
Incidens nélkül
Két ellenzéki képviselő tartott 

ma beszámolót kerületében, Pa, 
kots József Monoron, Fábián 
Béla pedig Rákospalotán. Rövid 
és szürke, mindössze néhányso, 
ros tudósítás számol be a nép, 
gyűlésekről és ez a szürke tudó, 
sitás is a hírrovatban húzódik 
meg szerényen.

Azt kell mondanunk' és azt 
kell mondania mindenkinek: 
Hála Istennek. Hála Istennek, 
hogy a képviselői beszámolóról 
tudósító cikkünk nem öles cím, 
betűkkel, tarka alcímekkel ad 
számot verekedésről, gyűlés 
megzavarásáról, rekedt szenves 
délyekröl, vérről és indulatról, 
hála Istennek, hogy nem kivárn 
kozik hátborzongató szenzációs 
nak a lap élére, hanem megbújik 
a talán kevésbé fontos ujdonsá, 
gok szerényebb hasábjain. Hála 
istennek, hogy mai cikkünk fölé, 
jó ideje talán először ezt a cf, 
met Írhattuk: „Incidens nélkül".

Incidens nélkül zajlott le a két 
népgyülés, szómegvonás, rends 
őri beavatkozás, gyülésfeloszlas 
tás nem teszik tarkává cs izga, 
tóan érdekessé a tudósítást. 
Szürke az és csendes, mint amis 
lyen csendes volt az a néhány 
ezer főnyi tömeg, mely ma Rá* 
kospalotán meghallgatta Fábián 
beszámolóját. Pedig talán még 
vannak, akik Rákospalotára 
nem úgy emlékeznek, mint a 
csend és nyugalom békés fesz, 
kére, akikben még visszacseng 
Budaváry László urnák és törzs, 
karának szenvedélytől torzult 
hangja, akik politikai kénes kút, 
nak vélték Rákospalotát, ahol a 
gyűlölködés mérges gázai törnek 
elő a földből. Akik igy emlékez, 
nek: jól emlékeznek, akik ezt 
Várták: csalódtak.

Rákospalota ma' csendes és 
Syngodt, szitkok nem repülnek, 
okiok nem emelkednek. Mert 
Rákospalota, meg az összes töbs 
ni Kakospaloták szeretnek csen, 
“scklcnni, vágyjak a nyugal, 
mát óhajtozzák a bekét. Jobban 

zik magukat a hírrovatban, 
"W a szenzációk között. Mert 

Rákospalota gyűlöl, 
ev.!n?tii>J!?ttnem Rákospalotán 

.Eiu'olkodott néhány szerencsét, 
en kis ember. Rákospalota már 
árazta magáról az ő Budaváry 
nedfl°Jia-’ Rákospalota példáját 
RáknV?V,tIni fofiják ’ tóbbi 
^ospa’oták és lassan megint 
békéa^J-0; mikor szép, derűs, 
vissza rc1 nem vigyorog 
az aiact110 a darab földről 

?"y emberi indulatok lorzan vigyorgó ábrázata.

Hz angolok elutasították 
a német Javaslatot

London, máj. 13.

(Wólff.) rÁ% angol válasz jegyzéket 
I ma délelőtt átadták a nemet nagy- 
| követnek. A jegyzék szövege a töb
bek közt a következőket mondja:

Nem titkolhatom el Excellenciád 
előtt, hogy kormányának javaslatai 
nagy csalódást keltettek és hogy a 
német kormány azt a kedvezőtlen be
nyomást, amelyet azok úgy Őfelsége 
kormányára, mint a szövetségesekre 
tettek, nézetem szerint előreláthatta 
volna s ezért elejét vehette és ele
jét is kellett volna vennie. A javas
latok sem alapjuknál, sem tartal
muknál fogva nem felelnek meg an
nak, amit, Őfelsége kormánya ész- 
szerüség szerint várhatott volna. 
E jogosult csalódás fő.okai a követ
kezők:

L A német kormány elismert adós
ságainak összfizettRége fejében ■■Jfrr

Szeptemberig szünetel a Ház
Mindössze junlus havában III össze kát hétre a nemzetgyűlés az 
Indemnitás letárgyalására - A földreform-novella őszre marad

A kormány végleges szanálási protrammja

Május 23-ára tervezték' a nemzet
gyűlés egybehivását, s ma már bi- 
zpnyosr.a vehető, hogy hüszonhar- 
madikáu csupán formális ülés lesz, 
amelyen újabb két hétre elnapolják 
a Házat. A miniszterelnök a hét kö
zepéig Parisban marad, onnan Ró
mába utazik. Nagyon sok jel mutat 
arra, hogy úgy a jóvátételi bizott
ság határozata a zálogjogok felfüg
gesztéséről, mint a tervezett Rövid 
és hosszúié járatú' kölcsönök meg
szerzése még hosszabb időt vesz 
igénybe, s nincsen kizárva, hogy

kitölti a Ház egész nyárt szüne
tét is.

Közben természetesen a kényszerű 
helyzet következtében legalább két 
heti ülésszakot közbe kell iktatni, 
mert az indemnitás június hó végén 
lejár és a kormánynak újabb hat 
hónapi felhatalmazást kell kérni a 
nemzetgyűléstől.

Vasárnapi magánforgalom
i A vasárnapi bankközi magánforgalom teljesen csöndes és üzletfélen 
’ volt. Kötések alig fordultak elő és az árfolyamok inkább csak névlcge- 
’ sek voltak. Taxációaárfolyainok: Magyar Hitel 41.000—41,300, Salgo
• 1W.W9-119.999, Osztrák Hitel 15.09-15.209, Allamvasűt 96.000 96.500, Izzó
1 90.W9-90.W0, Hofherr 56.000-56.509. Cukor 495.000 498.999. Koszén 367.S0® 
: —368.009, Ganz Villamos 295.090-297.099. Fegyver 26».000-2<0.l»0. Ao-
4 va 28.09Ar27.500. Barófl 4090-4290.

Összeget ajánl fel, amely messze mö'-i 
götte marad annak a mérsékelt ösz- 
szegnek, amely a múlt januárban a 
párisi konferencia elé terjesztett 
angol fizetési terv alapja s amelyről 
ennélfogva már eleve fel kellett 
volna ismerni, hogy a szövetséges 
kormányok részére teljesen elfogad
hatatlan.

2. Egész különösen sajnálatos az, 
hogy a n émet kormány elmulasztja 
nagyobb határozottsággal megjelöl
ni ama garanciák minőségét, ame
lyeket Németország hajlandó fel
ajánlani. Ha Németországnak az a 
szándéka, hogy útját nyissa egy oly 
probléma hatályos és gyors megol
dásának, amely mindaddig, amíg 
megoldva nincs, Európa és valójá
ban az egész világ politikai és gaz
dasági helyzetét komoly zűrzavarba 
sodorja, akkor sajnálatos, hogy nem 
tett tamilságot ama vonalak élesebb

— Hétfői Napló tudósítójától —

Beszéltünk több kormányhoz kö
zelálló politikussal, akik ezt az in
formációt megerősítették azzal, 
hogy az indemnitás tárgyalása elke
rülhetetlen ugyan, de őszig a Ház 
aligha tárgyal le valamely jelentő
sebb törvényjavaslatot az cmlcmnl- 
tásón kivill

Jelenleg nincs is más előtérben, 
mint a földreform-novella, valamint 
a népjóléti miniszter, lakásépitési 
törvénye. Míg ez utóbbi parlamenti 
tárgyalását az indemnitás tárgyalá
sával párhuzamosan is el lehet in
tézni, addig a földreforin-nQvella 
jeelenlegi formájában annyi cdlen- 
zést váltott ki már eddig is, hogy 
nem lenne tanácsos azt a javaslatot 
a mostani szélcsöndbe beledobni, 
mert kétségtelen, hogy a politikai 
ellentéteket és szenvedélyeket any- 
nyira kiélezné, hogy esetleg na
gyobb megrázkódtatásokat is von
hatna maga után. Így hát 

meghatárolásáról, amelyeken Hy, 
megoldás egyáltalán kereshető, őfel
sége kormánya a maga részéről 
meg volt győződve róla, hogy Né
metország saját érdekében előnyös
nek fogja találni, hogy nagyobb 
készséget fejtsen ki a tényleges 
helyzet megvitatására és minden lé
nyegtelen és vitás pont kikapcsolá
sával arra a térre lép, hogy javasla
tait ismét fontolóra vegye és úgy 
bővítse ki, hogy azok használható' 
alapjaivá alakuljanak a további ta
nácskozásoknak. Egy ilyen tanács
kozáson őfelsége kórmnya hajlandó 
lasz alkalmas időpontban szövetsé
gesei Oldalán részt venni, akikhez o 
kérdésben gyakorlati érdek fűzi, a; 
melyet ép oly kevéssé szándékszik 
felfüggeszteni, mint azt a kívánsá
gát, hogy nemzetközi veszélyt jelen* 
tö helyzetnek véget vessen.

Aláírva: Cúrzon öf KedJ estón.

a földreform-novella kérdése elő- ] 
reláthatólag kitolódik az őszi 

ülésszakra. í
A lieiyzet ugyanis az, hogy e hó 

végén a miniszterelnök és a pénz
ügyminiszter hazajönnek és még a 
parlament összeülése előtt pártközi 
értekezletre hivják egybe a párto
kat, amelyen beszámolnak az eddigi 
eredményekről, a további feladatok
ról és arról a pénzügyi és gazdasá
gi programúiról, amelyet a külföldi 
kölcsönnel kapcsolatban meg akar
nak valósítani. Ezt a szanálási pro
gram mot részben már ismertették 
a jóvátételi bizottság előttt abban 
vonatkozásban, amely feltételezi a 
külföldi hitelt. A belső vonatkozás
ban azonban a parlamenti pártokkal 
kívánja a kormány elfogadtatni 
szanálási prjögrammját • éppen

ennek keresztülvitele érdekében 
a politikai fegyverszünet meg
hosszabbító bál kéri a politiku

soktól.

Belpolitikai tekintetben ez a hely
zet. Egyelőre teljes csönd az égés* 
vonalon és feszült várakozó# a kü!< 
földi ut minden fázisával szemben. 
Politikai kör.ök sokat beszélnek ar
ról a lehetőségről, hogy a miniszter
elnök útjába ejti Prágát, 9 czztl a 
külföldi kölesön esetleg fazmforgÓ 
akadályait .vérképi p.lháij
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Ereky Károly

MÍ' íAfo ' Baúape't málna M.

huvár Kúnd módjára nem egy ha
jót siilyesztett már el apró kis fúró 
szerszámjával. Amikor a cukorgyá
rak ellen vezetett nagy kampánját 
befejezte, ety nyugalmazott mi
niszteri tanácsossal több volt, mint 
mikor elkezdte. De a legnagyobb 
fúrási sikere báró Korányi Firgyes 

; pénzügyminiszterségének az elsii- 
, lyesztéso volt Korányi valami apró- 
cseprő módosításba bukott bele, de 
ma már mindenki látja, hogy pá
risi követnek sokkal többet ér, mint 
pénzügyminiszternek. Akkor úgy il
lett volna, hogy Ereky kövesse fit

gyakorlati életet nem ismerő poll- 
tikájától emancipálom magamat...

Bevallom, amikór ezt hallottam, 
meghököltem kicsit, mert eszembe 
jutott, hogy, beszélt Ereky Károly 
már másképpen is. De éreztem és 
érzem, hogy innen már nincs visz- 
ezatérés. És hála Istennek, már eny- 
nylre vagyunk.

Pogány Béla.

A tavaszi divat
Miénk Mlníl grensdlnruhák, krlnolln- 
sxsrü nők nyákkal - Tutankhnmen 
kabát — A kosztümök ranalsaancaa

Május 10-ike az a nevezetes dátum 
Parisban, amikor a világhírű divat

cégek bemutatják leg
újabb kreációikat a civi
lizált világ odawreglett 
képviselőinek. A legszen
zációsabb színházi premi
er, vagy politikai pikan
téria nem válthat ki 
olyan érdeklődéit, mint 
ami nőt ft divat újdonsá
gok bemutatói Párizsban 
kiváltana.

De míg a pazar diszü, 
cizellált termekben a ta
vaszi divatot mutatják 
be, addig fent, a lecsu-|

kott redőnyt! munkatermekben mór 
az elkövetkező tél új szenzációin' 
dolgoznak a munkáskezek.

Do maradjunk egyelőre a tavasz- ‘ 
nál, mely nyárnak indult, hogy át-1 
csapjon a hűvös Őszbe. .4 divat kelmcl 
a grenadin. Világos, élénk színekben j 
pompázó grenadinruhúkat hord n' 
párizsi mondain nő, melyeket tarka 
kokárdákkal és virághlinzéssol díszí
tenek. Az úgynevezett stílruhdk pe
dig élénken emlékeztetnek a Bieder
meier-korra, krlnolin szerű szok- 
iwáikkal.

A hűvös időről Is gondoskodik a 
legújabb tavaszi divat. Sűrűn bera
kott alj. hozzá rövid, telehímzett ka
bát, melyet, hímzésmi utóiról tutali- 
kha mén-kabátnak neveznek. Ennek

ellentéte a selyomruha, rövid kabát
fal, mely együttesen kosztüm benyo
mását kelti. Ezt este is viselik, szí
nük sötétkék, vagy barna.

A strnndrnhák gondját is elvetet
tek. Az új divat könnyű selyemből, 
még lengébb szövetből, vagy vászon
ból kreálja idei slágereit. Fürdőru
hákban igen nagy a fantázia, mert a 
trikótól a vékony taítig minden 
anyag képviselve van. Éhez még dús 1 
mintás fürdőcHpet, vagy köpenyeget j 
hord a divatos franclh nő.

A már lomtárba került kosztüm is-1 
mét reneszánszát éli s ezzel egyide
jűleg nagy változatosságé blousdl- 
vat keletkezett. A kosztümöket drapp, 
vagy kék szinti lseiméből készítik. 
Szabása oroszosán eső, vagy pedig 
hosszabb szmokingszerű. Éhez fiú
galléros tarka blousokat hordanak.)

