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Összetartás
Irta: 

báró Szterényi József

A miniszterelnök cs a pénz? 
ügyminiszter utazása köti ie az 
ország figyelmét. Ritka cgycrteh 
müséggeí megértette a közvéles 
meny az utazás nagy jelentőséi 
gét. A nemzet erős politikai cr« 
zeke hosszuihosszu idő után is= 
met megnyilatkozott. Érezte és 
érzi, hogy sorsdöntő ügyről van 
szó, mellyel szemben háttérbe 
kell szorulnia minden más kéri 
désnek vagy érdeknek. Amint 
hogy tényleg ennek az útnak si» 
kerén fordul meg az ország sori 
sa. Nem úgy értve a sikert, 
hogy rögtön nyakunkba fognak 
varrni nagy -kölcsönöket és a 
pénzben dusabb külföldi 411a. 
mok versenyezni fognak azért, 
hogy ki adjon nekünk nagyobb 
és kedvezőbb feltételű kölcsönör 
két Sem úgy, hogy még itthon 
sem lesznek a miniszterek és 
már várni fogják őket az érdéi 
kelt államkormányok üdvözlő 
táviratai, melyek szerint szeren, 
eséseknek érezték magukat, a 
Zálogjogokat feloldhatni, Még 
úgy sem, hogy a jóvátételi bi
zottság nyomban ki fogja mon> 
dani: Magyarországnak nem kell 
jóvátételt fizetnie, áldozott és 
vesztett ez az ország már eleget 
Nem, ilyen eredménye ennek az 
utazásnak nem lesz, aki ily op. 
fimizmussal kíséri ezt az utai 
zást, azt súlyos csalódás fogja 
érni. Aki ilyen szellemben kezeli 
ne ezt az ügyet, rossz szolgálni 
fo ttenne vele az országnak, 
mert mesterségesen idézne fel 
erős visszahatást. Az utazás sí. 
here abban fog állani, hogy az 
antant döntő államai elfogadják 
az ország pénzügyi és gazdasági 
helyzetéről nyújtott képet valói 
drnak és ehhez fogják majdan 
szabni elhatározásaikat. Az utai 
zas eredménye az lenne, ha a 
rrancia, angol és olasz közvélci 
mény ennek révén más, igazsát 
gosabb mértékkel mérne' Ma. 
Syarországnak és elhinné, hogy 
Magyarország kormánya és né. 
pe távol áll minden kalandos 
1 nemcsak nem vészéi

•ezted Európa békéjét, hanem 
eUenkezoleg az ország boldogu. 
látja.CMk a béke rae2örzésében 

Teljes sikerét jelentené pedig 
siko, -iaZa'Snak’1ha ennck révén 
MC Ulne a külföld bizalmát 
Magyarország iránt ismét meg. 
n4fez?’.. azt a bizalmat, melv 
alánom2! - összeköttctések 
sít? ' mely Peazügyi és gazda.

M regenerálódásunk alapfeité. 

Vasárnap délelőtt újabb halálos 
szerencsétlenség’ történt a főváros
ban. Egy utasokkal telt repülőgép 
lezuhant a.z Összekötő vasúti hiti 
budai oldalán és utas nyomban 
meghalt, három megsebesült, és raj
tuk kívül a pilóta és a pilótaki sérö 
is súlyos sérüléseket szenvedtek. A 
halálos végű sétarepülés sebes ült
jeit a Park-szanatóriumba és a l’ó- 
kus-kórházba vitték, az áldozatot 
pedig a törvény széki orvostani in- 
tezetbc szál litották.

A sajtóban hetekkel ezelőtt pnbli- 
kussá vált, hogy egy repülőtársa
ság Magyar Acro Express r.-t. eim- 
mel setarepülőjáratokat rendszere
sített Budapesten. A repülési idő 
egynegyed óráig tart és ezalatt a 
repülőgép utasaival a főváros felett 
kering, rendesen 25 méter magas
ságban. A vállalat négy gépet bo
csátott a közönség rendelkezésére, 
a sétarepüléshez azonban annyian 
jelentkeztek, hogy újabb gépek 
üzembe való állításával foglalkoz
tak. Délelőttönként a Duna felett 
állandóan megjelentek a sélarepülő- 
gópek, amelyeket már lassan kint 
úgy megszoktak, mintha Pest rendes 
közlekedés forgalmúhoz tartozná
nak.

A repülés személyenként ötezer 
koronába került, ez az összeg azon
ban nem riasztotta el a publiktpnot. 
Naponta száz számmal váltották 
meg a jegyeket és a nagy érdeklő
désre való tekintettel a vállalat az 
Utóbbi időben már csak előjegyzett 
utasok részére adatott ki jegyeket. I

beötlők lenni. De annál jelentő, 
sebbek, mert állandóak és szinte 
minden külső vonatkozásban 
érvényesülök. Sőt mennél mars, 
dandóbb ez a hatás, annál erő. 
teljesebben szokott fokozatos, 
ságában megnyilatkozni.

Népünket még legnagyobb eb 
lensége sem támadhatja azzal, 
hogy valami nagy érzéke lenne 
pénzügyi, és gazdasági ügyek 
iránt. Azokat kivéve, melyek 

tele; melyet eljátszottunk a vi. 
lág semmibe vevésével, szélsősé. 
gcs irányzatokkal, de amelynek 
megingatásában belső és külső 
ellenségek oly nagy agilitást fej. 
tettek és fejtenek ki. A francia 
és az angol sajtó eddigi maga, 
tartása minisztereink utazása 
kapcsán biztató. Az nem csinált 
közvélemény, ebből a jobb belá. 
tás érezhető ki. Az ilyen siker, 
nők hatásai nem jelentkeznek 
nyomban, nem is szoktak szem. 1 mindegyikünket egyénileg érint.

Halltos repötögtp kalászitól 
Budapesi felett

Vasárnap dfe’olöíi az összekötő vasúti híd felett lesuhant egv repülőgép 
Egy utas meghalt, 3 elás, a pilóta és a kísérője súlyosan megsebesüfteh

— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

Különösen vasárnap délelőttöukint 
szokott nagy forgalom lenni, ami
kor egyes családok jelentkeznek 
együttes sétarepülésre.

így volt ez tegnap délelőtt is. A 
vállalat Fehérvári-uti telepén, a 
(jeliért szálló előtt már reggel f) 

órakor tömegesen várakoztak, hogy 
géphez juthassanak. A napos, 
vasárnap délelőttun az Utasok kö
zött olyan nagy volt a tolongás, 
hogy a pénztár előtt kordont húz
tak és tiz órakor a további jegyki
adást beszüntették.

A repülőgépek ittasaikkal már 
több ízben megfordultak a levegő
ben a főváros felett, amikor tizen
egy órakor, ismét sor került

a H-MACC jelzésű Junkers- 
tipusu liidroplánra, a halál
gépre, amely tegnap délelőtt 
repült utoljára Budapest felett.

Tizenegy óra volt, amikor a fel
szállni készülő gépre rákapcsolták az 
úgynevezett felszálló hidat. A re
pülőgépre Bárczay .István pilóta és 
Mchmidt Károly szerelő szálltak be, 
ők vezették a gépet. A II—MACC 
repülőgép utasai Mandl Samu ré-
I.IiTgó,  a fiuk, ékszerész és Mandl 
Hugó, a fiuk ékszerész és Mandl 
Jíugóné voltak. A hidróplán a forró 
napsütésben tizenegy óra után emel
kedett a magasba utasaival és a 
gép berregve szállott egyre feljebb 
utasaival Kelenföld irányába.

Amikor, a hidróplán az összekötő 
vasúti liid leié közeledett, tehát

A vasárnapi magánforgalom
r ’Á bankok' és ügynökök közötti vasárnapi forgalom teljesen csöndes 

volt, de a szoiubati bízok nló hangulat tovább tartott. Vasárnapról a 
következő taxáeiós árfolyamokat jegyeztük fel: Magyar Hitel 42.000- 
42.500, Osztrák Hitel KÍ.250-1S.509, ÁJIamvasut 107.000-107.500, Salgó 
147.MO~148.000, Kima 27.000-27.509, Stummer 202.000 - 308.000, Hofherr 
50.000-51.000, Nova 27.500, Ganz. Villamos 270.000 -275.000, Cukor 470.00.V- 
478.000, Stefaneum 15.0M-14.5M. Glóbus 80M-S050, Lipták 5190-5200, 
Rézbánvai 9209—3300, Mcrcurfa 25M—2C00, Nemzeti Takarékpénztár 
42OO-43M, Magyar-Olasz 3200-3100, Jelzálogbank 38WI-3M0.

Ebben az esetben ösztöne meg. 
érezte az ügy nagy jelentősé, 

gét, jóllehet csak pénzügyi és 
gazdasági ügyekről van szó. En. 
nck az érzésnek állandóan kel. 
lene éreztetnie hatását belső vi. 
szonyainkra, addig, amíg az akut 
veszedelmen nem leszünk túl.

Ha minisztereink utjának nyo» 
mában a magyar belső politiká. 
bán ilyen fordulat beállhatna, 
akkor az ország meg lenne 
mentve.

alig egy fél perc múlva az in- A 
dulás után

az úgynevezett Szigotvágánynál, 
jobb felé kanyarodik. A gép ekkor 

i már huszonötméteres magasságban 
I volt. A pilóta a gépet á Duna felé 
| akarta irányítani,

miközben erős szél támadt, / 
amely a gépet kissé megbillen- » 

tette.
A pilóta érezte, hogy baj tör.tént a 
géppel és a hidroplánnal le akart 
ereszkedni, közben

a gépet hatalmas szélroham ; 
kapta oldalba és a hidróplán a / 
levegőben bukdácsolni kezdett, 
azután hirtelen egyenes vonal- . 
bán, mintegy huszonöt méter 
magasságból a földre zuhant.
A repülőgép utasai már a zuha

nást megelőzőleg is sikoltozni kezd
tek és ők kérték Bárczay pilótát* 
hogy’ a gépet vezesse vissza a föld
re. Azonban már késő volt. A nők 
hangosan kiáltoztak:

— Segítség! Végünk van!
A következő pillanatban már csak 

fájdalmas jajveszékelés hallatszott 
a lezuhant gép alól. A szerencsétlen
ség színhelyén percek alatt ezrek
re menő tömeg verődött össze.

A gép roncsai alól nyomban a 
zuhanás után Bárczay pilóta 

kimászott 
és az utasok segitségéro akart len
ni. Halk hangon adott utasítást a 
szerencsétlenek segítségére siető 
embereknek, azonban alig tett pár 
lépést, összeesett. Ekkor mór fo
lyamőrök jöttek a katasztrófa szín
helyére, almi a gép alól kiemelték 
az utasokat. Egymásután emelték 
ki Mandl Hugót. Mandl Hugónét, 
Mandl Simonnét, Schmidl Károlyt.

Valamennyien súlyos sebekkel, 
vértől elborítva mozdulatlanul 
feküdtek, de volt bennük élet. 
Hamarosan kiemelték az öreg 

Mandl Simont is. Az arcán, a felső 
testen hatalmas hasitolt sebek tá
tongtok, a jobb lába cl volt törve.^^
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Amikor lefektették a földre, 
már nem volt benne élet Zuha
nd* közben ő került n gép lég- 
veMzélyeschh oldalúra, amelynek 
nz alkatrészei az esés pillanatá

ban megölték.
A borzalmas katasztrófáról nyom

tan érteaUctlók a mentüket, akik 
/‘Íjé* apparátusai vonultak ki a 
izinhelyro VI resztek Győző igazgató 
.ezetése alatt Trobltsch, ttrgcdy és 
•íajly orvosok öt ápolótól kísérve. 
!\ Hulvosan sérült embereket azon
nali .orvnál segélyben részesítették.

A 11 -MAt'p géppel csaknem 
»gyi<lftben, repült fel egy másik 
pép is, a Junker, amely fi szeren- 
'sótlonség láttára leszállt a kain sz
ír,ófa helyén. Ezt a gépet Grosz- 
ichmledt, volt sorhajóhadnagy vc- 
eettr.

A hidroplán körül egyre szoro
sabb lett az embergyiirü. A gép ott 
kilót roncsó bán

és mindenütt vér, vér volt, 
mintha a gép is vérzett volna.

A repülés áldozd lat ugyanis renge
teg véri veszítettek.

A mentők mindnyájukat a Park 
szanatóriumba vittek, ahol azonnal 
ápolás alá vették őkét. A halott 
Mnndl Hamut a bonetnni intézetbe 
szállították a rendőrség intézke
désére.

Röviddel a szerencséilenség után 
rendőri bizottság szállott ki a hely
színre. Szrubián Dezső rendőrkapi
tány és Mészáros István rondői’őta- 
nácsos és Róják György detektív- 
főfelügyelő vezetésével. Kihallgatták 
a halálos repülés szemtanúit és az 
esetről helyszíni jegyzőkönyvet ké
szítettek. Ollincr Nándor, cukrász,

aki a szerencsétlenségnek köz
vetlen szénit ami ja volt, a követ

kezüket mondotta:
— Végigügyeltem a repülőgépet ér 

egyszer arra lettem figyelmes, hogy 
a gépHöl segítségért kiáltoznak. A 
repülőgép, amelynek úgy mint a 
lobbiid pék a Duón felett kellett 
volna repülnie, láttam, hogy hirte
len u pari felé kanyarodik. Eközben 
kis szól támadt, a hidroplán lefelé 
etilé at alját, majd hirtelen mintha 
a motorban zavarok keletkeztek 

fh •> (-»>»/.’un. lezuhant a 
földre. A gép óriási robajjal zuhant 
alá, jajkiáltésokat hallottam és ké
sőbb alig hallható sírást. Rögtön a 
lezuhant géphez szaladtam és lát
tam, amikor a pilóta véres arccal 

: s'/.jtt a gép alól. Azt hittem, 
hogy neki nem történt semmi baja, 
mert még azt mondta nekem: „Jöj
jön, hamuk ki a szerencsét lenekéi." 
\ mi kor a pilótái közelről megnéz
tem, észrevettem, hogy a mólján is 
schek vannak és onnan is vérzik. 
Rászóltam, hogy ő is tnegseboHült, 
pihenjen le. majd én kimentem az 
embereket. Alig fejeztem bo a sza
vamul. a pilóta hirtelen rlvágódott 
mellet lem és eszméletlenül össze 
esett. Mindjárt láttam, hogy súlyo
san megsebesült.

A szemtanú ezután még elmondta 
n mentési munkálatok körül
ményeit.

A rendőr-ég nyomban u szeren- 
ohéílom-éjc után intézkedett, hogy

a tovább] repüléseket, beszün
tessék. Vasárnap délelőtt a II — 
MACI’ jelzésű hidroplán szállott 
lel utol iára, n további Intézke
désig a főkapitányság határo
zatára a aétarcpüléseket be kell 

szüntetni.
Érdeken, hogy csütörtökön a rend

őrség rétiéről többi n szállottak fel 
< gy ilyen sétarepülögéppcl, umoly.n 
eddig mínrdn tekintetben veszélyte
lennek hitték a repülést. Azonban 
a tegnap délelőtti eset ennek éppen 
az ellenkezőjét bizonyítja.

Hogy a katasztrófát ml okozta,

nzi tegnap móg nem lehetett pontú- 
Nan megállapítani. Vnlósilntl, hogy 
a motort defektus érte és a pilóta 
nem tudóit úrrá lenni a gép felett 
Szrubián rendőrkapitány a lieve- 
derfc-zljjakai. amelyekkel az utasokat 
az Uie»vkhei biaiositolták, öánjrj-

„Vagy ön’téof, vagy as zróssah hényszsre alalf
Brüsszel, május 5.

(Havas.) Thcv.nis miniszterelnök 
bcHzédet mondott, amelyben kijelen
tette, hogy Belgium számára tisztá
ra lehetetlen, hogy egymaga viselje 
jóvátétel! terheit. Németországnak

ként lefoglalta és bővítette a fő
kapitányságra.

Az eset szemtanúit hétfő dél
előttre rendelték be a főkapitány
ságra. amikor valamennyiöket rész
letesen kihallgat ják. Ugyancsak hét* 
főre idézték be u Magyar Aero Ex- 
press igazgatóit is, akik a szeren
csétlenségre vonatkozólag fognak 
fel vi I á gosi t ások a t a d ni.

