Csepelen, a Fő
utca 45. szám alatt levő vendéglőben kuglizottt 
Aulecula András 30 éves kőműves. Játszani 
hívta egyik társát is, aki azonban a kőműves 
meghívását visszautasitotta. Aulecula a ki- 
kosarazást annyira zokon vette, hogy társát 
többször arculütöttc. A botrány zajára rendőr 
is került elő, aki Auleculút igazolásra szóli- 
totta föl. Ez azonban igazolás helyett a 
rendőrt torkonragadla és öklével többször 
fejbevágta. Aztán kiragadta a rendőr kezéből 
annak kardját, de akkor már a helyszínre ér
kezett egy rendőrőrjárat is, amelynek sikerült 
a dühöngő embert még idejekorán lefegyve
rezni. Auleculát bekísérték a budapesti főkapi
tányságra, ahol kihallgatása után letartóztat
ták.

A Morley Phone 
apró, láthatatlan fültelefon, éjjel-nappal hasz
nálható, balk hangok, nevetések tisztán hall
hatók. — Több ozor használatban. — Súlya fél 
gramm. Számtalan hálalovél. Nehezen linllók 
ca fülzugáaban szenvedőknek. — Prospektust 
10 ezer Korona ellenében küld 499

RADVÁNY1 ISTVÁN, 
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Vele együtt vonul föl a kórus, madame 
Le Blcu, madame Valimaresco, a két íiatal 
mademoiselle Clavel (papájuk adja Cal- 
chast), madame Charron, madame Mttns 
és monsieur Popescu. Valamennyien ked
vesek és frissek; szalámit, szegedi paprikát 
és egy üveg tokajit áldoznak Vénusz 
oltárán. Paris királyfit Jean Mistler 
d’Auriol személyesíti, olyan álomszerű, ami
lyennek a íiatal leányok képzelik unalmas tör
ténelemórák alatt a csodálatos pásztort. És 
most Péchy Erzsi vonul be, valóban olyan, 
amilyennek „la plus béllé Héléne“-t csak el
képzelni lehet. Reinhardtszerü rendezésben, a 
ballon keresztül jön, fénylő, üde szépségében, 
mint egy szép, illatos virág. Hosszú, bibor- 
palástjat négy édes kis gyerek viszi, gróf do 
Robién és Le Bleuék gyermekei. Mögötte tipeg 
Agamemuon, az elegáns Cornut, majd Mene- 
laus, akit Comte de Robién alakit. És végül be
lép Bacchis, puha zöld selymekbe burkolva, ra
gyogó gyöngyfüzérekkel ékesítve, hatalmas 
zöld structollakkal, mint ezeregyéjszaka leg
szebb álma: — a csodálatos szépségű Hatvány 
Lili bárónő. Olyan bizarr és különös, mint egy 
orchidea, karcsú és törékeny, karjait össze
fonja és a rabnők alázatával lassan és inga
dozva lépked. Az ámulat percei után bevonul
nak Ajax I. és Ajax II., akiket gróf Tacher és 
Gloriot urak személyesítenek, majd Achilles, 
aki nem más, mint Le Go, a „Matin" szerkesz
tője. Ptasinszky Pepi libben a színpadra és két 
betétet táncol finoman és kedvesen.

Szünet után Hatvány Lili bárónő két angol 
dalbetétet énekel, természetesen nagy sikerrel. 
A főpróba után, miközben a hatalmas udvarra 
befutottak az autók, mindenki elragadtatva 
gratulált a kipirult szereplőknek, mert az elő
adás a Reviczky-utcai pompás keretben, való
ban kápráztató volt. És ha elgondoljuk, hogy 
ezek az urak és hölgyek a szegény magyar 
gyermekek fölsegitése érdekében fáradoztak, 
örömmel jegyezhetjük föl a szép sikert, ame
lyet arattak. K. E.

— Földes Lenke, Parisból irja A Reggel tu
dósítója: A Le sálon des Tuileries kiállításán 
rendkívüli sikere van egy szobrászmüvésznö- 
nek, akinek apró, kőbe faragott alakjait és 
Maternite cimii nagy márványcsoportozatát 
elragadtatva nézik a kritikusok, a művészek és 
a publikum. A szobrászmüvésznö magyar 
asszony, Földes Lenkének hívják, néhány év 
előtt a Műcsarnokban is kiállított. Uj müvei, 
amelyek meghívás utján kerültek a párisi 
kiállításra, Földes Lenke meglepő, sőt példát
lan művészi fejlődéséről tesznek tanúságot.

— Holttestet fogtak ki a Dunából. Vasárnap délután 
a Margit-rakpartnúl egy 30 év körüli férfi holttestét 
fogták ki a Dunából. A holttest ruházatának zsebeiben 
Szabó Zsigmond nevére kiállított igazolványt találtak. 
A rendőri bizottság megállapította, hogy a holttesten, 
amely körülbelül 6—7 napja lehetett a vízben, külsérelmi 
nyomok nincsenek. A hullát a törvényszéki orvostani 
intózeíbe szállították.

— Franciaország uj főparancsnokot küld a 
riíf-kabilok ellen. Parisból táviratozza A Reg
gel tudósítója: Malvy volt belügyminiszter, 
aki a kormány megbízásából hosszas tárgyalá
sokat folytatott Madridban, kijelentette, hogy 
Franciaország és Spanyolország között teljes 
megegyezés jött létre Marokkóra vonatkozó
lag. Franciaországnak nem szándéka Spanyol
országot valamilyen háborús kalandba bele
keverni, de meg akarja szerezni azt a lehetősé
get, hogy a föl kelőket a zónabeosztás folytán 
megállapított határokon túl is üldözhesse. A 
riff-front főparancsnokságát Daugan tábor
nokra ruházták. Helyettesei Billiottc és de 
Chambrun tábornokok lettek.

Férfi gyajpjuöStörty

Férfi mosóölfttfny . K 670 .OGÖ

Fiú yyapjuöStöny . K 670 .000

Fiú mosóöltöny .. K 320 .000

Neumann L ruhafiruliáfa
IV, Muzeum-körut *1
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„A nemzetnek egy művelődési 
Noé-bárkát keO teremtenie8*

Gróf Klebelsberg Kunó miniszter beszéde a veszprémi muzeum megnyitóünnepélyén
Veszprém, május 24.

(A Heggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 
nyitotta meg ünnepélyes keretek között Horthy 
Miklós kormányzó a Veszprémvármegyci Mú
zeumot, A Túrán-különvonat délelőtt 10 óra
kor futott be a veszprémi vasútállomásra. A 
kormányzó megköszönve az üdvözléseket, rá
mutatott arra, hogy « magyarságnak a mai 
küzdelmes időkben nagy erőforrása a kultúra. 
A Veszprémvármegyci Múzeum-Egylet és a 
veszp rém vármegyei m u z e m n b i z o 11 s á g együt
tes cliszüléséu dr. Rótt Nándor megyéspüspök 
köszöntötte az államfőt.

Gróf Klebelsberg Kunó
vallájs- és közoktatásügyi miniszter beszédében 
a muzeum létesítését nemzeti nagy törekvé
seink egészébe kapcsolta bele.

— Az ünnepség — ínondtn — nemcsak egymagában álló 
örvendetes kulturesemény, hanem a magyar nemzet ha
talmas élniakardsának egyik jele is. Azt, hogy a magyar 
nemzet, balsorsh ellenére is, a világ legnemesebb nem
zetei közé tartozik, semmi sem bizonyltja inkább, mint 
az, hogy

nálunk minden politikai föllendülést kulturális moz
galmak készítettek elő és kísértek.

A magyar kultúra fája ismét rügyezik. Aliiig a magyar 
bibliának hét sovány esztendője tétlenségre kárhoztat

— Fiizesséry helyett Wild József. A IX. vá
lasztókerületben a Ripka-párt tudvalévőén 
egy töredékmandátumot kapott, amellyel Fü- 
zesséry Zoltán, Vázsonyi nyugalmazott főis
pánja, nemrégen még a Nemzeti Demokrata 
Párt alelnöke került volna a közgyűlésbe. 
A Reggel értesülése szerint Fiizesséry Zoltán 
azzal a kéréssel fordult Ripka Ferenc kormány- 
biztowhoz, hogy vegye tudomásul lemondását, 
miután egészségi állapota miatt nem lehetne 
eleget felelősségteljes megbízatásának. Miután 
a IX. kerületben Wild József nemzetgyűlési 
képviselő következik a Ripka-uárt listáján, 

Fiizesséry Zoltán helyett IViIdei hívják be
a törvényhatóságba.

— Százkliencvenhúrom diák vett részt a középiskolai 
tanulmányi versenyen. Vasárnap Zajlott le az idei közép
iskolai tanulmányi verseny, amelyet ezúttal két részre 
osztva, két helyen íártották meg. A lVcrbőezi-fögimná 
ziumban folyt 1c u magyar, latin és történelmi verseny, 
a Bolyai-föreáliskoldbdn pedig a matematikai, földrajzi 
és rajzverseny. A Werbőczi-főgimnűziumbau Pintér Jenő 
főigazgató vezette a versenyeket. Magyarra 42, latinra 31 
és történelemre 32 versenyző jelentkezett, köztük 24 leány, 
A magyar versenytétel elme: „A török világ kora a 
magyar regényirodalomban." A versenyzők a kidolgo
zásra. három órát kaptak, amit csak rövid időre szakí
tottak félbe, amikor öt gyorstételt kellett megfejteni, 
egyenként félperces idő alatt. Ezek idézetek, amelyek
nek a szerzőit kellett fölirni. A történelmi verseny
tétel eime: „Az európai államok gyarmatbirtokai-
vak történeti kialakulása" volt, ezenkívül
gyorstétel. A latin verseny első föladatául Tacitus 
részletét kellett szótár használata nélkül lefordítani, 
után magyar szöveget latinra fordítani, végül egy 
adott tétel latin fogalmazásban kellett kidolgozni. A 
Bolyai-főreáliskolúban Tímár Pál és Lévai Ede címzetes 
főigazgatók vezették a versenyt. Matematikában 44, rajz
ban 30. földrajzban 14 tanuló versenyzett. A földrajzi 
tétel ez volt: „A tanuló iskolai helyének környezetrajza, 
tekintottel a tedmészeti viszonyokra és lakosságra"", azon
kívül négy gyorstétel a világföldrajzból, váhizolási idő 
egy-egy perc. Rajzból csoportosított tárgy rajzolása 
és színezései volt a föladat, végül matematika il egy nT- 
gebrai és egy geometriai tételt kellett megoldani. A ver- 

hat 
ogy 
az- 

föl-

bennünket, kulturális téren mentsük meg és gyarapitsuk 
azt, amit elődeinktől örököltünk. Rámutatott ezután a 
vallás és közoktatásügyi miniszter arra, hogy milyen 
nagyfoutosságu kulturális integritásunknak megvédése.

A nemzetnek egy művelődési Noé-bárkát kell 
teremtenie,

amelyben megmenti a magyar művelődés minden ágát 
és faját s átviszi egy jobb jövő révpartjaira.

Ezután a kormányzó megadta az engedélyt 
a Veszprémvármegyci Muzeum megnyitására. 
Délután húrom órakor a kormányzó kíséreté
vel a Move-sport'pályára hajtatott, ahol elő
ször vitézek tisztelgését fogadta, majd Leven
ték, cserkészek s a veszprémi középiskolai ta
nuló ifjúság tol vonulását tekintette meg és 
következőképen válaszolt az üdvözlésre:

— Nekünk, akik egy szomorú korban élünk, 
az ifjúság jelenti a. jobb jövő zálogát. Az ifjú
ság szeretete ad íiékünk erőt a küzdéshez, az 
ifjúság lelkesedése táplálja bennünk a remény
séget és a hitet. A kultúrának e mai ünnep
napján kérem, ne felejtsék cl, hogy a. lélek 
kultúrájával mindig karöltve együtt kell ha
ladnia testi kultúrának is, mert csak igy lesz 
a nemzeti kultúra erős, egészséges, csak igy 
lesz küzdésre és munkára képes.

A vásárbazár megtekintése után a kor
mányzó visszahajtatott a vasútállomásra.

senyén .'M budapesti és 2í vidéki iskola veti 
diákkal. .Ebben az. övben azt az ujitást vezették 
a versenyzői: munkáikat jeligével látták el.