Az uj divaté blouseok ezzel hadat I 
üzentek a már annyim elterjedt jutn- ‘ 
pereknek, melyek most már lekerül- i 
nek a divat színpadáról, hogy elkö
vetkező leltámadásukttt. várják.

A legújabb divat, jellemző vonása,’ 
hogy hátul minden ruha síma s az 
őj-.Qcs ráncok előre esnek. A legtar
kább színek pompázatos egyvelege 
kápráztatja a szemet, az anyag köny- 
nyű, lágy selyem, vagy selyemszerű : 
fényes szövet.

Az óxrí divat visszatér a sötét, sri-1 
nokhoz ás n nagyon harangos kabá
tokhoz és szoknyákhoz, n részleteket • 
azonban még sűrű saisi lepel ta 
karja.

Holzcr Sándor.

FBhúrbútorak. h onyhB. (linóba.
bki««»M»a. O^kh ehflror,) ir\, rettenek, r.atra-

*'A 1 Fráter A»italoa«iial«rn<l,
v *11, Erdélyi ucea 1. mm. Tolefós; J6«a<! 33 7h

Ebben a pillanatban nipvs nála “ 
aktuálisabb városatya. Ahogy a “ Larn a
mull bélen nyilatkozatokban, ezen ni™4* a Penzmtezett KozpOnt-
héten meg közgyűlési beszédben le-! ‘11inflációs és
vetkőztette vezérét, Wolf! Károlyt,1 ^flaoio8 pol fka szembe-
olyat még nem ért meg Budapesten;81 "Un
egyetlen törzsfőnök se .Szóval kelle-! mindenkinek be kell látn , hogy 
mellen ember. Azaz hogy mindig Ereky volt az ak: elsőként üzent 
csak az egyik oldalra kellemetlen, . Ladat a" deflációnak es a
bér a másik oldal Is óvakodik vele maga utólérhcteltenid elszán, ma- 
szomben, mert ki tudja mikor lendít' kaccságával küzdött a produkt’v ce- 
megint egyet a köpönyegén. Méltóz-!!° t',a1 használandó inflációért Esz- 
talnak talán emlékezni, hogy egy I leadok vesztek el azóta, vagyonokat 
Időben, a dolgok elején uagyou | dobtunk ki amiatt, mert volt valak , 
„broigesz” volt, a zsidókra, aztán | Pen,zaf’:1 agyág-golem. akinek 
megenyhült egy kicsit, ült-iildögélt *lol,hau hittek. miht Lrekynek. Ezek 
a zsidók között, rnnjd mecint kije- A v^kalaposojc azt hittek, nogy csak 
lentelte, hogy ö biznny zsidóval nem ’ P^zügj miniszter akar lenni, azért 
ül le egy asztalhoz, most pedig át-! va*Da annak a pénzügyi politiká- 
vnndlizott abba a sorba, ahol Ba-1 nak a visszáját, amelyről ma már 
rács Marcell, Gáspár Fülöp és Rőt- ’«aguk ‘s kénytelenek bevallani, 
tér Zsigmond ülnek. De tessék el-)11W megbukott. Nem nehéz megjo- 
hinni ez csak merő politika, amelv solni» a városházi harcban is
miként Csontos há is megmondta, neki le,sz teaza, amikor produktív 
nagyon hunout'*tíoiog. Áz ellenzék- <aadasági politikát és az üzemek 
nek minden esetre igen nagy nyere- k°moly ellenőrzését követeli. Már 
ség ez a zseniális, ötletes, kemény, feszül is a fúró a Wolff-rezsimnek, 
bátor, tudós férfiú. Még sem iinpe-! a™eI-v menthetetlenül el fog siilyed- 
pelték úgy, amint a fajsulya réven I nb mint egy oktalan deflációs po- 
megérdemelte volna. De a sajtó ró-' Hüka. 
széről nagy jutalomban részesült:! E’eg,'..........
általánosságban és véglegesen meg-' sugárzó arca jól illik be 
kapta az ipszilont. A „destruktív" 
sajtó ugyanis a fajelinélet alapjára 
helyezkedett vele Szemben és miután 
valaha a tiszteletreméltó Wittmann 
nevet viselte, tévedésből állandóan 
Erekí-nek Írták; szerdai nagy be
szédével azonban kiérdemelte, hogy 
végre - miután kiugrott a fnjelmé- 
let harcosai közül — a legfelsőbb 
„destruktív" orgánum is megadta 
neki az y-t és ma már mindenhol 
Ereky, hacsak a Szózat és a Nép 
vissza nem Erekisiti. (Már, meg is 
történt. A szerk.)

Meggyőződésem, hogy igazán soha 
sem gyűlölte n. zsidókat, .do unnál 
mélyebb gyűlölettel viseltetett a 
sajtóval szemben. No már, amelyik 
irt róla. Akkor jöttek heves indít
vány ni u nemzetgyűlésen. Az egyik 
azt. kívánta, hogy a „zsidó" sajtó kö
teles legyen a lop címét héberül is 
felírni a homlokzatúra. A másik fiz 
tíjságpopírnak a fajok arányában 
való felosztása követelte. Nem 
tudta megérteni a maga fölényesen 
nyilt, világos fejével sem, hogy a

komoly ellenőrzését követeli. Már

Gyilkosság
a Murányi-utcában

Egy Ovegcalszoló lelőtte sógorát
Az elmúlt éjjel Nagy Sándor 

üvegcsiszoló Ittas állapotban tért 
haza Muráúyi-utea 9. szám alatt le
vő lakására, melyet sógorával Gás
pár Ferenccel közösen bérelt. A be
rúgott ember valami csekélység 
miatt összekapott sógora feleségével 
s a vita ntóbb annyira elfajult, 
hogy a szomszédok is már felfigyel
tek. Nagy’ Sándor akkor beleavat
kozott a perpatvarba s igyekezett 
az ittas embert leosendesiteni. A ma- 
gánkivüli állapotban levő Nagy Sán
dor azonban dühöse.1 szekrényéhez 
rohant, elővette revolverét és sógo
rára lőtt. A lövés oly szerencsétlenül 
találta Gáspár Ferencet, hogy mire 
az előhívott mentők megérkeztek, 
a szerencsétlen áldozat már elvér
zett.

Nqgy Sándort még az éjjel előál
lították a rendőrségre, ahol szándé
kos emberölés büntette miatt vasár
nap délben előzetes letartóztatásba 
helyezték.

Viselt férfiruhákért 
mindenféle fehérneműkért, szőnyegekért minden
kinél többet fizetünk. Alkalmi Áruosarnok Agg
teleki n. 18. (Népszínház u. 1.) Tel. József 22-39Elegáns alakja, észt és szellemet

- - ........ -.............. a város
házi ellenzék díszes sorába.. Igazi 
europtter, aki sokat tanult a külföl
dön és talán ott tanulta meg mes
terségének páratlan szerctetét. Izig- 
vérig mérnök és bár miniszter is 
volt, ha nagyon meg akarja tisz
telni önmagáj, akkor azt írja: 
Ereky Kárbly, mérnök. Erre a leg
büszkébb. No pieg a közgazdasági 
tudására, amelynek tanujelét nem
csak az elméleti inflációs-harcban 
adta, hanem akkor is, amikor mint 
gyakorlati közgazdász szerepelt és 
igenis komoly dolog volt az, amiből 
Hegedűs Lóránt humort akart csi
nálni, hogy tudniillik boldogan si
mogatta Téténybcn a rózsaszínű 
malackák göinbölyödő hátát. Ereky 
Károly mérnök sok tanulmányt, 
számtalan cikket is írt, amelyek bi
zony több becsületet szereztek a ne
vének. mint az az idő, amelyet 
Frledrlch István és Wolf Károly 
oldalán töltött.

Előre megmondta, h’ogv majd a 
szemére vetik, hogy átpártolt a zsi
dókhoz; do 6 jelszavakkal nem tö-
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vele szemben ellenzéken levő lapok rödik, neki produktív munkát kell 
kevesebbet, vagy éppen semmit sem végezni, amit odaát nem lehet. És a 
foglalkoznak a parlamenti beszé- szemére fogják vetni azt is, hogy a 
deiwl, mint a többi újságok. Akkor tőzsdére jár, ezek az emberek azon- 
törléut, hogy egy szép napon meg-'bán nem tudják, hogy a tőzsde a 
indultam Ereky Károly oroszlán gazdasági életnek a legfinomabb 
barlangja felé. Bemutatkoztam , műszere, amely egy mérnökembert 
neki a páriáméul folyosóján és — | nündenekfelett érdekelhet Hiszen 
községi válaszláeok előtt állván—) Ereky Károly szereti magát „vér
kommunális dolgok iránt, érdeklőd- beli iizletember“-nok nevezni, amlut 
tem. Az újságírók aggódó szerelőt- nevezte magát a múlt hetekben, 
tol messziről nézték Vállalkozás::- amikor egy derűs tavaszi reggelen 
mai. Tisztelték a bátorságomat. ’ Horthy Miklós iiccal lakásának dől- 
l.reky rideg volt mint a jégcsap és jgozó szobájában megtette előttem 
nem győzött csodálkozni, kérész-! híres nyilatkozatát, amelyben 
tény ember hogyan dolgozhalik! "'olfféknak üzent hadat. Hiszek 
zsidó lapba. Talán van egy kis ré-lbonne, hogy sohasem volt még Ilyen 
szem abban, hogy, gondolkodóba. őszinte, mint mikor kijelentette:

— Tudom, hogy Magyarország 
nagyszabású közgazdasági és pénz
ügyi élotnyllvánnlásal nem függet
leníthetik magukat a fennálló nem
zetközi és hazai relációktól, egyben 
tisztában vagyok vele, hogy köz
gazdasági sikereket nem lehet úgy 
elérni, hogy erőszakkal és attrocl- 
tásokkal akarjam megnyirbálni 
mások vagyonjogi szabadságát. 
Wolff Károlynak bürokratikus és a

esett, mert az ellenfélen álló sajtó
ben talán én Irtani róla először nb- 
jektiven és én hoztam ki terjedői- 
inoseii azokat a gazdasági termé
szeti: beszédeit, amelyekben igen 
komoly értékek jelentkeztek. Las
san barátja lőtt a sajtónak, meg
szelídült lahlggadt, eldobta a rikító 

végérvényesenszíneket és most végérvényesen 
megkapta at ip.iilont.

Egyébként furó-fnrngó ember, aki

kocka ■■ ■■ 
süveg ...... 
kristály.... 132l 

kopRatf a kS v.lkcstf ciffdmO i
I. kerQMi v’

Meinl Oyn1« rt., Horthy MJHŐs « 29. 
Meinl Oyul* rt., Mészáros, uoca 3»

II. kerület: '♦ *
Éléstár, Margit karút 5. »

■ Jakab Sándor, Keleti Károly ncea 39. 
> Meinl Gyula rt, Szilágyi Sándor tér-1 J
IV. kerfllet: i

Meinl Gyula rt., CaMn fér A.
Meinl Óvnia rt., Kossuth Lajos ucca 14—!6J

V. kerület:
F.ichner Oyula, Lipőt körűt 17.
Éléstár, Nádor ucci 11. >

■* Kovács Arthur, Bank ucea 1.
Meinl (Ívnia rt., Erzsébet tér 17.
Meinl Oyula rt., Lipót körút 29. J
Pick J., Lipót körót 11. a. *

VI. k«r<UM:»F'M
Emst Fdéné, Izabella ucca 32. ;
Havas 1. László, Hálós ucca L í
Hess Péter. Teréz körút 23. 3

. Hungária Fihzerátuház, Király ucca 70. 3
Kerner János, Andrássy út 55.
László Mihály, Hajós ucca 0. í
Mandl Samu, Hunyadi tér 3. •’
Meinl Oyula rt., Andrásay út 48.
Meinl Gyula rt., Király ucca 103. >
Mickler Sándor, Hajós ucca 9.-
Paprikaház, Vámos Gyula, Teréz kőrút 7.1 i 
Retchtnann Salamon, Nagymező ucca 21. c- ! 
Róth és Kramnier, Váci út 34. 
Szabó József, Hegedűs Sándor ucca 8. 
Schuszter Ciyitla rL, Andrásay út 36.
Vogl Oyulj, Andrlyy út 29.

VII. k«rOM> •
Eddtnann Lipót, Erzsébet körűi 11 
Oaral Kálmán, Erzsébet kőrút 3Ó. 
Katona Vilmos, Dohány ucca 68.
Kovács Vilmos és Társa, Károly körút 'X " 
Meinl Gyula rt., Oaray tér 4.
Reisz Dávid, Klauzál tér 11/12, 
Ro»r.er Lipót, Thököly út 87. 
fiaidon Simon, Almásty tér 12. 
Várad! Győző, Akácfa ucca 59.

Vili, kerület:
Belopotocrkv Kálmán, Szigetvári ucca 
Éléstár. Rákóczi itt 1.
Meinl Gyula rt., Rákóczi űt 39. 
Melr.l Oyula rt., Baross ucca 73- 
Móry János, Üllői üt 34.

IX. kerülőt:
Garai Adolf, Ferenc körút 6. 
Metál Gyula rt., Ferenc körút 38.

X. kerttel:
Meinl Gyula rt, Felső Jászbei ínji út

Meinl Cy«U rt, Ottíl « n, 
Újpest r

Meinl Oyula rt., Árpid út 47.
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Nem lesz 
jéghiány a nyáron 
. lérrennek kloletel Janin* »í- 

fedik a eaükaígletet — A Jíg- 
j^írak teljes Usemmel dolgoznak

— 2 Hétfőt Bapló tudósítóidtól. —•

Tavaly nyáron a
Vendéglősöknek és 
gagj' gondot okozott

- * —; nnvhe téli

tejkoroskedőknok, 
a . háztartásoknak 
a jéghiány. A ta- 

viuvi~_ , időjárás miatt nem
tehetett"megfelelő mennyiségű természe
tes jogét elraktározni a környékbeli jég- 
rermokben. A jéggyárak viszont a szén
hiány miatt nőm tudtak elegendő mes- 
Mjrséges jeget előállítani. A vendéglősök 

kávésok csak feleannyi jeget kaptak, 
mint amennyit rendeltek és gyakran 
melegen kellett felszolgálniok a sört, ol- 
vadtan a fagylaltot. A magánháztartá
sokban valóságos ritka csemege volt a 
jég, ami pedig igen gyakran nem is cse
mege, hanem orvosságként vált szüksé
gessé.