A mentők a sérülteket háromszori 
fordulóval szállították cl, mert a 
sitik kocsintón csak egy autó tudott 
közlekedni. Legutoljára Mandl Hu
gót és Schmldtct vitték el. Amikor 
Mandlhoz hozzá értek, hirtelen ma
gához téri és elég hallható halk 
hangon kérdezte:

— Juj, hol vagy oki
Fölemelte a fejét. ma.M tekintete’ 

a lezuhant repülőgépre esett és sir- I 
■ vn folytatta:

— Jaj, tudom már. ATI van a fele-1 
Régemmel? Az apámmal, az anyám
mal? . . .

Az orvosok megnyugtatták, hogy 
mind könnyebb sérüléseket szen
vedtek és már jobban vannak.

— X’/i vagyok mindennek az oka, 
— folytat la kétségbeesett hangon 
Mandl Hugó — mert én akartam, 
hogy repüljünk.

Az összekötő vasúti hídtól közel, i 
ezer lépésnyire, a Csont-utca köze
lében fekszik

a lezuhant vérző gépmadár, 
amely körül kordont vontak.
A délutáni órákban a kiváncsiak 

i ezrei tódultak a szerencsétlenség 
színhelyére, ahol Beniczky Tamás

Eeszétgetés a megszbeslitt pilótával
Bárczay pilótát és Sehmidt sze-j 

velőt vasárnap délután a Rókus' 
i kórházból átszállították a Dolog-, 
'.kórházba. A délután folyamán' 
| mindkettő állapotúban javulás ál- 
I lolt be, Úgy hogy
1 A Hétfői Napló munkatársá

nak a kórházban alkalma volt
; beszélni Bárczay pilótával, 
aki ka következőket mondotta: ,

! — A katasztrófára nem tudok,
'visszaemlékezni. Arra emlékszem, 
I hogy a gépet egy hirtelen kereke-i 
I dett szélvihar elkapta és a pesti 
í part felé vitte. Minthogy a hídrop-1 
• iáimnál a szárazföld felett való re
pülést veszélyesnek tartottam, a gé
pet ellenkező irányba a víz fölé

: akartam kormányozni. Azonban is-1 
j inét szél kerekedett és a gépet tel- 
| fordította. Mindez pillanat >k alatt 
történt. Nagyon sajnálom • < szé
gyellem a dolgot, mert nyolc év ófaj

I vagyok pilóta és ilyen még nem tör
tént meg velem.

i I

í , Vasárnap délután ez Aero ]
Exnress légforgalmi irodájában n. 
következőképen niomrák el a sze- 
renc»étlenség körülményeit.

Délelőtt féltizenegy előtt néhány , 
perccel Ifj. dr. Ilülll Hűmét trlefo-l 

'non felhívta n vállalatot, hogy az 
egyik gép leíuhnnt. Hültl doktor* 

; ugyanis n Gellérthegyen tartózko
dott és látcsl’.vön nézte a tfóp repü
lését. A telcfonhlr után Bnimr, 
a vállalat ügyvezető igazgatója

JARDIN DE
I lermina út ás Erzsébet királyné út sarok 

Szenzációs a kabaré műsor 
illat Irén, Rátkni Márton. Antal 
zaf, Latabár A., Makay Gabriella, 

Nádor Jenó, Lukács Pál lépnek fel 

felöadáa keidet* pont • óraker j

| támogatnia kell bennünket, vágj’ 
i önként, vagy az erőszak kényszere 
alatt. Franciaországgal egyíitt ndnd- 

! addig megmaradunk a Ruhr-vidé- 
ken, aniig Németország el nem is- 

I meri jogos követeléseinket.

rendőrfőparancsnok intézkedésére 
erős rendőri permancncla vigyáz

A Junkers-tipusu hidroplán gyö
nyörű alumínium-vázból készült.

Orrával a földbe luródott, tes
tével féloldalt billent.

A hátsó része csaknem teljesen ép
pen maradi, az első, a motoros rész
ben is kevés hiba történt.

Ellenben teljesen roncs lett az 
utasok férőhelye.

A sárga bőrülések össze vannak 
dobálva. Rajtuk alvadt vér nyomai. 
A vastag üvegből készült ablakok 
összetörtek és Bárczay pilótának a 
legsúlyosabb sérüléseit is a vastag 
üveg okozta, amely az arcába csapó
dott és hosszú helyen felhasi tóttá a 
bőrt.

A gép benzintartója megsérült 
és a benne levő benzin kifolyt. A 
rendőrök ezért szigorú utasítást 
kaptak, hogy a közelben senki ne 
dohányozzon, nehogy a szétroncsolt 
gép meggyulladjon.

A sebesültek sérülései általá
ban súlyosak és felépülésük 

hosszabb időt vesz igénybe.
Maiid Soma közvetlen halálát. 

koponya alapi csonttörés okozta. A 
felesége combtörést szenvedeti, 
Mamii Hugói váUtötéssél és fejsé
rüléssel ápolják, a felesége, született 
Haupt. Anna, aki várandós állapot
ban van, fejsérülést és jobb alszár- 
törést szenvedett. Bárczay válltörés- 
sel , és jobb fejsérüléssel fekszik, 
Sehmidt. Károly pedig súlyos belső 
se ri'd és eke t szén v ede 11.

azonnal autóba ült és a jelzett helyre 
hajtatott. Ugyanúgy időben szállt 
lo a vállalat Junker nevű gépje a 
Dunára. (Irossohmiedt volt sorhajó
hadnagy a levegőben látta az első 
gép zuhanását és azonnal rástartolt, 
hogy segítségül lehessen. Gros- 
schmiedt szerint a halálgép a leve
gőben avlatikus nyelv szerint du
góba került és mivel nagyon alacso
nyan repülték, Bárczay nem tudta 
a levegőáramlatot kiparlrozni.

7?Park szanatóriumban
A szerencsétlen Mandl Samu bor- 

znlmasan ÖsSzCtoncsolt holttestét a 
bonetnni intézetbe szállították. A 
többi sérülteket a Park sznnató- 
• lumba vitték. Mandl Simunét, 
Mnndl Hugót és feleségét a délelőtt 
folyamán Adáin tanár megvizs
gálta. Mandl Snmnné sérülése a leg
súlyosabb. Mindkét lábán borzalmas 
töréseket szenvedett, Mandl Hu- 
góné, aki hathónapos terhes állapot
ban van, al.AZáriörésf és az ajkán 
zuzódást szenvedeti. Mandl Hugónak 
kumoh abb sérülése nincsen. Bár- 
ezay és Sehmidt könnyebb termé
szetű idegsokkot kaptak. Mandl Sa
munál délután a zsidókórháza, a 
két pilótát a Dologkórhézba szállí
tották. A rendőrség még egyiküket 
sem haligaíta ki, mert az orvosok 
nem engedték nn g a kihallgatást, 
igy még nem Indiák megállapítania 
szerencsétlenség okát. A motor sér
tetlen maradt. A két pilóta a hozz 
juk intézett kórdé-ekro csak annyit 
válaszolt, hogy nem emlékeznek 
sommiro sem.

Vasárnap délután óriási tömeg 
lepte cl a hidrnnláuok kikötőjét és 
még mindig akadlak merész, vállal
kozók. akik délután repültek. A 
rendőrség csak annyiban szigori- 
'■btí: inog a repülés folytonosságul, 
hogy minden repülést előzetesen be 
ltol lőtt jelenteni a központi ügye
letnek.

A nyomozást tovább folytatják.

VÁROSATYÁK ALBUMA
ifl—i i

lüolff Károly
Megvallom, ángyon sokat gondolok 

arra, hogy hova fog eltűnni, ha majd 
nem költenek többé a Jelszavak, vagy ha 
majd más jelszavak előtt nyílnak meg a 
szivek. De még jobban izgat a kérdés, 
hogy honnan jött? Amikor a községi vá
lasztások megindultak, még senki sem 
vette ÓRzro és nem telt bele két hét, már 
vezérként és pártdiktátorkónt tisztelték. 
Múltja nem volt, talán még az a kis 
zsidó múlt sem igaz, amit minden hó
napban újra és újra ráfognak A jövője? 
Ezt som nehéz elképzelni. Kis, törpe púra 
élén i’og ülni a közgyűlési teremben, el
lenzéki jogon — amit ő megtagadott — 
tagja lesz a pénzügyi és még pár bizott
ságnak. Akkor fogja kifutni az igazi 
formáját, akkor leeZ elemében, mert va
lójában ellenzéki temperamentum, in
kább kritizálásra, rombolásra termeti, 
mint arra, hogy állni tudja a kritikát 
és nem az építéshez. Amikor még cen
zora volt és annak vezetője a Kazár- 
utcús Joannovicli Pál, egyetlen rossz szó
nak, egyetlen kritizáló megjegyzésnek 
nem volt szabad mogjolennio Wolfl Ká
rolyról. Ez a hűséges bajtárs, aki mint 
hindu szolga, vezére politikai sírján fog
ja elkövetni a saját politikai öngyilkos
ságát is, irtózott tőle, hogy a sajtó 
Wolffot bántsa, mert tudta, hogy a „ve- 
zér“ ilyenkor türelmetlen, ideges, vérig 
sértett lesz. Ezzel azonban csak azt érte 
el, hogy amikor a sajtó felszabadult, el
keseredett haraggal esett neki annak a 
férfiúnak, akinek megmérhetetlen ambí
ciói makacs következetességgel keresik a 
végzetes utakat.

Szonzációs és váratlan feltörését csak 
azzal lobot megmagyarázni, hogy a még 
alig enyhült ellenforradalmi lázban me
részen rálicitált a kurzusra. Az ő szemé
ben nem volt elég keresztény senki és 
miután 6 vallotta magát a legketeszté- 
nyebbnek, mindenki illendőnek érezte, 
hogy félreálljön az útjából. Puffogó, nagy 
szavakkal győzött, amelyeknek soha sin
csen egyéni illatuk, sőt ellenkezőleg min
dig a közhelyek dohos szekrényéből ke
rülnek elő. Amaz éles eszű, tehetséges 
emberek közé tartozik, akik mindent pat
ronnal festenek meg, nem tudnak szaba
dulni az iskola sablon-kulturájától, a 
meglevő egyéniségüket is erőszakkal uni
formizálják.

Valami szomorú, ijesztő terméketlen
séget látok az egész emberen. Ez a med
dőség zokog a szavában, amikor latinos 
kultúrájának frázistömegei szakadnak 
ki a szájából. Ez a meddőség rajzolódik 
szabályos arcára, amikor méltóságot 
akar tükröztetni és ehelyett zord kara* 
got mutat A helyzot ura osak addig ma
radhat, amíg parancsolni tud, hideg lé
lek, amely tüzesre kopott szavakat önt 
magából, szoretni netn tud, a gyűlölete 
azonban ha nem ia féktelen, de megalku
vást nem ismerő. Ha jó szóval, barátsága 
gal, ölelkezéssel, vagy ha csak kapacitá-. 
lássál kellene összetartani pártját, akkor 
abban a pillanatban összeomlik a hatal
ma. A dereka kemény. Egészen az utolsó 
pillanatig nem tud meghajolni, de az 
utolsó pillanatban talán mélyebben bókol,
mint kellene, mert nem lát korlátokat, 
nincs horizontja, nincs perspektívája. 
Esztendőkön út hirdette nópgyüléseken, 
hogy külföldi adósságokat pedig nem 
fizetünk, mert, azokat bizonyos Bérczy ég 
Vázsonyi nevű zsidók csinálták. Hogy 
minden fontból, frankból, márkából va
gyonokat vásároltak: ezt elhallgatta. 
Amikor aztán szorult a kapca, utazott 
Londonba, Parisba, Bcvlinbo, Bázelbe és 
ma veri a mellét, hogy milyen sikereket 
aratott ezeknél a tárgyalásoknál — l’ö- 
leszky János. Bevándorolt zsidóknak nem 
ndut? budapesti polgárjogot-, sőt a been- 
szülöttektől is szerette volna megvonni, 
de —- egyetlen keresztényi Cselekedető —- 
szemet hunyt, amikor egy izzó esztendők 
munkájában megrokkant újságírótól nem 
Mielőtt megtagadni ezt a •— kegyet. De 
az állhatatosság szobraként áll még ma 
is. amikor arról van szó, hogy az ellen
zéket, amelyet valaha bolsevizmus-csiná- 
lússal, vörös rokonszenvvel vádolt meg, 
mégiH cpak be kellene invitálni a bizott
ságokba.

Nem lehetne róla jellemzőbbet mon
dani, minthogy Slpőcz Jenőt X’álasz- 
totfu ki polgármesterének, ami egyértel
mű azzal, hogy au állam ö akart lenni a 
innen egyedülálló személyében. Most In
kán jobban esnék neki, ha nem ez a szo
lid nlknlmázott állana mellette a hata
lom mentés kemény* csatájában, hanem 

• '.ikl. aki jobhan kezeli a lúrdzsút éa a 
iányj. A liaro reménytelen, hl 

' homok, amelyre építeni akart,
■ a má«llr határban tesz.
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A miniszterelnök pénteken és szombaton minden Pörlsbar. 
tartózkodó antant tényezővel érintkezésbe lépett

Párls, május 8.

rÁs a diner, amelyet de Monzie szená
tor Bethlen gróf miniszterelnök tiszte
letére adott s amelyen Loucheur, Jou- 
vcnel, valamint a kamarának és a sze
nátusnak számos tagja volt jelen, fénye
sen sikerült. Montó lelkesen ünnepelte 
nohárköszöntőjébon Bethlen grófot és 
sikert kívánt utjának. A rokonszenv me- 
jgg, szavaival jellemezte Rcf/iien gróf 
személyét és azt az értékes munkát, 
amelyet kormánya végzett. Egyúttal 
biztosította Magyarországot Francia
ország szimpátiájáról. Barthou, a jóvá
tétel! bizottság elnöke, akit elfoglalt- 
6ága megakadályozott a pontos megjele
nésben, csak később érkezett. A jelen 
volt politikai személyiségek között ma
gas színvonalú élénk társalgás fejlődött 
ki, amelynek során Barthou szellemes 
Is nagy irodalmi műveltségre valló 
megjegyzéseivel keltett feltűnést.

A miniszterelnök és a pénzügyminiszter tárgyalásai 
francia, angol amerikai és svájci pénzemberekkel

Pár Is, május 6.
A’ szombati napon a tárgyalások és 

találkozások egész sora foglalta lö gróf 
Bethlen István miniszterelnök idejét. 
Francia, spanyol és amerikai hírlapírók 
valósággal megrohanták a Clnriage- 
szállót. Bethlen István gróf miniszter
elnök azonban elhagyta a szállót és 
Korányi Frigyes báró párisi magyar 
követtel felkereste Quinunca do León 
spanyol követet ,akivel igen barátságos 
megbeszélést folytatott. Majd Paleolo- 
pus-ot kereste fel a miniszterelnök, aki
nél szinten igen szives fogadtatásra ta
lált.

Kállay pénzügyminiszternek idője ju
tott arra is, hogy Korányi báróval be
mutatkozó látogatást tegyen több fran
cia bankárnál.

Egy órakor déjeunor volt Schneider 
palotájában. Jelen voltak a pénzügyi 
körök és a gazdasági élet kiválóságát

Délután fontos tanácskozás folyt, le 
Lasteyria pénzügyminiszter, Bethlen 
gróf miniszterelnök, Kállay pénzügy
miniszter és Korányi báró követ közt 
'Magyarország pénzügyi helyzetéről.

Hazajáró lélek
Színmű 3 felvonásban 

Irta: ZILAHy LAJOS

(A Nemzeti Színház pénteken mutatta 
be rendkívüli nagy sikerrel Zilahy La
josnak, az elbeszélő és drámai írásaiból 
már előnyösen ismert magyar írónak 
első, egész estét beöltő drámai művét. 
Szerző szíves volt a színmű egyik leg
érdekesebb részletét szerkesztőségünknek 
rendelkezésre bocsátani, mi pedig szol
gálatot vélünk teljesíteni akkor, amikor 
a magyar irodalom egyik jelesének 
müvét elsőnek mutatjuk be nyomtatás

ban a nagy nyilvánosságnak.) 
felv. Nyolcadik jelenet

Mária és Ágoston
Mária: L^ébi délután itthon voltál! 
Ágoston szórakozott feleleteket ad és 

nem emeti lti a fejét az aktákból. Egy 
w ideig nem felel.): Mit kérdeztél!

Márta: Itthon voltál egész délután! 
Ágoston: Itthon, fiam.
Jjdrifflj Kávéházban sem voltéi! 