— Fóthy Vilmos. Azok közül, akik 
választási csatában kimaradtak az i 
hatóságból, a demokratikus és liberális 
számára kétségtelenül a legnagyobb 
Fóthy Vilmos, a kurzusközgyülés

a nagy 
uj törvény- 
" j pártok 

veszteség.
. - „„ egyik leg

bátrabb, legel határozol tabb, meg nem alkuvó 
harcos egyénisége. Fóthyt a biok a II. választó
kerületben (Lágymányos) jelölte a negyedik 
helyen és csak néhány szavazattal maradt ki.

— A rendtörvényhe ütköző bűncselekménnyel 
vádolják a volt szegedi miniszterelnököt. Két 
évvel ezelőtt, amikor Cegléden Lenti vai István 
fajvédő és Fóthy Vilmos függetlenségi é.s 48-as 
Kossuth-párli képviselőjelölt között folyt a vá
lasztási küzdelem, 1923 július 22-én népgyülést 
tartottak, ahol Fóthy Vilmos támogatására 
megjelent dr. P. Abrahám Dezső, a sz?- 
gedi kormány \olt miniszterelnöke is. 
Több, mint ezer főnyi hallgatóság előtt beszélt. 
Abrahám Dezső és többek között a következő 
kijelentéseket tette: „Ismerem én ezeket az ál
lapotokat, keresztülestem ezen én mái" Karca
gon, az ottani választások alkalmával, ahol a 
rendőrhatóság segítségével az urnák előtt félig 
agyonverték a választóinkat." Abrahám Dezső 
ellen c kijelentés miatt bűnügyi eljárás indult 
meg azon az alapon, hogy ez a megjegyzés al
kalmas arra, hogy a magyar királyi állam
rendőrség elleni gyűlöletre izgasson. Szerdán 
tartják meg a főtárgyalást Töreky Géza kúriai 
biró elnöklésével. Politikai körökben nagy föl
tűnést keltett P. Abrahám Dezső ügye s a tár
gyaláson számos képviselő és politikus is meg
jelenik. Abrahám Dezsőt tudvalevőleg a kar
cagi Lloyd George, Csontos Imre buktatta ki 
régi mandátumából; erről annak idején ha
sábokat írtak a lapok és a botrányos választás 
részletei a nemzetgyűlést is foglalkoztatták.

— Schadl tanácselnök ismét letartóztatott 
egy újságírót. Dobozy István hirlapiró a múlt, 
év augusztusában cikket irt a Tcjszövetkezc ti 
Központról, amely hitelrontás címén sa.iíónöri 
indított ellene. Keddre tűzte ki Schadl Ernő 
tanácselnök a sajtópört. Reggel 9 órakor az 
idézésre megjelent Dobozy a tanácselnök eltilt 
és a sértett fél ügyvédjével együttesen bejelen 
tette, hogy békésen megegyeznek. Remutvlták 
a megegyezés nyilatkozatának szövegét és orra 
kérték Schadl tanácselnököt, hogy a tárgya
lást halassza el egy hétre. Schadl kijeh illette 
a feleknek, hogy nem engedi huzni-hahisztani 
a tárgyalást, különben is keddre már más 
ügyeket tűzött ki tárgyalásra is szombaton ok
vetlenül letárgyalja az ügyet. Dobozy azt vá
laszolta, hogy a nyilatkozat e.*ak szombat dél
után jelenhet meg, amire Schadl azzal bocsá
totta el a feleket, hogy most már egyáltalában 
nem halasztja el a tárgyalást, hanem 12 órakor 
megtartja. Délben azonban csak a sértett fél 
ügyvédje jelentkezett, Doboz?/ nem és a tár
gyalást emiatt nem tarthatták meg, Pénteké a 
délután Dobozy Istvánt lakásán egy detektív 
kereste, fölmutatott, eqy elfoqatóparancsol, 
amellyel elrendelték Dobozy letartóztatását. 
mert nem jelent meg a tárgyaláson. Dobnzyt 
előállították a főkapitányságra, majd szomba
ton délelőtl a sajtóügyek előadója letartóz
tatta. Időközben megjelent a megbeszélt nyi
latkozat é.s csak ekkor bocsátó!Iák szabadon az 
újságírót. aki egy kibéküléssel végződött siíjló- 
nör miatt — 2 napig ült a főkapitányságon. 
Megkérdeztük Dobozy Istvánt, aki kétnapos 
fogságáról a következőket mondotta:

— A lényiílhís iir.v van, hogy engem az. idézésre való 
nieg nem jelenés indokolásával Schodl tanácselnök nr 
elfogatott és /<•<'/ napin a rendőrség „tetves"-ében 
larlatoll. Raboskodiísoni idője alatt bőségesen volt időm 
eltöprengeni afölött, hogy mennyire megváltozott az idők 
járása a sajlóbirdsliodás teii'n — az újságírók és ■ ■•.ekfn 
kérésziül a sajtószolgálat rovására. Akad-e még bolondok
házába való újságíró, aki a közérdekéit pennát mer ra- 
vadait Eddig úgy tudtam, hogy az, idézésre szabály
szerűen meg nem jelenő terheltet legföljebb clőre:chii 
lehet, du nem öt nappal a Itilii'.ö't uj tárgyalás előtt 
elfogatni és közönséges gonosztevők és többszörösen 
visszaeső bűnözők nem éppen előkelő társaságában 
fogvalartanl,

~ A közalkalmazottak a létminimum bizto
sítását kérik a kormánytól. A Közszolgálati 
Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége vasárnap 
délelőtt a régi képviselőház nagytermében 
Sétty Antal igazságügyrniniszteriumi állam
titkár elnöklete alatt országos tagértekezlelet 
tartott. Az értekezleten, amelyen a testvér 
szövetkezetek és a Kansz vidéki helyicsoport
jainak küldöttségei is megjelentek, a kormányt 
fíalássy Antal pénzügyi helyettes államtitkár 
képviselte. Elsőnek dr. Javornicky Jenő mi
niszteri tanácsos, a Kansz vezértitkára terjesz
tette elő beszámolóját a közalkalmazottak 
helyzetéről. A jelentéshez dr. Tasnády-Szücs 
András, a Máv. elnökhelyettese, dr. Hentz 
Lajos posta főtanácsos és még többen .szóltak 
hozzá. Végül határozati javaslatot fogadlak el, 
amely megállapítja, hogy az az átmeneti jel
legű intézkedés, amely a közszolgálati alkal
mazottak részére a nemzetek szövetségének 
pénzügyi bizottsága által is kiutalt gyors
segélyt volt hivatva nyújtani, messze mögötte 
maradi a jogos várakozásoknak. A Szövetség 
elsősorban a fizetéseknek és az ellátási dijak
nak oly mértekben való fölemelését szorgal
mazza, amely legalább a létminimumot bizto
sítja. Elhatározták. hogy ezeknek a követelé
seknek kivívása érdekében emlékiratot terjesz
tenek föl a miniszterelnökhöz, amelyet a Nép 
szövetség számára angol, francia, olasz és 
nemet nyelvr* is lefordítanak.

Használjon foflormenta Lysolormol!
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Miért elviselhetetlenül drága 
az olcsó angol pénz Magyarországon?

(A Reggel tudósítójától.) Az év elején úgy 
látszott, mintha az aranyhegyek, amik az ame
rikai bankok páncélpincéiben a háború alatt 
és a béke első ('veiben felgyűltek, megindulná
nak az óvilág felé. Minden pénzteoretikus szá
molt azzal, hogy Amerika kénytelen lesz meg
lehetős gyors ütemben áttolni fölösleges ara
nyát Európába, hogy az aranyinflaeió, az 
arany értékcsökkenésének veszedelmét elhá
rítsa. Ez

az aranyvisszaömlés azonban megakadt, 
egyrészt azért, mert az európai kontinens a 
háborús lelkiállapotból még mindig nem tu
dott kivetkőzni, másrészt, mert Amerika arany
fölöslegét saját határai között vezette le. A 
belső fogyasztás emelése, ez ma. Amerika jel
szava! Háromszázezer automobilt vetnek ma 
piacra az amerikai gyárak s ezt az autótöme
get, amely az egyre emelkedő általános jólét
nek csak külső szimbóluma, s az áruk egyre 
viharosabb tempóban emelkedő mennyiségét 
csak igen nagy tőke mozgósításával lehet el
helyezni. Az amerikai aranyat ma az amerikai 
részletüzlet emészti föl, ezört csökkent a keres
let Néwyorkban a magaskamatozásu kötvé
nyek és váltók iránt, ezért akadt meg az euró
pai kamatláb hirtelen megindult csökkenése is. 
A londoni piacon viszont ez év elején volt bő
ven kereslet magaskamatozásu befektetések 
után, de az aranystandardra való átmenet, 
az arany ki vitel szabadsága hirtelen gátat ve- 
tett a kirobbanó nagy kontinentális kölcsönüz- 
letnek. Az angol ipar kivitelének egyre foko
zódó csökkenése, az április Imvi aranykivitel
nek 1 millió fontot meghaladó összegre emel
kedése bizonyos szorongást, bizonytalanságot 
váltott ki a Cityben és ennek volt a következ
ménye, hogy

nemcsak a magyar mezőgazdasági kölcsön 
vallott kudarcot,

hanem például Ujzéland iViVá-os kölcsöne is

balsikerrel végződött s ami a londoni piacon 
régen történt meg, az emisszió 85%-a a ki
bocsátó bankok trezorjában maradt. E bizony
talan helyzetnek az Angol Bank igazgatósága 
radikális eszközzel vetett véget s a múlt héten 
majdnem 2,000.000 font értékű aranyat vásárolt, 
ezzel egyrészt a piac bizakodását állította 
helyre, másrészt az angol bankok hitelező ere
jét 10,000.000 fonttal emelte. Legalább ennyire 
becsülik azt az összeget, ami a City bankjai
nak a legközelebbi hetekben rendelkezésére 
fog állani. A napipénz kamatlába, amely e hó 
közepén 5% körül forgott, hirtelen 3-4°/o-ra 
szállott le, viszont a hosszúlejáratú hitelek 
piacán megkönnyebbülés még mindig nem 
állott be. Ennek oka az, hogy az angol gyar
matok jelentékeny hiteligényekkel léptek föl, 
különösen a legutóbbi időkben a londoni 
piacon, Ausztrália, Nyugatafrika, Kanada köl- 
csönei állanak kibocsátás előtt, összesen körül
belül 20,000.000 fontnyi értékben. Nem való
színű, hogy a kontinentális piac számára ha
marosan nagyobb összegek szabadulnának föl, 
s ezért kevés a. remény, hogy a magyar mező
gazdaság részére belátható időn belül hosszú
lejáratú kölcsönt lehessen Londonban szerezni; 
háromhavi pénz azonban minden nehézség nél
kül szerezhető, 5% körül mozog a leszámítolási 
kamatláb, s azok a tőkék is, amelyek a ma
gyar piacnak, ma rendelkezésére állanak, na
gyobbrészt a Cityből kerülnek ki, de ez

az 5%’-os pénz, amely Berlinben 8—9%, 
Becsben 9—10%-ha kerül, amire hozzánk ér. 

elképzelhetetlen magasságba szökik.
A magyar gazdasági élet sanyaruságainak ez 
a legfőbb forrása. Addig szó sem lehet gyógyu
lásról és kibontakozásról, amig a kereskedelmi 
hitelért Magyarországon 12—20%-ot kell fizetni, 
amig a magyar bankok vissza nem térnek 
békebeli üzleti rendjükhöz, amikor a nyeresé
get nem százalékokban, hanem csak ezrelékek
ben kalkulálták!