Éppen ezért ja idén is nagy aggoda
lommal néz a főváros közönsége a nyár 
elé és félve veti fel a kérdést: lesz-e ele
gendő jég a nyáron.

Sietünk megnyugtatni olvasóinkat és 
közöljük, hogy minden jel /szerint idén 
nyáron nem lesz — jég-kérdés'*.

Idén ugyanis a helyzet teljesen meg
változott. Kemény telünk volt, a jégver
meket tehát szinültig megtölthették és a 
léggyáraknak sem kell már küzdeniük 
a szénhiánnyal, úgy hogy természetes és 
mesterséges jég is elegendő van Buda
pesten.

Érdeklődtünk az egyik nagy budapesti 
Jéggyárban, ahol kérdésünkre a követ
kezőket mondották:

— Az idei tél sokkal kedvezőbb volt a 
tavalyinál, úgy hogy akármilyen meleg 
nyarunk legyen, jéghiány nem lesz. Meg
rendelőink igényeit teljes mértékben ki 
tudjuk elégíteni. A környékbeli jégver
mekben annyi természetes jég van elrak
tározva, amennyi a budapesti szükség
letet junius végéig ellátja, még akkor is, 
ha mesterséges jég nőm készülne. Arról 
tehát szó sem lehet, hogy a tavalyi jég
hiány ázidén is megismétlődjön.

Megkérdeztük az Erzsébet Jég gyárban 
Is, hogy ml a helyzet.

— Jéghiány esidén egyáltalán nem lesz 
*- felelték. — Mindenütt van elég jég, 
Bgy kiló jég árát 1110 koronában álla
pította meg az Arvizsgáló Bizottság, 
mert a fuvarozási költségek és a mun
kabérek igen magasra szöktek fel.

Bethlen Rómába utazott
Pdris, máj. 13.

Gróf Bethlen István miniszterei 
nők szombaton a Claridge szállóban 
nagy teát adott, amelyre 40-en \ol 
tak hivatalosak: a Sorbonne és a 
College do Francé tanárai, Írók, la 
pok és folyóiratok szerkesztői, hír
lapírók.

Milliós csalásokat 
köveitek el hamis fuvarlevelekéi 

Megkárosított terménykereskedők — Az egyik 
tettest elfogták

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Az utóbbi idöbeh a főkapitányságra 
számos följelentés érkezett, hogy hamis 
fuvarlevelekkel terménykereskedőktől 
jelentékeny összegeket csalnak ki előleg 
címén és amikor a szállítás esedékessé 
válik, kiderül, hogy az illető termény
kereskedők csalásnak lettek az áldozatai. 
A rendőrségen rövid idő alatt tíznél 
több ilyen esetből kifolyólag indítottak 
nyomozást és a totteseket kevés kivétel
lel sikerült is kézrekeríteni.

Újabban Schön és Bánd terménynagy
kereskedő cég tett följelentést csalás és 
sikkasztás címen. Két héttel ezelőtt a 
cég irodájában megjelent egy Kornberg 
Lajos novfi fiatalember, aki gabonake
reskedőnek mondotta magát. Kornberg 
Schönnek azt az ajánlatot tette, hogy 
vegyen át tőle négy vágón terményárut, 
amely jelenleg Kerekegyháza állomáson 
tárol, erről fuvarlavelet. mutatott fel 
Schönnek, aki ennek alapján belement 
az üzletbe és az állítólagos kereskedőnek 
két millió koronát adott át.

A cég azóta egyro várta a szállítmány 
megérkezését, amely azonban egyre ké
sett. Közben Schön az uecán találkozott 
Korberggel, aki azt mondotta, hogy két 
napon belül a szállítmány meg fog ér
kezni, mert forgalmi zavarok miatt van 
csak késedelem a szállításban.

Schönnek, miután még négy napig 
várt, gyanús volt a dolog és az .egyik 
alkalmazottját lekiildötto Kerekegyhá
zára, hogy győződjön meg arról, mi 
okozza a szállítási késedelmet. A cég 
alkalmazottja el is utazott és azzal tért 
vissza, hogy Kerekegyházán Kornberg- 
nek semmiféle áruja nincsen elraktá
rozva és hogy onnan Kornberg megbí

'Á miniszterelnök vasárnap táj; 
gyalásokat folytatott Salvaga 
Raggival, Olaszországnak a jóváté 
teli bizottságban való képviselőjé
vel. Vasárnap este 10 órakor pedig 
Rómába, ntnzott. Fóliát/ pénzügy
miniszter még két napig Páriában 
marad.

zásából vagy címére egyetlen vagónt 
sem indítottak útnak.

A cég erre hamis fuvarlevéllel elköve
tett csalás miatt Kornberg ellen följe
lentést adott be a rendőrségen. A detek
tívek Kornberget. hamarosan megtalál
ták és előállították a főkapitányságra, 
ahol beismerte a csalást és elmondotta 
ennek a részleteit.

Eszerint Kornberg nem egyedül, ha
nem Pártos Sándor nevű állásnélküli 
szállítmányozási hivatalnok segítségével 
csapta bo Schönéket. Kimondotta, hogy 
egy alkalommal Pártos fölkereste őt a 
lakásán és egy fuvarlevelet mutatott, 
fel, amelyről ő maga sem tudta azonnal 
felismerni, hogy az hamisítvány. A fu
varlevél szabályszerűen volt kiállítva és 
bélyegzővel volt ellátva. Pártos elmon
dotta, hogy a. fuvarlevelet 6 hamisította, 
a hozzá való bélyegzőket ő készítette, 
hogy a hamis okmány réven jelentékeny 
összeget csalhatnak ki.

Az volt a tervük, hogy a kiesalt pén
zen azonnal külföldre szöknek és amikor 
a csalás kiderül, a rendőrség már nem 
érhet a nyomukba. Kornberg, aki tulaj
donképen ügynök, hallotta, hogy Schö- 
néknek termónyárura van szükségük. 
Nyomban elhatározta, hogy a hamis fu
varlevéllel fölkeresi őket és kétmillió 
koronát vesz fel tőlük előleg címén.

A terve részben sikerült is. A pénzt 
megkapta és azt megfelezte Pártossal. 
Azóta Pártossal nem találkozott Korn
berg éppen aznap akart elutazni Buda
pestről, amikor a detektívek érte jöttek.

Pártos már ügyesebb volt a társánál, 
mert egy nappal azelőtt, amikor a csa
lás kiderült, megszökött. A detektívek a 

lakásán házkutatást tartottak éa a CMk- 
rényben különböző felvevő állomásról 
hamisított bélyegzőt és üres fuvarlevc* 
leket találtak.

Bizonyos, hogy Pártosnak része van a 
többi fuvarlovél hamisításokba is, ezért 
a rendőrség megtette a szükséges intéz
kedéseket, a kézrekeritésére vonatkozó
ing. Amennyiben Pártost sikerül elfog
ni, úgy a tettestársait is hamarosan le
leplezhetik. A szökésben levő csaló ellen 
a rendőrség körözőlcvelet adott ki.

Kornberget kihallgatása után a rend
őrség letartóztatta és tegnap átkísórték: 
az ügyészség fogházába.

Angolellenes tüntetés Moszkvában
Hclsingfors, máj. 12.

(Havas.) Itt híre jár, hogy Moszk
vában az angol misszió előtt nagy 
angolellenes tüntetések voltak.

Még ha lámpással 
keres sem talál 

olcsóbb paplan for
rást mint Szalai a 
"Paplankirály" 
VÍI, Kertész u.35. szám

Strandfürdő Csillaghegy
Bátrak vagyunk a nagyérdemű közönség szíres tudo
mására hozni, hogy az Árpád strandfürdő Callian- 
hooy éttermét, kávéházit, cukrászdáját és hüffrjét 
átalakítva és újonnan berendezve a legkényesebb Igé
nyeknek is megfelelőleg, átvettük és azokat a hónap 
10-ón megnyitottuk. Ebód 4 óráin kapható. Uzson
nánál és vacsoránál záróráig, e hónap 12-től, va
sárnaptól kezdve a közönséget naponta a hírneves 
Toll Árpád teljes zenekara fogja szórakoztatni. 
A cukrászatot nyíregyházi Lengyel Nándor or
szágosan ismert elsőrangú cukrász fogja vezetni. Ki
tűnő francia konyha. Elsőrangú Italok. Polgári Arak

Kiváló tisztelettel Kranitz Gyula és Grosz Albert

VÁROSLIGETI

COLOSSEUM 
(KIS SZÍNKÖR) 
Az Artézi fürdővel szemben

Kőváry Gyula nagysikerű revüje:

Út a bolondház felé
Énekes és táncos operetté 8 képben 

J A taxák >
Kiefer Lujza m. v., Twy 
Gizi, Huszár Ilonn, Kőváry 
Gyula m. v., Sik Rezső, Rá
bök Győző, Cziszftr és Peti

Mulatságos, olcsó és nívósI 
Hnlyárakt 180—400 koronáig

A LÉLEK
Irta: BERKES IMRE

Valamikor a földön éltem és nagyon 
boldogtalan voltam. Egy szegény, sem
mirekellő ember sorsúnak voltam az 
osztályosa és én is, ő is szenvedtünk és 
sírtunk együtt. Szegény volt, mert nem 
volt fantáziája, semmirekellő volt, mert 
félt az élettől... És mindez én voltam. 
Az ember végül belefáradt a viasko- 
dásba, az ostoba és marcangoló küzkö- 
aésbe, öngyilkos lett és meghalt. És én 
felszabadultam.

És akkor elindultam, könnyűnek, tisz
tának és boldognak éroztem magamat, 
nem gondoltam többéi n földre, a földi 
emberekre és arra az emberre, akit a 
tirba taszítottam.

Keringtem, szálltam, úsztam a világ
űrben, megnéztem közelről a napot, nem 
féltem tőle, ismeretlen csillagok rejtel
mei érdekeltek, közöttük és rajtuk bo
lyongtam, senki nem látott engem és én 
mindent láttam.

És boldogtalan voltam, mert nőm vol
tam semmi: sem ember, sem virág, sem 
Ko. sem víz, sem erő. Lélek voltam ós 
nem voltam senkié.
^Klhatórozlara. hogy nj otthont ke- 

taUK11*"”'. ,futoltíuo újra. hoiy mog-
Ut ,6‘eten,et * uj életben u J 

TBd»kat’ nen> érdekel- 
virágokat 6o nem kellett ss illatuk, láttam eaodaaaép n«kot 

és nem irigyeltem meg az életüket.
. Egyszer egy rettentő béro körül ólál
kodtam. Szél járt arra, vihar és kegyet
len hideg. Kopár fák hajladoztak a 
viaskodó levegőben, száraz, rút bozótok 
zörögtek, mint csontvázak a kietlen vég
telenben és mély barlangok bensőjében 
sasok tanyáztak. OdasuTrantam és meg
figyeltem a sasok életét Tetszett nékem 
ez a magasság, ez a korlátlan függet
lenség. ez a zord és rabló élet, amelyet 
ezek a csodálatos madarak éltek. Az 
egyik saskeselyü fáradtan terült el fész
kében, olyan volt mintha a halálát 
várta volna. Sárga szeme fáradtan vil
lant meg, hatalmas szárnya! alig moz
dultak és aoél karmai összezsugorodva 
pihentek a sziklán.

Nagyon megsajnáltam.
És a következő pillanatban már én 

voltam a saskesely ü.
És ekkor nagyszerű harc kezdődött. 

Az öngyilkosra gondoltam és most kü
lönb akartam lenni minden sasnál, 
amely körülöttem élt és küzködött. A 
földön, ott lenn a mélybon megbuktam, 
itt fönn a magasban győzni akartam.

Vezér lett belőlem.
A legszebb és legerősebb őzeket én te

rítettem le, a logkarcsubb zergék az én 
karmaimban pusztultak el és a logfehé- 
rebb szőrű kecskéket az én horgos cső
röm ragadta föl a végtelenbe. A többi 
8M irigyelt engem. Meglostek, kifür
készték a szokásaimat, utánozták a szár
nyam csattogását 6s olyan bátrak sze

rettek volna lenni, mint amilyen én vol
tam. De gyakran póruljártak, sokszor 
véresen és csüggedten tértek vissza szlk- 
laoduikba és végül lemondtak arról, 
hogy versenyezzenek velem és vala
mennyien elismertek és imádtak.

S én büszke és gőgös lettem. Nem fél
tem a veszedelmektől, a vihartól, a vég
telentől. Szinte vadásztam valami titkos 
és előttem ismeretlen kalandra, sokszor 
hotekig bolyongtam vad tájakon, hogy 
megtaláljam azt, amit keresek és nem 
tudtam, hogy mit körösek.

És egyszer ogy rettenetes madár akadt 
az utamba. Szörnyű hangja volt, amint 
a bércek fölött úszott és olyan erője, 
hogy egy zord férfit elbírt a hátán. A 
többi madár félénken bujt el a szörnye
teg elől, de én elhatároztam, hogy fel
veszem vele a küzdelmet és megölöm.

Utánairamodtam és elértem. Egyszer 
fölöttem csapott el, máskor meg alám- 
keriilt. Az orrán valami irtóztafó forgó 
volt, amely csapkodó vihart támasztott 
körülötte. És ez széditőbb volt, mint a 
bérceg fergotegc. Milyén madár lehe
tett!... Nem láttam a csőrét és nem 
láttam a karmait. Nem láttam a szár
nyát és nem láttam a torkát, csak a vé
szes, meswrirehordó hangja zúgott felém 
és nem tudtam, hogy ez a hang honnan 
jön.

Vájjon mi lehetett ez!
És az ember, aki rajta ült, egészen 

másfél o volt, mint amilyent a földön is
mertem. Az sápadt volt, ennek vérvörös 

volt az arca, annak bágyadt volt a 
szeme, ezéből tűz villámlott ki, annak 
omlatag volt a teste, ezé izmos és kö
mény.