,/ÍKNíon.- De igen, fiam. Egy Jdctót 
jent voltam. (Egy pillanat múlva.) Te 
női voltál!

sPüllörékné’. voltam Budán. A 
amit héten találkoztam az asszonnyal az 
uteán ea halálosan meg volt sértve, 
„ 87 *oha®e látogatom meg őket Per
ese, azt mondja: lenézel bennünket!
Roston; (Kis idő múlva.) Persze, 

{■olt? mindia “ Tíiwág
idrü: Olyan, budaiak. Volt ott 

kSL v ”, Ggy hadWr* a feleségével. niir&k V4li,mi I0koDi*> mog valami ta- 

Máw^4 ’̂tok"tóra " 

,*arla-tEtlu 'í?*Wíí ”’/am a-> Ká- 
^OrW»t... Nagyon unal- 

ta volt (Nyújtózkodik. Feláll, meg-

>,an 02 a'li fM indul.) 
:J.Am,k?r ”’<* üdria a, ajtó-

<***»»• fojto- 
N‘ “enS **• B«^nl

ülj oda, (Leiílnekj

Paris, május 6.
Minthogy a párisi magyar követség 

uj palotája még nincsen egészen bebu-' 
torozva, Korányi báró követ Párisi 
egyik vendéglőjében adott 35 terítékes I 
vacsorát. Jolen voltak de la Bárrá és 
Doulcet, a jóvátételt bizottság képvise
letében Boyden, aki Korányi mellett 
foglalta el a díszhelyet, Dubois svájci 
nagybankár, Reynald szenátor, aki a 
szenátusban a trianoni békeszerződés 
előadója volt, Baviére párisi bankár, 
Gounoulhou, Kennessy és Danlslcu kép
viselők, Saintsauveur gróf és Chcysson, 
a Schneider-cég képviselői, Berbert a; 
jóvátételt bizottság tagja, Fouohé volt 
budapesti francia követ, Alphand és 
Barde a lefoglalt külföldi javak kezelői 
és Horn ismert magyarbarát publicista.

Lasteyrie bizonyos felvilágosításokat 
kért, amelyek, arról tettek tanúságot, 
mekkora érdeklődéssel van a kérdés 
iránt.

Egyúttal azt az óhajtását fejezte 
ki, hogy behatóan akarja tanul* 
mányozni Kállay pénzügymi
niszternek a magyar pénzügyek
ről előterjesztett memorandumát.
Délután igen jelentősógos megbeszé

lés folyt le Mortimer"Schiffel, a Kuhn, 
Loeb és Társa newyorki bankcég tulaj
donosával és más bankárokkal.

Párls, május 6.
Szombaton este Sir William Gond 

a magyar miniszterek tiszteletére angol
amerikai dinert adott, amelyen Bethlen 
gróf miniszterelnök, Kállay pénzügy
miniszter, Korányi báró követ, Khuen- 
Hédcrváry gróf és Hevessy követségi 
tanácsook, valamint Crcica párisi angol 
nagykövet, Bradbury, a jóvátételi bizott
ság angol delegátusa, Boyden a jóvá
tétel! bizottság amerikai delegátusa, 
Colonel Logan amerikai képviselő, Ross 
a jóvátételi bizottság pénzügyi delegá

di

Mária: (Egy kis ijedtséggel): Mit 
akarsz!

Ágoston: Nagyon komoly dologról 
akarok veled beszélni Mária. Ne nézz 
rám ilyen rémülten. Nem akarlak bán
tani. Alázatoo leszek és könyörögni fo
gok hozzád. Ne nézz ilyen -ómülten. 
Gyere, ülj ide. Add ide a kezedet

Mária: (A szék karjára ül.)
Ágoston: (Lehunyja szemét. Nagyon 

fáradtan és nagyon fájdalmasan.) Ne 
félj tőlem. Szedd most össze minden 
erődet, minden okosságodat és minden 
jóságodat. Nézz a szemembe. így! Mondd 
el szépen, hol voltál és mit csináltál dél
után I

Mária: (Hebegve és szinte megsér
tődve.) Fiam...

Ágoston: Várj. Amit eddig mondtál, 
hogy Budán voltál Sptilteréknél és a 
hadbíró és minden, — nem számit Nem 
komolyan kérdeztem és nőm komolyan 
mondtad. Hallgass ide. M ogbocsátok. 
Esküszöm nekod, hogy megbocsátok... 
Mondd azt, hogy meglőttél egy férfit, 
aki erős, áld fiatal, tói szép, aki finom, 
aki előkelő, aki hozzád férkőzött, elká
bultál, szorította a karodat, fclvonszolt 
a lakására, elkábultál,... meggyulladt 
a véred, elzsibbadt az őszed, — megbo
csátok. Akármi, mondd cQ. Lehunyom a 
szememet, hallgatom, aztán megcsókol
lak, vigyázok rád. Én a lelkedet aka
rom. Én a lélek embere vagyok. Nézd, 
Mária, a test, az valami más. Tárgy, 
anyag, elhagyja, ott felejti az ember 
valahol, mint a keztyüjét. A lélek l Én 
most a lolkedbe akarok belenézni... 
(Kifáradva:) Mondd szépen, hol voltái 
délután!

Mária: Fiacskám «.,
Ágoston: (Uj erőre kapva:) Várj. Mi

előtt... válaszolsz, azt akarom, hogy 
mindenre gondolj. Gondolj arra az öt 
esztendőre, amit én vetem eltöHÖttél... 
Én tudom, hogy te jó asszony vagy.. 
Te jó vagy vagy én figyellek té
ged titokban, mikor a Bábikát fésülöd, 
tlpryelem a kezedet, mikor hozzám érsz, 
figyelem a szádat, mikor csókollak, éj
szaka, ha elaludtál, felgyújtom a vil
lanyt éa nézem a lehunyt szemedet... 

I Te, én egyszer olvastam egy regényt, 
egy asszonyról szólt aki boldog volt, 

|szerette az urát, szerette a gyerekét... 
az volt a címe: „Az égő szoknya." Meg- 

i rzulladt a szunyája &.. t elégett.., A

tusa, Basil Miles a nemzetközi kereske
dőim! kamara titkára, Rousseau, a new
yorki Guaranty Trust francLaországi 
képviselője és Loch, a Daily Telegraph 
párisi levelezője vp(tek részt

A miniszterelnök t’oadrnap London
ba utazott és hétfőn többek között lord 
Garzonnal, az angol külügyminiszterrel 
tárgyal. Londoni útját Róma követi

Párls. május 6.
Bethlen István gróf miniszterelnök 

ma délután Londonba utazott.
•

A Hétfői Napló munkatársának szom
baton délután alkalma volt beszélgetni 
egy Budapesten tartózkodó antant dip
lomatával, aki a minisztorelnok útját 
maga is egyengette. Tőle vettük azt az 
érdekes értesülést, amelynek hitelességét 
nem volt módunkban a dolog természeté
nél fogva ellenőrizni, — amely szorint 
a római tárgyalások után gróf Bethlen 
és Kállay, még mielőtt a jóvátételi bi
zottság döntött volna a zálogjogok fel
függesztéséről, minden valószínűség sze
rint közvetlen érintkezést keresnek a 
liisantant kormányaival is.

E célból minden eshetőséget fi
gyelembe véve a magyar kor- 
mányférflak ellátogatnak Prágá

ba is.
Mi ezt a híradást teljes fentartással 

közöljük.

Ártatlanul meghurcolt 
tőzsdebizom ány os

Feldmann Ferenc háromnapos 
kálváriája

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A napisajtóban rövid híradás jelent 

meg arról, hogy Feldmann Ferenc tőzs
debizományost, egyik üzletfeléuek Hol
lós Imrének fizetésképtelensége miatt, a 
rendőrség letartóztatta, majd kei napig 
tartó kihallgatás után ismét szabadlábra 
helyezte.

A tőzsdei baisso idején özek a letar
tóztatások cs őrizctbcvótelck napiren
den voltak, úgy hogy a nagyközönség 
már egész természetesnek találta, hogy 
az egyes tőzsdcbízományosokkal felme
rült differenciáit nem a rendos magán
jogi utón intézze el, hanem az ennél ké
nyelmesebb s mint az eredmények iga
zolták, hatásosabb bűnügyi útra tereljék. 
Ez a radikális s főleg egyes ügyvédek 
által favorizált eljárás utoljára már

szép, fiatal fehér asszonyból fekete ko
rom lcct. Hamu tett, üszők lett... Min
den asszonynak olajba vau mártva a | 
szoknyája és minden asszony a lángok 
között táncol. Mária... Meggyulladt a 
szoknyád! (Meredt szemmel előre néz a 
levegőben, mintha víziót Iáina.) Nézd! 
Nézd, hogy ég!... Vigyázz!... Maradj 
itt! Ne menekülj! Ha szaladsz, még 
jobbau égni fog... (Most erősen s zo
rítja Máriát, arcát az asszony melléhez 
szorítja. Kis idő múlva halkan mondja:) 
El fogjuk oltani. Ha itt maradsz, elal
szik. Ha elfutsz mellőlem, el fogsz tőle 
égni. Most, most fogom megtudni, hogy 
clfutsz-e, vagy itt maradsz...

Mária: (Kezdeni akarja) Kérlek...
Ágoston: (Ijedten.) Várj még. Én tu

dom, hogy amit óu adhatok neked, ezek 
a falak, ez a lakás, ez a környezet, én 
— mind kevés! Te kiragyogsz ebből a 
lakásból. Do én tudom, hogy a te r,ző- 

1 dűlt ragyogásod alatt felénkén és alá
zatosan húzódik meg egy kis csöndes, 
tiszta szív. Mária! Én most ebbé", a szi
vedhez jövök, ehhez a szivedhez térde
pelek le és to most itt ebbei? az órában, 
ebben a percben az én sorsam felett is 
ítélkezni fogsz. Mondd szépen; hol vol
tál délután . . . lEzt az utolsó mondatot 
már halálos fáradsággal mondta. Maga 
elé néz a levegőbe: úgy várja a választ, 
mint a halálos Ítéletet.)

Mária: (Sokáig mereven nézi Ágos
tont. Eleinte akadozva, színtelen hangon 
beszél, aztán lassankint erőt kap a 
hangja.) Istenem... olyan különös vagy 
mostanában. Olyan dolgokkal gyötrőd 
magad, aminek semmi értelme... 
Spülleréknól voltam. Neked ez azért tű
nik olyan különösnek, mert te nem is
mered Spülloréket, vidéken laktak, az
tán felköltöztök Pestre. Két héttel ez- 
élőit leviziteltek nálam, az asszony is, 
az ura is, mialatt te Bécsbon voltál. A 
napokban találkoztam az asszonnyal és 
nekem esett, hogy kerülöm és netn aka
rok vele barátkozni, hogy lenézem, meg 
ilyeneket mondott. Akkor aztán azt 
mondtam, hogy máma elmegyek egész 
délutánra. Jövő szombatra meghívtam 
Őket, megkérdezheted... Félháromkor 
mentora el hazulról, voltam a csipkékért 
az üzletbon, voltam a suszternél, eztán • 

í átmentem Budára ... (Síró hangon.) Bi-1 
I zonv isten Budán voltam. !
| Ágoston (kiejti kezéből a Mária ftezét |

annyira elfajult, hogy maga a rendőriéi 
is jónak látta, hogy gátat vessen ai 
anomáliának, amely rendszerint a hír
nevét féltő tőzsdetag megzsarolásávaj 
ért véget.

Feldmann Ferenc esete is tipikus s»o* 
rolási manővernek bizonyult. Az ő hite
le ro támaszkodva igyekezett ügyfélé 
abból a hínárból kimenekülni, amelybe 
hallatáin könnyelmű és hazárd spekulá
ciója belevitte.

Hollós Imre februárban jegyeztette b« 
cégét, mint tőzsdebizományos. A tőzsde! 
üzletek lebonyolítására azonban nem 
volt meg a jogosultsága s Így üzleteit, 
melyekbe idegennek betekintése nem le
hetett, Feldmann Ferenc tőzsdei egyez
ményes taggal bonyolította le. Mikor a 
négy hét előtti kritikus pénzszűke a 
heíikölcsönpénz kamatlábát hihetetlen 
módon megdrágította, Hollós Imre an- 
gazsmánja Feldmann Ferencnél 52 millió 
koronára rúgott. Az ennek fedezetéül 
Jotott érickpapirosck pedig exekutiv el
adásuk után csak 49 millió koronát ered
ményeztek, úgy hogy Hollós a lebonyo
lítás után is még 3 millió koronával tar
tozott Feldmannak.

A zsákutcába került Hollóst ügyfelei 
most szorongatni kezdték s a rendőrsé
gen csakhamar tömeges feljelentéseit 
érkeztek Hollós ellen, különféle bűncse
lekményekkel vádolva őt. Hollós az 
ódiumot most szerette volua Feldmann 
ra hárítani s feljelentette Foldinannt a 
rondőrségen. Itt megindultak az egyez* 
kodési tárgyalások, melyok pedig sem
miféle öszeköttetésben nem állottak 
Fcldoiaunal. Eleinte 23 milliót, majd 11 
milliót követeltek, végül 3 millió koro
nában egyezlek ki, melyet Feldmann 
Hollós Imrének 3 hónapra kölcsön adott, 
hogy ügyfeleivel békés egyezséget köt
hessen.

Mig Feldmann a rendőrségen ren
dezte Hollós ügyeit, azalatt saját iro
dája képtelen volt a Giró és Pénztár 
Egyletnél heti angazsmányait rendezni, 
úgy hogy Feldmann Ferencet a tőzsde
tanácsa fizetésképtelennek jelentette ki.

A tőzsdebizományos kálváriája ezzel 
véget ért. Saját hibáján kívül, ügyfelé
nek hazárdjátéka romlásba vitte, rsak 
azért, mert magánjogi természetű ügyeit 
a rendőrség utján, igyekeztek elintézni.

Feldmann Ferenc, egyébiránt, mint ér
tesülünk, fizetésképtelenségét mindezen 
körülmények ellenére is rövidesen ren
dezi s már bo is jelentette tiltakozását 
a tőzsdeteuácsnál fizetésié velensógo 
ügyében.

Meredten néz maga elé.)
Mária: Nem hiszed?
Ágoston (hosszú szünet múlva, mintha 

a. sírból beszélne és mintha valami bema
golt dolgot mondana): Két óra negyven 
perckor indultál. Csipkeüzletben nvole 
percet időztél. Kaplony-utcu, Váci-utca, 
Erzsébet-hid mellett várt rád . . . ogy 
férfi. Sötétkék felöltő, világos kamásli. 
Nem tudora, ki volt. Lem ntetők az tóó 
rakodópartra, itt azt mondtad neki, bogy 
az égotott almahój illatát szereted a leg
jobban, felmentetek o Hal ász bástyára, 
megálltatok a kőpárkány mellett. Te a 
földre néztél és a napernyőddel a homo
kot szurkáltad. Az alagút tlőtt . . . osu- 
kot szürkülted. Az alagút előtt . . . csu- 
körut, Retek-utca, Hűvösvölgy 54. szám 
. . . Onnan vissza Retek-utca, Krtaztira- 
körut, Alagút . . . (Lehunyta szemét, fá
radtan hátradől a széken.)

Mária (ezalatt elhúzódott Ágoston mel
lől, rémültei nézte és dermedten hall
gatta az urát. Hosszú szünet múlva, gyű
lölettel): Detektívek?

Agostnn (némán bólint.)
Mária: (Férte mosollyal felhúzza 3 

vállat) Nem bánom . . . Nem bánom... 
(Még mindig azzal a kényszorodett mo
sollyal.) Szép dolog... Mond!? atom . m 
(Nevetni akar, de hiába szedi össze műi
den ere jét kényszerre tett nevetése mind
inkább sirársá változik, arait szilába 
harapdálvo, kezeit tördelvo akar vissza
tartani. Végre kitör belőle a 6irás. 
Ágoston elé rogy a földro és két karját 
/elnyújtja hozzá. A síráson keresztül 
kiáltja): Nem! Nem! . . Nem! . . . 
nem! . . . (Zokog és fejét Ágoston öléw 
görgeti.)

A posta, : (Mária vállára teszi i ka« 
zéti Mire mondod azt, hogy nem?

Mária: Néni akarom.
Ágoston: El fogunk válni. Mária!
Mária: (Hirtelon /elvágja a /éjét). 

Nem!
Ágoston: (Lefogja a Mária kezed..) 