Nlayer miniszter kijelenti, 
hogy aföldhiteltésa beruházási progra
mot illetően nincs ok pesszimizmusra 
Bethlen és Bud junius 2-án utazik Genfbe 

(A Reggel tudósítójától.) Mezőgazdasági körökben nagy 
aggodalommal beszélnek arról, hogy a földhitel biztosí
tásra irányuló tárgyalások állítólag csődöt mondot
tak és ilyen körülmények kötött a kormány egész beru
házási programját veszedelem fenyegeti. A Reggel mun
katársa szóvátetto ezeket az aggasztó híreket

Mayer .János földmivelésügyi miniszter 
eőtt, aki a következőket mondotta:

— A leghatározottabban ki kell jelentenem, 
hogy

pesszimizmusra nincs semmi ok.
Nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a többi 
termelési ágakban is megfelelő beruházásokra 
van szükség, amelyekről a kormány pontos 
előterjesztést készített. Ez az elaborátum jú
nius elején kerül a Népszövetség pénzügyi 
bizottsága elé és

semmi kétség nem lehet aziránt, hogy a 
pénzügyi bizottság hozzá fog járulni Beth
len miniszterelnök és Bud pénzügyminisz

ter ezirányu előterjesztéséhez.
A földmivelésügyi tárca keretén belül szük
séges beruházásokról a legutóbbi miniszter
tanácson tettem előterjesztést. Nagy össze-

gekre van szükség, nemcsak az erdészeti és a 
vízügyi, hanem más egyéb beruházásoknál is 
és az igények kielégítésére most már rövid 
időn belül sor kerül.

A Reggel munkatársa beszélt Rúd János pénzügy
miniszterrel is, aki kijelentette, hogy Genfbe való el
utazásának időpontja még nincs flxirozva, de előrelátható, 
hogy

a miniszterelnökkel együtt junius 2-án utazik cl 
a Népszövetség pénzügyi bizottságának ülésére, 

amelynek döntö fontossága lesz az ország pénzügyi és 
gazdasági helyzetének további alakulására nézve.

Wendts Szivargyárak rt. Bremen 
Szabadalmazott nicotin ártalmatlan 

szivarok és szlvarkák
Dr. ined. Gerold titkos tanácsos, egyet, tanár 
Dr. H. Thoms berlini egyetem tanára és a 

gyógyszerészeti egyetemi intézet igaz
gatója találmánya szerint előállítva.

Teljesen nicotin ürtnlmntlon, legteljesebb 
dohányéi vécét

Rendeléseket fölvesz:

BERNHART B. BÉLA 
pénzügy, hat. eng. külföldi dohány- és doliányárubo- 

liozatala. Enged, sz. 23021/1V’ 1925 
Budapest, VII, Gizella-ut 49. sz.

Telefoni József 03.19. 1912-ben olnpltott cég
21440. sz. n. Jóváhagyom. Fő- és szókv. in. kir. pénz- 

ügyigazgntóság
Budapest, 19’5 máro. fi-én. Dr. Hayilc h. k.

h. Államtitkár, p. ü. igazgató

X Vissza a Balkánból! (Levél A Reggelhez.) Mélyen 
tisztelt főszerkesztő ur! Marokkóból jövet megállottám 
itt egynéhány' napra és egy véletlen a kezembe fújta 
A Reggel május 4-iki számát. Ebben a számban foglal
tatik egy kis cikk, amely olyan igaz és annyira min
den magyar embernek, főképen pedig minden magyar 
ujságiróembernek a szivéből van megírva, hogy el nem 
mulaszthatom önnek megírni, mennyire örültem neki. Ez 
a cikk „Vissza a Balkánból!" címen arról szól, hogy 
miért szólaltatnak meg a mi magyar lapjaink nyakra- 
főre olyan embereket, akikre a maguk országában a 
kutya se hederit. Szerkesztő urnák tökéletesen igaza van. 
Ez az ostoba járvány, vigécek és sillerek politikai véle
ményét kikérni, valóban szomorú. Do épp olyan szomorú, 
amikor a magyar lapok külföldi tudósítói ötödrangu Írók, 
színészek és lodzi rabbinövendékekből francia vígjáték
gyárossá vedlett Irodalmi siborck szakvéleményét kérik 
ki a magyar irodalomról. Mindenesetre örömöm telt 
benne, ezt a néhány szívből fakadóan őszinte sort olvas
hatni. Szerkesztő urnák mindig kész híve: Szatmári Jenő, 
Sanremo. Május 20.

X Magyar Pamutipar Rt. közgyűlésén elhatároztatott, 
hogy részvényenként 15.0011 K (múlt évben 3000 K) oszta
lékot tizet az elmúlt 1921. üzletévre. Az esedékes szelvé
nyeket junius 2-től váltja be. Az igazgatóságba bevá
lasztottak: Kovács Géza ós Ullmonn György báró. Az 
igazgatóság elnökéül Kovács Gézát, alelnökökiil Szurday 
Róbertét és Gavallér Ágoston dr.-t választották meg.

XConcordln Gőzmalom Rt. közgyűlése elhatározta, hogy 
az 1924. évi 4. számú osztalékszelvényt május 18-tól 4000 lt
jával váltja bo a Hazai Bank Rt.-nál és pénztáránál.

X Magyar Cukoripar Rt. közgyűlése az idei osztalékot. 
120.000 K-ban állapította meg. Az osztalékot e hó 20-ikától 
fizetik. Az igazgatóságba uj tagként Kornfeld I’ál báró 
választatott be.

Értékpapírokra
a tőzsdei árfolyam 80%-a erejéig, továbbá budapesti és 
környéki házakra és vrílékra
pénzt folyósítunk kuláns kamat mellott. értékpapír, 
letéteket kiváltunk. KntárJdfi prümla és stellnge.

Uxletek. Kérjen ismertetőt
BankUslet Sas-utca 12. Tel.: 29-52 és 158-36

a „kávédaráló" védlegygyel 
hálás, megbízható kávépótlék.

egy erős, kiadós, amellett zamatos 
kávépótlék ki
választása nagy 
szerepet játszik. 
Okosan szá
mitó háziasszo
nyok már rég 
belátták, hogy 
a régóta bevált 
„F&ANCK"

Takarékos í 
háztartásban

4

Regiemegtakaritás
Victoria bútor-és faárugyár rt
városi raktárát megszüntette és a t. közönséget a log- 
jutányosabban X, KOTPOnal-UtCa 19 alatti gyárában 

szolgálja ki. Telefon: József 58—23

céljából a

SCHNUR HENRIK
Rákőczi-ut 15. szám

Mindenkinek érdeke, 
hogy kirakataimat megtekintse

rxrk-t

3-5 millióért

ntnnllA topoly, teljes L 
jJulUUU berendezés á

tölgy, vltrincs kom
pion, 4'5 millióért 
külön külön is átadó

Uriszoba klubgarníturával 13'5 millió K-ért
_________________________ Poclr,janicatky-utca 14. sifim

HUNGÁRIA BRÚTFONATOK
a legjobbak és legtökéletesebbek!

HaMekkor Sándor Rí.
Sodronyszövet-kcrités. vas- 

butor- és láncgyár

BUDAPEST,
VII, VllOi-ut 48'22

Budai flők:
II, Fő-utca 60/22

Árjegyzék ingyen és bér- 
mentve

Rozsdásodás ellen drót alkalmi1 áron'9

Briliánsokat, gyöngyöket
és régi ezüsttárgyakat Cohmalnnr Benő Károly-kBrut 28.íz. (Köz
teljes értékben vásárol Űblllllülblbl ponti városház főkapunál)

Igazttónö
fölvétetik Fenyves OezsfS Rt konfekció- 
osztályába. Jelentkezés a reggeli órákban 

Károly-körut 9 alatt

S Z A SC O R V O 9 *‘r'' nemibvtegvic rizzfir*.
EZÜST SALVAR8AN OLTÁS

Rendelés egész nap, llftkóczl-ut 32.1. cm. 1, Rókussal szemben
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Levél Bécsországból
Irta: Szép Ernő

Bécs, május 23.
Engedje meg, kedves Szerkesztő Uram, 

hogy ezen a héten bécsi jegyzeteimmel szol
gáljam, a friss A Kegyelt. Igen? Köszönöm. 
A tisztelt olvasó előtt az a kis érdemem meg
lesz legalább, hogy nem a hazai nyomorúsá
gokkal fájdítom én is a fejét. Ugyebár könyör
göm. Léderer etcetera

Különös ez. lét megveszem a Ringcn a ma
gyar lapot. Molnár-Tóth. Kodéiba. Léderer. 
'Rablógyilkosság Debrecenben. Luxics. Véres 
verekedés. Párbaj. Pofozkodás a mulatóban. 
Minden nap botrányok, halálos ítélet, kivég
zés... azt akartam mondani, hogy ha Pesten 
olvasom a német vasúti tragédiát, vagy a bol
gár robbanást, vagy a kurd t fölkelők kivégzé
sét, vagy a marokkói csatákat, hóé az a közel
látó szivem nem szenvedi hűségesen mindazt 
a borzasztóságot, ami mind akármerre törté
nik, a kollégáimmal történik, a pajtásaimmal, 
hozzá mtart azokkal: emberekkel. A szivem 
fordított arányban fáj a távolságokkal. Men
nél messzebb megy egymásnak, két mozdony 
vagy két élet, annál kevesebbet reagál reá a 
szivem. Ez emberi tökéletlenség, nemde? Igen. 
Annál furcsábban esik itt az a borzalom, az 
a bágyadás, amit érzek mikor átszaladok a 
magyar újságon. A bécsi lapban is van min
den áldott nap valami törvényszék, valami 
halál, valami katasztrófa... de az újságnak 
legalább háromferlály része mégis csak poli
tika, meg tudomány, meg zene, sport, meg tár
sadalmi kérdések, szépirodalom. Ma. például a 

Presse-ben arról írtak tárcát, hogy a házfalak 
festésével micsoda harmóniákat lehet terem
teni végig egy utcán és egész városrészeken. 
Bécsben efféléről is témáznak már.

Az én thémám pedig az volna, hogy otthon 
nem láttam ágy a magyar újság panoptikum! 
stílusát, az élet vértől csurgó isszonyatos ar
cát, mint ahogy itt Bécsben látom. Pesten 
hozzászoktam. A szívnek, vagy az idegeknek 
önvédelme talán, hogy az ember a borzalmait 
lassankint inkább az unalmai közé számítja. 
Fájdalom, az én hazám nagyon meg edzi az 
emberi fogékonyságot. Mindenesetre mélysége
sen szégyellem magam, részemről.

Miért ?
Itt egy Luxor-cígaretta (egyiptomi kiadás) 

kétezer korona. Nálunk egy magyar királyi 
Szflnksz kerül annyiba.

Miért?
Bécsben a ■második villamoskocsin szabad 

dohányozni. Senkinek semmi baja belőle. Az 
állam többet vesz be a trafikból. Pesten bcttlé- 
ják az tiraknak a villamoson a cigaretlit, 
mint a kicsi diákoknak.

Miért?
Itt négyezerszeres az autotaxi. Százezerszám 

úszkálnak az olcsó kicsi, taxik a városon, mint 
valami nyári halacskák a vizen. Ez a. város 
sokkal szegényebb Pestnél. Mosé le jobb szállít
ják a taxit, — 3000 lesz. Pesten nyolcezres 
taxit kell venni.

Miért?
Ha rálépsz a ruhatárban, a villamos-lépcsőn 

valaki cipőjére, megelőzi pardonodat, azé 
mondja: ich war Schuld darun. És rád moso
lyog. Ha Hekilök az induló kocsi Pesten a má
sik utasnak, az beléd acsarkodók: nem tud vi
gyázni? Marha! Zsidó! Senkinek sincs hajlama 

viselni az Ingyen és oly kellemes mosolyt mi- 
nálunk.

Miért?
Esemény

Béestől Badenig 11. oszt, jegyet kértem és 
beültem a. coupéba. Mikor bent voltam, akkor 
látom, hogy III. osztályba szállottam. A kocsi 
ragyogott, az ablakon át is lakkos sárga tisz
taságot láttam, így cselt meg velem a tévedés. 
Ilát kérném, vadonatúj 11 I. oszt, vagon volt 
az illető. Számozatlan puhafa padokkal, simán 
járó ablakokkal, csüngő bőrszíjakkal, fölszege
zett hamutartókkal. Az iideségtől, az örömtől 
majd hogy danolt a III. oszt, kocsi tova a sí
neken. Biz én áta> se mentem a II. osztályba, 
c\*t maradtam miiig is boldogan élek, ha meg 
nem haltam. Mindenesetre bocsánatot kerek, az 
uraktól, a Nemzeti Casinon kezdve az azzal 
egyenhangú kutyabagosl Úri Társaskörig.