Nekiiramodtam ennek a szörnyű fér
finek és ki akartam szedni mind a két 
szemet Do ebben a pillanatban már 
újra testetlenül szálltam a világűrben, 
a saskesolyii hullája sebes vágtatósbau 
hullott lefelé, egy embert láttam füs
tölgő revolverrel a kezében s ez az em
ber egy repülőgépen íiiu

Megint nem voltam semmi. Jött az 
ismeretlen és megölto az ostoba sas- 
keselyüt Irigyeltem a gyilkosát, mert 
ez nem önmagát ölte meg, hanem azt. 
aki az útjába állt.

Nem tudom, mit csináljak.
A földön együgyű voltain ég meg- 

haltam, a bércen vad voltam és meg 
kellett halnom... Szállók, szállók és 
nem tud rólam senki semmit, nem vesz 
ószm senki, elvesztem.

Pedig én az életet akarom.
Szeretnék csodaszép virág lenni, Ha* 

run a] Hasid kertjében, do ott elszára
dok, vagy letép Seherozado kegyetlen 
keze.

Szeretnék cédrus lenni a Libánon part
ján, do félek az arábiai számumtól, 
amely kettétöri a derekamat.

Szeretnék óriási hal lenni az Óceán
ban, dn félek a kis ember szigonyától, 
•amely halálra sebez.

Legjobban szeretnék egy boldog ember 
szivében élni... Do tudom, hogy ez le
hetetlen ...

"hóna- Két óra alatt
lakéihoz Juttattuk -^^.„..„.7;.

------BUDAPEST IV. KERÜLET, KOSSUTH LAJOS UCCA 14. SZáM. - TILEPÓHSZÁM: 82-74

Aa felkeresi előkelő belvárosi irodán* 
kai. — Szobilát díjtalanul kiadjuk, 
ha személyesen, telefőnon vagy póstán

f
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Húszezer koronát nyerhet
•1 aki •

HÉTFŐI NAPLÓ
9naí l-örrf/icíő szántában megje 
lent kivágásokból,

Karinthy Fr'gyes tejét 

a lapunkban közölt árnyképe alap
ján pontosan összeállítja.

A feladat, megoldásának techni
kája igen egyszerű.

A kivágásokat kemény papiros
ra ragasztjuk s az árnyképre 
fcelyezee addig próbálgatjuk, 
míg azt teljesen és tökéletesen 

befedi.

Ha sikerült, a kivágásokat, össze
ragasztjuk - legkésőbb május 24-i'l 
a Hélfói Napló szerkesztőségébe 
küldjük.

A helyes megfejtési s a megfej
tők névsorát, május 2S ikl számunk
ban közöljük, ugyanakkor a nyertes 
nevét is, l.i a kitűzöl I. 20.000 km ollós 
dijat kiadóhivatalunknál azonnal 
felveheti

A Fővárosi Operettszinház 
egyik merénylője önként 
jelentkezett a rendőrségen 
Adorján Géza Ügyvéd kihallgatást 

kért a vizsgálóbírótól

w A Hétfői Napló tudósítójától. —

Mint ismeretes, ez év janiár. 15-én 
20—25 taghói álló csoport berontott 
n Fővárosi Operettszinház helyisó* 
gélbe, hogy ott, megakasztva az 
„Olivia, hercegnő** előadását, páni
kot Idézzen elő n közönség sorai kö
zött. Szerencsére a szír’az vezető
sége és Kosár y Ennny int. vésznő lé
lekjelenléte megakadályozta a me
rénylők tervét,

A rendőrség valamennyi gyanúsí
tottat, kivéve Adorján Géza dr.-t, le
tartóztatta és át kisérte az ügyészség 
fogházába. Adorján Gézát jóidéig 
nem lehetett kihallgatni, mert isme
retlen helyre utazótI. Az ügyészség 
néhány nappal ezelőtt készült el a 
vizsgálati indítvánnyal, melyben 
Márfíy Józsof bank t iszt viselő, Heff- 
ncr Gyula mérnök, Hozmctz Ferenc 
Károly egyetemi hallgató, Ilalkó 
Jósec f elboceájtott rendördljnok, 
Veress Géza munkásbiztositási dij
unk, Blazsek Albin felsőipariskolai 
hallgató. Böhm Sándor kerületi biz
tosítási tisztviselő, Bernolák Tibor 
dijnok, Adorján Géza dr. ügyvéd, 
Kaindel János zeneakadémiai nö
vendék, Tellrr János, Huszár 
György, Ott Mihály, Ncumayer TI. 
Mátyás, Kovacsics László soroksári 
íöldmivesek, továbbá két fiatalkorú 
gyanúsított ellen a vizsgálat elren
delését kérte. A gyanúsítottak most 
már valamennyien szabadlábon 
.vannak.

\ dórján Géza nemrégiben Buda
pesti-e érkezett és bejelentette a vizs- 
gólóhh-ónak. hogy bármely pillanat
ban hajlandó kihallgatásra jelent 
kcr.nl. A rizególóblró a héten hall
gatta kt Adorján dr.-t és a többi 
terheltet nmikorls kihirdeti előttük 
a vixsfdU tót elrendelő végzést.

Amíg a főváros egy bódét felépít
Az előirínyzott összeg négyszeresére van szüKség

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Kl iparosoknak régi panasza az, 
hogy ha a főváros valamit építtet, 
az építkezésnél csak az építkezési 
költségek kiutalása tart tovább. Ma 
a kiutalások lassúsága megöli a vál
lalkozót, az építkezés húzás-halasz
tásával viszont a főváros követ el 
öngyilkosságot. Eklatáns példa erre 
annak a bódénak a története, ame
lyet a tanácsi előterjesztésekből 
„stílusos és modern berendezésű 
ivócsai r.ok“-nak ismerünk és amely
nek az Erzsébet-híd budai hídfőjé
nél k'll felépülnie. Az építkezés 
azonban hol folyik, hol szünetel, de 
már tavaly augusztus óta tart. Elő
irányoztak pedig akkor uz építke
zésre 5,555.000 koronát ma pe 
dig kénytelenek 13,444.713 korona 
újabb hitelt igénybevenni, vagyis a 
mai mindenesetre <»p1 imisztikus 
számítások szerint 18,999.713 koro
nára van szükség.

A csaknem négyszeresre növeke
dett kiadásokat azonban nem kizá
rólag a korona áresése idézte elő.

A hivatalos körök kisdiákos vé
dekezésében, első okként a tavaly 
őszi „abnormlsan rossz, állandóan 
nedves, esős időjárás** szerepel, 
amely miatt nem lehetett az ivó
csarnokot a tol előtt tető alá hozni. 
Ennek a védekezésnek akkor sem 
tulajdonítanánk különösebb jelen
tőséget, ha közbe nem jön, hogy a

Kik nyaralnak a Svábhegyen?
Még tavaly milliókért bérelték ki az Összes lakásokat

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Rémesen tombol a drágaság. A 
mindennapi élet gondjai oly nagy 
terheket rónak a középosztály vál- 
laira, hogy’ a uyaralás lehetősége 
lassan kint néhány ezer kiváltságos 
ember luxusává alakul át.

Ma, amikor egy kappan ára 
annyi, hogy nehány évvel ezelőtt 
abból a mindennapi kappafogyasz- 
1 ássál együtt egy öttagú család tel
jes nyaraltatására bőven tellett, ma 
különösen érdekel mindenkit, hogy 
kinek jut pénze svábhegyi nyara
lásra?

A kíváncsiság vezérelt bennünket 
is a Svábhegyre és sétánk eredmé
nyeképpen elmondhatjuk, hogy nem 
csalódtunk: azt találtuk itt, amire 
számítottunk.

Kiadó nyári lakás már egyálta
lán nincsen és a legtöbb lakást már 
tavaly kibérelték oly kikötéssel, 
hogy a bérösszeg nagyságát a jövő, 
tehát a mostani nyár pénzviszonyai 
szerint fogják megszabni. Itt tehát 
már tavaly tisztában voltak a valo
rizációval. És ez annál érdekesebb, 
mert már tavaly legalább egy mil- 
1 Jócskát kértek egy valamirevaló 
lakásért és ennek dacára már tavaly 
mindon lakásnak akadt bérlője.

A Svábhegy kies útjain járva, 
lehetőség szerint összegyűjtöttük 
azok nevét, akik a nyáron itt fog- 
ják kipihenni a tél fáradalmait.

íme a névsora a boldog kiváltsá
gosoknak:

A Normafa ólon: Károlyi Imre gróf, 
érdi Kraubx Simon, Popper Károly, 
Goldberger Samu, Korpái Vilmos, L£ol- 
ez®r Sándor, Stern Alfréd keresk. tan.. 
Glückstbal Samu dr. tidv. tan.. Woin 
Dezső főv. biz. tag. és ifj. Ábrányi Emil, 
l’.cne Bence. Görög látván építész, Pu
lit *er Mór kereskedő. Kövess! Géza dr. 
egy. m. tan., Uuggenmacher Henrik, 
Schillinger Miksa, Horváth Llpót ke
reskedő:

I n Hollói úton: Flclschmaan József dr. 
i ügyvéd. Kaszab Zoltán kereskedő, Rei- 
, rnuuu Gyula kereskedő, Sebők Zsigmond 
<lr., Hegedűs Imó bankigazgató;

a Mátyás király úton: id. Chorin Fe- 
reu, ifj. Chorin Ferenc, Höpkéz Sándor 

j dr. ügyvéd, rétsági Tauncz Sándor,

geológusok és forrásszakértök óvást 
emeltek a forrásvíznek szivattyú
val való emelése 
latosképpen nem 
megkezdése előtt, 
ben jöttek rá erre 

ellen. Csodá- 
az építkezés 
hanem köz- 
a szakértők,

akik kijelentették, hogy a víz radio
aktivitásúnak megőrzése szempont
jából elengedhetetlen, a víznek ter
mészetes eséssel való vezetése. Hogy
ez a későn jött ötlet mibe kerül, erre 
nézve nincsenek külön adataink. 
Amíg azonban a szakértők működ
tek, a korona, rohamosan esett, a 
munkabérek és anyagárak pedig 
emelkedtek. Csodálatosképpen ki
maradtak az első költségvetésből a 
villamosvllágítás, gázvezeték, a mü- 
kőivókút, a külső járda és u kály
hák költségei, amelyek 8,444.712 ko
ronát tesznek ki.

Most azután speciális gépeket kel
lelt beszerezni. Hónapokon át foly
tattak tárgyalásokat az egyik szí
vattyúgyárral, de a végleges meg
állapodást az késleltette, hogy az 
ivócsarnok szintjének mélyítése a 
forrásvizek előretörése miatt kér
déssé vált. Valószínű azonban, 
hogy a hivatalos számítás e tekin
tetben is optimisztikus és valószínű 
az is, hogy az építkezés nem az elő
irányzott összeg négyszeresébe, de 
annál lényegesen többe kerül. 

Doutsch Ernő és Gábor, Goldberger J. 
S., Urbán S. L. szénkereskedö, Bethlen 
István gróf miniszterelnök, Andrássy 
Gyula gróf, Török Lajos dr. egy. tan., 
Zilzos Imre, Fodor Sándor, Nagel Mar
cell keresk. tan., Lévay Gábor dr. ügy
véd, Bencze Gyula dr, egy. m. tan, 
Breitncr Tódor kereskedő;

a Széchenyi-hegy uccdiban: Klebcls- 
berg Kunó gróf kultuszminiszter, Teleki 
Pál gróf, K. Kovács Gyula dr. egy. tan., 
Bergl Són dór, Lobmayer Góza dr. egy. 
tűn., a Schundu-(Karthausi)-villa új tu- 
ladoiiosa, Varga Amold kereskedő, Ro- 
scnbeyg Ármin, Büchler Vilmos bank
igazgató, Hoffmann Béla bankigazgató;

a Tündér uccuban: Hegedűs Lóránt és 
ifj. Hegedűs Sándor;

a Mdrtonhegyi úton: Dreher Antal, 
Mangold Béla Kolos, Várady Béla, Ná
dor Béla cukrász, Hoffmann Emil, Beck 
Jenő;

a Melinda úton: Scmtey Róbert dr. 
ügyvéd és neje Bokor Malvin írónő, 
Frank Artúr dr. orvos, Hevesi Lajos, 
Bádor Márk dr. orvos, Laub Lajos bank
igazgató. óbudai Freudiger Károly, 
Sáudor Pál, Buumgarten Andor dr., Gul
den Ferenc min. tan., Katona Zsigmond, 
Sehuler Vilmos és István, Roth Zsig- 
mond;

a Költő utcában: belátiui Braun Ar
túr iparkamarai elnök, belatinl Braun 
Rudolf, Lichtenbérg Kornél dr. egy. tan., 
Sajó Jenő;

a Szépkilátás úton: Kövessy Béláné, 
Párkány Frigyes dr. orvos, Virányi S. 
kereskedő;

a Diana úton: özv. Bérezik Arpádné, 
dr. Payer Irnrénó, Pálka Géza dr. orvos, 
Vécsey Gésa;

a Béla király úton: Dollingor Gyula 
. dr. egy. tan., özv. Glasner Mártonná, 
Andráasy Sándor gróf, Engl Ármin, 
Pásztor Dezső. Székely Ferenc udv. tan., 
Nagy Gj’ula dr. orvos, Lehel György dr., 
Proppor Ödön dr.;

az Istenhegyi-utón: Rottinann István 
dr., Mann József, Gutfreurid József, 
l’sctty lerenu nemzetgyűlési képviselő, 
Argauer János, Hermann Károly, Bol
gár Pál, I.andgraf Vilmos, Bascii Már
ton. Kovát® László.

A Svábhegyi uanatóriumbaH, 
mely Jakab László dr. vezetése alatt 
AU. a szezon még esik most van 
nicpiudulőban. De már kora tavasz
ul Is sokan voltak a szanatórium
ban. Az idén nagyrészt családostól

már itt. voltak, vagy jelenleg Is a 
szanatórium lakói, illetve a nyárra 
szobát foglaltak let

Halvány Károly báró, Hotelest KA- 
rolynó, Bessenyei Ferono, TÓMoai Pál, 
Jakab ffy Dezső, Lobmcyer Jenő, özv. 
.VdrAus Józsefné, Márkus Lilly zongora
művésznő, Góth Sándor és neje, id. Pé
kár Imre, B'ahl Oszkár, Stern Samu, 
Fo.V Lászlóné grófnő, Zichy Rafael gróf, 
Lukács László v. b. t. i., Dános László 
földbirtokos, Engl Jakabné, Guttfreuná 
Antal dr., Deutsch Sándor vezérigazgató.