Már nincs hatalmad fölöttem!
Mária: (Lihegve, gyorsap.) Mit Akarsz

csinálni!
Ágoston: Elválunk. t
Mária.' Nem! Neetal kínozz eug^; 

kínozzuk egy uiásc! (Sirva és íu’dokofws 
al akarja kapni Ágoston kezét-)

Agorton: Menj innen. Gyűlöltek. Cygh 
all « otthagyja a főiden az aaszoCTuj
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Kibuktatják 
Búzáik alpolgármestert 
Helyet Iceil csinálni Zilahi Kiesnek

— A Hétfői Napló tudórítőjdtól —
Amikor n városházi kurzus jött, hajt

hatatlan kegyettanséírgel eltávolított 
mindönkit, aki fejet, derekat és térdet 
nem hajtott, móg akkor is, ha az Illető 
véletlenül kereszténynek született Azok 
között, akiket feltétlenül n magukénak 
számítottak, szerepelt Buzáth János la, 
aki akkor tanácsnok volt, majd később 
harmadik alpolgármesterré választották. 
Snzáthban helyesen látták meg a kon
zervatív férfiút, do nem vették észre 
benne a gerinces, az elvhü embert Csak
hamar kibontakozott azonban ez Is és 
látnlok kellett, hogy Buzáth Jánost nem 
lehet szertelenségekbe belevinni, mórt 
józanságát makacsul megtartja. A végén 
valami olyan ellen-ellenforradalmdrt lát
tak benne, akit indexre tettek.

Most pedig elérkezettnek látják nz 
Időt, hogy megszabaduljanak tőle. Az al
kalom kínálkozik. Hőnyi Dezső, a mflao* 
dik alpolgármester elment villamos-ve- 
zérigazgatónak, — helyére Buzáth Já
nosnak kellene lépni, do miután ma 
csak alpolgármesteri címmel és jelleg
gel felruházott tanácsnoknak számít, uj 
választásnak kell magát alávetnie. Bu- 
záthot az utóbbi Időben olyan támadá
sok érték, hogy csak a le;;teljesebb biza
lom megnyilatkozása tenné lehetővé szá
mára nz alpolgármesterük sorában a má
sodik hely elfoglalását; legutóbb azt aj 
kijelentést tette, hogy csak abban az 
esetben hajtandó az állást elfogadni, ha . 
egyhangúlag választják meg.

A hangulat azonban olyan, hory erre 
nem lobot komolyan számítani. Bár 
Wolffék napjai meg vannak számolva a 1 
városházán, félő, hogy Buzáth János 1 
nőm fogja elfogadni az olyan választást, 
amelyen az cllonzók és a többség józa
nabb elemei szavaznak rá. Tény ugyan 
az, hogy a többségi párt egyrésza ki 
akarja buktatni ezt- a kiváló tisztviselőt, 
aki nem politizál, aki konzervatív, do aki 
a kurzus szélsőségeitől mindenkor igye
kezett magát távoltartanL Nem lehetet
len lóhát, hogy n tanács el fogja vesz
teni ezt az egyetlen komoly erősségét, 
aki a beteges lázakban is megtartotta 
objektivitását és nki Igaz konzervativiz
musa dacára is kegy veszt olt lett a „kon
struktív’* Irányzat uralmának Idején.

A harmadik alpolgármesteri állás ér
dekében la megkezdődött a kortnskedés. 
Egyetlen komoly pályázó Csupor József 
tanácsnok lenne, nki a külföldi kölcsö
nök ügyének tárgyalása közben rendkí
vüli tapasztalatokat szerzett; de velő 
szemben jelentŐB pártja van Zilahi Kis 
Jenőnek Is. Van azonbnn egy rész a 
többségi póriban, amo'y hajlandó lenne 
úgy Csupor, mint Zilahi Kiss ambícióit 
kielégíteni olyan áron, hogy Buzáth Já
nost buktatnák ki. Kétségtelen, hogy a 
kurzus egyik legemolkedotfebb szellemű 
cselekedető lenne ez; de ma az a fontos, 
hogy a kurzus gyöngye: Zilahi Kiss ai. 
polgármester legyen.

A szegények utcájában
A Grassalkovich-utca szomorú házai

- A Hétfői Napló tudósítójától -

A Graasalkovlch-utea mindjárt a Ke
leti pályaudvar mellett bánatos, szomorú 
utcája ennek a városnak. A szegények 
utcája. Ezen nz utcán jólöltözött ember 
ziom mehet végig, hogy az utca mog ne 
szólja. Egy fonna kétemeletes, honi ok- 
szinii házairól min ién vakolat lehullott, 
ablakai helyén papír és rongyok van
nak.

— Ez az az utca — mondják a lakói—, 
ahol nlnoson nap temetés nélkül és nin
csen nap anélkül, hogy valnkáhez orvost 
ne hívnának.

Terin é<*zote««on ingyenorvost, mórt 
pénzből nmn telik ilyesmire. Amikor 
razziák alkalmával nz egyik házba be
léptünk, ennek hírére a másik ház lakói 
szaladtak hozzánk: megmutatni, hogy 
wllym náluk <i nyomor.

A 2-ee számú házban tizenegy lakáé
ban ötvenhaton laknak. UtceaeprÖ, fol
tozó szabó, suszter, hivatalszolga, postáé 
éa munkanélküliek. Az egyik lakásban

egy szobában a konyha, a háló, az! éhséget, rongyot. Panaszt hallani. j 
.HMM, Éppen ebédsmek. A?í . nyomora-1

zlán voltunk, a dohos szegénylakásokból 
I sietve menekültünk a friss levegőre. Dé 
' nem lehetett Látogatásunk híre gyorsan 
elterjedt hívott az utca 3-as, 4-os, 5-ös, ( 
G-os számú házba. Menni kellett, nézni a

1 nyomort és vigasztalni a nyomorgókat ; 
| És a helyzet mindenütt ugyanaz: én- . 
ség, betegség.

| Az egyik helyen a hétéves kis flu nem ; 
mehet iskolába, inért nincs ruhája. Egy 

I kis rongyos ingben fekszik otthon. A 
I másik lakásban a kis fiuk nincsenek ott
hon, do iskolába se járnak. Ott óláLkod- 

I nak a pályaudvarok körül, csomagot 
| cipelnek az utasoknak és amit keresnek, 
abból él a család.

■ Kínlódik, vergődik a Grassalkovich- 
' utca népe és azt hiszi, hogy most, hogy 
az újságba irtunk róluk, akad egy-két 

í meleg magyar szív és akadnak olyanok, 
akik szerény tehetségük szerint enyhi-

I feni kívánnak a szegények utcájának a 
I lakóin.

zálogba tettók és most abból esznek. Azt 
mondják, hogy az asztalterítőn kívül 
más fölösleges nem is volt a házban.

A szomszéd lakásban két szobában he
ten laknak. Ezek között négy albérlő. 
A két szobát azonban csak a legjobb 
fantáziával Jöhet szobáknak nevezni. 
Egy függöny ezell ketté a két szobát. 
Az egyik a konyha, a másikban van két 
égy, négy szék, asztal és a lóca. A két 
ágy nappal heverőhely, az asztalon ét
keznek, a lócán van a főzőedény. Éjjel a 
két ágyban négy’ albérlő, a négy széken 
két gyermek, a lócán az anya alszik. Az 
apa pedig nyugszik csendes helyen: a 
temetőben.

Ka asszonyt özv. Mossony Pétimének 
hívják és amit az albérlők fizetnek, 
abból tartja cl a családját. Hónapok óta 
nem ettek húst Kenyérén és krumplin 
élnék.

A ház többi lakásaiban, a távlrdász- 
nál, az utcaseprőnél, a hivatalszolgánál, 
mindenütt csak nyomort látni. ínséget,

Szer lakást épít fel őszig a kormány 
üass népjóléti miniszter és Patricheolch Moroáih államtitkár nyilatkozata

— A Hétfői Napló

A népjóléti miniszter lakásrende
letének legelső fázisa, a lakbéreme
lés már életbe lépett és egyúttal bi
zonyos lakáskategóriákra vonat
kozó rendelkezések értelmében na
gyon sok nagy lakásban és üzlet
be], /‘égben a háziurak gyakorol
ták a felmondási jogot. A felmon
dás a lakásügyi rendelet értelmében i 
csak akkor ejfcktuálható, ha a Zcor- 
mány a felmondás idejére valóra 
váltja építkezési programját.

A Hétfői Napló munkatársa a bét. 
folyamán beszélt erről a nagyfon- 
tosságu kérdésről Vass József nép
jóléti miniszterrel és Petrichevich! 
Horváth Emil báró államtitkárral,1 
akik részletes felvilágosítást adtak 
a kormány épitkezési programja-, 
lói.

Vass József miniszter 
kérdésünkre ezeket volt szives 
mondani:

— A kormány építkezési pro
gramjának megvalósítása folya
matban van. Az építkezési pro
gram két részre oszlik. Az egyik! 
rész az állami kislakás építési ak
cióra vonatkozik.
Célunk az hogy minél sürgőseb
ben épisiink föl kislakásokat. 
Most ötszáz kislakás felépítése 
van folyamatban, de még a nyár 
alatt további ötszáz kislakást kí
vánunk felépíteni. A most felépí
tendő ötszáz kislakásra a pályá
zatot most Írjuk ki.
A kislakások építésére két mil
liárd koronát irányoztunk elő.
A felmondások természetszerűleg; 
csak akkor lépnek életbe, ba azi 
építkezési program valóra válik,! 
amint ezt különben a lakásügyek
re vonatkozó legutóbbi rendelet 
félre nem érthető módon körül
írja.
A népjóléti miniszter nyilatkozó-s 

. tát Petrichevich Horváth Emil bá- 
I ró, népjóléti államtitkár, a lakás
építési érdekes részletekkel egészí
tette ki.

TI népjóléti államtitkár 
mindenekelőtt megállapítja, hogy a 
házbéremeléssel és egyes lakáskate
góriák felmondási jogúnak megadá
sával már is mutatkozik tendencia 
arra, hogy a nagylakásokból a gaz
daságilag gyengébb elemek kisla
kásokba akarnak költözni.

— Ez a terv, ez a tendencia — 
mondotta Petrichevich Horváth 
báró — természetszerűen csak ak-

tudósítójától. -

kor valósulhat meg, ha megfelelő 
szánni kislakást produkálunk.
A kislakásokat a főváros terü

letén akarjuk építeni. 
azon egyszerű oknál fogva, mert a 
fővároson kívül való építkezés hi
hetetlenül megdrágítaná a lakást az 
elkerülhetetlen villamosköltséggel. A 
legelső ötszáz lakás a Juranits- és 
Pongrácz-uti telepen épül fel és itt 
énül fel a nyár folyamán a máso
dik ötszáz kislakás íb.

Az építési akció tempója csak 
fokozódhatok.

Az épités vezetése továbbra is a 
’ énitő miniszteri biztosság ke
zében marad. Az állam által felépí
tendő kislakások úgynevezett tarta
léklakásoknak készülnek, részint 
azért, hogy a gazdaságilag gyen
gébb elemeket el tudjuk helyezni.

Az épitkezési programmot ki
egészíti az irodahelyiségeknek 
lefoglalt lakások felszabadítása. 
Mint ismeretes, körülbelül ezer

kétszáz irodahelyiség jöliet számí
tásba, mint olyan, amely lakás 
céljaira felszabadítható. Ez termé
szetesen ismét összefügg az építke
zéssel, hiszen ezeket az irodákat 
másutt kell elhelyezni. Erre vonat
kozik a népjóléti miniszter nrnak 
a lakásépítési törvény javaslatában 
foglalt rendelkezése, amely

a tőkeerősebb és életképesebb 
vállalatokat építkezésre készteti.
— Hogy ez minél gyorsabban és 

plőnvc ebben hajtassák végre, több ' 
külföldi csoporttal folytatok tárgya- i 
lúgokat nagyobbszahásu irodaházak 
felépítésére. Ezek a tárgyalásaim, 
különösen egy amerikai pénzeső •. 
porttal való tárgyalásom komoly j 
stádiumban van és mintán a lég- | 
több vállalatban is megvan a haj- 1 
landóság nz építkezésbe, remélem,• 
hogy célunkat hamarosan elérjük.

— Ezzel azépilkezéssel a válla
tok járnak legjobban, mert az épit- | 
kezes révén jó központi fekvésű,1 
modernül épített és iroda céljaira 
konstruált irodahelyiségekhez jut
nak.

Valtozatlan olcsó árak mellett ajánlok
-7-W-ig K *500.—
8!-3í-ig K 5400.—
X»-40-lg K 6*00.—
n-44-if? K 8200.-
Fehur tornacipők 
fel ;«bb. Fehér tennlaolpök 
valódi bivalybőr talppal 
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sroncfpők. Külföldi gvárt- 
mtnyú fehér váezonolpők 

mindenféle fazonban.Schaffar oég, 
lönlece»»óc«k «e harianyanetrDek nagy váh atttkbnn

Vl£á^szenz^cI6!
............   ~ ' 'lg

Mflrta Ferin 
VasKIrtilyiö
„Breltbart,f legnagyobb ellenfele, 

szenzációs, bámulatba ejtő 
mutatványaival a

marínban
Rákóczy-ut 63. Telefon József 21—16

Órs s-r.yeremények 
ez új m. hír. osatálysors útékban 

Legnagyobb nyeremény esetleg 

k 35,©@0.000 Sn6‘
Jutalom 15,000.000 mUUó*’ 
ST10,000.000
Válasszon és rendeljen 

az alant álló számok közül 
|aaa7 I I 43904 I I 33480 | 

Hivatalosan megállapított sorsjegyárak:
Egész sors. 800, fél 400, negyed 200 
Az eredeti sorsjegyek bankházunkban vásá

rolhatók vagy postán rendelhetők
Tőrök A. és Társa bankház részv.-társ.

Budapest. IV.Szervita tér3/a sz.

121-68 HEmzEti Koyal Orfeum

ÉRTESÍTÉS
Hton tisztelt nevűim érdekében, 
akik a multkoii alkalmi drusitdskor még 

nem fedezték szükségleteiket, ismét

ofcBóvászonés 
mosódna - Hetet 
rendezek, t%en jutányos árakkal, mely 

alkalommal eladásra kertinek: 
Vászonárult 
pamut és cérnából

Síf ón ok 
ágy- és /ebei neműre 
Lepedő- és 

puplanfepcdlf-vfszon 
minden szélességben 

Nadrágköppar, ingzefinek, 
damasxtgnd*' ?

Hsztaíkúszíetek, tv 7 tfrök
és damasztí

Fnottinszővefe^ 
színes újdonságok

Cénnagnenaaínoth
sima és gyönyörű uj mintákkal

Ruftavtisxnafz 
teher és minden színben

Kantonok, delének, sza
tének és ant y- hat isztok

modern mintákkal
Gyönyörű tavaszi 

nukakelm e-ujdor sd gok 
Harisnyák, kesztyűk, 

zsebkendők
Csakis tartóé 4a aaalld mlndaégű áruki 

Kiéin Tintái 
divatáru háza

VIJ. kan,, Kindly ucca 53 m.
Akácfa ucca sarok

Ml Istoán és Társai
angol gyapjúszövetek nagykereskedése

IV, Vád ucca 25. szám. Talefónsxám 14-73.

Közismerten legeltórendú angol és egyéb dlvatszövetelnk e 

minőségekhez aránvítva a legolcsóbbak, 
mely körülménynek reális voltát üzletünk óriási forgalma igazolja és ez lehe
tővé teszi, hogy mindenkor a I gjobbet, a legvalasztékosabbat a lag- 
oiceább árakért nyu’thasíiuk vevőinknek — Öltöny szövetek már 
9>ao koronától. Női kosztüm- és gyönyörű divataíjszövetek már 6230 é« 
6*00 koronától. Különlegességek. Nyersselyem, lüszler. eponge, grenadin 
zeíir és angol divatvásznakban, valamint úti-, autó- és kocaitakarókban.
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HIRF"
Beszélgetés 

Gleichweit bácsival, 
az ország legáregebb 

honvédjével
Nem éjjelezheti át az ember bün

tetlenül a fiatal korát} ma, fehér 
Hajjal, mikor már rég a rendes él 
szolid nyárspolgárok útjára tertem, 
aranyos nap süt végig az utcákon, 
én még mindig csak lámpagyujtás 
után találok rá az igazi telkemre. 
Este hattól nem érzem többé, hogy 
idegeim vannak, de reggel, 
mikor frissen borotvált urak ka
paszkodnak fel a villamosra, reggel 
mikor az elmélet szerint kipihent 
agygyal és lobogó munkakedvvel 
kezd minden rendes ember a dolgá
hoz, emeritált éjjelezők reggel az 
egész világot gyűlöljük, ügy neve
zett társaslény vagyok, aki örömet 
talál az élet szépségeiben, opti
mista hajlamaim csak akkor fognak 
kialudni, ha örökre lehunyom a 
szememet, de ébrenlétem első órájá
ban inzultusnak veszem, ha, valaki 
megszólít, s kávéházi asztalomtól 
még milliárdos amerikai nagybá
csimat is elküldeném, ha arra a me
részségre vetemednék, hogy mel
lém ülne.