Németh Mária a „Tannhauser“ 
vasárnap: előadásán

(A Reggel tudósitójától.) A „Taunhauser“ va
sárnapi előadásán két vendég szerepelt. Erzsé
betet Németh Mária, a címszerepet Lever éne
kelte. Németh Mária vasárnapi alakítása mind 
játékban, mind énekstílusban nagy fejlődést 
jelent tavaly óta. Egyénisége ugyan az olasz 
opera légkörében gazdagabban és teljesebben 
bontakozik ‘ki, azonban drámai ereje, fényben 
sugárzó orgánuma kifejezi a wagneri megváltó 
eszme szférikus anyagtalanságát is. Leuer, el
tekintve néhány színtelen mozzanattól, kitűnő 
színészi alakítást nyújtott. Dömötör Ilona. Far
kas, Závodszky, Pogány járultak hozzá az est 
meleg sikeréhez, amelyben a vezénylő Tittel 
Barnát is osztozott. (lr. M.)

Grenadin minden színben .... 11.800
Mintás delén és zefirek............
Azsur függönyetamin..............
Oivatminiás córuagrenadin, duplmüles.. 
Selyemfényű ruhavászon ""iSbŐn 
Buretvászon öltönyre 90 cm. sz. 
Francia cérnainarocaín, legújabb minták. 
Selyemfényű liberty batiszt..

13.500
16.000
21.500
24.000
27.750
22.500
28.500

Vássonosztálys
Fenyves mosott sifón v"£aonUt'. 16.500

Gyapjuszföwftoss Wy s 
Kabátkoverkó, 175.000
Kitűnő használati öltöny kelmék 85.000 
Divatmintás öltönykelmék . . . 120.000 
angó't011 di vatöltönykelme/ujdous® g 178.000 
Raglánkelmék, tartós minőség 157.000 
Oivatkockás alj- és ruhakelma, duPiaSZóieS 33.000 
Eolinszövésii kosztümkelme, tiszta gyapjú 175.000 
Kombinált öltönykellékesomag 175.000 

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konfekclőosztálys
(Csak Caivin-tSri AvuhAsunkhan)

Női koverkőkabát,1’9?® 480.000

Bőrerős angin.............................. 21.000
Kitűnő alsónadrágköpper .... 25.000
Batisztsifón, 83 cm széles . . . .............. 23.000
Batisztsifón, 130 cm széles . . , ..............  38.850
Pamut lepedővászon, 150 cm széles 45.000
Pamut paplanlepedővászon UóiSS 50.000
Kitűnő törülközők ..................... 19.450
Pohártörlő..................................... 14.800
Kávéskészlet, Személyes ...............146.150
Príma fehér és színes pikétakaró 299.000

kötött- és s
(Csak CaluSn-íári áruhfiaunkb&n)

Angol Homespun női kabát 580.000
Eponge-ruhák, legújabb fazon 222.000 
Divatcsikos aljak........................ 89.000
Mosóvoálruhák legszebb kivitelben . 85.000
Trikózsemper, míndSzHcn............... 125.000
Fehér grenadinbluz.............. .. 89.000
Férfi gumi esököpeny..............  298.000

Női harisnyák, minden színben 
Fátyoivékonyságn női harisnyák, , 
Férfizokni, tartós minőség . .. 
Divatmintás és hímzett fárfizokni, . 
Gyermektrikó minden színben 2—G-ig 
Gyermek apacstrikó ,8Zh‘b7’ 
Férfitrikó minden színben 
Fürdőtrikó, kitűnő minőség .. 
Gyermekzokni) mintás, több szilben. 
Különleges mintájú nói mellények . 
Fürdősapka...................................

9.000
33.000 

7.000
33.000
15.000
25.000
30.000
40.000
10.000

148.000
16.500

Kés* nüi riUt&kban nagy «r&1asx*.ék Fürdőclpő 30.000

2„ 272, 3 és 4 mé&eres 
sztivet-, selyem- és mos6« maradékok ke-

ffehérneinffiUoszWy:
(Csalt Calvin-aéri éruhftauRkben}

Fürdőruha, legújabb fazon ..
Női
Női nappali ing
Női nadrág, azsurral, hímezve
Női
Batiszt szoknyakombiné, Sírral 

S,i.?ó.n J,adrágkombiné, ’/Jnűéii . 
Fűzővédő, azsur és hímzéssel. 
Pamutvászon párnahuzat .... 
Pamutvászon paplanhuzat.... 
Színes paplan , kitűnő minőségű . , , 

Valanszien-csipke........................
FUrdühabíiíöiíbaii és íroíürKelmákhen óriási választék

HhilíehérnemötoszWy;
(Csak Calvin-téri épuh&zwnlcbanj

Fehér azsurozotí silón zsebkendő'............
Színes nappali ing, ikőértrukiül.ö.u.
Flanell sport férfiing, két gaiiórrái 

Rayémellű ing, fehér..............
Kitűnő hosszú hálóing............
Hosszú alsónadrág, köpperből 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 
Pyjaina öltönyök, nagy választékban

Selyemoszftályg
Trikóselyem, S°?’c7bö1: ,120 oni-
Csikós műselyem, 
Nyersselyem ruhákra, »o cm széles

Crepe de Chine, <iiv8uzinekheu....

Selyein-niarocain, mffiáV!08.nbb

Mintákat ÍS3

batisztzsebkendő, azsurral
azsurral,

> hiniezvo • . . . .

hálóing, azsurral

97.000
5.600

33.000
33.000
72.100
80.660
66.600
42.500
70.000 

170.000 
215.000

500

10.000
69.000
85.000
92.500

103.600
64.750
29.500

214.600

49.000
59.000
85.100
85.000 

133.000

Mos&ösxt&íy s
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól a Király-Színház gorllcel áttöréséhez?
— örülök természetesen s cl vagyok ragad

tatva a snájdig o/fenzivától.
— A két szerzőnek, Szilágyi és Hajmást, 

illetve pardon! — Hadának (nem azonos a ké
mikus-néger Hadával) határozottan szerencséje 
van. A színészek úgy lobogtatják a darabot, 
mint egy zászlót, erejük teljes megfeszítésé
vel, lelkendezve és mámorosán. Ilátkay már 
megkapta a magáét, e kisded guerillacsapat 
vezérének, léikének valóban ő tekinthető. De 
elégtételt kell itt szolgáltatni egy finom és 
decens színésznőnek, akit a publikum mimóza
szerepében is mintegy jótékonykodó hangulat
ban mindenáron föl akart födözni, holott a 
hozzáértők rég tudják, hogy milyen kitűnő 
színésznő, elragadó nő s remek énekesnő: Bcrky 
Lili, () és partnere, az újból 20 esztendős 
Szirmay Imre aratják a darab legmélyebb, 
legliraibb sikerét, nagy duettjüket minden 
csle ötször ismételten a publikum. Elegáns, 
friss és kedves Kertész Dezső, aranyos Lata- 
bár és — nem akarunk ünneprontók lenni: 
még Vaály Ilona is, nem beszélve arról a ren
geteg békebeli attrakcióról: a felejthet ellen 
Barrison-girlökről, akiknek a mamájukkal be
szélni kellelt, még pedig hamar, ha valaki 
nősülni akart, továbbá Johnsonról és Dean- 
ről, akit Somogyi Nusi énekel és táncol forró 
temperáméul urnának minden emberi és szín- ! 
padi ereiével. Soha életében színpadon ilyen 
szép nem volt, arra sem emlékezünk, hogy 
valaha ilyen mámoros, nagy* sikere lett volna, 
továbbá a 32-cs katonabandáról, — amelyek 
kedvéért oly szívesen mondunk le ezúttal 
minden szigorúságról. A premier óta minden 
este tábla van s az Uniót az első napok tócsái
ból bizony a „llégi jó Budapest'1 s színészei 
húzták a szárazföldre.

— Brávó!
— Az oroszoknak brávózott már?
— Ne... em.
— Szégycljc magát. Komolyan mondom, 

mindenki kezdheti elölről az egész mesterséget, 
ha ezeket egyszer megnézi. Hol vagyunk mi 
színészestül, rendezéstől, ezektől a színpadi 
szentektől, akik, mintha egy misztikus rend 
kiválasztott szerzetesei volnának, oly áhítattal, 
tisztességgel és óh: — tehetséggel játsszák élő 
és halolt klasszikusaikat. Kicsit mintha, fárad
tak volnának, az úttól vagy Oroszország ezer 
sebétől, ki tudja. De amit tudnál:, azt Európa 
színészei még nem tudják: ők a legnagyobbak. 
Üdv a messzi Krímben Stanislavskynck a 
vezérnek.

— Hát én nem tudok oroszul, kérem.
— Én sem. Csak annyit, amennyi Galíciában 

rámragadt 191f-től 16-ig. M(gi« értettem s él- 
veziem őket. S szép tőlük, hogy pesti színész
kollégáiknak, akik csle meg nem nézhették 
őket, egy ingyen előadást rendeznek majd 
(huta zásuk napjának délelőttjén, Egyébként 
szerdán újból az „Éjjeli mencdékhcly"-et 
játsszák, ennek volt ugyanis eddig a leg
nagyobb sikere.
~ Egyébként?
— Egyébként, öcsém, zene. Az uborkaszezón- 

nak megfelelő operetté, a „Riguette". Stráüss- 
muzsika, Lengyel Mcnyhért-szövcg. Szerep
oszlás: Hitler, Fejes Teri és Kondor Ibolya, 
urak: Lukács, Ilalmay, Ujváry, Zátony. Dél
utánonként pedig újból az a jó öreg „Nótás 
kapitány", amelyben kis kedvencünk: Fejes 
Torka szerepét Mészáros Polcttc játssza, kedv
vel, sikerrel.

— Mi az, hogy kedvenc! Hogy lehet A Reg
gelnél valaki kedvenc? avagy már itt is vege 
a pártatlanságnak? Ejhaj!

fi

^Férfiing
a GALLÉRRAL

(JOSS OliOSZLAN VÉDJEGYŰ)

Príma zefir................125 ezer
Príma selyempouplin . 235 ezer

Mig n készlet tart •

Lukács és Pásztor
Budapest, BV, Egyetem-utca 11.

(gróf KAroiyl-paloUval szemben)_________ J3

— Ne lefetyeljen! Aki tehetséges, az ked
venc. És Teréz tehetséges. Pász. Akar még egy 
kedvencet? Solti Hermint szerződtette a Royal- 
Orfeum, a jövő havi kabarémüsorban már föl 
is lép. Meri állítani, hogy a mindig jókedvű, 
kedves, tehetséges Hermln nem hiányzott eddig 
is erről a színpadról? És a Marosvásárhelyről 
gyűlt székely Tőkés Annust is szerződteti 
„Solness"-beU sikere után a Nemzeti. Ez már 
az uj Unió-vezér, Csathó öcsénk-urunk ellen 
megy. Merhogy az hullik: nagyon szervezkedik 
mán jövőre!

— Kell is.
— No no! A színészek örülnek is neki na

gyon. A jövő héten már két premierje is lesz 
a Csalhó-rezsimnek: Szombaton a Pirandelló- 
darab, a Blahában pedig a régi Andrássy-uti | 
kabaré föltámadása egy uj műsor keretein í 
belül. A Királynak egyelőre nincs gondja, a 
Belvárosiban jön az „Odrite", a Magyarban a 
Peer Gynt reprize.

— Na és mi lesz már a Budai Színkörrel?
— Készül. Nyitás junius 10-én, első eredeti 

premier junius 20-án. Természetesen az a jó Zcr- 
kovilz (az idén Iluber nélkül) „A. nóta vége". 
Főszereplők — na találja ki!

— Vaály?
— Ah!
— So...?
— Ugyan, kérem ... •
— Lábass?
— Jó, de mégsem ö.
— Péchy?
— G megy Párisba, Deauvillcba, szeptember

ben pedig a Music-IIallban lép föl Párisban, 
tehát ő sem.

— Hát kicsoda?
— Szenzáció: Pelráss Sári. Az ura meg

puhult, visszaengedi a színpadra az édest, part
nere se kismiska ám, hanem Kiss — Feri, 
így aztán igazán van rá remény, hogy a nóta, 
végének csak úgy augusztus vége felé lesz vége.

— Mi ez, kérem: jóslás, grafológia', csa- 
csenolás?