A Svábhegyi Nagyszállót sok ne
ves pesti színművész keresi fel; így 
elutazása előtt itt volt pár napig 
Fedők Sári, továbbá Péchy Erzsi, 
Honthy Hanna és jelenleg is ott vau 
Magyar Erzsi. A szállóban a követ
kezők laknak és rendeltek meg ma
guknak szobát:

Tóth Mariska, Stern Lqcy, Baniberger 
Gyula földbirtokos, bástyái Holczer ’M- 
vadarué, Váradi Gyuláné, Szász Tivadar 
kereskedő, Ben de, Jen öné, Milller Jóná*- 
né, Stiller Mihály, Ungár Jenő Igazgató.

BmrwMima'BiamwiwMiMiafw wh '!■■■■■— 

Láítajnái* 

az újonnan megnyílt 
U^> 

edényHázat
VII, Király-utca 45. sz.

Impregnált É 
porköpenv.. 29.500 
gumiköpeny 35.000 

nagy választékban

Stern József Ri.-nál
Budapest IV, Kfclvin-fér 1 

Alapíttatott 1860

121-08 HemzBtl Royal Orfeum 12*l-6«
| Minden este fél 8-kor ■ nagyszabiiu májusi 
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Banda ülarci 
is Beje náci Kiss bajos 
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CAFE ■ RESTAURANT-BAN

VARJAS
EGÉSZ MÁJUS HAVÁBAN
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Naponta cstoYsö órakor 
csüt. szombat, vaslr- 
<*8 ünnepnap d.u. ?»4ó

Szenzációs 
nagy műsor
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Dijat tűztek 
a tejemre

Szekér poroszból, ló üget
S az este vak, az éj süket.

Zsolt Béla.

nrinat, 1W3 M'

Felvidéki esteH3REK

Egg ifjú szomjasan, vakon, 
Most mászik be az ablakon

Sátán sirassál a háztetőn, 
Asszony vetkőzik rcszkctőr,

Az úton ballag cgu alak, 
A nyárfák összehajtanak.

Arcot sikál a barna ág, 
Felhők alatt a holdvilág.

Polgár sirassál a vártetőn 
A hold rejtőzik rcszketőn.

Szekér porosMt, lő üget. 
Az estg vak, az éj süket.

Köd ülte meg a néma űrt, 
Tompán sikolt a postakürt.

Aludni bújt a vadmadár 
A haramia lesbe áll.

— A borotváltfejü nő. (Levél d szer-] 
kész tőhöz.) Kedves Szerkesztő ur! Pippa 
Pow, a bájös amerikai mozinüivésznő 
nemc-snk hogy levágatta, de le is borot- 
váltatta a baját.

— Tudja — mondta (ncgédeson oldalt
billentve ragyogó koponyáját) a kíván
csiskodó újságírónak — igy kifejezésre 
jut a női fölény, a kopasz nő jobban

Kedves Szerkesztő Ür,

ön azt állítja, hogy <czck a cserép- _____ _______
darabok, amiket tegnap este átadott imponál a férfiaknak. Legközelebbi 
nekem, az én fejem töredékei és repeimet igy kopaszon játszom . . . 
hogy mind megvan, össze lehet állt-1 a híradás végül még megjegyzi, hogy 

Aani belőle. Sőt még díjat is kapnék igen sok követője akadt a művésznőnek. 
érte: első eset volna; eddig csak — Jó, rendben ram A smokingomrd,jsz

USPXAFXIJ UVAMJU, —-------
zsüp külottot csináltatott anno daznmal, 

i elszívja a cigarettáimat, boxolni tanul j 
és holnap Icborotváltatja a haját. Azt 
hiszem igen hóditó lesz, és azon gondol- 

i ködöm, hogy elválok tőle mint feleség
től, hogy férjhez mehessek hqzzá. Ma 
me’gnéztem magam az ő lánykori ruhá
jában -- egész kedves feleség lennék. 
Ha pedig nem kellek neki, bánatomban 
elmegyek — szárazdajkának. Tisztelet
tel dr. Szomorú Férj.

— Pakots és Fábián beszámolója. Pa- 
kots József vasárnap délelőtt tartotta 
meg beszámolóját Mónwon, mintegy 

' 5000 főnyi hallgatóság előtt. Mint mon- 
' dotta, szordinót tesz a kritikájára és 
i halkltja a hangját, miként a nagybeteg 
.szobájában is lábujjhcgyen kell járni. 
' Az ország ma súlyos beteg, amíg Beth
len és Kállay odakint fáradoznak, a 

1 bírálatnak is csendesebbnek kell lenni.

rífre. etov LoK» vuiviu, vourv v”, .vuuuvu •
azért kaptam díjat, ha szétszedtem.' hordja, a legjobb nadrágom
Egyébként konstatálom, hogy ahoz 
képest, hányszor mondtam igazat, 
elég kevés darabra van összetörve 
a fejem. A díj -- húszezer korona — 
elég kecsegtető lévén, bevallom, 
egész éjszaka próbáltam megfejteni 
a rejtvényt, de úgylátszik, ered
ménytelenül — kétszer Shakespeare 
jött ki, egyszer meg Jónás, a víziló: 
végre rájöttem, hogy én erre alkal
matlan vagyok, — annyit törtem a 
fejem, hogy azt hiszem, hogy több 
darabot kap vissza, mint amennyit 
ideadott. Remélem törve a feje an
nak is, akinek végre sikerül majd, 
hogy az enyimet összeállítsa —■ ez 
viszont nem az első eset lesz. Ha 
mégse' sikerül, osszák cl az egészet 
a színigazgatók közt -- nekik nincs r.----- TL.au’
szükségük az egész főiemre, meg- Mintán Fábián
elégessek egg-ket jó darabbal ts. wu mondott bo,lílnoi6 bo»to<le.t Rákos- 
lobbet ezúttal ne kívánjon tőlem — 'palotán. Negyedi Szabó Béla üdvözölte 
ha már összetörték a fejemet, ne ki- : a kerület képviselőjét és rámutatott 
vánja, hogy cl is veszítsem — amíg arra, hogy Fábián már azzal Is nagy 
a szerencsés megfejtő vissza nem érdemet 
küldi önnek, nem kap tőlem cikket. ” ' 
Ön provokálta, mikor feldobta a 
kérdést: fej, vagy Írás? Tessék — 
itt a fej.

"szerzett, hogy megbuktatta 
Budaváry Lászlót. Fábián beszédében 
a városi polgárság nehéz helyzetét is
mertette, majd örömmel mutatott rú 
arrr. o körülményre, hogy míg azelőtt 
Rákospalota az izgatás egyik főfészko 
volt, ma nyugodt és polgárai a leg
szebb egyetértésben élnek. Fábián után 
Benedek János és Pakots József beszel
tek még.

— Az államrendőrség április havi je
lentése. A budapesti államrendőrség fő
kapitánya a székesfőváros közbizton
sági állapotáról és a budapesti állam- 
rendőreér. április hóban kifejtett mijkd. 
dóséról szóló jelentését elkészítette me
lyet a közigazgatási bizottság legköze
lebbi ülésének fog előterjeszteni. A je
lentés szorlnt a bűnügyi osztály az el
múlt hónapban 10.812 bűnügyi eset nyo
mozását fejezte be. Ezek közül 9405 
volt bűntett, 1117 vétség, 179 irányult 
ember élete és testi épsége ellen, 9231 
a vagyon ellen és 1202 volt az egyéb
fajta bűncselekmények száma. E szám
adatokban bemutatott bűncselekmények- 
bői kifolyóan a rendőrség az elmúlt 
hónap folyamán 591 egyémt helyezett 
előzetes lotartóztásba, s 23 fiatalkorút 
vett őrizetbe. A közlekedési rendőrség 
április hónapban vlllamoskocsi-flépöeon

I dljotta meg az eljárást Villamosjegyek- 
.bio. nai.riuri.nw mw.' «1Hvetott MUlUsok miatt 1M WH- 
A hivutalo, M1> mai Jen toltok MJelonttot. A iriente. -tarlü 
t "közöl, mely merenndt. ^tamol m itarlll, Mn.pbnn elSfor-

Híve
Karinthy Frigyes.

— A hercegprímás Budapesten. 
Dr. Cscrnoch János bibornok-her- 
cegprimás hétfőn délben a főváros
ba érkezik. Az cgyházfejcdelcm ked
den előkészíti a szerdai püspökkari 
tanácskozást, amelyen személyesen 
fog elnökölni, csütörtökön pedig, 
résztvesz a Szent István Társulat 
jubiláris díszközgyűlésén, amelynek 
elnöki megnyitóját ő fogja mon
dani.

— Masaryk felesége meghalt Prá- 
faból jelentik: Ma éjjel meghalt 
Masaryk elnök felesége.

— Jean de Bonnefan ina este Bu
dapestre érkezett A hírneves fran- 
?jia J,cföfl-fordító, ki az idei párizsi 
1 ctofi-iinnepségek legfőbb kezdeine-

II

B.'ezője volt, Becsben megbetegedett1 aprms nonapoau thimuvskajww*™™** 

? így csak ma este nyolc órakor ér-, való utazás miatt 2200 agyén ellen in- 
kezett a fővárosba.

— ‘A liázbérflzetés határidejének meg- 
Jwn.taHtaM. A J.
zárna rendeletét "közöl, mely megengedi, 

nngy a közszolgálatban álló vagy nyug- 
?ra® tisztviselők és egyéb alknlmazot- 

s ezek özvegyei, valamint a katonai 
k»«h ln!ot ^s nyugdíjasok az
ó",' «.«<! m,^us hó 1. napján osedékes 
* »23. évi Jnnlu, hó 10-lg HzothoMók.
- Krupp Bertát kilakoltatták a 

u ?,clak" A Vossischc Zeitung jo- 
eatóse szerint Krupp Berta asszony 
Llsl’u‘21. kl'?ult’ llo«y néery napon 
«lul ürítse ki a Hügel-vUlát

dnlt nevezetesebb bűnügyi esetekről, to
vábbá az áilamrendőrség főorvosi hi
vatalának működéséről.

— Zaáktolvajok. Az elmúlt éjszaka az 
Ügetőversenypálya egyik raktárába be- - -v— ----------------
törtek és onnan 100 darab zflbo0 ménveiről és felfogásáról számolt
vittek el. V.sárn.p délelőtt . Wk.p -j végül Fotnovic* Géza Petőfinek

WÍa'or^l'^ *. X a magyar néphez való viszonyát 
János M éves nnpssámosok szrm'lréhon. 'fejtegette és meeáltaplt ott a, h ogy n 

Mindkettőjüket clőz-tes le’ ’ «b.a n$P " WfŐivö válik Petőfi lelké- 
holyesték. i ben.

A vámnál villog vézna fény. 
Sötét a rá: os, mint a szé,

Barátom, a 
köztisztasági al
kalmazóit nagyot 
scrcintctt és sep
rője nyelére tá
maszkodva meg
állt.

5.*J — toen liejjes
dolog ez a fődre- 
farm, uram. Re- 
formáini kell má, 
mer mégis disz- 

nőséig, amit a főddel csináltak. Min
denki ide szemetel a fődre, de non 
ám úgy, mint békébe, hogy néha ta- 
láni is lehetett valamit, aminek ára 
vót. Ma má csak a szemétnek a szc- 
mctlyét hajlgájják cl, de abbul oszt 
anyi van, mint soha. A leveleket, 
amiket el dobónak ezer cafatra szag
gat tyúk elébb, hogy avval is több 

i seperni való legyen. Ámbár, nem 
mondom, akad azér most is, nagy 
ritkán. Máma például mijjen levelet 
leltem. Hogy aszongya: Tisztelt mű
vésznő, kiváltó szerencsének tarta
nám, ha színházamat becses fellépé
sével megtisztelné. Fellépési dijjul a 
kővetkezőket yan szerencsém fel
ajánlani. Diszlethozzá járatás két
százezer korona, ruha hozzájárulás 
a művésznő részéről kétszázezer ko
rona, jcgycladási hozzájárulás két
százezer korona, hirdetési hozzájá
rulás százezer korona, szerzőji díj 
hozzájárulás százezer korona, rende
zési hozzájárulás Ötvenezer korona, 
sörhozzájárulás a zenészeknek Öt
venezer korona, fájdalomdij hozzájá
rulás a többi szereplőknek ötvenezer 
korona, kikerekitési hozzájárulás öt
venezer kat onai, ÖSszezon egy miili- 
jó korona. Hát tessék má mondani, 
uram, mégis csak szép mesterség a 

i művészeti mesterség. Magam is má 
annak megyek, ha ezt cÜunonu Ne, 
te, ne, ennek is itt köll szemetelni, 
nem tutta vóna magárai vinni a 
Margithidig. No, istennek ajállom.

A ruténföldi magyar nemzeti 
kongresszus. A magyar pártok Mun
kácson kongresszust tartottak, mely 
impozáns méreteivel túlszárnyalta 
az eddigi össze politikai jellegű 
kongresszusokat. Resztvettek a fel
vidéki magyarság vezető tényezői, 
akiket az állomáson fényes fogadta
tásban részesített a város magyar
sága. A Csillag-szálló udvarán, ahol 
a kongresszust tartották, több mint i 
3000-en jelentek meg, Korláth Imre, 
a ruténföldi magyar pártok szövet
ségének ügyvezetője nyitotta meg 

1 hatalmas beszéddel a kongresszust, 
1 melyben erősen ostorozta azokat a 
magyar nyelven iró hírlapírókat, a 
kik a cseh kormány zsoldjában a 
magyar egységet szeretnék a Felvi
déken megbontani. Tarján Ödön a 
felvidéki jogpárt losonci elnöke a 
cseh kormány magyarlrtó közgazda
ság! politikáját ismertette, majd ■ 
Hokhv Károly kér. szoo. főtitkár a 
magyarság kultursérelmeit sorolta 
fel. Dr. Nagy Kálmán, Arky Ákos 
és Körmendy Ekés Lajos szólaltak 
még fel, majd Egry Ferenc a kis
gazdapárt, Kiéin Géza pedig a sze- 
pesiek nevében beszélt A kongresz- 
szus után bankett volt, amelyen a 
pohárköszöntőket a munkácsi rend 
őrség betiltotta.