És mégis: felvetem szememet az 
újságból s bosszúságom részvétté és 
kíváncsisággá enyhül, mikor egy 
nagy szál öregember, hosszú sza
kállal, mint a mesék gnómja, szó 
nélkül megáll az asztalom mellett s 
vértől átfutott, könnyes tekintetét 
siótalanül rámemeli.

A tekintetem néma kérdéssé gör
bül, ö pedig azt mondja:

— Én vagyok Magyarországon a 
legöregebb negyvennyolcas honvéd.

A legöregebb} Számítsunk csak! 
Hetvenöt éve, hogy Petőfi elsza
valta a Talpra magyart. Akkor ez 
a tölgyfaegyenes aggastyán jóval 
túl lehet a kilencvenedik esztende
ién.

— Hány éves} — kérdezem cso
dálkozva. ,

— Most múltam kilencvenhárom, 
Kossuth idejében mint tizennyolc
íves fiú mentem a harctérre. Már 
ttok is mind a föld alatt vannak, 
akik akkor szillettek, mikor Aradon , 
ó bitófákat felállították. És én még i 
mindig a föld felett vagyok, pedig ! 
ae jó volna már egyszer örökre 
megpihenni. Oly régóta élek, hogy 
némelykor úgy rémlik, mintha már 
Rákóczit és a kurucokat is ismer
te volna . . .

Megmutatja az Írásait: Glelch- 
iveit Vincének hívják, 18ÍO-ban szü
letett, Budán lakik, a fíatthyány-tér 
>■ szám alatt. A rendőrség enge- 
ael’it adott neki, hogy az utcán és 
a hávéhdznkban könyöradományo- 
kát gyiijthessen.

— Hetényi fölcapitánuhelyettes 
I'r szerezte, a jó isten áldja meg 
erre. Ha ez nem volna, már régen 
ehenh-ltunk volna.
, ü í'?'0’ cs,,í<írf^f Miért nem vé- 
íj.'. mr’oát a honvéd-menedék- 
liázbnf ott tudtommal minden négy- 
ernyőién, hősről szívesen gondos- 

Hiszen az egész akkori ge- 
ÍMbha^ál1!^'1 lehetnek többen 

érüatS^ve Tim< nem
er rné mit mondok.
lói A ^vdékhózbnf És n mama} 
van a mamn- akivel hat-
Mn év óta együtt élek}

Vanon- nM’ tmaBa ,S ,ul 0 ní/ol!c‘ minltn !hm UB,J bsszeMoktak, 
flné^k. Atld° együtt

eOV«dül hagyni} 
niasirhnk,lbb, '"‘"í’vdrt belefeküd- 
fi'itaőmfj mn !! wlnnában csak a 
•^oiba , nP6mter^!eket

égj lfA.Lk.,a vénekW 
tah. k életből itt marad-
» * falusi VOlt °
^"ce brií,! £r ekb'"n' iveket 

w mcarűkkani _ -

Átadták a francia válaszgegvzékei
Párizs, május <1

Ma este 7 órakor adták át a francia választ a német jegyzékre a 

párizsi német nagykövetségen. A választ Rősch német ügyvivőhöz in
tézték.

ladoztak az ecetfák és a szomorú 
füzek alatt.

—■ És gyerek nincs? — kérdeztem 
tőle, míg Írásait reszkető kézzel 
visszateszi a zsebébe.

— Hat volt, mind fiú, három a 
boszniai hadjáratban esett el, hár
mat a szerbek és a kozákok öltek 
meg. Egyedül maradtunk a mamá
val, mint két árva, aki fejvesztet
ten támolyog a hangos világban.

Paroláz velem az ország legöre
gebb honvédje, aztán tovább tipeg 
a többi kávéházi asztal felé. Bizal
matlanul nézik, morognak, kényel
mesek a zsebükbe nyúlni egy ide
gen emberért, aki megzavarja őket

püspök hazafias beszed kíséretében meg
áldották a zászlót, amelyet azután a 
kormányzó átadott az ezredparancsno
koknak. Félkettőkor a Korona-szállóban 

' diszebéd volt. A diszebéd után a kor- 
I mányzó és felesége megtekintették a 
' Szaholcsmegyei Versenyegylet lóverse- 
1 nyét, este %7 órakor pedig a pályaud
varra hajtattak. Hét órakor visszaindul
tak Budapestre.

— Csend a belpolitikában. Az itt
honi politikai éleiben a legteljesebb 
szélcsend uralkodik. Mindössze a 
drágasági bizottság keddi értekez
lete iránt nyilvánul nem nagyon 
magas fokú érdeklődés. Leginkább 
a szociáldemokrata párt készülődik 

. t | erre az ülésre, amelyen a kormány
az újságolvasásban. Egy. fiatal em- ei£ konkrét javaslatokat terjeszte- 

i bor, . keresztbevetett lábbal, azt( nek a drágaság megállításának 
mondja neki: , . I módjaira. Itt emlitjük meg, hogy

— Hát már kávézni sem lehet vasárnap két beszámoló volt vldé- 
nyugodtan? Miért engedi meg a tu- Az egyiket sokorópátkai
lajdonos, hogy kéregetők molesztál-. Szabó István tartotta Győrszent- 
ják az embert? , I mártonban s ezen részt vett Rakov-

Hosszu szakállával, vértől aláfu- $zky Iván belügyminiszter és gróf 
tott szemével kicsit >........" .
megy tovább az aggastyán, aki hot-i a másik beszámolót Drózdy Győző 

........
jós zászlaja alatt vonult a csatába. 
Vájjon visz-e haza annyit, hogy a 
mama két tányér rántott leveskét 
főzhessen?

Szomaházy István.

szégyenkezve i Klebelsberg Kunó kultuszminiszter. 

venöt' évvel ezelőtt a Kossuth * La- • tartotta meg kerületében, Kiskomá- 
| romban, ahová elkísérték őt a re- 
i formpárt tagjai, igy Horváth Zol- 
í tán, Giesswein Sándor, Lakó Imre, 
Dénes István, Szakács Andor és 
mások. Az Egységes Párt szokásos 
heti vacsoráját kedden este tartja 
párthelyiségében. Jelen lesznek Da
ruvár y Géza helyettes kormánvel- 

'i nők, igazságügyminiszter vezetésé
vel a kormány tagjai.

— Kelten beszélgetnek.
— Igaz az, hogy Marta Farra, a 

női Breitbart engedélyt kért a rend
őrségtől, hogy egy autó elgázol-

— Nyolc oldrlon. Nyolc oldalon, a
napi eseményeken és aktuális tudó
sításokon messze túlmenő gazdag 
tartalommal lép olvasói elé ma elő
ször a Hétfői Napló. Nyolc oldal a 
mai gazdasági viszonyok közt sú
lyos terhet rak vállainkra, de vi
seljük és örömmel viseljük, mert 
szemünk előtt csak egy cél lebeg: 
mentői tökéletesebb lapot adni ol- 
vasóink kezébe. A Hétfői Napló eő- hassa I 
digi gárdája, felfrissítve a magyar 
újságírás és publicisztika legizmo- ... ........, ..........................
sabb tehetségeivel már magában is1 mégis elgázolt a múlt
garancia arra, hogy ezt a célt a le
hetőségig meg fogjuk valósítani és 
a mai számban szereplő nevek,! 
Szterényi Józsefé, Szomaházy Ist
váné, Rózsahegyi Kálmáné, Zilahy 
Lajosé, Pogány Béláé már mutatják 
azt a nívót, azt a szellemet, amely
ben lapunkat szerkeszteni akarjuk. 
A nyolc oldal mindegyike ígéret 
ma, ígéret, amely azonban mindjárt 
beváltását is hozza és mi reméljük, 
hogy munkánkat olvasóink olyan 
örömmel veszik, amilyen szívesen 
mi nyújtjuk.

— A kormányzó felesége Nylregy-
házán. Horthy Miklós kormányzó és fe- „___ __________ _ ___________ _____ ,
lesége ma reggel Nyíregyházára érkéz- hogy ez még meglehetős Időt fog Igénybe 
koztok. Az állomás csarnokában Bench venni, mert a bizottságok útja meglehe- 
Kálmán polgármester üdvözölte őket. A (tösen hosszú, a bizottságokban pedig a 
kormányzó néhány meleg szóval mon- 
dott köszönetét, majd kíséretével együtt 
kocsiba szállt és a Kossuth-térro hajta
tott a zászlószentelő ünnepély színhelyére. 
A kormányzó, miután kiszállt kocsijá
ból, fogadta a kivonult osapatok Pa
rancsnokának jelentését, azután szem
lét tartott a osapatok fölött. A szemle 
után a Kossuth-téren felállított emel
vényhez ment, ahol Mikecz István, Sza
bolcs vármegye alispánja üdvözölte 
Nyíregyháza nevében. A kormányzó vá
lasza után elfoglalta helyét a díszsátor
ban, majd megkezdődött az ünnepi mise. 
Az istentisztelet végeztével a két ezred 
zászlaját a kormányzó nejének sátra 
elé vitték, ahol megkezdődött a szállá- 
gok rákötése. Zadravecz István páter, 
ezután megáldotta a szallagokkal fel
díszített zászlót, majd a zászlószegek 
beveréee következett,- végül a tábori 
püspök és Qeduly Henrik evangélikus

— Miért kérdezH!
— Azért, mert nekem nem volt

kor egy száguldó gépóriás.
| — A közgyűlés elé kerül a bázeli meg
egyezés. A mióta a főváros bázeli depu-

1 tácíója visszaérkezett, amikor Wolff Ká
roly bárhol megjelenik, felhangzik Joccn- 
novlch Pál és BudkA Dezső tapsa. A vi
láglátott vezér pedig boldog elernyedt- 
séggel beszél a „siker"-rőL A bázeli 
egyezménynek azonban nem lesz mindig 

[ ilyen sikere, mint amikor a Wolff-párt 
' a maga körében ünnepli azt. Az ellenzék 
' el fogja mondani véleményét, mihelyt 
i erre alkalom adódik, pedig a pénzügyi 
szakértők nem a többség, hanem az ellen
zék oldalán vannak. Módja is lesz az el
lenzéknek a kritikára, mert a bázeli meg
egyezés a közgyűlés elé fog kerülni. Igaz,

i Wolff-diktatúra nem tűr ellenzéket, ki- 
i véve, akik többségi párti korukból ott 
I maradtak, mint Ereky Károly, bibit! 
Horváth János ée Horváth Károly. A 

; bázeli megegyezést elsősorban a külföldi 
! kölcsönök rendezésére kiküldött bízott- 
i ság. azután a tanács, végűi a pénzügyi 
, bizottság tárgyadja la, hogy azután a 
i közgyűlés elé kerülhessen. Ha a köwrytt- 
, lés Is áldását adta a megegyezésre, akkor 
még fel kell terjeszteni ezt a közgyűlési 

(határozatot jóváhagyásra a belügymi
niszterhez és a pénzügyminiszterhez.

Száz szónak is egy a vége 
fertőzések ellensége:

hwtorai
meflrotea^ por-

PÁRISIÉN GRILL
VL, Szerecsen-ntca

Barátom, d 
köztisztasági 
alkalmazott 

eny svungosai 
kany árit ott fl
seprőjével, nd> 
gyot szlppai* 
tott sodrott 
garettájdból 
kis ujjúval 
pöccintette 
hamut.

eb 
dl 

Iff* 
d

— Ijjen az élet, uram, — mondot
ta. — E is mán három koronába, va
gyis forint ötvenbe gyün. Mer hogy 
kél szerannyi dohány költ, mini 
ahány cigaretta lesz belüle. Félik 
mikor gödröm, elfujja a szél. Bele
fújja a szemeibe, oszt még nekem 
van munkám a drága dohányom
mal, hogy össze köll soproni. Oszt a 
végin megint visszavásárolhatom 
dohánynak attul a fiatal pasi túl, aki 
árujja. Mer trafikba nem veszek, 
De igy van e mindennel, emberekkel 
is. Elsőbb tetszetős, jó fajtának lát
szik, kinálgatják is igen nagyon, 
ha más nem, hát maga. Osztón gyün 
egy nagy szél és elfujja. És mikor 
már hinné az ember, hogy ott por
zik a többi közt, megint csak elé ke
rül, más papirosba, más gúnyába 
csavarva és megint csak ö a nagy 
ember, a jó dohány. Minekünk meg 
marad a sepregetés, hiábavaló mó
don. Minap is mit leltem a szemét
ben. Egy levelet, hogy aszongyai 
Tekintetes Direktórium, igy meg 
\gy, felajállom szolgálataimat. Alá
írva meg ki váll Hát 6 vöt, teccik 
má tudni, hogy ki. Nagyon is ő. Ij- 
jen dogokat szemrevételez az ember 
néha a szemétben. Igen tanúságai 
mesterség ez, uram. De ahun gyün 

! a felügyelő ur. No istennek ajállom,
— Nem ment át az autó Marta 

Farrán. Vasárnap délben az An- 
drásey-uton az Opera előtt nagyszá
mú közönség gyűlt egybe arra a 
hírre, hogy Marta Farra a női BreU- 
bárt a nyilt utcán egy autóval a kö< 
zönség szemeláttára elgázoltatja 
magát Bár Budapesten már a min
dennapi látványok közé tartozik al 
autóelgázolás, mégis arra való te
kintettel, hogy ezúttal egy gyöngéd 
nő önként veti magát az autó elé 
és annak dacára semmi baja sem 
történik, a közönség lázas érdeklő
déssel tekintett a vasárnapi ingyen 
attrakció elé. A műsoron kívüli 
autóelgázolás azonban elmaradt. A 
csodálatos tehetségű vasnő, aki a 
Tabairn népszerű vendége jelenleg^ 
nem mutathatta be a kivételes ta' 
lentumát, mert a rendőrség a mutat* 
ványt nem engedélyezte. A közönség 
azonban nem igen akart belenyu
godni abba, hogy egy ilyen kitűnő 
látványtól megfosszák, mire a Mty 
zsár-utcai rendőrkapitányságról 
rendőröket vezényeltek ki, akik a 
tömeget szétoszlatták. Martha Farré 
aki a szó szoros értelmében vasnő 
valószínűleg fájdalmas érzéssel vet
te tudomásul, hogy kénytelen le-« 
mondani arról, hogy egy pesti autó' 
keresztül menjen rajta. Pedig ez 
nálunk ritkaság...

1000-nél több orvosi
bizonyítvány Igazolja, hogy a

Hunyadi János
tanateietM nÓMrdvIz hatisa mindenkor bevált

AZ ÚJ

TROCRDERO
vn. a. n. thlwöh lúzaxr u-i»

AX ÚJ
MÁJUS HAVI MŰSOR t

FERENCZY KÁROLY
SALAMON B.

RADÓ SÁNDOR 
KENDE M.

te » Hlye* ’Vi’M TBtM I
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nhétközgxzdzsAg^
tabb papírja már eveken keresztül a At)iozat hozzáadásával 101,011.938.90 L-o» 
Jelzáloghitclbank volt. Hosszú időn űa nyereséggel zárul. Az igazgatóság a 
keresztül 800 korona körül állott,' május 19-ro egybehívott közgyűlésnek 
míg a múlt hónap eleje óta lassan 
ezer koronára emelkedett, majd 

j gyors iramban elérte a muZf hónap
közepén a 2000 koronás árfoZ^mot|ISríiap^
ts. A iCgUvObbi napokban hfrtel I a. Salgótarján! Kőszénbánya Kész, 
kirobbant es a pénteki zarlut félő vénytársulat dr. Chorin Ferenc főrendi* 
4009 koronás árszintet is megközc- házi tag elnöklete alatt ma megütött 
litette. A piacon a bennfentesek rendes évi közgyűlése az 1922-ilri ü<ietí 
már 2000 korona körül is csendben éne részvényenként 300 korona osztalék 
nagy tételekben vásárolták a dara-. adását határozta cl. Elhatározta továbbá 
bőket, a legutóbbi időkben azonban ' a közgyűlés az alaptőkének 650 míllií 
a spekuláció is nagy tételekben | koronával való felémelcsét oilykép, hogy 
kezdte vásárolni. A papír nagy i aemcikedóeéhez ennek kapezáninUto-!

fele kombinációkat fűztek. Egyesek j Ioco koro^ névértékű új részvényt no. 
tudni veitek, hogy ogy nagy kéz. j y, melyekre az elővételi jogot 2:1 
Bősei •vásároltatja össze a darabó- arányban részvényeníkint 3000 koronáért 
kát, mások szerint egy esetleges ’ a részvényeseknek felajánlja. Az elő- 
frankkölcsön lebonyolításánál bár.ó ■ vételi jog f. hó 8-tól bezárólag o hó 17-ig 
Madarassy Bcck Gyulának, a Jel-' gyakorolható.
zálogbank elnökigazgatójónak lesz 11 A Vármegyei Mezőgazdasági és Ipar. 