— Hallja, a Petráss, no meg az a jó Géza is 
igazán megérdemelnék, hogy sikerük legyen. 
Most pedig elmondok egy édes és piquante his
tóriát, ami a. francia követ szombati estélyén 
történt, amelyen tudvalevőén főúri szereplők
kel eljátszották a „Szép Eeléná"-t, vagy ha 
úgy tetszik, — miután az előadás francia volt 
— a „Béllé Helénc"-t, a címszerepben a leg
szebb szép Helénával és egyetlen aktív, sőt 
kombattáns színésznővel, Péchy Erzsivel.

— Hahalljuk.
— Nos: az előadás végén különböző jelene

tekből és különböző csoportokról fényképfelvé
teleket koszit ettek, hogy a. vendégek számára 
igy megőrizzék az estély feledhetetlen emléket. 
Az egyik csoportból azonban — az utolsó pil
lanatban vet lék csak észre — hiányzóit egy 
rabnő és egy rabszolga, mind a kettőn idegen- 
ajku arisztokraták.

— Hogyan: idegenajkuak?
— Igen. Pedig, amig keresték őket, éppen az 

ellenkezőjét bizonyították be — egymásnak... 
Ezért is késtek egy kicsit...

• X Blahn Lujza-Szlnház knrszcmélyzetének Javára 
hétfőn, junius 1-én (pünkösd nuisouiinpjan) délelőtt 
11 órakor matinét rendeznek. Föllépnek: Alpiir Gitta, 
Bcrkv Lilly. Béknssy .Jessy, Faragó Sári, llnrmnth Hilda, 
Haraszti Mid, Kökény Hona, l’écliy Erzsi. Péchy Blanka, 
Hello Gabi, Somogyi Nusi, Borors, I) Arrigó, Honos, 
Dávid, Gőzön, Gárdonyi, Forenczy, Matany, Andor, 
Párton, Sárossy, Szende, Rótt, Szentiványi.

• Ma, hétfőn este n „Carmen" kerül színre n Városi 
Színházban, az Operaház művészeinek veiKlégfölléptéyel. 
Carmen: Bnilnai Erzsi, Hon .1 ősé: Gábor József, hscainillo: 
Palló Imre, Micacln pedig Bodó Erzsi, a városi Színház 
fiatal éneke nője lesz. Az előadást Bcrg Ottó, az Opera
húz. karnagya vezényli.

• Kedden és csütörtökön este a szenzációs sikerű 
„Dolly" kerül színre a Városi Színházban.

• Kérdezze meg rokonát, Ismerősét, barátját, szomszéd
ját, hogy tetszett neki a „Dolly" a Városi Színházban?

• Nézze meg a hlrdetffoszlopokon a Városi Színház hely
árait.

• Sulesclil Slglsmondo lesz a Városi Színház jövő heti 
Illusztris vendége. A milánói Hcala világhírű baritól ■ 
tája, akit már v alkalma ünnepelni közönségünknek 
ebben a szezonban, • .-.ült .1 két leghíresebb szerepében lép 
föl: május 27-ón, i diin i> „Higoletto" címszerepében és 
május 29-én, pónlekeo n „Tosca" Scarplújábah. A 
Saleschi-cstékrc jegyeket a Városi Színház pénztára és a 
Jegyirodák árusítják.

• Németh Mária egyetlen föllépte a Városi Színházban 
szombaton, c hónap 30-án lesz. A bécsi állnmi Operaház 
nagynevű müvé'znőjo parádés szerepét, a „Trubadúr" 
Leoi.onóját énekli első nagy sikere színhelyén, ahonnan 
tüneményes karrierje kiindult. Németh Mária egyetlen 
vendégjátékára már árusítja a jegyeket a Városi Színház 
pénztára ós a Jegyirodák.

•• Mi a csodálatos moszkvai művészet titkát 
— kérdezte mindenki, aki a moszkvai színészek 
nagyszerű előadásait végignézte. — Naturaliz
mus-e vagy realizmus, romanticizmus vagy 
szimbolizmus? Hiú játék összhangzatos sza
vakkal! Színjátszás, ez a művészet tudatos, 
matematikai pontossággal kiegyensúlyozott, 
nagyon művelt, nagyon elmélyült, szívvel, 
de légióként lélekkel való színjátszás. 
Grjécs asszony az utcai leány szerepét 
megjátszotta, elzokogta — mondjuk ki —, 
eldeklamálta, de ezt a szerepet igy kel
lett megjátszani, eldeklainálni, nem a való
ság volt, amit a színpadon láttunk, nem egy 
utcai nő, hanem az utcai nő! Pavlov, a jámbor 
orosz zarándok szerepében játszott, szinészke- 
dett, de tökéletesen, őszintén s ahogy az igaz; 
ság földjét — a pravcdlivúja zemlyát— kereső 
ember történetét elmondotta, az szublimált, 
néhány mozdulatba, zengő és remegő szóba tö
mörített, emberi tragédiává fölfokozott szín
játszás volt, amely csak másodsorban volt tü
körképe a valóságnak. A moszkvai színészek 
Csehovot játsszák és Gorkijt és Ibsent, aztán 
magukat, nálunk a színész magát adja, aztán 
a képzelete szerinti valóságot s lege.slcgvégül 
a költőt. Itt a nagy különbség! Vájjon észre- 
vette-e valaki, milyen zenei harmóniába ol
vadnak az emberi hangok ezen a színpadon? 
Mint az opera kórusában, úgy cseng egymásba 
a szoprán, a bariton, a basszus, az alt és a te
nor! T<s ki vette észre, hogy a Cseresznyéskert 
pusztuló udvarházában majd minden kép fer
dén lóg a. falon, minden karosszék huzata ko
mit és szakadt, hogy ez a rendező nem butor- 
ciállitást rendez és nem divatrevüt, lzaneni 
Csehov fantáziájának képeit ülteti át térbe és 
időbe! K. D.

* A moszkvai Miivfszszinház tagjai a Fővárosi Operett
színházban bezárólag e-i-íih-iökig játszanak. Végleges 
műsoruk a következő: Hétfőn: Gogol: Házasság; kedden: 
Euripides; Medea; szerdán megismétli „Az éjjeli mene- 
dékhely“-nek, Gorkij drámájának előadását, amelynek 
első előadásán púra) fanul nagy sikert aratott; csütörtö
kön: Ibsen: A tenger asszonya. Valamennyi előadásban 
a társulat legkiválóbb erői Játszanak.

* „A csirkefogó’ jegyében alakult a Vígszínház jövö 
heti miisora, ötször adják Szenes Béla nagyszerű bohó
zatát, amelyről a legnagyobb elragadtatással nyilatkozik 
mindenki. Kedden és csütörtökön este a „Fanny és a 
csolódkórdés" kerül színre, Gombaszögi Fridával Fanny 
szerepében.

Katsinka Kornél 
Utódai 

gyermekriiha-kiilönlegességek üzlete 
ÍV, Párisi-utca 1 (Váci-u. sarok)

Az összes 

gyermekruházati 
cikkekben rendkívüli

p 0 r<$ k ® s n s

a L A E A S
megkezdődött és

május 30-§g tart
Áldozni rwSíák............250 ezertől
lkikíisruhák .... ................ 300 ezertől
Vászon- és etaminruhák . . 20® ezertől 
Fehér vászon leánykaruha 250 ezertől 
Vászon leánykaruhák divat-

szinekben........................... 200 ezertől
Játszóruhák........................... 110 ezertől
Pyjamák............................... 220 ezertől
Kalapok...................................100 ezertől

Divatos tavaszi gyermeKKabáfoK 
FiuöhönyöK óriási választékban 

Leány- és fiufelöltőK
Fiú-, leányka- és bakfisruháK 

Játszóruhák. 
BabyruháK 

GyermeKfehérnemüeK 
BaKfisKalapoK

Leány- és fiuKötényeK 
Leány- és íiuKalapoK 

Pyjamák óriási választékban 
Tiroli Kabát és nadrág
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Nézze meg az 
autókiállltóson a 

CORDATIC-et

Az uj Perrot-rendszeru

5/24 HP
(LEGÚJABB BOSCH-BERENDEZÉSSEU 

BALLON-GUMMIKKAL/f "

léhát cgyazari utat- a ÍB!Ukfirtll tehet mey
1 évi A gyári garancia:* 

; idője alatt.
• 1HAGYAR ÁLTALANOS’XJÉPGYÁR E±SZVtMYTAa.VáSAa <<- j 

Gyárt eladáu hSxpont I
ÉVI. LISZT FERENC-TÉB 9. r 'ítXhF0N: 5-72.

Az első és második
MAGYAR TOURRST TROPHY 

abszolút győztese 

SUNBEAM
Delmár Waltér 

kategória- és versenygyőztes 
SUNBEAM-gépen 

Készletre is kapható! 
Hungária-Autőszalon 
Andrássy-ut 67 Telefon: 118-90

autonobilkiAllitAs
AZ IPARGSARNOKDAN

A Magyar Automobil Kereskedők Országos 
Szövetsége nemzetközi automobilkiállitast ren
dezett a városligeti Iparcsarnokban. A kiállí
tás, amelyet szombaton nyitottak meg, a ma
gyar autóipar nagyszerű fejlődése mellett tesz 
tanúságot. És ha a magyar autóipar meg nem 
szerzett világhírt, bizonyos, hogy termekéi de
rekasan megállják helyüket a legkiválóbb kül
földi cégek gyártmányai mellett. A kiállítás a 
maga elsőrendű összeállításában hű tükörképét 
adja annak a gyökeres átalakulásnak, amelyen 
az egész világ forgalmi eszközei az utóbbi esz
tendőkben átmentek.

*

Uj magyar motorkerékpárok. A „Danuvia" 
ipari és kereskedelmi rt. néhány hónap előtt 
uj magyar mótorkerékpárgyárat létesített és 
gyártmányait „Samum" néven hozza forga
lomba. A gyár egész rövid idejű munka után 
máris egész sorozat mótorkerékpárral lép ki a 
kiállításon a nyilvánosság elé. Az uj vállalat 
készítményei föl vehetik majd a versenyt a leg
kiválóbb külföldi gyártmányokkal. A kerék
párokba angol Vilíiers- és Blackburne-mótoro- 
kat szerelnek, amelyeknek kiválósága kriti
kán fölül álló. Egyelőre 175, 250, 350 és 500 
köbcentiméteres motorkerékpárokat készít a 
„Danuvia". de hamarosan áttérnek a nagyobb 
típusokra is. A gépek váza a. hazai utviszonyok- 

. nak megfelelően, igen erős, két fékkel vannak 
ellátva, rugózásuk' olyan, mint az Indián gé
peké, zománcozásuk háromszoros. A mótor- 
• cerékpárok külalakja igen tetszetős és a. kiál- 
. itáson általános föltünést keltettek. Rövidesen 
nzonyára úgy fognak röpülni utainkon, mint 
ahogyan ez nevükhöz méltó. A kiállítás meg
nyitó napján a kiállított 5 motorkerékpár még 
a délelőtt folyamán el lett adva. A kormányzó 
hosszabb időt töltött a „Sam.um“-gópoknél, ahol 
Bendik József nyugalmazott alezredes, cégve
zető adta meg a föl vi tagosításokat.

Bárdi József (Kossuth Lajos-utca G.) elsősorban 
kompresszoros Mercedeseket állított ki. Egy 24/100/140 
lóerős polírozott alvázat, egy coupo limouslnt, egy 
15/70/140 HP phaetont és egy ugyanilyen erősségű 
cabriolc-t. A Bárdi-cég a kompresszoros Mercodeseken 
kívül fölülvezényolt szelepekkel ellátott F. N.-autókat, 
egy hathengeres Hudsont, normál és supersport angol 
14a teli less-motorkerékpárokat és Mercedes-kerékpárokat 
állít il.

A Cordatic-pavillonban a magyar ipar töké
letes készítményei Ízléses elrendezésben látha
tók: bel- és külföldön közkedvelt Cordatic, 
Ballon, Ferro- és Aero-Cordatic, . továbbá 
Tauril-tömörabróncsok. A kormányzó ur leg
magasabb tetszését és elismerését nyilvánította 
a magyar gyár készítményeiről.