— A Zrlnyt-gárda tagavatása. A 
Zrfoíj/i-0<frrf«, xnásnéven Országos Er- 
kötcsvédö Liga, vasárnap délelőtt tag
avató ünnepélyt rendezett. Stadler Nán
dor megnyitójában ismertette az egye
sület megalakulásának körülményeit, 
amdy bár csendben munkálkodott, már 
is fényes eredményeket tud felmutatni, 

i így a pesti erkölcstelen kirakatokat 
mcgtisxMta a rendőrség segítségével, 
a József körúti „csirke-korzót", amely 
az ifjúság erkölcsét rontó iskola volt, 
sséjjclzavarta, 20—25 Ízben sikerült a 
színházakban is megváltoztat niok az 
elveknek meg nem felelő részeket, csu
pán a filmeknél nem értok el eredményt 
az előzetes cenzúra miatt. Anita Berber 
táncainak betiltása érdekében is tevéke
nyen közreműködtek. A >ózscfvárosi bú
csún 13 esetben volt sziikr.ég a gárda tag
jainak közbelépésére. Az egyesület jóté
kony működését már a hatóságok is 
kezdik felismerni, mert ők sem ólom
botokkal küzdenek a társadalom bete
ges kinövései ellen. Ezután a gárda uj 
tagjai fogadalmat tettek.

— Az Akadémia ünnepélyes köz
gyűlése. A Magyar Tudományos 
Akadémia vasárnap délelőtt tartot
ta 83-lk ünepcjyes közgyűlését az 
Akadémia dísztermében. Petőfi em
lékének 6zetnelte az Akadémia ezt 
az ünnepélyt, melyen megjelent Jó
zsef főherceg is és Klébelsberg Ku
nó gróf kultuszminiszter. Berzeviczu 
Albert elnöki megnyitóbeszédét tel- 

’ jesen Petőfi Sándor emlékének szen- 
j telte s a magasszinvoralu megnyitó, 
. mély benyomást keltett a nagyszámú 
- hallgatóságban. Ezután Kozma An

dor olvasta fel „PettM-s2imfónia“ 
c4mü nagysikerű költeményét, majd 
Ferenc*!/ Zoltán tartotta meg érte
kezését, amelyben Petőfi életkörül-

özv. Darvas Pálné, szül. Löw 
Valéria fájdalomtól sújtva tu
datja úgy a maga, mint az egész 
csalódja novében, hogy’ forrón 
szeretett férje, a legjobb íiu és 
testvér,

Darvas Pál
tart, főhadnagy, a Knapp fém- 
kereskedelmi r.-t. igazgatója

fiatal életének 81-ik, boldog há
zasságának 7-ik évében a harc
téren szerzett súlyos betegségé
ben f. hó Í2-én elhunyt.

Drága halottunk hült tetemét 
ma, f. hó 14-én d. u. 5 órakor he
lyezzük örök nyugalomra a rá
koskeresztúri izr. temetőben.

Emlékét kegyelettel őrizzük!
Darvas József és neje nevelő
szülői, dr. Darvas István test
vére, Löw Sándor és neje apósa 
és anyósa, Löw Vilmos és neje, 
Löw Henrik sógorai ég sógor

nője.
Külön villamos indul a Rókus- 

kórháztól délután 4 órakor.

Hlrdet jflk és fizetjük a lehető legmagasabb árakat 

aranyért, briliíánsért 
ezflstért 80—160, koroná’g, HamJsfoaakőrt 1C00 
koronáig. GELLERT 1 EST VÉRE a. Eötvös ucca 6

'•"■Hőivé válik Petőfi leiké-

Esfertázj-sziHoda
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.OíWule Cittee-Rniaioinl* tulajdonosa
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A hét eleién: hausse — 
a hét végén: balsse

A kullssi *• Béca Irányítja a piacot — A hausaa rövid Idáig tartó 
ixarnypróbélgataaa — Mikor lesi tartós áremelkedést

Minden Jel arra mutatott, liosx as 
értékpiacon erőn hossz-mozgalom tan 
kibontakozóban. A hét elején, közvetle
nül fi rendezés! nap után, a kulimban 
crn, •' erővel tört kf a nagy ármozga- 
lom, amelynek torán a Salgó, Rima ár
lendülete adta meg a rendkívül szilárd 
alapirányzat felföld menő vonalát A 
kulimból kiáradó nagy szilárdság ter
mészetesen nem maradhatott hatás nél
kül a korlátpiacra sem, ahol különösen 
a szóv- és vaspapirok és a nehéz ipari 
értékek értek el lényeges áremelkedést. 
A Ganz-Danubiut újra elérts rég nem 
látott kétmillió ötózázezor koronás ár- 
szintjét, n Kőszén 400.000 koronáig emel
kedett föl Ari az Izzó túlhaladta a 100.000 
koronás árvonalat Is,

Általában az egész piacon át
lagban 15—20%-os áremelkedés mu

tatkozott,

A nagy áremelkedéseket a kontromln 
riadt fedező vásárlásain felül nemcsak 
u bankok, hanem a magánközönség fel
éledni Játszó vét alkodvo io fokozta, ame
lyet a hetekig taTtó baisss dermedtség
ben tartott. Lassanként megszűnni lát
szott a tőzsdén a aorozatos flzetéskép- 
tcflenBógck következtében beállott bizal
matlanság la és a vételi megbízások iá
méi tömogosern futottak b<i a tőzedoiro- 
dákhoa ói a bankokhoz. A piao meg
csappant forgalma egyre jobban mog- 
élénkült és az üzlcttolonaégtől és a gyér 
látogatottságtól tátongó értékpiaci te
rem újra benépesült.

A hausfio lassanként bontogatta ki 
Kíárnyait és a piac jobb irányzata biz
tató Jelenségekért: a kosztpéne már n 
szerdal rendezési napon is csúszott
visssa, sőt a rendezési nap délutánján a 
pénzt 1%-lcal is kínálták milliós tételek
ben anélkül, hogy’ az felvevő kerekre 
talált volna. Az erőn pénzkínálat követ- 
kezményoként a kosztüzletből kiszorult 
tőkék a prompt-üzletekben próbáltak el* 
helyezésre találni.

A múlt hét végén egymást követő két 
tŐZFwlei szünnap még jobban megerősí
tette azoknak a várakozását, akik egy 
további JendülotcN üzlotben és áremelke
désben bizakodtak, mart n két szünnapon 
tovább folytatódtak a véleményvásárlá- 
Hok fa az erős áremelkedések. Ezúttal el- 
ti'rőlog a múlt hónapokban lezajlott nngy 
ImuNBO-mozgalmaktől,

nem a Hitelbank, hanem a Keres- 
kedeimi Bank értékei adták meg az 

úrmozgalom ütemét.
'A piac ebből azt a következtetést pró
bálta levonni, hogy immár a Kereske
delmi Bank is feladta régi tőzsdepoliti- 
káját, amely Hitelbank népszerű árfo- 
lyamjuvitó politikájával szómban a ter
mészetes eg Intervenció nélküli árfo
lyamkialakulás álláspontján állott. Ilyen 
dőzuiények után a hót. legutolsó tőzsde
napjára mindönki rendkívüli szilárdsá
got várt és annál meglepőbb volt, hogy 
pénteken az egész vonalon elbágyadt az 
Üzlet és a sok piacra került áru a kur
zusokat olyan nívóra szorította viasza, 
fnint amelyen a néhány napig tartó im
már rövid lélekzetii hausse előtt állot
tak. Szinte megfoghatatlan és minden 
tőzsdei kombinációt megcsufoló ellent- 
mondásba jutott nz értékpiac. Ugyan
akkor ugyanis, mig a piao egyik sar
kában 1—1,4 között kínálták a legköze
lebbi kasszára a pénzt, a másik sarok
ban a Kőszén, Salgó, Cukor, Ganz, Izzó 
bukdáosolt lefelé nz árlejtön. Az ofcsó 
pénzro — mily ellentmondás — egy köze
pes kis bniaso keletkezett

A tőzsde közönsége természetesen sie
tett a váratlan irányváltozásnak valami
félő elfogadható magyarázatát adni. A 
legkézenfekvőbb az volt hogy

n bécsi piacon végbemenő árflnk- 
«náció Idézte elő nálunk Is a kibon
takozni készülő liaueee zrárnyzso- 

gését
ti csak átmeneti joieuségről van szó, — 
Bhugoztatták — mert s hétfői rendezési 

nap után — Ismét szilárd tőzsdenapok 
következnek el. Bárhogyan ie áll a do
log, annyi tény, hogy

a bécsi arbitrázs munkája ma, saj
nos, irányítani látszik a budapesti 

piacot Is
és ez az irányítás eddig nem Is fog 
megszűnni amíg olyan hatalmas spa- 
nungo! lehet csinálni az arbitrázspapi- 
rokban, mint jelenleg, A kulisz, amely 
a legutóbbi nagy hosszok alkalmával 
teljesen elveszítette jelentőségét szuve
rénül irányítja a piacot és a rajta vég
bemenő ideges árhullámzás

a bécsi és a budapesti tőzsdéknek 
egymásra való kölcsönhatása vibrál 
át és töri meg tőzsdénkén egy egy
séges alapirányzat kialakulásának 

lehetőségét 

Hivunnzzala Rex-lloyííol?
(Levél a Szerkesztőhöz.)

Tisztelt Szerkesztőségi
Mint afféle szeren estéién tőzsdejáté

kos, szokásomhoz híven s liéton 1s olol- 
vnstam az összes közgazdasági lapot. 
A-j egyikben azt a hírt olvastam:

— Vizes részvények. elmúlt héten 
ismét bevezettek a tőzsdém egy uj pa- 
pirt, amely nemcsak felviselt volt, 
hanem szinte úszik a vízben. A 
vizes részvény a Rex-Lloyd hajó- ét 
motorgyár rt. papírjai, amelyeket a Ba
log és Társai tőzsdebizom&nyos-cég ve
zetőt,' be. A Rex-hajógyár részvényei a 
startokig után rögtön havdriál kaptak. 
Alig van forgalom bennük, hánykolód
nak a tőzsde nagy vizén ét Balogék 
nem bizonyultak valami szerencséskezú 
kor md n yotok nak.

A másik meg ezt irta azokról a rész
vényekről:

• A Rexhojógyári részvények áremel
kedése. Hogy a legrosszabb tőzsdén is 
miként lehel sikerrel plaszirozni jó és 
biealmatkeltő papirost, arra élénk példa 
a Rex Hajógyár részvényeinek múlt heti 
premierje. Kétezerkétszáz koronával ve
zették be az vj értékeket és pár nap 
alatt minden technikai manőver nélkül, 
tisztán az egészséges, élénk keresletre 
négyezer korona főié emelkedett az ár
folyamuk, . Még feltűnőbb, hogy ezt a 
kurzust a papír a mostani beteg tőzsdén 
is tartani tudja. Ez a kétségtelen siker 
a papír kvalitásán felül azzal is magya
rázandó, hogy a részvény tisztességes, 
megbízható kézből került a piacra. A 
bevezetést ugyanis a Balog és Társai 
betéti társaság végezte. E cég nevéhez 
már számos jelentékeny plasszirozás fű
ződik s e mindenkor nehéz feladatot 
mindig becsületesen oldotta meg.

Kérdem most már:
1. Vizes vágj' nem vizes a Rex-Lloyd!
2. Emelkedott-o erősen a lanyha tőzs

dén árfolyamuk, avagy mindjárt a be
vezetésnél havariái kaptak!

8. Balogkezfick a Balog és táraa-eég, 
avagy pedig a bevezetés nehéz feladatát 
síken í ’ oldc’tn meg fenti cég?!

(Aláírás.)

A Schiller cég hitelezőinek 
viharos értekezlete

A fizetésképtelenné vált Schiller Pál 
tŐMdregyeaményes cég hitalrrőlvol — 
amint értesülünk — egyezkedni próbál. 
A cég Ügyvédje, dr. Sngel, pénteken este 
értekezletre hívta össze a hitelezőket Itt 
bemutatták elsősorban az inzolvens cég 
státusát, amely meglehetősen szomorú 
képet nyújt Ebből kiderült ugyanis, 
hogy a cég mutál koró íM millió passzi- 
rajával szemben eddig csak négymillió 
korona folyt be. A rég nagyobb hitelezői

között szerepel egy szegedi bank is, va
lamint több előkelő budapesti magánfél, 
akik a Schlüer-céggel kosztüzleteket bo
nyolítottak la A cég passzív szaldóján 
a dublóz követelések tétele mintegy har
mincmillió koronával szerepel. A hite
lezők gyűlése mindvégig meglehetősen 
nagy izgalmak közepette folyt le anélkül 
azonban, hogy eddig bármiféle egyezség 
jött volna létre.

Tőkeemelések — amelyek még 
mindig késnek. A Magyar-Olasz 
Bank tőkeemelését hír szerint még 
két héttel ezelőtt, elhatározták, 
amikor Castiglioni Cainilló Buda
pesten tartózkodott A tőkeemelés 
ennek dacára még mindig késik. 
Az Angol-Magyar Bank egy-két 
vállalatánál a Liptáknál és a Gló
busnál a tőkeemelést már szintén 
elhatározták. A Glóbus pontosan 
egy héttel ezelőtt megtartott igaz
gatósági ülésén határozta el a tőke
felemelést, Hogy eddig miért nem 
publikálták ezeket a tőkeemeléseket 
— erre várja a feleletet a tőzsde 
közönsége. A Magyar-Olasz és az 
Angol-Magyar talán egymásra vár
nak, hogy ki kezdje meg előbb a 
még mindig késő tőkefelemeléseket.

A Budapesti XIV* Árumlntnvásár. 
Utazási kedvezmény a román állam- 
vasutakon. Bukarestből sürgönyzik: Kö
vetségünk közbenjárására a román ál
lamvasutak budapesti árumlntavásárról 
vásárigazolvánnyal visszatérőknek 50 
százalékos vasúti jogykedvezményt nyúj
tanak.