. .. , .. i i ie -• fr>11r>crfjí T?t. Svnlnnlr Vn’zil linrr-w ÍA w»?l.
francia ' korona alaptőkéjét 225.000 darab 400 

i K n. é. uj részvény kibocsátásával 120 
millió koronára emelte. A 150.000 rész
vény a régi részvényeseknek ajáaltatnak 
fel 1:2 arányban, darabonként 1.5C0 
K-ért, míg a fenmaradó 75.000 darab 
részvény lényegesen magasabb árfolya
mon ogy külföldi érdekeltség részére 
tr.rtatik fenn. Elővételi jog május 9-!g 

------ - - Z--Z-- — - - r - a Magyar Városi Bank és Magyar Jel
hatott talán részben hozza a Jelza- jsálog Hitelbanknál gyakorolható.

A Szikra Magyar Gyujtógyárak Rész
vénytársaság közgyűlése olhatározXa, 
hogy a társaság alaptőkéjét 20 millíóró1! 
60 millió koronára emeli föl. Minden 
régi réczvény alapján 2 új részvény ve
hető át darabonként 500 koronáért má
jus 8-tól 15-ig az Angol-Magyar Bank
nál.

A Corvin Filmgyár Rt alaptőkéjét 
80 miliő koronára emelte. A 2000 K nóv- 

| értékű uj részvények 2:1 arányban 250Q 
I koronáért 1923. május ?•—15-ig vehetők 
át a társaság pénztáránál. (Rákóczi* 

'út 9.)
I Az Esztórgom-Szászvár! Kőszénbánya 
I Részvénytársaság rendes évi közgyűlése 
1 az 1932. üzletévre 175 korona osztalékot

pénzügyminiszterrel is tárgyalni! A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó. 
fog a külföldi kölcsön ügyében. Ip*1* kuz'1,’ 0 h™ap

i I.|. úlo^hnnk.imuirok karrt- s ún Urtott ultelSn »“««U»Pltetia a bank 
A JeUalogbanK-impiroK Ksrri am0,v *

h gyáriparosok hétfőre újabb deviza
gyűlést hívtak össze

Kifogásolják a szétosztás! kulcsot — Mit mond a GyOSz?
Az Utóbbi napokban -* amint is- 

foretes —• a kereskedelemügyi mi
nisztérium illetékes oaztólyá jóban 
és a Duvizaközpoat mellett működő 
tárcaközi bizottságban megállapí
tották az egyes iparágak minden- 
köti száaaiékos részesedését a ki
utalásra kér idő devizákban. A ter
vezett szétosztást kulcs szerint a 
textil-, vas- és gépijtar a devizák 
70%-út, míg a többi iparág a fenn- 
maradó 30%-ot kapná meg. Az ipar
ágak közül egyesek kifogásolják, fő
leg pedig aránytalannak tartják a 
szélosztási kulcsot. Azt hangoztat
ják, hogy a de vizaszétosztásnál 
egyik iparágat sem lehet a másik 
rovására előnyösebb ellátásban ré
szesíteni. Amint értesülünk a Gyár-, 
iparosok Országos Szövetségében 
ebben az ügyben hétfőn délután ér-' 
fckezlet lesz, amelyen a szétosztás!

kulcs aránytalan megállapításának 
az ügye és általában az összes deza- 
bajok újra saóba kerülnek. — A 
GVOSz vezetősége részéről az ülés 
összehívásának céljáról a következő 
felvilágosítást kaptuk:

— A Gyáriparosok Szövetsége ép
pen azért hívja össze ezt a nagyobb 
értekezletet, hogy az ezen előter
jesztendő konkrét javaslatok alap
ján olyan intézkedéseket foganat-e-: 
síi, melyek a jelenlegi helyzetben 
legalább az érdekelteknek némi 
megnyugtatását eredményeznék. Az 
egyes iparágak ugyanis panaszkod
nak, hogy más ipari szakmák a fel
osztási kulcs szerint az ő rovásukra 
nagyobb ellátmányt kapnának. J 
értekezleten ezeket 
aránytalanságokat 
egyenlíteni.

AZ 
az esetleges 

óhajtjuk ki-

Meddig tart még a tőzsdei baiss^i
Bütijtlmondó hírek és exeM-c ó# e!<2'«3^sou zavarják a tőxs«ij

nyugalmát - A bankok noatro riarattfal _ A pániplac feszültsége 
Hintáén most tipp a tőzsdén

’A’ tőzsda a hét végéig a változat-' azon indokolással teszik, liögy a kö- 
lanul lanyha irányzat képét mutat-1 zönség még az eddigi leapadt betét
ja. Nincsen sennui olyan momen
tum. amely pUlanatnyilug a speku
lációt erőteljesebb üzleti tovékonj- 
"ógre scrkouisc. Mindennap inkább 
'újabb ellentmondó hírek zavarják 
mrg a tőzsde nyugalmát készülő 
tözsdoreformokról és a kont.remin is 
bőven terjesztutte a piacon az utóbbi 
•napokban külpolitika álhiteit, ame
lyek szintén nagyban hozzá járultak 
nz általános bizonytalanság érzésé
nek erősödéséhez. így

a tőzsde nem tud magához tárni 
és az cgynapes időközönkénti 

szárnypróbálgatását a hanssenak 
znáonup rendszerint pjabb lauyhn- 
ság váltja fel. Annak a furcsa el- 
Jentmondósnak, hogy az iizlettolen- 
ség közepette Igen "ok árit kerül ke
rül a piacra, a magyarázata az, 
hagy az

cxekáaiós eladások még mindig | 
ttem értek véget

ée addig áruig ezek tartanak, 
Jiontreinín is működni fog ér,

<w értékpapirdrf Jhioniol: további 
ártemőrztOláMst mulatnak,

'A riét ktpisan lissszü időig tarfő 
ArlmnoTnélódásuak eddigi pontos 
eredőié yn az, hogy

az ériékprrpirak a 7iő>np
eleje óta állagban Jó—W-í-öt ve- 

tettetlek ár/olganuskbol.
’A tőzsdei áresésekkel kapcsolatban 
sok szó esett az utóbbi napokban 
a piacon értél is. hógv

egues nagybankok erősen kínál
ták no’tróf lkból a papírokat,

A bankok Ilyen üzleti gnstlója tel
jesen érthetetlen volna, nzonbnn a 
kérdéses Intézetek nngy ügynökei 
tényleg erősen kínálták különösen 
a Hitelbank n-’hcs és középpapirjait, 
úgy hbg'j az óresóeek mértéke erek
ben ne értékekben volt a 
nagyobb.

Ár. általános tirietlelenséget 
erősítette

a pénzpiac további állandó 
ssüllsige is.

Altok a középbankok, amelyek eddig 
a platán nagyobb knsrttétolekot he
lyeitek .1, lassanként kivonják on
nan a belipérnoket, A bankok ezt

a

u-a-
c.ak

te-

’ május 19-ro egybehívott közgyűlésnek 
! javasolni fogja a bank az 1921. évi 50 ko. 
’ ronaval szemben részvóayeBkint 120 ko- 
' róna osztalékot flzosseu, továbbá elölte 
I jesztóst foff tenni a közgyűlésnek az bj.

vénytársulat dr. Chorin Fereno főrend]. 
................................ i alatt ma megta.toft 

j az 1922-iln Üzleti

■ nagy szerepe ismert összeköttetései-; » "JJ;
nel fogva, amelyekkel a 
pénzpiacon rendelkezik. Bárhogyan 
is áll a dolog — a helyzet ma a Jel
zálogbanknál nem változott, mert 
az intézet franktartozásai egyenlőre

; meg nem rendeződtek és igy csak
1 egy jövőbeli eshetőség és a fantázia,
! amely a papírok mögött van, iáruj-

logbank nem várt karrierjéhez.
Horváth Lipót többhetes külföldi 

útjáról hazaérkezett. Dr. Horváth 
Lipót, a Magyar Általános Taka
rékpénztár vezér igazgató ja többhe
tes külföldi útjáról tegnap vissza
érkezett Budapestre és elfoglalta hi-

állományait is felmondja az intéze
teknél és igy ők is kúAyszorltve van
nak a kosztpénztóteleket megfelelő 
aranyban redukálni. A nagy pénz
igényekre különben mi som jellem-' u.u.iw.!.v w __ __ __
zöb\', hogy épen a bankjegyinfláoió 1 vatalái- Amint értesülünk, Horváth 
mérsékelt megindulása idején emel-1 vmrsiai „Hón n. intézet
fék fel a Jegyintézet és a Tébc-ban- 
kok a leszámítolási kamatlábat.

Meddig tart még a beisset Ez a 
kérdés most a lcgaktuállsab a tőzs
déhez közel állók között. Miután min
denki esedékesnek tartja a közelebbi 
haussc-mozgalmat, már ez a pszlbo- 
lógial momentum és n meggyőző
désnek egyre nagyobb lökőerejo 
minden órában áttörheti annak a 
tőzsdei tespedésaek a gátját, amely 
mögött u legnagyobb értekek bukdá- 
erdlMk lefelé a közelmúltban mé
lyen nemcsak az aranyparitás alá, 
hanem azon árnivó mögé, amelyen 
0.17-es koronajegyzéa. idején ál
lottak.

Lehet, hogy már a legközelebbi 
napolt meghozzák a fordulatot.

Lipót dr. külföldi utján az intézet 
vállalatainak ügyében is tárgyalá
sokat folytatott

Harc a fővárosi bor, likőr és ko
nyakadó ellen. A borkereskedők, ezesz- 
gyárosok és italmérők tudvalevőleg 
erős harcot indítottak a fővárosnak 
azon terve ellen, hogy a palackozott — . —**-—•--
bort, likőrt és konyakot újabb erős adó- ; állapított meg, mc'.y május hó 3-tól Iczdvo 
val akarja megterhelni. Az érdekeltek i kerül kifizetésre.
főpanasza az volt, hogy a tervezet elké- I A péuzügjTnJnisztór kinevezte a Ma- 
szitésénél nem hallgatták meg őket' gyar-Amcrikai Bnuk Rt.-ot az Állami De- 
Amint most értesülünk, u kamara köz- i viza központ tagjává. Ezzel kapcsolatban 
benjárására e főváros illetékes ügyosz- közli nevezett intézet, hogy nem azonos 
táiya mégis megváltoztatta eredeti cl-' és össze nem tévesztendő á Zenkovitz 
láspoutját és a jövő héten tárgyalni fos i Emil és Társai, Magyar-Amerikai Bank és

A tőzsdebhományosok szigorítják 
a magánfelek tőzs.lejátékát A leg
utóbb előfordult inzolvcuciákat az 
is elősegítette, hogy az egyezménye
sek és tőzsdeügynökök engedékeny
sége folytán igen sok magáníelük 
fedezetlen, á Iá hossz játékot foly
tatott. Most a meghízható cégek 
éppen ezeken a sn^moru tapasztala
tokon okulva, de a bankárrendclct 
következtében is. amely halasztó 
Ügyletek kötését és a mag' nfelekkel 
való folyószáin’a viszonyt tiltja, a 
vételi > s az eladási megbízásoknál 
azonnal SOK-os fedezetet követetnek 
és na a legközelebbi kassza előtti 
napon a másik 56%-ót meg nem 
kapják, az üzletet prompt lebonyo
lítják és a differenciákat elszámol 
ják.

Miért utazott ki Paupera Ferenc 
Párizsba? Paupera Ferenc dr., a 
Földhitelbank vezérigazgatója — 
amint értesülünk — tegnap Párizs
ba utazott. Paupera Párizsban ni 
intézet angol érdekeltségével foly
tat , tárgyalásokat. Valószínű kom
bináció az is, hogy Panpnra a Pá 
rizshan tartózkodó Kdllay Tibor

nz órdokoltokkel, hogy álláspontjukét 
megismerje.

A nyomdaértékek erős áremelke
dése. A nyomdaértékek piaca as 
Utóbb! napokban az általános lany
ha irányzattal szemben igen ani
mált volt, A spekuláció főleg a 
Stephaneumót és a Glóbust favori
zálta. Előbbit egy konzorcium vá
sárlásaival, az utóbbit pedig teg
napi közgyűlésén elhatározott tő
keemeléssel hozták kapcsolatba. A 
Glóbus köócl 80%-kai javult meg 
péntekig cs 8200 koronás árfolyamát 
pénteken is tertottn, ellenben a Ste- 
phaneuni csütörtöki legmagasabb, 
19.000 koiónás árfolyamáról 15.000 
koronáig csűszött vissza, mert a 
Földhitelintézet, amely a részvény- 
állomány egy tekintélyes részét 
bírja, a magas árfolyamra pénteken 
nöstrojából egy jelentékenyebb té
telt dobott a piacra, amivel a papi
ros további áremelkedését az amúgy 
is gyenge felvevőkápesságü piacon 
végleg megakasztotta.

A Magyar Tógazdaságok r.-t tő
keemelésre készül. Az őstermelő, 
illetve a Magyar Általános Toka- 
nékpénztár konszernjéhez tartozó 
Magyar Tógazdaságok r.-t., amely
ben érdekeltsége van a Hitelbank
nak és Pierson und Co. és a Lipp- 
mann Roscnthal u. Co. amsterdami 
házaknak is — amint értesülünk — 
a legközelebbi jövőben nagyarányú 
tőkemelésre készíti. |

Pénzváillóüzlet betéti társasággal, amely 
cégjei semmi közössége nincs.

Szandálok
rendkívül olcsó árban 

fehér vászon- 
és tennis cipők 
nagy választékban
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szmazi hét Hangverseny a Corvin Szlnhásban. • „K sárga kabát" egész héten. A KL-
A Corvin Színház zenekara Sugár Vik- riily-színház nfigy újdonsága, Lehár Fé- 
tor karnagy vezetésével és Dunst Mát- rcno ,A sárga kabát" című operettje a 
git, a Mátyás-templom magáuénekesnő- jövő héten minden csto színre kerül, 
jenek közreműködésével vasárnap dél-1 Péchy Erzsivel, Hduthy JlahnáVal, Rát- 

| előtt hangversenyt tartott. A színházat kaival, Latnbárral és a Vendég ürayválhatatlan Tisza Karola majd jövőre
is Végig játszhat ja, az esztendő Min-1 zstlf0iúsi»ff megtöltő közönség lelkesen ja főszerepekben. Jövő vasárnap délután 
(len operettjét, amiből jövőre bőven ünnepelte a csengőhangu művésznő „János vitézt" adják 3 órakor mérsékelt 
kijut majd, mert az operákat szánt-1 énekszámait és a zenekar pompás játé- helyárakkal.
űzik a Városi Színház színpadáról kát. i • A „Sári bíró" bemutatója. Jövő
''s csak az operetteknek jut majd ott \ • Lehár Ferencnek már kész az uj szombaton, május 12 ón mutalja be a 

% el y, amelyek között első lesz a operettje. (íme: A tubarózsa. Először: Belvárosi Színház Móricz Zsigmond víg-
MR. ÖMOUIrtG tár el is fogadott uj Vincze ope-' Róciibon, e Theater an dér JFten-ben játékát, a „Sári bírót", a főszerepek-

,clt. melyből fdi^meddig a sío-c-! kerül Bzlr.re, | ben Rákost Szl.llvel Somloyval, Kői-
peket ts fctosítoltii/r. I • virányi Sándor felbontotta azoraö-(nmulyvrl, MAly GerÖVol, Borossal cs

ÍŐRv‘'»“muu"'Mfen ne,n bőseit nekem i - el Anna Karmom
L fju Storaerelme. bá.awóirdról ... « :ene1;arr: ,. avelluel
az nju uvenav i ralcvöeii nem a legjobb
- Nem besnélfcmt Hát perese, I töltött cl bárom esteti

h>gu nem beszéltem, amikor nem ' 
it/iit. Ai elmúlt héten terjedj el a

■i

komolyan mondom haragszom magára,]
1. 1 ...x.x, 1 * H r»X 1 4* ylíU-ÍMll 1

Pompásan, csak éppen 
csókolóztak az érzékeny

barátságban

hogy nni 
bucsuzá-s-W-., J , csoriviozran (is ei .ciicny ouvsuza*-

hire, hogy a Vígszínház jeles és j.0l.t Különben a szép Kórsa rínának
JjfiM szerelmes színésze, aki csak 
nemrégen hagyta el Rózsahegyi 
mester iskoláját, elveszi a még je
lesebb és még fiatalabb dizöszt, aki
vel a sors a Margitszigeten össze
hozta. A hl r 
persze

már követője is akadt Zahler Magda 
személyében, aki a Festi Kabaré 
egyik legutóbbi alőadásán ottha
gy ott csapot, papot, dobogói és le- 

- - . , \ment a színpadról, mert a zenekar
Sj^8jn.. eltewedt \lassu tempóban kísérte. Lányi kar- 

uljaban eljutott a deukvon-, W(.SfCr azonban enni tartott beszé
ltek füleihez is. a o lett itt nagy rict-\ a közönsé,hez, mint Vincze a 
dalom, mert kiderült, hogy az yjgSZini)f'izba)t, annál kevésbé, mert 
hsszerelmesi^ Zahler hQg)J a
asszony jelöltje, a szép fekete \ közönség nem tüntet mellette, mint
..-.IIt, MrtMionl'ni-n /íz,,./,.,*. ! .a _

hő sszerel mosnék már van egy meny-

pedig szintén nemsokára berepül a 
házasság fészkébe. De viszont az 
igaz, hogy a nagy primadonna, aki
nek a férje angol alattvaló, irt fele
ié gének Budapestre egy hosszú le
velet, amelyben bocsánatot kért, 
hogy olyan régen nem jöhetett 
Pestre és feleségét meg sem nézte 
c brillíáns operettben, amely már 
hctve.nötödször megy, de hát így, 
meg igy, nincs ideje és a legköze
lebbi tíz esztendőn belül nem is igen 
lenz. „Annyi baj legyen** szólt a 
művésznő és maradt nyugodtan.