A Metropol Garago kiállítása komoly és előkelő jel
legénél fogva Tagadja magához a látogató figyelmét. 
A kiállított kocsik közül első helyet foglal el az ame
rikai Marmon és I’ac.kard. Marmon és Paokard mellett 
kis kocsikban az Itala és kis Berliet biztosan megállják 
a versenyt kategóriájukban. Nyugateurópában mindenütt 
bevált Berliet teherautó gyárosaink ós kereskedőink ér
deklődését köti lo megérdemelt mértékben, 
kerékpárokban a Motosaeoche geníl gyártmány 
konstrukciójánál fogva bizonnyal mótorosaink 
lesz rövidesen.

Kellner Alfréd autókereskedelmi rí. VTJ, 
Liszt Fcrenc-tér 11) kiállítása úgy a látogató 
közönség, mint szakkörökben általános föltü
nést keltett. A kiállított „Isotta Fraschini“ és 
a közismert „O. M.“-autóik, valamint „Frera“- 
mótorkerékpárok kétségkívül az olasz automo
bilipar remekművei. A kormányzó őfőméltó- 
sága Kellner Alfréd igazgatónak megelégedé
sét tolmácsolta.

Tóth Mátyás (Eskü-tér 5. Telefon: József 145—22) n 
Hisnano Suiza. világhírű automobilok magyarországi 
vozorképvisolője, a kiállításra hozott kocsijaival ismé
telten bebizonyított hogy a márka elismertsége indo
kolt. A Hispano - . za autóin kiviil röpiilőgépmótorjni 
is a legelsők a vik.gon.

A Magyar Fiat Automobil Rt. a torinói Fiat 
.automobilgyár magyarországi vezérképviseleté
nek kiállitása. Olaszország legrégibb és diada
lokban gazdag automobilgyára „Fiat“ fi típus
sal szerepel a kiállításon és kiállítási helye uni
verzális értékű.

r'l

Mótor- 
kitiinő 
elitje

(VJ

Nagy József üzlete (VI, Andrássy-ut 34) dús tárháza 
mindannak, ami automobilhoz szükséges. Kiállításán a 
Micholiu-pneuiuatiktól kezdve, amelyből gyári leraknia 
van, a legrafílnáltabb luxuscikkekig minden a lég. 
versenyképesebben kapható.

„Magomobir‘ a Magyar Általános Gépgyár 
Rt. legújabb típusa, amely rövid idő alatt igen 
nagy népszerűségre tett szert, azt a magas szín
vonalat illusztrálja, amit hazai legnagyobb 
automobil gyárunk az utolsó évben ért el. A! 
„Magomobil“-kocsik minden tekintetben a leg
kiválóbb külföldi termékek szin vonalán ál
lanak.

Rclinan Gyula kollekciójában láthatjuk a legendás 
liirii Rolls-Royce-automobilok egy pompás példányát; a 
legnagyobb francia automobilgyárnak, Ronaultnak ko
csiját és végül n Kába-autókat, amelyek elismerten 
kiváló magyar gyártinánjok.

a vezew világmárka!

ÖSSZES TYPUSAI
A KIÁLLÍTÁSON

Eladási központ: Váci-u. 12.
TELEFON: 124-53, 150-76.

MICHELIN PNEU
(GYÁRI RAKTÁR) AUTÓFÖLSZERELÉSEK

NAGY JÓZSEF
ANDRASSY-UT 84TELEFON 21-97

AUTOK1ÁLLITÁS

KtnPRESSZSRtS

NERCEDES

Kossuth Lajos-utca fi

METRÓRÓL GARASÉ
STANDJA

k

AUTÓKIÁLLITÁS IPARCSARNOK
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Pola Negri a „Kaffe Fviedvicfishof“-ban
Pola Negri első, Európában készült nagy íllinjo a

Carmen" volt, amelyet most „A granadal kurtizán" 
elmen mutattak bo nagy sikerrel Budapestem A gyö
nyörű fekete fllmszlnéeznő emlékirataiban külön fejezetet 
szentel első nagy filmjének. Pola Negri emlékiratait re
génnyé dolgozta föl

Váró Andor
és ennek a regénynek a „C«rm<’n“-re vonatkozó egyik 
részletét közli itt A Reggel. Az Írás érdekességül növeli, 
í, ‘ elárnljuk, hogy a Pola Negri-regényben Ernst nem 
jnils, mint Lubitsch Ernő, Harry pedig Harry Lledtke.

*

Mint rendesen, a Kaffe FrledrichshofAmn ültem 
délután Almos voltam és fáradt, legjobb lett volna 
otthon aludni. Itt kellett ülnöm: itt beszéltünk meg ta
lálkozót Gcorgzsal.

G'oorg mu későbben Jött, mint máskor. Egy Idegen 
urat hozott magával. Amikor meghallottam az ur nevét, 
megörültem. Nagyon jónovii berlini filmrendező volt.

— Láttam egy filmjét Emil Jannings-szal és Hcniy 
Porten-nol — mondtam.

A rendező a szivarját lógta.
— l'j filmem jobban fog tetszeni önnek, kisasszony. 

Annak ön fogja játszani a címszerepét!
, Ernővel gyorsan megkötöttük a szerződést ' és — a ba

rátságot. Utazom Berlinbo... milyen boldogság!
Partneremmel, Harryval a müteromben találkoztunk. 

Vele játszom együtt Prospor Mcrimóe „C<irnien“-iában.
— Én nagyon szeretem Merimóe-t — szólt hozzám.
Ragyogó szemét és mosolyát néztem.
— Mcrimée .. .1 Nekem is nagyon tetszik.
Nem tudóin biztosan: az Íróra mondtam e ezt. Sőt. biz

tos, hogy nem,- mert akkor még nem is olvastam a 
„Carmen"-t..,

„Teli Vilmos** filmen
Schiller örökóletü, gyönyörű drámáját a 

„Wilhelm Tell"-t filmre dolgozta föl idén az 
Edison-filmc/yár. A fölvételekkel csak a tavasz- 
szal készültek el és a német kritika egyhan
gúlag megállapította, hogy aTell Vilmos büsz
kesége lehet a német filmművészeinek.

Conrad Veidt játssza a filmen a címszerepet az/, il az 
utólérbeletlen művészettel, amely öt pár év alatt a 
világhírű és legnagyobb filmstárok sorába emelte. 
Conrad l'cidt maga, ki jelentél te, hogy gazdag fllmszinészi 
pályája sorún nem volt még szerepe, amely annyira ko
moly művészi föladatot rótt volna rá, mint a ,,'l'ell 
Vilmos".

A gyönyörű német filmet pénteken mutatta 
be a Iloyal Apolló, amelynek műsorát legutóbb 
nyolc héten át uralta a „Tízparancsolat".

Szombaton tartotta megnyitó előadását a Li
get-mozi a Millenáris versenypályán. A gazdag 
programú szezonnyitó előadást szép közönség 
élvezte végig.

Versenyfutás a halállal
— Harry Piel veszedelmes autőkalandja —

Harry Picinek, a boszorkányos ügyességű 
kiváló müziszinésznek egy veszedelmes autó
kalandjáról cikkeznek mostanában az amerikai 
lapok, melyek a nem mindennapi és majdnem 
tragikus végű, eseményt igy írják le:

Harry Piel autókirűnduláera indult az egyik világ
szerte ismert lllmdivával. Az aidót természetesen Harry 
Piel maga vezette és igy a kitűnő, saját rendelésre ké
szült sportkocsi rekordsebességgel viharzott át az uta
kon. Ugyanitt futnak a washingtoni vasútvonal siu- 
párjai. Es Harry Piel az őrült sebességgel rohanó gép
kocsiból is észrevette, hogy a sínek 40— 50 méter távol
ságban föl vannak szedve mindkét irányból érkező vonat 
előtt Megdöbbenve fékezte be a kocsiját, hogy vissza
forduljon, mert azt is tudta, hogy négy percen belül 
ideérkezik a washingtoni expressz.

4in alig, hogv lassítani kezdett kocsijával, marcona 
rablók tűntek föl körülötte. Megállást parancsoltak neki 
a fegyverek. Harry Pici azonban nem vesztette el lélek
jelenlétét ebben a rendkívüli helyzetben som: megállt

a
Lerbier kisasszony — Budapesten

Vidor Margueritte Lerbier kisasszonya 
„Párisi pillangó" cimü film hősnője a maga 
ópiumos, hisztérikus, fölszabadulást kergető 
életével. A film teljes realitásával adja vissza 
a nagy francia regényíró külön típust jelentő 
leány alakját és a körülötte és általit lezajló 
eseményeket. Ez a magyarázata a „Párisi pil
langó" nem mindennapi sikerének.

X sok és súlyos kellemetlenség után, ami a film be
mutatását megelőzte, a közönség természetesen fokozott 
érdeklődéssel fordult a Marguerltte-regényből készült 
film felé és megállapíthatjuk, hogy vurakozásában nem 
is csalódott. Minden előadása zsúfolt hazak előtt zajlik 
a „Párisi pillangó" nuk, amely különleges szépségeivel 
és realitásával magával ragadta a Corvin-bztnliaz és Ka
mara publikumát.

Pully Lla Budapesten
„A nagyvárosi liliom" tulajdonképen a mo

dern élet regénye. Hogy ez a regény filmen 
játszik, csak fokozhatja az érdeklődést. ipert 
hiszen szemmel is érzékelteti a regenyes törté
nések realitását. Régi, kedves ismerősünkkel 
is találkozunk ebben a filmben, melynek fő
szereplője: Pully Lia, a Budapestről elszárma
zott világhírű filmszinésznő, aki szépségének 
teljes pompájában ragyog ebben a legújabb es 
legnagyobb hatású filmjében.

„A szivek doktora" cg.v amerikai regényes történet, 
amelynek H föl vonása telve van portik us, •sz-ines Jj-’O- 
Betekkel, lírával, szerelemmel és izgalmakkal Az erdők- 
lődést. teljes mértékbon leköti ez a szenzációs amerikai 
filmujdonság. amely sokáig maradandó értékű omlélco 
lesz a közönségnek.

„Dodó a biciklista" cimii burleszk ésa ,(iau- 
mont-hiradó" egészítik még ki^ az An-na-uli 
Kert-mozi gazdag műsorát. A Kert-mozi csa.c 
egy héttel dőld) tartotta szezónnyitó elóadasat, 
de már most megállapíthatjuk, hogy a közön
ség osztatlan szeretettel keresi töl ezt a rend
kívül kellemes nyári szórakozóhelyet.

Szimfonikus zenekar, Jazzhantí, lánc és 
pazar műsor a narkns Emllla-Parltöan

Múlt héten nyílt meg Budapesten a Márkus Emília- 
Park, amely túlzás nélkül már önmagában is külön 
látványosságot és uj szint jelent a nyári Budapest éle
tében. A megnyitó olőndús ünnepi alkalmából ‘ír. I orday 
Olló, a Márkus Emília Park titkára a kővetkezőket 
mondta: 

ugyan a kocsijával, de úgy, hogy közben meg is fordult. 
Es bár körül volt fogva halállal fenyegető fegyverekkel 
és benno lángolt az érkező expressz halálveszedelmének 
tudata, meg a kolleginája életéért való felelősség, abban 
a pillanatban, amikor a rablök már kocsijához közeled
tek, újból teljes sebességre kapcsolta be az autó m itor
ját és megkezdődött a versenyfutás a halállal.

Az autó a gondolat sebességével iramodott, 
körülötte a golyók fütyörésztek kiállhatatla- 
nul, de Harry Piel mégis megmenekült és 
mert gyorsabb volt a halálnál, megmentette 
az expressz utasait is a lég szörnyűbb katasztró
fától.

Ez a veszedelmes autókaland most „Gyorsabb 
a halálnál" címmel filmre került. A csodálatos 
hatású uj Harry Pici-filmet Budapesten a 
Corvin-Szinház, Kamara és Tómozi mutatják 
be péntektől kezdve.

— Sok munka előzte meg a megnyitást, de 
viszont a közönség teljes mértékben honorálta 
fáradozásainkat, áldozatkészségünket és , azo
kat a’z újításokat, amelyek révén a Márkus 
Emilia-Park különleges érdeklődésre igényt 
tartó, világvárosi szórakozóhelye lett a ma
gyar fővárosnak. Szünet alatt a vendéglő előtt 
szimfonikus zenekar és jazz-band szórakoztatja 
a közönséget, melynek ezáltal arra is módot 
nyújtottunk, hogy a szünet alatt tánccal szóra
kozzék. Ilyen körülmények között ténylegesen 
világvárosi és minden igényt kielégítő, mond
hatnám hézagpótló intézmény ez a kétezer sze- 
hiélyes gyönyörű nyári parkmozi.