Salamon Andor visszaérkezett kül
földi útjáról. Sálamon Andor, a Ma
gyar-Olasz Bank igazgató-főtitkára 
többhetes külföldi útjáról Párizsból 
a napokban viszaérkezett Buda
pestre.

Újabb egyezségi hír a Közútinál. A 
héten újabb határozott formában terjedt 
el az a hir, hogy a Közlekedési Rt. meg
egyezett a Közúti társasággal. Az egyez
ség szerint a Közlekedési Rt, átvenné n 
régi Közúti részvényeket 7500 koronás 
limitált áron 0.15 centimeoa magyar ko- 
rónakurzust véve alftpuL A tőzsde közön
sége ezt a hírt akarta eszkomptálnt a 
Közúti és Városi részvények újabb nagy 
favorizálásában, amelynek során a. két 
érték között állandóan mutatkozó marge 
megszűnt és mindkét papír elérte, sőt 
néhány száz koronával túl is haladta a 
8000 koronás árfolyamot

Kilencezer uj részvényt ad ki a 
Ganz. A nagy-Ganzban a közel na
pokban végbement erős vásárlások 
hir szerint azzal vannak összefüg
gésben, hogy a Ganz-Danubius alap
tőkefelemelés kapcsán 9000 darab uj 
részvényt bocsát ki és a részvénye
ket teljes egészükben a részvénye
seknek ajánlja föl — mindenféle 
szindikátusi üzlet mellőzésével.

Ml történik a Barótinál! A Baróti 
részvényekben hónapokig tartó üzlet- 
telonség után hirtelen erős üzlet kelet
kezet, úgy hogy 8000 koronáról 4000 ko
ronáig emelkedett. Egy hónappal ezelőtt 
tőkeemelés hírére szintén hasonló ár
mozgalom volt a papírokban, do akkor 
nyilván a bekövetkezett tőzsdei batese 
hatása alatí elhalasztották a tervbo 
vet‘, tőkeemelést, amely most, hir sze
rint. már a legközelebbi napokban újra 
esedékes lesz.

Budapesti XlV-ik Arumlntavástre 'A 
vásár iránt úgy a belföld, mint a kül
föld, kiváltképpen azonban a környékező 
államok kereskedői körében nagymérvű 
érdeklődés nyilvánul meg, úgy hogy n 
vásárnak nemcsak látogatottsága, hanem 
annak üzleti eredménye te biztosítottnak 
látszik. A vásáron kötendő üzletek meg
könnyítésére a vásár igazgatósága a 
magyar kormánynál kieszközölte, hogy 
a vásár területén az összes tekintetbe 
jövő hatóságok külön vásári kirendeltsé
get tartsanak fenn, amelyek a vásári 
látogatók kiviteli kérelmeit a formasá
gok lehető elkerülésével azonnal elinté
zik. A vásár területén ezenkívül deviza
központi kirendeltség is fog működni, 
mely a külföldi vásári látogatóknak 
nemcsak pénzváltó üzleteit intézi el, ha
nem a látogatóknak és érdeklődőknek 
mindennemű kérdéseire szakszerű útba
igazításokkal te szolgál és közvetíti a 
vásár alkalmából engedélyezett könnyí
téseket

Asanvépf 100 d* uU1 11 tl»tek (rnunramum > hlrtet<|M tnktfl, niMIIJOl I 1W SrtUU.Hrt, *r>< áHl • Hu>va<l MtHrMHIH,

A Cukorgyár Részvénytársaság Na^y. 
beeskerek fölemeli alaptőkéjét 6 millió 
dinárról 12 millió dinárra. Minden régi 
részvény alapján egy darab uj részvény 
vehető át darabonként 50 dinárért Az 
elővételi jog e hónap 17-től 26-álg gya- 
korolható a Magyar Leszámítoló- 
Pénzváltóbanknál. A Cukorgyár Rés?, 
vényei a belgrádi tőzsdén már forga- 
lom tárgyát képezik.

Láng L. gépgyár Rt. A f. hó 12-én 
megtartott közgyűlés az 1922. évre 
50% — 1M K* osztalék kifizetését ható, 
rozta el, mely folyó hó 14-től kezdődő* 
lég r. Magyar Általános Hitelbank bu
dapesti főintézeténél kerül kiűzetésre. 
Erii Nándor 6a Remete Géza ügyvezető 
igazgatók az igazgatóságba beválasz
tat-ak.

A Fonclére Általános Biztosító Intézet 
igazgatósága elhatározta, hogy a folyó 
hó 23-án megtartandó közgyűlésnek ás 
1922. üzletévre vonatkozó szelvénynek 
100 koronával (1921: 45 korona) való be- 
válfását fogja ’ inditványozni.

A Dunaharasztl-l Faipari Rt részvé* 
nyesei elővételi jogukat 1:1 arány, 
bán 540 korona és kamat leilze- 
téso ellenében május 19-ig bezárólag 
gyakorolhatják az OKH-nál, a Magyar* 
Amerikai Bank tőzsdeflókjánál, a? 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék* 
pénztárnál óo a vállalat pénztáránál 
Dunaharasztln.

NEMES LÁSZLÓ
LISZTN AGYKERESKEDÉSE

BUDAPEST
V, FALK MIKSA U. 8. KÖZPONTI IRODA: 

v. kér., nádor utca 88. szám 
TELEFON: 166-10, 61-82

Mindennemű 
lisztfajtáK malomárnál 

olcsóbban Kaphatók
THURÓCZY nyug, detektivföfelügyelő magán
kutató irodája bizalmas természetű ügyekben 
nyomoz, megfigyel, informál. Rákóczi út ötven, 

hét/B. Telefon: József 62—73.

Óriási árakat fizetek 
mindenféle férfi- és tisztiruhákért, feuérne- 
műkért, azörmebundákért, szőnyegeit. Blutnen- 
feld üzlet, Vili, kér., Népszínház ueca21. szám 
Hívásra házhoz Jövök. — Telefón József 22-48

Aranyakat2100 3500K-M bfilliánst, ézüstöt,„régiséget, mindenkinél drJT 
gábban vesz a KÖZPONTI ÉKSZERBEVÁLTÓ 
József körút 17. szám Telefónszám: József 61

íszenzde Bűtor 150.000 K-től 
ebédlők, konyhák azon alul 

I Vörösmarty c, 17. bútorgyári lerakat

Pretsch Vilmos órás*
Hamlsfosakat iSTmSX.-í 
legmagasabb naetwAla I Pretsch Vilmos órás* 

napiöron VEsáEIIi üzlet Rottenbllleruooa 
39. (Lövölde tér sarok) Űrajavltás I évi jótállásul

Beluirosl
Budapest IV, Ferenciek tere 4

Mindig a legolcsóbb!
SZÁZÖTVENMILLIÓ kor. készpénzhozomónnya 
ezer hold földbirtok-örökséggel férjhoz adná: 
leányomat. Megbízottam: Nagy Jenő házassá) 
irodája, Rákóczi út Ötvenhét/B. Telefon. (Céí 

nélküli levelezés.)

Ádám Károly
kizimunka- én fonílkereikedts
Budapest, IV., Kfgyfi acca 4. sx.

fiókja
Erzsébet Körűt 53.

(Klrily ucca sarkán)

megnyílt
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SZJNHÁZJ HÉT

mondjon, kérem, valamit Sebestyén 
bemutatójáról.
- Mondjak valamit! Bár tudnék. 

De sajnos alig tudok. Jó volt Kon
dor H>, Bella Donna, D Arrigó, Gól
lal. csak éppen az operett volt egy 
kicsit unalmas, pedig a derék Bródy 
Pista, mindent elkövetett^ hogy jó 
legyen, de hát elvégre, ő se tudhat 
mindent.

— t, a Belvárosi Sári bíróját
’Az már igen. Lássa ott olyan szép 

előadás volt, hogy minden dicséretet 
megérdemel. Pedig hát ott is sok 
elvak'odóssal készült el a darab, de 
a végén kiegyeztek, csak a szegény, 
tehetséges Baló Elemérnek nem ad
ták vissza a szerepét, amit elvettek 
tőle. Baló ugyanis nagyszerű volt a 
próbákon. Mindenki dicsérte, hogy 
így, meg úgy. Elemér, édes drága 
Elemér olyan nagyszerű vagy, hogy 
még. Sok ilyen szépet mondtak neki, 
amikor egy nap Somlay Artúr ki
jelentette, hogy Balótól el kell venni 
a szerepet. Persze mindenki sietett 
érdeklődni, hogy miért vették el 
szerepét, amikor kiderült a bűn, 
hogy Balónak kis keze van. Hát 
igaz is, kis kézzel nem igen lehet 
játszani. Úgy hírlik egyébként, hogy 
Baló Elemér, akinek az „Arnyha- 
lász"-ban emlékezetes sikerei voltak, 

‘átszerződik Bárdos Artúrhoz, a Re
naissance Színházba. De ez persze 
még nem bizonyos, hiszen ezt az esz
tendejét még csak az Apolló Szín
pad zárta be, ahol a héten vala
mennyi színésznek felmondtak. Un- 
gerl'cidcr ugyanis azt akarta, hogy 
az Apolló tagjai a nyáron át ven
dégszerepeljenek künn a Szigctszln- 
pádon, a Margitszigeten, viszont az, 
Apolló tagok kijelentették, hogy 1 
csak Kiemelt gázsiért hajlandók a ' 
rebbenő hőségben is játszani. Mi
után Ungerleider ezt nem fogadta 
el, a tagok meg a régi gázsit keim- 1 
selték, úgy oldották meg a kérdést, 1 
hogy felmondtak mindenkinek,

i
— Úgy hallom, hogy más szinhd. ■ 

iáknál is felbontják a színészek szer
ződését.

— Jól hallotta. Az Uniónál is vál- ■ 
iozdsok lesznek. Hir szerint 2Í ta
got bocsátanak el, akik között egy- • 
két ismertnevü színészt is találunk. ( 
A névsort a Blaha Lujza-színház 
premierje után adják közre. De ha 
már a szerződéseknél tartok, azt is 
elmondom, hogy Herényi Gabi, akit 
még mindnyájan ismerünk, levelet 
irt birtokáról az egyik fővárosi opc- 
rettszinház igazgatójának, amely
ben bejelentette, hogy a jövő szc- 
‘ónban, ha a direktor is úgy akarja, 
hajlandó egy operett főszerepét el
játszani. A válasz elment, csak eny- 
nyiböl állott: „Gyere Gabi!" Hallotta 
a legújabb örvendetes hirt Somogyi 
husiról!

la csak ki vele! Majd megrepo- 
(lek a kíváncsiságtól.

— Somogyi Nusi, házat vásárolt. 
Megunta már a főbérlösködést, el
határozta, hogy inkább háziúr lesz, 
■i vágya rövidesen teljesül is, mert 
a Úszóméit házra már alkuszik, alig 
néhány millió különbözet van csők 
rr„;eK eddit>i tulajdonos között.

^került megállapodni, akkor Nu- 
'!í™,,'n háztulajdonosként, üd-

ÍelrbM 1 k Tid' J° inaí’ mr,'d fl' 
Imr^'n ,c!’nondani’ hogy Pethcs 
Imre nemrégiben a Felvidéken ven- 

közbenfluxusa Kozoen
Amil'orálf!t°riU i£c?gi °Mfc<írraí-1 akiknek nem jutott az a szerencse, 

Iszakitott országrészben' hogy a nagy muzsikus társaságához

a két színész összetatálkozQtt, 
niás nyakába borultak és — ........
szégyen az — mindketten keserve
sen zokogtak. Pethcs és Beregi oda- 
fönn, a Felvidéken . . .

— Most záradékul valami vigabbal!
— Szolgálhatok azzal is. Az elmúlt 

héten egyik este megjelenő napila
punk élküldötte rajzolóját, egyik 
közkedvelt énekes primadonnánk
hoz, kivel éppen a napokban történt 
egy kis baleset, hogy annak portré
ját a lap részére megrajzolja. Mikor 
a művész elkészült a rajzzal, oda
nyújtotta azt a 
hogy aláírásával 
jós modell sokáig 
pén, majd hosszú,

primadonnának, 
ellássa. A bá- 

eltünődött arcké- 
. előkelő betűkkel 

rákanyaritotta manupropriáját. 
Ezután a következő kérdést 

tézte a rajzolóhoz:
— Aláírásommal közlik ezt a 

\pct?
— Igen! — mondotta, a rajzoló.
— Akkor örülök. Legalább a kö

zönség is tudni fogja, hogy ez a jól 
sikerült rajz, engem ábrázol.

„R tünemény
Szerző a darabiáról

„A tünemény”, amelyet Bárdos 
Artúr dr. színháza, a Renaissance 
holnap este mutat be a budapesti 
közönségnek: szatirikus vígjáték. 
Könnyed és mulatságos komédiát 
igyekeztem írni a kispolgári és po
litikai morál ingatagságáról, mai 
életünk előítéleteiről, arról a hazug 
világról, amelyben a törtetők, a ha
talomra és rangra vágyók élnek.

Darabomat hat nagy külföldi szín* 
ház fogadta el előadásra, de sorsa 
itt dől el Budapesten; itt kerül szín- 

;re legelőször és öt külföldi direktor 
fogja végignézni a premierét.

Egy drámaírónak, kivált egy kez
dőnek nem kis izgalmát jelent da
rabjának bemutatója. Mégis meg- 

1 nyugvással nézek „A tünemény” 
premiéreje elé. De nem mintha túl
zott önbizalmam lenne, nem mintha 
kétkedés nélkül bíznék a sikerben, 
írói képesógeimben. A. szereplők 
nagyszerű munkája, a színház pá
ratlan áldozatkészsége nyugtat meg. 
Bárdos Artúr dr. vezérigazgató a 
darabot jónak tartja, a szereplő mű
vészek szerepeiket szerelik, Simonéi 
Mária a fő- és címszerepben az 
igazi nagy művésznő elragadó biz
tonságával és közvetlenségével raj
zolja meg egy nőikarrier szédítő 
pályafutását, — Virányi Sándor az 
élelmes, stréber újságíró szerepében 
típust teremt — s a többiek — hu
szonhárom szerep van a darabban — 
cgytől-egyig művészetük legjavát 
adják.