— S a másik külföldi feleségével a 
kis Palásthy Irénnel mi vanl

— Palásthí/ férje Mr. Bartsch el
hozta Amerikából a Sally cimü ope
rettet, amit a Fővárosi Színház fo
gadott cl azzal a kikötéssel, hogy 
címszerepét Palásthy Irén játszó, 
majd, estenként hatvanezer k.,. „ 
ráért. Palásthynak is volt azonban 
egy kikötése, hogy amennyiben a 
winhás május elsejéig nem hozza 
uinre az operettet, Ben Blumcn- 
ihal kétmillió magyar koronát tar
tozik fizetni Palásthy Irén keaei- 
liéz. Marlnka a táncosnő szép sikere 
miatt azonban a Sally nem kerüli 
jHnre, mire Palásthy felment a 
Vígszínházba és ott olyan patáliát 
osnpott Roboz direktor irodájában, 
hogy osak úgy rengett a ház. A ma- 
ons céből aztán leszállt művésznő 
kiegyezett Roboz direktorral olyan- 
hécn, hogy a jövő esztendő első pre
mierje a Sally lesz.

«♦" *le csa^ nGm Péehy Erzsi
jftwza a prlmaáuuna szer, péti

p7iBra-l'l!‘. ElMálta.
cechu Érési tényleg menmarad au 
^nmudé, sem az Operaliáihoe, 

Szinhdiihoí, tem a 
'farosi ftiinhdzhoz nem szerződik, 

« Kirdly SAnhds- 
A. ‘'"'l',r-í''>rngó uj operettjé- 

nJ Elsslcr Fanninak cimszere- 
a i'iv6 szezon első ope.

'stUjdonSdna lesz. A Vdrosi Szín- 
ZrnV> Td^n,AÍa K0Sf!riJ Rmmy 
wrad, de Walter Rózsi is játszik 

primadonna szerepeket, ha az 
~2'g'í*Bat6 is őzt akarja, mert az 

h°l>V irányi dirck- 
, vÜírit' letz nz Optrahdzban, 
Poliáí, ’ bnn Lenkei

mű aazdosdoi igaz
ai az^tíff •J'izset főrendező

Persze az dl- 
Z'""' Mdr arr<>l <’ ^zik j"J.,’n'/., ^"ösii Rózsit át- 

Tiíza "-"''eettnek. mertt.lro’""é"> bírja el a szaka- 

haila,, í■ ' '!>nn P’ in«>donna,
c/jot é, ígv n fdrtul.

koro

Kar sav ina mellett, szépen visszá
sam fordáit a színpadra és tovább 
táncolt.

— Édes mister Smoking humort . . . 
humort . . .
— Nos jó. Hallja a legújabb 
vicc, ami a legutóbbi operett- 
premiércn szillel ett. Az egyik ur, 
aki az operettet nem látta, 
kérdi a másikat, aki jelen 
bemutatón.

— Mondd kérlek, jó volt a
— Jó.
— Humor volt benne.
— Igen. A szereposztás.

| w virányi sanuor íeinontona tszci»u- > •» >, «*.n.v «vi.u.„x,
I dósát a llenalssance Szinliói igazgató- FülOppol. Vasárnap megismétlik “,da’ 
ságáVnl. I r"’:

• A Fővárosi Színház a hónap végén legkedvoltebb 
mutatja bo Lehár „Liebellüntan:^,, című 
oporét'jót „Kilencdgu korona" címmel.

• Salamon Béla a jövő Bzezónbau. a.
főváros egyik legforgalmasabb helyén 
kabarét nyit. |

• Harmnth Imre és Zerkovitz Béla
Aranymadár cimü operettjét lekötötték ■
Olaszórszág szómára.

• Az Irodalmi Színház legközelebb be- I
mutatja SzIcór Zsiginond „Szerelmi 
dráma" cimü színjátékét. i

• Hormath Hilda, a Fővárosi Színház 
tagja, aki a Blaha Lujza Színházán ven
dégszerepel, leszerződött az Unióhoz. i

• A Fővárosi Színház nz eddigi tervek 
szerint az idén nem tart nyárt szünetet.' dókái előadják a Hédi

• Iladó Sándor, a népszerű 1-----
Romániába megy vendégszerepelni. , '

• A Színigazgatók Szövetsége eltil
totta a színészeket a footballjátékban i 
való részvételtől.

• Három nőt sofför tagja van a szl-
. nésztársadalomnak: Peiráss Sári, Péchy, 

Erzsi és Somogyi Nusi.
• Saleschi Siglsmondo, a világhírű 

barltönista pénteken este a Rigoleito 
címszerepét énekli a Városi Színházban, hétre halasztotta a Renaissanee-SAnbrí^

..................   i igazgatósága a V" ”

rab előadását. A bemutatóig a műsor 
' ’ ’ " ' h darabjai szerepelnek.
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénte
ken ..KéksZakáll nyolcadik felesége," 
Somlayval és Titkos Ilonával, szerdán 
„Az ütközőt" Németh Juliskával, Bát
hory Gizával, Somlayval, Gollőrttel és 
Barótival. Jövő vasárnap délután „A 
buta embert" adják 3 órakor mérsékelt 
lmlyárakkal.

• Marinka, a táncosnő hete lesz a Fő- 
vároni Opreretlszinháéz következő hete 
is. Minden este a végtelenül mulatságos 
és érdekes szövegű és pompás nótákban 
gazdag zer.éjii újdonságot adják. Vasár- 

i nap délután a Kis grizettet játsszák. 
Csütörtök délután a szinésziskoln növen.- 

cimű Schubert-
komikus operettet.

• Diadalmas asszony, a Városi Szín
ház nagysikerű újdonsága ki dd és pén
tek kivételével a jövő hét minden esté
jén színre kerül Kosárj/ Emmával és 
Király Ernővel, a színház ünnepelt ven
dégeivel, továbbá Tisza Karola. Sziklai, 
Horti és Sík Rezsővel a főbb szerepek
ben. Az előadások hét órakor kezdődnek.

• „A tünemény" bemutatóját a jövő

mé g- 
volt a

darab?

Mz én Sröftüs tagságom
Irta: Rózsahegyi Kálmán

Kár, hogy ma ért a kitüntetés, 
nem húsz esztendővel ezelőtt. Ma
napság, ha néha mégis tükörbe né
zek, ott ragyog a sok-sok kis ezüst
szál a fejem tetején, homlokomon 
sok mély árok, az elmúlt drága szép 
esztendők nyomai. Ha néha mégis 
tükörbe nézek, (de ma nem, azt fo
gadom) akkor látóm csak, hogy ki 
lettem, mi lettem, mert bizony iste
nemre mondom, kömény gyerek vol
tam én valamikor és nem egyszer 
kihúztam ekhos szekerem roskadozó 
kerekét a kátyúból, amelyet az eső 
vert az országút végtelen sínjébe. 
Igaz azl Végtelen országút! .. . 
Hol van ma vájjon az a porszem, 
amely ránktapadt a székely hegyek 
között, vagy odafent a Felvidéken? 
Hol az a porszem és hol az országút 
végtelenjét Hiszen már ideát Szob
áéi sorompó áll.

De nini. Mi mindent összebeszélek, 
amikor magamról kellene Írnom . . •

Hát bizony nagyon jól esett ez a 
kitüntetés. Meg is könyeztem egy 
kicsit. Vagy talán csak az a por
szem csiklandozta a szememet, ami 
akkor régen beleesett.

Dlene most visszatekintenem drá
ga szerepeimre is, amelyek annyi 
esztendőn keresztül olyan hűek és 
olyan jók voltak hozzám. Mind
egyiket külön-külön szeretem, édes 
gyerekeim ások nekem mind, nem 
tudok választani közöttük. Tgy va
gyok kollégáimmal Is. őket is sze
retem, mindegyiket, hiszen annyi 
esztendő óta tapossuk már együtt 
azt a deszkát, amelyből egyaránt 
kinő a jókedv meg a búbánat.

Gilda Aquila-Adler Adelina lesz.

,,Mentsd meg a 
Max und Moritz-okat"
Bécsi sziné'zck Rótt Sándorhoz

Végűllomák rendkivüli 
sikere miatt. E hét minden estéjén a 
Végdlomá8 van kitűzve, u Tünemény 
pedig az azután következő héten kerül 
szinro. Orbók Attila első egész ősiét bo
töl tő vigjátékáuak főszerepeit Simonul 
Mária, Virányi, BérCey, Harkányi. Vár- 
tiaji, Racsúnyi Paula és Horváth Éva 

i játsszák, rendező: Bérczy Ernő.
j • Magyar Kékmadár-kabaré az Angol* 
i parkban. Egy érdekes színházi vállald 
kozással bővül Budapest nyári szóra
kozó helyeinek a száma. Mint értesít* 
lünk, az Angolpark egyik helyiségében 
Üjváry Ferenc, a Palacé-kabaré igaz
gatója, az orosz Kékmadúc mintájára 
magyar Kékmadár-kabarét létesít, ahol 
naponta több előadásban a fővárosi szí
nészek szinc-java fogja az uj irányt 
szolgálni. E látványos kabarévállalko- 
zást, melynok házi szerzője HarmatÜ 
Imre, zeneszerzője Hotényi-Heidelberg 
Albert, nagy érdeklődéssel várja Buda-

Ismeretes, hogy néhány héttel ezelőtt 
Bécsbcn elhunyt a régi nagy császárvá
ros legkedveltebb komikusa, Eisenbaoh, 
akinek határtalan művészetében épp 
úgy gyönyörködtek a bécsi spiszbürgo- 
írek, mint az uralkodó ház tagjai és ma
ga a császár-király, Ferenc József, aki 
maga is nem egyszer ellátogatott az ak
kor jóhirü Max und Moríte-mulatóba 
és az inkognitó páholyban kerek jókedv
vel kacagott a nagyszerű komikus tré
fáin.

Eisenbaoh afcén nemrégiben megfa
gyott az örök mosoly és temetésén ott 
volt az egész Bécs, amely Eisenbachban 
a régi világ egyik képviselőjét kísérte ; pest szórakozni vágyó közönsége, 
a sirhoz. A Max tind Moritz azóta íirés. 
A székek álmosan állanak svarmlé- 
niájukban, nincs jókedv és kacagás s 
a színészek nyomora jutottak. Most az
után elküldték hozzánk segélykiáltúsu- 
ltat. Jtott Sándornnk levelet küldtek, 
amelyben arra kérték, segítse mog őket 
nehéz helyzetükben és álljon a szín
padra Eisonbach helyett.

Rótt Sándor természetesen készséggel 
tesz eleget a Max und Moritz tagjai ké
résének és nyári szabadságát feláldozva 
Béesbo utazik, hogy az „In Kleiner" 
cimü bohózat főszerepét eljátszó és ez
zel újra kenyeret adjon nyomorgó tár
sainak. Rótt Sándor — érdemes felemlí
teni —- bécsi vendégszerepléséért nem 
kér honoráriumot.

Rótt határtalan művészete hamarosan 
meg fogja találni az utat a bécsiok 
•szivébe, amely meg fog nyílni a nagy
szerű komikus előtt, akiről Sohildkraut 
azt irta, hogy a világ legnagyobb kacog- 
tatója.

Nyitott tető a Kamarában
A tavasz, mely azelőtt a zárt szóra

kozóhelyek látogatottságának csökkené
sét jelentette, ma fokozottan kedvel ttŐ 
telt© a Kamarát, mert az Ideálisan kel
lemes nyitott tető alatt a legjobb Hírnö
köt vette programjára. így a most mü’‘ 
soron levő Legsötétebb Afrikában cimü 
grandiózus kalandortörténot, melyben a 
logjobb amerikai színészeken kívül orosz
lánok, tigrisek, majmok és n vadállatok 
százai játsszák a főszerepeket, elsőrangú 
cirkuszi produkciót meghaladó hatástér 
el. Előadások fél 5, negyed 7, 8 és ló 
órakor.

• Az Uránia két amerikai filmje 
— Félvér és a Mély vizek — mindegyike 
külön érdekesség. A Félvér az exotlkua 
szépségű Fldzsi szigeteken játszódik le. 
Ebben a filmben láthatunk olyant, amit 
még soha som láttunk: egy trópikus vi
hart, az igazi tájfunt, amint, összerop- 

I pánt házakat és tövestül tép ki torony*

1 Csergő Hugó háfómfelvónásos vlg- 
játékAt a jövő szozónban bemutatja a 
Afö0i/iir Színház.

• A Várszínház társulata szombaton 
éjjel uj állomáshelyére, Egerbe utazott.

• Bajor Gizi és Aqulla-Adler Adelina | magas pálmákat. — A másik film a ten- 
fellépte teszi szenzációssá a Városi Sz\n-\ gerészet világába vezet, egy búvár éte- 
ház keddi előadását, amely a nagysikerű téből vett érdekes regénnyel. Az Uránia 
„Tükör" zenés némajátékot és a „Bohém- , e kettős műsora 5, ’A7, */«0 és 10.10 óra
etet" operát foglalja magában. Holnap, > kor látható.
vasárnap délután a „Faust", jövő va- j • A Mozgókép Otthon nagy műsoráról 
sárnap délután pedig a „Zsidónő" opera beszél egész Budapest: „Félvér" (G folv.) 
van műsoron. i amerikai „Jowel" különlegessége Edith

• A Vígszínház e heti műsorában hét-1 Roberts-el „Az uj tánitó" (5 felv.) ame- 
főn, szerdán, szombaton, valamint a kö*irikai életkép, „Az elvesztett feteságM 
vetkező hétfőn is szerepel a John (láb-! (5 felv.) burlcszk vígjáték, Angol Hir- 
riél Borktnan, Ibsen romekmüvo. Ked- adó. Mai, hétfői előadások: 5, ‘A8, '/«10. 
den, csütörtökön, pénteken és vasárnap j 
este a színház nagy vígjátékéikor©, az' 
Ur szfílleje kerül színre. Csütörtökön 
délután az Elefántot Ismétlik. Vasárnap 
lesz a Glóriáitok, StOmöry Dezső nagy
sikerű színmüvének első délutáni elő
adása.

,EX"»kőrgydr r.t.Bpcyt J

wj---------- 6J3ei auomMheiycre, Ágért

ne vegyen raglántjÉrfiruhát,, WnüfHönfík Rákóczi-ut 15
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Ai öreg caészúrvúroa már régen lá

tott akkora közönséget, mint amilyen 
ma délután gyűlt ö„ze a Hohc-Warto 
pályán, hogy tanúja legyen az ötvcnkcl- 
fadik magyar—oí ztráK-mérkőzóanck. Va
laha ezek a mérkőzések az európai 
futball hogemónia kérdésének a tisztázá
sát jelentették s az osztrák—Magyar 
moccsckeu éppen úgy rajta volt Svájc, 
Csehország ós Anglia szeme, mint n hí
rek után szorongva várakozó budapesti, 
avagy a bécsi közönségé.