A megnyitó műsor — ezt bátran kijelenthetem — 
meghódította a közönséget. A „Texasi derby", Tóm Mix 
és az „Arab szerelem" Harbara la Marral a főszerepben, 
akár cgv hónapig is látogatott műsor maradt volna. De 
csak csütörtökig fogjuk játszani ezt a műsort, mert 
már lekötöttük és megérkezett a szenzációs uj műsor, 
a „Vérző Óceán", amely egyike a legnagyobb amerikai 
filmeknek. Nívója irodalmi és szereplői a űlm legneme
sebb művészei.

• I1

Békém Lőszló és a „Párisi pillangó**
a Tó-Pfozlöan

A Vidor Margueritte világhírű regényéből 
készült film: a „Párisi pillangó" csábítja most 
estéről-estéro Budapest legkellemesebb nyári 
szórakozóhelyért! a Tó-moziba a közönséget. A 
Lerbier kisasszony életéről készült gyönyörű 
film, amely csak hosszas, előzetes Canossa után 
kerülhetett a magyar közönség elé, természe
tesen itt is a legteljesebb sikert aratta.

Kiegészíti a Tó-mozi pompás műsorát a „Jó madarak" 
cimii amerikai sláger burleszk és a „Híradó", amelyek 
mellett még liákefji László személyesen konferál, r.’kin- 
tcílcl arra, hogy a Tó-mozi födött helyiségben >nrij:i 
elŐacinsaH* előndósoknt az Jdőjdrdtra való tch'nuet 
néUiiil megtartja. ——  ------------------------------------- --------------
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nagysikerű műsora: 

A nő joga 
Amerika nagy filmje (G fölvonás) 

RichardTalmadge: A kísértetek klubja I 
vígjáték (5 fölvonás) 

Chester: A struccpoBitlikasj burleszk | 
(4, 6, 8, 1O) Bísragfó (4, 6, 8, 1O) j

TeheratrtftMaMtoHosek I 
ha olcsóbbá akarják tenni üzemüket, használjanak í 

GOODR1GH az alak királya 
tömörguinmi-abroncsot

Lázár>u.l4 SZILÁRD BElÁ™.^!

Benzin 750® korona i
Garazsirozás 700.000 kor.

Székely-garázsban
VIII, Práter-utca 44 b szám alatt I 

fuvarok Telefon: József 54-08

RABA
15-50 GRAND TYP. SZEMÉLYAUTÓ

1 tonnás, V» tonnás, 4—5 tonnás

TEHERAUTÓ
A magyar útirányokra készítve

Vezérképviselet:

REÍM&N, V, Vörösmarty-tér 3« se.
lm.. .......................................................................................... !!■■■»■! r<*r>nrrwi■■■■ w——n—o.

P9TROFF MIKLÓS j
oki. gépészmérnök, autóspecialista j

SOFFBRISKOLÁJAí 
fölvételi iroda: Erzsébct-körut 2H. szám, I. emelet 1G. I 
Telefon: József 116-79. Következő olcsó csonorttanfolyam U 
junius hó 1-ig jelentkezők részére egymillió koronás tan- J 
díjjal. Készletekben is fizethető, minden pótdljuzás j 

nélkül. Saját luxusautó. Magánkiképzés is

S

5000 (ötezer) koronáért 
egy uj automobil 
és három motorbicikli 
nyerhető a május 23-tól junius 3-ig rendezendő 

nemzetközi autortiobiikiéllltáson 
denütt kaphjatókA!áÓtógatók\m Íennfogffitaík
55.000 K előzetes beküldése mellett, mely összegben a belépőjegy áia is bcnnfoglaltatik, a 

K1R, MAGYAR AUTÓ-CLUB IV. kerület, Apponyi-ter 1 ad
Sorsjegyük viszonteladóknak is Értékforgalmi Bank Rt.-nal, V, Zriiiy^u.^lLjcaphat^k^B^^,^^

ALFA WdiO
négy és hathengeres automobil

Hz Európai és Monzui Grand l’rix győztcso

DIATTO
n milánói kiállítási serleg abszolút győztcso 

Szép, olcsó és kevés üzemanyagot fogyaszt I 
íRendklvül élff-iyös Vizelési föltételek!

\ ez éri; 'p' iaelő:

Sieinitz Ernő, Budapest V,Nádor-u. 11
Telefon: 11-11 és Nemzetközi Kiállítás, Ipnrcsnrnok
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Válogatott atlétáink nagyszerű sikerrel szerepeltek 
Berlinben az „bt város" versenyén

Berlin, május 24.
(A Reggel tudósitójának távirati jelentése.} 

A grunewaldi Stadionban vasárnap déíutón 
pazar külsőségek között rendezte a branden
burgi szövetség jubiláns atlétikai - viadalát, 
amelyen öt világváros legjobbjai léptek a 
porondra.

A német kormány, a teljes diplomáciai 
kar és a berlini társadalmi élet szine-java 
előtt a magyar atléták becsülettel állották 

meg a helyüket.

Nem rendeznek többé kerékpár
versenyt a Millenárison

A bécsi Schaifer-Welt-pár pcmitás szereplése 
a vasárnapi viadalon

(A Reggel munkatársától.) Vasárnap délután az „öreg" 
Millenárison szépszámú közönség előtt rendezte a Vándor
kedv KK nemzetközi kerékpár- és mótorversenyét. Külö
nösen a 120 körös (60 km.) páros verseny volt izgalmas, 
amelyben

a kiváló bécsi Schaffer—Welt • pár legyőzto a rosszul 
taktikázó Mazák—Vclvárt együttest.

A mótorvezetéses versenyben Bánitzky megismételte 
győzelmét H. Kaleta (Bécs) fölött.

Részletes eredmények:
I 1000 m. térelőny verseny: 1. Grabár Adóm (Jóbarát 

KK). 2. Grossz (VKK). 3. Beko (Világosság). 4. Borgs- 
mann (JKK). Utolsó 200 m.: 17.2 mp. - II. Szenior ver- 
senv, 1000 m.: 1. Baráth Ödön (VKK). 2. kaupert (MTK).
3. í’órász (MTK). 4. Finnmer (FTC). Utolsó 200 m.: 17.2 
mp. — III. Nemzetközi párosverseny, 60 km.: 1. Schaffer— 
Welt (Bécs) 64 ponttal. 2. Mazák—Velvárt (MTK) 53 p. 
3.. Piritv—Eigner (FTC) 42 p. Idő T óra 45 p. 26 mp; — 
IV. Nemzetközi mótorvezetéses verseny, 2X25 km.: 1. 
Bánitzky József (Vezető: Nagy Károly). 2. H. Kaleta 
(Bécs).

Bár a mintaszerűen rendezett versenyt sokan néztók 
végig, mégis súlyos veszteséggoi végződött, mert a nagy 
adózás mia*t már a startnál kész a deficit. Alkalmunk 
volt beletekinteni a pályaelszámolásba és a következő 

• csinos tehertételeket állapítottuk meg: 20% pályabér, 
12.5% vigalmi adó, 3% forgalmi adó, 5% test nevelési adó, 
10% szövetségi részesedés. Tehát összesen ■ 50.5% a bruttó
ból/. Ez olyan hatalmas adózás, amelyet senki sem bir 
el ezért' ■ * ..w. ■ <. . i • /. „ > -xi,*mm

a kerékpáregyesületek elhatározták, hogy mindaddig, 
amíg a főváros nem mérsékeli a pályabért és a vigalmi 
adót," nem rendeznek versenyt a rozoga Millenárison, 

ahol vasárnap is a „halálfordulóban" Grimm, a legjobb 
magyar sprinter, fölbukott és a mentőknek kellett gon
dozásba venniök.

• Gcrhárd Lajos.

>**

Számos sérüléssel végződött a Budapest— Szolnok-1 táv
verseny. (A Reggel tudósítójától.) A hosszutávu ország
úti bajnokság első futama vasárnap délelőtt a Budapest— 
Szolnok-i országúton, 138 kilométeres távon folyt le. 
Több mint 140 versenyző állt starthoz hajnali 5 órakor a 
soroksári országutou. Különösen Kecskemétig rettenetes 
állapotban volt az országút és ezért számos géptörés, 
deffektus és súlyosabb természetű sérülés érte a küzdő
ket, akik közül körülbelül ötvenen adták föl a harcot.

Főbb eredmények:
I. Kezdők csoportjában: 1. Szakács Lajos (MTK) 5 óra 

27 p. 10 mp. — II. Haladók: 1. Bouska József (JKK) 
5 óra 13 p. 82 mp.! — III. Szeniorok: 1. Kurucz V. 
(VKK) 5 óra 55 p. 29 mp. — IV. Főversenyben: 1. Magyar 
Sándor (TTC) 5 óra 14 p. 44 mp. — V. Tandem versenyben: 
1. Eszcnszky—Zacha-iás (Turul) 5 óra 33 p. 30 mp.

Vasárnap próbá|táJc ki az újpesti mótorpályát. 
(A Reggel tudósítójától.) A főváros lehetetlen pálya
politikája miatt a kerékpáros érdekeltségek akciójára az 
UTE a Stadionjában mótorpályát épített és azt vasár
nap délelőtt próbálták ki. Bartos 70 kilométeres kezdő
sebességgel száguldott rajta végig és kijelentése szerint 
a 42 fokos fordulók 120 kilométeres sebességet is elbír
nak. Az uj pályát szerdán fogja a KMAC hitelesíteni 
és ekkor lesz a sajtóbemutató is. Az első verseny pün
kösdkor zajlik le Mac Martin (Prága), Willy Kuhl, René 
Heyne (Berlin), Paul Nickel, Artúr Rieger (Breslau), stb. 
részvételévjl.

Főbb eredmények:
100 m.: 1. Rózsahegyi 10.8 mp. — 400 m.: 1- Sohnüdt

(Berlin) 49.8 mp. 2. Barsy 50 1 mp. — l.tOO m.. 1. Bell,ni 
4 p. 12.8 mp. — 10.000 m.: 1. Király Pál 32 p. 55 mp. — 
110 m. gát: 1. Trossbach (Berlin) 15.7 mp. — -1X100 nb 

•staféta: 1. Berlin 42.8 mp.-2. Budapest. — Olimplászi sta
féta': 1. Boriin 3 p. 24.9 mp. 2 Budapest. — Diszkoszvetés: 
1 Piglii (Róma) 41 m. 77 cm. Egri 38 in. 49 cm.-rel har
madik. — Gerelyvetés: 1. Sundl tOslo) C>080 cm. Bzepes 
4802 cm.-rel nogyedlle. — Távolugrás: 1. Tomasí (Róma) 
7 m. 13 cm. .Berkó helyeződen. — Rúdugrás: 1. Bleyse 
(Berlin) 340 cm. 2. Karlovits 330 cm.

Végeredményben:
1. Berlin 43 ponttal, 2. Budapest 39 ponttal,

3. Oslo 35.5 ponttal, 4. Róma 28.5 ponttal, 5. Am
sterdam 19 ponttal. . P. I.
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Vereséget szenvedett az FTC és a Vasas
UTE-Vasas 3:1 (1:1) - BEAC—FTC 1:0 (0:0)
(A Reggel tudósítójától.) Szegényes volt a 

főváros vasárnapi futballsportja. Csak az 
Üllői-uti pályán küzdöttek egymás ellen a 
„nagyok". Az újpestiek a Vasasokkal állottak 
szemben. Nagy meglepetésre az UTE legény
sége győzött és igy a munkáscsapat kiesett a 
további kupamérkőzésekből. Váratlan ered
ménnyel végződött a BEAC—FTC bajnoki mér
kőzés is, mert a saját pályájukon szenvedtek 
vereséget a ferencvárosiak.

UTE—Vasas 3:1 (1:1). - Üllői-ut. - .5000 néző. —
Biró: Schissler József. A mérkőzés elején n Vasasok 
támadnak többet, Szentmiklóssy azonban biztos helyze
tekben hibáz. A vezető gól a 10. percben Takáts 17 mé
teres szabadrúgásából esett, amelyet Török váratlan lö
véssel egalizált. (16. p.) Ezután változatos játékban telik 
el a félidő. — Szünet, után újból a Vasas támad, do 
csakhamar az újpestiek kerekednek fölül, mert a Vasa
sok védelme föltűnően gyöngén működik. A 26. percben 
koruer után liandsct vétenek a Vasasok, a megítélt 
„16“.-óst Jeszmás menthetetlenül belövi, Török pedig a 
43. percbon háromra növeli az újpesti gólok számát.

BEAC—FTC 1:0 (1:5). Üllői-ut. - Biró: Nagy László. 
— A ferencvárosiak gyönge fölállításban — amelyben 
csak Potya volt elsőrangú — állottak ki a lelkes egye
temistákkal szemben. A győztes gól Marozinkó érdeme, 
aki a halszélen fél pályáról megszökött, az egész védel
met kicselezte és három méterről menthetetlenül Amsell 
halójába rúgta a labdát.

Hatalmas gólarányu győzelmet arattak a Husiparosok. 
(Másodosztályú bajnokság.) Husiparosok—KTE 12:0! 
TTC^Főv. T. Kör 3:0. UMTE-Ékszerészek .1:1} BAK— 
KAOE 1:0. UTSE-ETC 3:0. „33“ FC-Postás 1:1.

Bajnokcsapatunk igazságtalan legyőzetése Bécsben.
Reggel tudö'sitójdnak telcfonjCléntésc.) Az. MT1< va

sárnap a Rapiddal állt szembe. Nyomasztó magyar fö
lény ellenére a vezető gólt a Rapid rúgja egy' érthe
tetlenül megítélt 11-esből. A kék-fehérek csak a második 
félidő 6. percében tudtak kiegyenlíteni, de egy perc 
múlva újból vezet a Rapid — reális góllal. A 13. perc
ben Nádiért a biró kiállítja. Pár perc múlva föltűnő 
off side-gól esik bajnokcsapatunk hálójába, kis idő 
múlva egy ujabb off side-góllal a Rapid 4:1 (l:0)-ra nö
veli győzelmét. Braun Nndler kiállításáig, mint center, 
kitünően szerepelt.

Gyönge eredmények a BEAC atlétikai versenyén. 
(A Reggel tudósítójától.) A berlini viadal miatt gyönge 
eredmények jellemzik a BEAC vasárnapi versenyét, 
amaly mérsékelt érdeklődés mellett a lágymányosi pá
lyán folyt le.

Főbb eredmények:
I. 2000 méteres staféta hcp. 1. Kabát (MAC) 5 n. 52.3 

mp. (120 m. előny.) — II. 4X200 m. főiskolai staféta: 1. 
LASE 1 p. 37.2 mp. — III. Olimplászi staféta: 1. MTK 
A) csapata 4 p. 1.2 mp. — IV. 400 méteres staféta: 1. Pi
lótás (LASE) 55.6 mp. — V. 100 méteres staféta: Ráday 
(BEA,C) 11.8 mp. - VI. 1000 m. főiskolai staféta: 1. 
Rernccz Lajos (BEAC) 2 p. 53.7 mp.

TUNGSRAM
TUNGSRAM-RÁDiÚ

Csehország leverte Ausztriát
Beigium-Svdjc 0:0

,-u . Prága, május 21.
(Érkezett este 10 óra 30 porckor.) 

(A Reggel tudósítójának távirata.) Harmincezer néző 
előtt ütközött meg az osztrák és cseh reprezentatív le
génység. A vezető gólt az első félidő 40. percében Szedla- 
cselc lőtte — off sidc-ről. Svatoscli a második félidő 7. 
percében egyenlített ki. Capek a 13. percben újra meg- 
/zerezto a vezetést, sőt Tenerin három porc múlva 3:1 
(l:0)-ra javította, az eredményt. Az osztrákok centere, 
Hofímann csődöt mondott. A belga Barette vezitto a 
mérkőzést.

Lausannc, május 21. 
(Érkezett éjjel 12 órakor.

(J neonéi tudósítójának távirati jelentése.) Mindvégig 
nyílt harcban, o : o arányban, , eldöntetlen maradt Bel
gium—í^vájc válogatott csapatainak a küzdelme.

Az osztrák reprezentatív hölgyuszóK 
vasárnap az egész vonalon győztek

(A Reggel tudósítójától.) Előkelő és lelkes közönség 
plőtt folyt le a Császárfürdőbeu vasárnap délután a 
magyar-osztrák hölgyuszó viadal második napja. Meg 
előző napon hölgyeink még méltó ellenfeleik voltak a 
rutinirozott bécsieknek és eldöntetlenül végeztek, vasár
nap azonban még Melegít Ilonka is nagy csalódást oko
zott és igy az osztrákok mindent letaroltak.

/ - Részletes eredmények:
A) Ujoncvasscnt/ck: J. 10X70 méteres melluszó tömeg 

staféta: 1. MAFC 9 p. 51.0 mp. 2. 111. kér. TVE. 3. VÁC. 
— II. 10X70 méteres gyorsuszó staféta: 1. III. kér. TVE 
7 p. 33.2 mp. 2. NSC. 3. MAC.

11) Osztrák-magyar meccs: 1. 100 méteres hátuszás:
1. Hilda Konetzni (Ausztria) 1 p. 35.0 mp. 2. Holli Breii- 
eggor (Ausztria) 1 p. 36 mp. 3. Melcgh Ilonka (Magyar
ország) 1 p. 39 mp- — II- 3X70 météres vegyes stféta:
1. Ausztria a) csapata 3 p. 0.4 mp. 2. Magyarország a) 
csapata 3 p. 4 mp. 3. Magyaorsrzág és Ausztria b) 
csapata 3 p. 9 mp.

Végeredményben Ausztria győzött 22'zá ponttal. 2. Ma
gyarország 13% ponttal.

Lovaregyleti versenyeit
Ingram, a DerbyK favoritja, csúfos vere

séget szenvedett az Alagi díjban
I. Rajtárs (Sajdik) 

TI. Siroeeo (Schejbal) 
« 111. Moutalto (Gutái)

Vasárnap futották a Derby előfutamát képező Alagi 
dijat. A derbycvjárat itt találkozott először a 2000 méte
res hosszabb távolságon. A verseny váratlan, sőt egye
nesen szenzációs eredményt hozott, amely egészen föl
borította a két Dcrbyhez fűzött eddigi kombinációkat. A 
derbyfavorit Ingramot és a lilleniumi dij győztes Mon- 
taltot Bajtárson kiviil meg ti minap nyeretlen versenyben 
futkározó Siroeeo is megelőzte.

A nap részletes eredménye:
I. futam: 1. Novara (2'/.>) Szabó L. II.. 2. Miidi (IV*) 

Schmiedt, 3. Rangos (4) Sajdik. Faj: Donna So), l’ari- 
sienne. •"íh. nyíl. Tót: 10:44, 17, 10. — II. futam: 1. Ricsi
kéin (3) Martinék, 2. Gyöngyi (3) Szabó L. II., 3. Planéta 
(6) Szabó Gy. Fm: Almom, Murmanu, Fenegyerek II., 
Dukál (djsqii.) ’.-h. Tót: 10:58, 17, 16, 20. — III. Alagi dij:
1. Bajtárs (3) Sajdik, 2. Siroeeo (5) Schejbal, 3. Montaltő 
(2*/i) Gutái. Fm: Ingram, Knstos, Bogcy. lh, lh. Tót: 
10:,50, 22, 23, — IV. futam: 1. Székelyvér (ÍVi) Szabó L. II.,
2. Magyarán (fi) Gutái, 3. Paraszt (12) Singör. Fin: Adut, 
Szándék, Korax, Mohron König, Delila, Sarkantyus, Pat
rícius. őíh. lh. Tót: 10:48. 22, 26. 37. — V. futam: 1. 
Mufti (I’/ít) Schejbal. 2. Szószegő (3) Martinék, 3. Mi- 
leva (2) Rojik. Fm: Suti, Checky, Sári biró, Sobri Jóska, 
Hetyke, Robi Csélcsnp, Szabadság, Hódas. 2h, nyíl. Tót: 
10:18. 12, 14. 13. — VI. futam: 1. Helícon (8:10r) Schejbal,
2. Szumir (fi) Szabó Gy., Liborius (2!<>) Szabó L. II. Fm: 
Mélia. Fruzsi, Mit szól Hozzá? Damaskus. Tót: 10:19, 12, 
16, 13.

10:95.

ÜgetőversenyeK
Vasárnap délelőtt 10 órakor az ügetőegylet rendezett 

sikerült, versenyeket. A délutáni galoppkonkurrencia nem 
rontotta el a megszokott érdeklődést. A változatosan tar
talmas program minden ígéretét valóra váltotta. Az egyes 
futamokra ritka nagy, mezőnyök sorakoztak.

A nap részletes eredménye:
/. Háromévesek versenye: 1. _

Dida (Zwillingcr), 3. Alt Wien (Novák). 
kocsi. Tol: 10:16, 13. 19. 15. olasz

II. Sajói dij: I. Jakab (Czeloth), 2. Ang.vó (Bcnkő). 3. 
Wienerin (Novák). Indult még 11 kocsi. Tót: 10:128, 20, 
15, 14, olasz 10:32.

III. Becskedi dij: 1. Czimbora (Bcnkő), 2. Emlék (Zwil- 
linger), 3. Shimmy (Novák). Indult még 3 kocsi. Tót: 
10:41. 28. 36. olasz 10:43.

IV. I’arádi dij: 1. Leleményes (Wachtler). 2. Végzet 
(Wainpetich). Indult még l kocsi. Tót: 10:12, 14, 15. 
olasz 10:20.

F. Handtcap: 1 Bajnok (Kaliinka). 2. G. Jóska (Mészár 
F.). Indult még 1 kocsi. Tol: 10:28, 12, 10, olasz 10:32.

VI. Ligetteleki dij: 1. Paprnmorgó (Novák), 2. Muzsika 
(Fciser), 3. Lidércz (Kallinkn). Indult még t> kocsi. Tót: 
10:26, 12, 19, 13, olasz 10:40.

Angelica (Kaliinka). 2.
Indult még fi

Az Ékszerészek 'és a Husiparosok jutnak az első osz
tályba. A másodosztályú bajnokság vezető egyesületei a 
legutóbbi eredmények alapján n következők: Ékszerészek 
39 p. (40:15). 2. Husiparosok 38 p. (52:22). 3. TTC 38 p. 
(38:20).

CSlLLAfií_______

Strandfürdő 
tudatja, hogy városi villamossal, helyiérdekü- 
vel és fürdővel kombinált jegyek oda és vissza 

az Ált. Beszerzési Összes utcai 
ujsftgos pavilonjaiban kaphatók I 
Hétköznap 17.000 korona, vasárnap 21.000 korona 

Kablnelövétel i An<tr6ssy-ut 27
A megszokott olcsó kombinált fürdőjegyok 
(villamos nélkül) a Pálffy-térén kaphatók

TUNGSRAM-VACUUMCSÖVEK 
(AUDIONOK)

TUNGSRAM-FEJÜALLGATÚK
A JÓ RÁDIÓVÉTELT,

TUNGSRAM-IZZÖLAMPÁK
A GAZDASÁGOS VILÁGÍTÁST 

BIZTOSÍTJÁK

GYÁRTJA:

EGYESÜLT IZZÓLÁMPA 
ÉS VILLAMOSSÁGI RT 

ÚJPEST

■ M

Bookmakerek fogadóirodái:
IV,
VI,
VI,

VIII,

Kossuth Lajos-utca 14, 
Andrássy-ut 45, 
Váci-ut 1,
Ilákóczl-ut 51

Start és Fix fogadások

I

«

+ Férfiak figyelmébe I
A Dr. Splogol-féle szabadalmazott kész1 +■ A Dr. Splogol-féle szabadalmazott készülék ■ 

üregek vigasza, betegek támasza, mert hatása páratlan: 

erősít és gyógyít 
Nálkülözhetetlon az idoggyengo férfinak.

Magyarázó orvosi (Uist Arai 13.000 korona 
Befizethető bármely postahivatalnál 41.504. sz. postata
karékpénztár: csekkszámlára, vagy küldhető: BAUM 
» LE MER, Budapest, 333, Rákócnl-ut 30 cimro

Felelős kiadó; Ilona Ödön igazgató
,VilágO8ság'‘-lcönyvnyomda rt. Budapest. VIII, Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dcutsch D.