Ma ismét béke van nportélwtünkben, vá
logatott csapatunk újabban a külföldön 
néhány merész előretörést mutatott h 
inai, ötveuk fedik nemzetközi írtérkő- 
z* síinkre ismét idegoaen figyelt a konti
nens labdarngó-társadalnia.

Mi is íizorongvn, néztünk Bócs felé és 
inkább randott-védőit, mint válogatott 
éra patenttól, dehogy is vártunk volna 
győzelmei

Olyan nehezen született meg a magyar 
tizenegyek csapata, hogy az ember ön
kéntelenül fnttballsportuuk benső éle
tének mozgató elemeiben korcs! a bajok 
forrását.

A primadonnák és az előkelő idegenek 
itthon maradtak » helyettük, húr kisebb 
klasszisu, Jo lelkesedéstől átfutott já
tékosok állottak n magyar kapu elé, 
hogy tompor tmei.tiimmúl, szívóssággal 
és győzninksrással kény szorítsák inagnk 
felé n győzelmet jelentő Szerencsét.-

Hiábn való volt azúrban n magyar 
fiuk minden igyekezete, Hirzer és Braun 
a gyengo csatársort nem tudta magával 
ragadni, győzött a jobb toohnika, az 
osztrák stílus és a pontos össz.láték.

A mérkőzést elvesztettük s ezzol fut- 
hallr ortunk ismét egy lépcsőfokkal 
hnnyotlott vissza.

Jl játého^ofs
Magyarok

A magyar csapat kapusa volt a me
zőny legjobb embert. Válóságos zsong- 
lörprodrkcló számba ment, amit teljesí
tett ás az osztrákok meleg elismerő ro- 
konazonvét biztosította magának. Fog! 
II. ég Fogl III. jók voltak, kitett ma
gáért Hajós fedezet is. Pruha n mezőny 
egyik legrosszabb játékosa volt. Kertész 
csak az elt»ő 10 percben mozgott, Braun | 
és Takács <16g agilison igykeztok, do 
h Hirtcr—lVcis .-szárnynak semmi sem 
•sikerült.

Osztrákok
Az osztrák kapus közepes footballfa- 

lentum, a bekkek azonban elsőrangú 
klasszist képviseltek. A halfsor nem za
varta a magyar fiukat, munkájukban, n 
i'satársor mozgékony, do lövőképességtik 
klaesziatalan.

JR mtccs
Az I. fé’ldö

Nap ellen kezd az osztrák csapat. Tem
póval robog a csatárkor a magyar kapu 
felé, de fedozetrorunk köunyon szeli lo 
a tainadúbt. A harmadik percben Ker
tes: II. hibájából nz osztrákok igen elő
nyös helyzetbe kerülnek, Fogl 11. azon
ban a helyén van. Braun lolntásából 
Birzer a: ogat rák kapu mellé lövi a lab
dát. A .látókba került footballt l’riic a 
kapu fölé Hiti. A támadást tovább foly
atja Takács cs a: osztrák kapu mellé 
lő. Utána ,lz osztrákok támadnak. 
Fogl 11. megállítja őket és a lnbda Hir~ 
terhet kerül, nki nz osztrák kapna kö
zébe lövi. Rögtön rá Úrik a kapufára 
16. Majd az osztrákok támadunk és 
hannhaiiscr n. magyar hanti mellé jut
tatja a labdát. Fogl hibájából az osztrá
kok újra erőre kapunk, de Fogl IT. jóvá- 
teszi hibáját. Braun éa Takács szép ömz- 
játókkal uz osztrák kapuig jutnak és 
Takács lipdsnyi távolságból a kapu 
nullá lő. Takács, hogy korrigáljon, szén 
nációt kezd, de a: osztrák kapu előtt 
headott labdáját a: égési csatársor el- 
hibássá. Ezután változatna meaőuyjáték 
folyik. Egy kényesebb helyzetben Pruha 
n 16-os vonulón kívül fault M. mire a 
bíró teljesen érthetőt! önül 11-est Ítél. 
JFieser gyenge lövését kapusunk köny- 
nyen védi. Utána lanyha játék folyik a 
• félidő végéig.

1 A U. félidő
magyar támadáMal kezdődik. Bir»ar ki
törését K cü’ elhibázza, az osztrákok le

futnak, <io Wieser lövését Amsei kivédi. 
Ettől t perctől kezdve a magyar fede- 
zetsor tuljoEon örozoomlik és az osztják 
támadásoknak nem tudja útját állni. Az 
osztrák csatársor bravúros támadásokat 
produkál, akuiói azonban megtörnek a 
Vogl-flvéreken. A 35-ik percben Schwn- 
toschnak sikerül áttörnie közvetlen vé
delmünket és közvetlen közelből gólt lő 
a magyar kapu jobb alsó sarkába.

A magyarok ezután minden elkövetnek 
a lziegyeulitónre, de eredménye már 
nem tudnak elérni. Úrik nem vált be a 
center helyén, a szárnyakat nem tudta 
mozgásba hozni. Egyedül Braunnak és 
Amsei kapusnak köszönhető a nagyobb 
gólarúnyu vereség elkerülése.

TTC—Postás 1:0 (1.0). 
l’EAC—EMTK 0:2.
NSC—Húsos 3:2 (2:1).
Testvéri ség-VII. Kér. 5:1 (3:1). 
L’TSE—KAOE 2:2 (0:0), 
88FC-BTK 1:1 (0:1).
BAK-KTK. 1:0 (0:0),

Országos bajnoki 
kat-duivó verseny

Az 1923. évi bajnoki kardvlvó-vorscny 
ma megtartott döntőjébe a holland vi
vők közül egyedül de Z«n// kapitány, 
Eniópa múlt évi bajnoka került he, do 
vílúgklas&zisu vívóink között érvénye
sülni nem tudott a meg kellett elégednie 
a 9-ik hellyel, az első és második helyért 
Posta dr. és Garay között holtverseny 
volt, úgyszintén a harmadik/ negyedik 

1 és ötödik helyért is.
Az eredmények n következők;
1. Garay 7 győzelem. 2. l’óp.ta 7 győze

lem. 3. Szócsi G győzelem. 4. Terstyán- 
szky Ű győzelem. 5. Mészáros G győze
lem. G. Schenkor 4 győzelem 7. Glyknls 
4 győzelem. 8. Tóth Péter 3 győzelem. 
9. Do Yonng 1 győzelem. 10. Dunajr 1 
győzelem. Duuay lemondott.

Birkózó bajnokságok
\ magyar birkózósport ezino-java 

gyűlt össze ma délután a postások ló
versenytér’ pályáján, hogy résztvegyen 
<i magyar bajnokságért folyó küzdelem
ben. A husz-husz percig iurtó küzdelmek 
birkózóink hatalmas fejlődéséről tettek 
bizonyságot, s minden egyes mérkőzés 
igazi élvezetet nyújtott a nagyszámú 
közönségnek.

Nagy meglepetést keltett Varga dr.- 
nak, a magyar világbajnoknak Szelky- 
vel való eldöntetlen küzdelme, valamint 
a 21 éves Badovetz-nek klasszikus ezép- 
ségii birkózása. Az FTC fiatal atlétája 
a nehézsúly Jövő bajnoka 8 benne bir- 
kózósportunk egyik olimpiai győztes re 
ménycsét ismertük fel. Fehér most is 
kitűnő formában van, minden eltenfolét 
percek alatt dobta, s az Idődijat 2fi per
ces küzdelemmel (üt győzelem 26 pere 
alatt!) megérdemelten vitte el.

Légsulyban-. Első Áron, második E id
illt. harmadik Bőg.

Pehelysúly: L Feher, 2. Sranlt. 8. 
Molnár.

Könny üsuly: 1. Keresztes, 2. Mafura, 
8. Fekete

Klsközépsuly: L Miskey, 2. Erdélyi, 
3. Mcistcr.

Nagyközépsuly: 1. Deák, 2. Büky. 
Nehézsúly: J. Varga, 2. Badovctz, 3. 

bsclky.

atlétika
Király nyerte a !.» kin.-cs futóbajnok* 
Ságot, Kulcsár feladta. — Jó eredmények 

a szövetségi kezdőversenyen.
Kaput nyitott ma az atlétika is e a 

Margitszigeti pályán megrendezte a ta
vaszi szezon első versenyét, amelyen 
a Magyar Atlétikai Szövetség 75 kilomé
teres 1 utóbajnoksága is eldöntésre ko
rült. A pihenő felé közeledő fut bal Sport
ról az érdeklődés már a salakpályákra 
tereőlődött ■ a inni verseny szépszámú 
közönsége, valamint a versenyzők töme
ges jelentkezése tartalmas és értékes 
Mwónnak nz előhírnöke.

A J5 km.-cs bajnokság favorlfja Kul
csár roll, akitől 51 inp.-en belüli időt 
vártunk. P-ipir werlnt másodiknak Csc- 
key, vagy Király, esetleg Stainer Pál 
jöhetett volna számításba, akikhez har
madiknak Csitbay esélye állott legköze

lebb. A verseny azonban meglepetést 
hozott, « nem vált erők nyomultak fel 
a bajnokság második éa harmadik he
lyére. Kulcsár, aki kezdettől fogva szé
pen igyekezett s reményt nyújtott n 
régi rekord megdöntésére is, a félpályán 
szúróst kapott és a küzdelmet feledte. 
Ugyanaz a sors érte Sfciner Pult is. Első 
Király tett 53 perc 37.2 nip.-cei, második 
Hrenyovszky (Csillaghegy) 57.30.2 má- 
senyző, Ipolyi 59 p. G mp. Miután 58 
mp.-cn Leiül qz első két helyezetienen 
kívül senki sem futott, időírmet eenklso 
nyert.

A kezdőversenyen az ifjúság ismert
nevű versenyzői is rósztvettok s küzdel
mük tavaly óta szép fejlődést mutat.

A verseny eredményei a következők:
100 m síkfutás: 1. Boross (MAC) 11.5 

rnp. 2. Valtuy (KAOE) 11.8 mp. 3. Ván- 
dori (FTC) 12.3.

1000 méteres síkfutás: 1. Bejcsy (MAC) 
2 pere 47.G mp. 2. Zollány CMA.C) 2 p. 47.6 
mp. Bojczy elkeseredett küzdelmet viv 
Zoltány azonban nem enged s B’cjczy 
a győzelmet a szalag előtt csak felső 
testének bedobásával éri el.

BMagasuyrás. 1. Muskát (MTK) 168. 
2. Kilényi (MTK) 163. 3, Kökénycsdy
(LASE) 158.

Sulydobás. 1. Adorján (MAC) 11.65 m. 
2. Komor (MTK) 1C'.3L 3. Kralovánszky 
(MAC) 10.30 m.

4X200 ni, stafétaverseny. 1. MAFC, 2. 
MTK,

Kepéfypá.-
5-ször* 20 staféta-

vüfseny
A gödöllői országúton a honvédelmi 

minisztérium vándordíjáért megtartott 
stafétaverseny ismét a Világosság KK 
nyerte meg. Az országúti versenyek leg
klasszikusabb küzdelmében 24 csapat 
vett részt a a tavalyi védő, a Világosság 
— Busó vszky- Dankó—Szilágyi—Szécsé- 
nyi ü. szeallitásu csapata könnyen vég
zett a tíz kilométerig előnyben levő 
MTK: fíorváí i—Vclvárl—Buzúsi—Mazúk 
és D^nes-alkottn csapat fölött.

Az MTK 10 kilométerig döntő fölény
ben volt, két teljes perccel hagyta maga 
mögött, a Világosságot, u váltásnál azon
ban Buzúsi rosszul indult b az alkal
matlan pályán a Horváth é3 Velvart ré
vén szerzett előnyt elvesztette. Hiába 
próbált Dénes ismét előretörni, Szécsc- 
nyit már nem tudta befogni. így az ér
tékes vándordíj másodszori győztese a 
Világosság. Második MTK, harmadik a 
Jóuarátok klubja, negyedik az Edison 
lett. Az FTC jóképességü csapata sem 
tudott a gödöllői országútiul megbir
kózni s kénytelen volt a hatodik hely- 
lyol beérni,

Lósport
Xiagi versenyek

Vcrőnfónyos, gyönyörű időben, roska
dozó tribünök és az emberektől fokeléllő 
nézőtér előtt kezdődtek a Magyar Lovar- 
egylet tavaszi mectlngjének versenyei. 
A legöregebb turfrókák sem emlékeznek 
ilyen rekordlátogatottságra Alagon. A 
különvonatok csak úgy ontották a tuif- 
látogatókat s a nyugati pályaudvar per- 
ronja olyan ostromnak volt kitéve, hogy 
kétizbon is el kellett zárni a porront, 
mivel a különvonatok lépcsőin is lóg
tak az emberek. Szép mezőnyök álltak a 
startinasina elé, 4 favorit haladt út 
győztesen a célon, szóv d a sportsmanek 
meg lehetnek elégedve az eredménnyel 
s a letüző forró napsugarak a versenyek 
utón kevés letört játékost kisértek 
hazafelé,

A 2 reáva! startoló óriási favorit, 
Saint Luo veresége keltett csak óriási 
nteglcpotést, amely a Váci-dijban legelő
ször volt megverve s mint, rossz harma
dik kullogott át a célvonalon. A Mille- 
nlumi-dljban Balbinus o futás után mog- 
ezub<idult egy ellenfelétől e a nagy díj 
második favortjának ezek után nincj 
keresni valója a versenybon. A nap fő
számában, az Egypsitett Nemzőt! <*, Ha- 
zafl-dijban liat lovat nyergoltek fel. F. 
Béla bácsi végig megőrizte favorit pozí
ciójút, kívüle még Felkelő ón Podesta 
iránt nyilvánult meg érdeklődés. F. 
Béla bácsi be Is váltotta a hozzáfűzött 
remény eket, míg Felkelőnek és Podestá- 
rak az utolsó helyek kétes dicsősége ju
tott osztályrészül. E versenyben start 
után néhány száz méterig egy vonalban 
halad a mezőny, majd Ébredj Magyar 
szökik a frontba. A távnál F. Béla bácsi 
elsétál a vezető mellett és igen könnyen 
három és fél hosszal nyer. A végén jövő 
Classicus a második helyet is elveszi a 
teljesen kifáradt Ébredj Magyartól. Az 
utolsó futamban a reás és is tel ló foga
dással is támogatott Baját a végig ve

rető Nimfa könnyen megelőzte a célban.

Fehér holló nyngatcJankod&m sokéig 
késleltette a startot 0 Végro is ro^ul 
kcvült el a géptől.

A részletes eredmény ez:
I. 1. Ilicsay (4) Szabó L. II. 2. persze 

barna (4). 3. Saint Luo (2 r.). F. in.: Fuj. 
lajtár (6). Lord New (33). 5 h. 2'j h 
Tót.: 200:860, 380, 360. II. 1. Filigrán 
(IX) Vondra. 2. Vue Victls (4). 8. 
tist (16>. 4. Morgó (10). F. in.: Veszprém 
(4), Szívtelen (10), llixval (12), Barna baba 
(12), Toronyőr (8), Ordas (6), Dongó (5)

b., aylx. Tót.: 200:320, 320, 440, lMo’, 
III. I. F. Béla bácsi (IX) QchejbaL 2, 

Classicus (10). 3. Ébredj magyar (3%)' 
4. Árgos (4). F. m.: Felkelő (3), T'oú^sta
(3) . 3)-, h, >3 h. Töt.: 200:400.380, 700. 
IV. J. Cromwell (p) Szokolai. 2. Vipidiá
(4) . 3. Anyukám (4). 4. Csapodár (8). 
F. m. Felség öccse (10), Bergfriede (4' 
Adoma II, (14), Merengő II. (.100). % fc’ 
X h. Tót: 200:420. 240, 300. 300. V. L 
Josma (8:10 r) Vondra. 2. Nőseit Oeca- 
sum (3). 3. Lóránt (2), 4. Ferrario (12), 
F. m.: Pántlika (20), Szerény II. (14) 
Fejli. 2 h. Tót.: 200:300, 240, 320. VI. { 
Nimfa (G) HoCbaucr. 2. Baja (8:10 r). 3, 
Förgeteg (3). F. in.: Katin (20), Mönclis- 
berg (5), Fehér holló (5), Nagykor (10), 
Katica Bogár (25). 1 h. 1 h. Tót.; 
200:1980. 300, 240, 2G0.

Selwos! sj’jgertsif
Budapest IV, Ferenciek tere 4

Mindig a legolcsóbb!
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