A keret — Márkus László mesteri 
díszleteivel — káprázatosán pom
pás, Bérczy Ernő rendezése kifogás
talan s ha nem lesz sikere darabom
nak igazán csak magamat okolha
tom: rossz munkát végeztem. De ha 
sikere lesz a babér elsősorban Bár
dos Artúr dr. nagyszerű gárdáját 
illeti, amely minden valamirevaló 
darabot mindig győzelemhez se
gített.

AZ

Orbók Atilla.

A hét humora
A „Sárga kabát" mi tagadás — 

enyhén szólva — nem sikerült úgy,, 
amint art a beufentesek várták. A 
gyenge siker már a főpróbán is kivi
láglott, ahol Lehár is megjelent egy 
Béesbe került magyar i|jságíróval. 
Az újságíró a főpróba előtt állan
dóan Leltárral volt és csillogó ábrá- 
zattal tekintgetett körül azokoD,

egy-

tartózzanak. Az első felvonás le
ment, semmi siker, a második szin
tén, siker semmi, az újságíró óvato
san kilopódzott Lehár, páholyából s 
mintha sohasem tartozott volna oda, 
kérdezte a harmadik felvonás végén 
Lehárra mutatva:

— Ki ez az embert Olyan ismerős 
nekem!

In-

ki-

Egyik énekesszluésEühk nemrégiben 
ugyanabban a házban lakott, ahol ura éo 
parancsolója, Beöthy László. A nevét 
nem áruljuk el, inkább azt, hogy bizony, 
ha a rivalda lámpái kigyultak a színpa
don, a szóbant'orgó művész nem igen 
erőltette meg hangját és csak úgy be
szélve énekelt, mint ahogyan már egyik
másik bonvivantunk szokott. Szóval a 
művész egy házban lakott a vezérrel, 
akinél egy alkalommal estély volt és bi
zony a jó kedély hullámai átszűrődtek a 
falakon a már aludni vágyó lakók felé. 
A bonvivan, aki még csak nem is sejtette, 
hogy hol vigadnak, kiüzent inasával, le
gyenek Csendben, mert nem tud aludni. 
Beöthyék szobalánya átvette az üzenetet 
és jelentette a vezérnek, hógy a művész 
ur felüzent

— A művész ur! Valóban! — kérdezte 
a vezér. — No lám, hogy megjött a 
hangjai

A.z Unió fúszabója mSndta a Sárga 
kabát bemutatója után:

— No ezt még én is különbül meg
varrtam volna.

Az utóbbi meleg napokban rosszul 
mentek a színházak és a piros 
zsöllyeszékek unalmasan ásítoztak 
kettős rendjükben. Egy direktor így 
sóhajtott fel:

— Óh, bárcsak a „fagyos szentek” 
még hoznának néhány meleg estét.

RÖVID HÍREK
BÁLLÁ KÁLMÁN,

az intim Kabaré rendezője igaz
gató lett Sdtoraljaujh elyev.

AZ APOLLO SZÍNFAL
ha a Főherceg SánÖor-téren nem 
kap színháznyitóéi engedélyt, a 
jövő évre zárva marad.

EMKE KABARÉ, 
beszüntetik, mert a pincéből rak
tárt csinálnak a tulajdonosok.

MEDGYA8ZAY VILMA
néhány napra külföldről hazaérke
zett. Toljes Inkognitóban él, senkit 
sem fogad.

•

ÜRAY TIVADAR,
a Magyar Szinhifa tagja, a jövő 
szezontól kezdődően az eddigi hí
rek’ szerint a Nemzeti Színház 
tagja lesz.

RASKAI FERENC ’ 
hdromfelvonásos víg játékának elő- 
szőr Prágában lesz a bemutatója, 
azután Budapesten, a Ilenalssance 
Színházban.

•
TÁRNÁT ERNŐ 

lesz a Magyar Színház igazgatója.

• Operaberuutató a Városi Színházban. 
Leóncavallo hiro.i operáját, a „Zpzá“«t, 
pénteken matatja bo a Városi .Színház. 
A partitúra gazdag dallamossága, a 
hangszerelés ezer színe és a pompás 
szerepék megmagyarázzák azt az óriási 
sikert, amelyet a „Zazn“ eddig Berlin
ben, Newyorkbaa és Olaszország összes 
dalszínházaiban aratott A címszerepet 
Walter Rózsi énekli, kiviilo Bársony 
Dóra, B. Medvccky Bella, Szentinlhályi, 
Sárost és Palota? jutott hálás feladat
hoz. Az előadást. Dalnoky Viktor dr. 
rendezi é.» Ábrányi Emil vezényli.

• A Vígszínház Jövő hetének eseménye 
Max Pallenberg és a bécsi fíaimund- 
sxinház együttesének vendégszereplés, 
amely szerdán a HTtuwau előadásával 
kezdődik és bezárólag a követkozŐ ked
dig ta^í. A Wauwav szerdai, a Darda- 
melle, dér fíetrogene csütörtöki és a 
Herr Mlnizfer pénteki előadása hét és 
fél órakor kezdődik. Szombaton Das 
weltM Ldmmehen, vasárnap a Wauu.'au 
és hétfőn az Unbtstechliche kerül színre 
éjjeli előadásban 10 és fél órai kezdet-

tel. Kedden a tíérr Mintáiért isrpétlik 
7V» őyai kezdettel. Kedden érkezik meg 
a huszonötödik előadás jubileumához Az 
Ur szöllője. A John Gábriel Dorkman, 
a színház legújabb szenzációja hétfőn 
hét és fél órai kezdettel, szombaton és a 
jövő hétfőn hét órai kezdettek szerepel 
a műsoron.

• „A tünemény", Orbók Attila 3 felró, 
násos vígjátékénak premierje kedden 
lesz a Renaissauce-Szin házban. A rend
kívül érdekes darab iránt igen nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. A jövő há
tén még szerdán, csütörtökön, szomba
ton és pünkösd vasárnap is színre kö
rül a nagysikerűnek ígérkező vígjáték. 
Hétfőn, pénteken és pünkösd hétfőn 
este Szenes Béla brilliáns vigjátékát, a 
„Vgállomást", játssza a s/jnház, mely 
„A tünemény"-nyel váltakozva marad 
műsoron. Pünkösd vasárnap és hétfőn 
délután mérsékelt helyárakkal a „Tök
mag4' kerül színre Ilosvay Rózsival és 
Csortossal. Az előadások hétfőtől kezdve 
8 órakor kezdődnek.

• A „Szépasszony kocsisa** bemutató 
előadása. A Blaha Lujza-színház & he
tének eseménye lesz Rajua—Czobor új 
operettjének, a „Szépasszony kocsisá*'- 
nag a bemutató előadása. A rendkívül 
érdekes cselekményt! és hatásos zenójü 
operettet a színház szombaton mutatja 
be a közönségnek. A szereposztásnak 
érdekessége lesz, hogy az egyik női fő
szerepet Ötvös Gitta játssza, aki annak
idején a Király-színházban sok sikert 
aratott, A többi főszerepet Somogyi 
Husi, Vaály Ilona, László,, Tamás, Szír
mái és Borosa játsszák. A bemutató elő
adásig esténként a „Levendula" Szilá
gyi és Lippay romantikus operettje, 
tölti be a műsort. Pünkösd vasárnap 
délutánján éa pünkösd hétfő délutánján 
ugyancsak a „Levendulá‘‘-f adják, 3 
órakor mérsékelt helyárakkal, az esti 
előadások szereposztásában.

• A Diadalmas asszony hétfőn, kedden, 
szerdán, csütörtökön, szombaton és kö
vetkező hétfőn este folytatja diadalmas 
sorozatát, moly a Városi Színházat zsú
folásig megtölti. Kosáry Emmy ős Ki
rály Ernő, a színház kitűnő vendégei, 
Tisza Karola, Szikla, Horti és Sík pom
pád művészi együttese igazi művészt 
esemény. Vasárnap délután a „Bolond 
Istók", hétfőn délután a „Carmen" van 
műsoron.

• A Belvárosi Színház pünkösdt hete. A 
Belvárosi Színházban a „Sári bíró", Mó
ricz Zsigmond mulatságos vígjátéka és 
Savoir „Kékszakóll nyolcadik felesége" 
felváltva szarapol a műsoron. A „Sári 
bíró", Móricz darabja, hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, pünkösd vasárnap és pün
kösd hétfőn este kerül színre. A „Kék- 
szakáll nyolcadik felesége" kedden, pén
teken és szombaton kerül színre. Pün
kösd vasárnap délután a „Csipké“-t éa

. pünkösd hétfőn ^Az ütközethet adják, 
t Mind a két előadás 8 órakor kozdő- 

dik és mérsékelt helyáru.
• Nem hétfőn, hanem kedden délelőtt 

fél 11 órakor lesz a „Tünemény" főpró
bája a Renaissanee-szlnházban.

• A Marinka, a táncosnő hete lesz a 
Fővárosi Operettszinház jövő hete is.

, Minden este ezt a rendkívül mulatságos 
és dallamos operet (.újdonságot játszók. 
Pünkösd vasárnapján délután a Tatár
járást, Pünkösd hétfőjén délután a Kis 
grízettet ismétlik.

• Hella Moja vendégjátéka a Jardin 
d® Parisban. Hello Moja, a világhírű

! fllmmíi vésznő jövő héten Budapestre ér
kezik és május 16-án esto vendégszerep
lést kezd a Jardin de Parisban, melynek 
színpadán „A kém" cimü drámai szkecs- 
cset fogja játszani. A rendkívül érde
kes kis darab mellett műsoron marad a 
Jani és Panni cimü operetté is Biller 
Irénnel, Rátkai Mártonnal, Antal Erzsi
vel, Nádor Jenővel és Latahdrral a fő
szerepekben.

• Maupassanf-flhn — az Urániában. 
Ma 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10.10 óra
kor.

• A Mozgókép-Otthon e héten a Jókedv 
és nevetés otthona. Amerikai vígjáték
estéi jegyeiért ostromolják a pénztára
kat. A pálmáért vetekszenek Mary Pre- 
vost a „Kom minden csók egyforma" (5 
felvonás) és Giadys Watton n ..Rogény- 
hős“ (5 felvonás) cimü vígjátékokban. 
Sennet: a „Sheriff’* és az „Udvarló" 
chmü kétfelvonúsos burlcszkekben. (’áí, 
%6, %8, ’.ilO.)

• Manpassant-film — az Urániában. 
Ma 5, háromnegyed 7, fél 9 cs 10.10 óra
kor.

• A Kamarában ma és egész héten » 
legsötétebb Afrikában cimü szenzáción 
dzsungel-film befejezése kerül bemuta
tásra fél 5, negyed 7, 8 és 10 órakor.

• Maupassant-fllm — az Urániában. 
Ma háromnegyed 7. fél 9 és 10.10 óra
kor.
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Megverték az UTE-t
Vasasofi-UTE 2:1 (0:1)1

Az első osztályú bajnokság komoly as-1 Vívók veszik át a támadást s fölényii- 
PiránKának az Újpesti Torna Egylet I két végleg meg is tartják. Horváth és 
győzöl mos előnyomulásában vasárnap z‘”------ -n-o-WnnoV
váratlanul megállította a Vasasok derék 
csapata. Az l'TK erős küzdőiéin után 
♦•gy gólkülönbséggel kikapott a szorgal
mas munkáscsapattól, ahol mindvégig 
telkesen küzdött és győzelmével a legna
gyobb meglepetést keltette. Az érdekes 
mérkőzést több ezer ember nézte végig 

a Vasnsok győzelmét értékessé tette 
az a körülmény Is, hogy a bajnokságra 
törő ujpestíoket n saját otthonukban 

verték meg.
A játék Vasas támadással kezdődik, 

tebb ízben vestaályeson ostromolják Re
mete kapuját, do Katvxr, Takáca és 
Koffer mellé lőnek. Majd az UTE ke
rül fölénybe, csaknem odaszoritva ellen
felüket a kaptihoz. A 15-lk percben 
Bakion lefut, centerét I’riboj belövi. 
Majd ismét a Vasasok mennek át tá
madásba, de a szélsők beadásait a belső 
neetárok nem tudják érvósyesltoni. 
Úgyszintén nincsen eredménye a követ
kező UTE támadásoknak eem, melye
ket Rzidon, Prlboj és Paulusz vezetnek.

A II. félidő ogy ideig mezőnyjátékkal 
éollk el. A Takács-—Katzcr, úgyszintén 
a Prlboj—Sohallcr—Rzidon-akciók nem 
hoznak eredményt. A Vasas kezd ve- 
iraélyesobhen támadni, több lefutással 
erősen veszélyeztet, aminek eredménye
képpen a 12-ik peroben Minyó és a 35-ik 
porcben Katzcr révén egy-ogy gólt lő. 
Az UTE azután erősen küzd a kiegyen
lítésért. de a Vasas uédáme minden 
veszélyt elhárít.

Fre-BFC 3:3 (2:3)
FTC.-BTC 3.S (2:3). A BTC tórfölé

ben, mezőnyjáték után a 12-lk percben 
a lofirtó Halászt faultolják a a 16-os 
vonalon bolülr « nwgitélt 11-nst Póez 
belövi. Rá egy perero Zülci váratlanul 
megszökik o a kifutó Amsei mellett 
hálóba helyez) a labdát. Nemsokára a 
BTŰ isin ót gyönyörű támadást vozot a 
Pócz védhetatlen gólt lő. (14 p.) De a 
válasz nem késik soká, Tóth lefut, cen
terei s Kelemen (16 p.) helyezett lövés
ed kiegyenlít Majd ismét a BTC tá
mad • Takács handse miatti azabudrú
gást Amsei nehezen montL Majd Ta
kács felszabadító rugósából a FTC! csa
társora vmzélyczU-t. do Kelemen tiszta 
helyzetből mellé lő s Egri fejesét a ka- 
pulóc menti. A rendkívül változatos já
téknak megfolőleg a BTC vezet ismét 
támadást, ZiJici éles lövését Amsei bra
vúrosan védi, de kiütött labdáját 
Wraucher (25 perc) végleg a kapuba 
helyezi. Az FTO eddig gyengén szereplő 
Jmlfeora farméba jön o ellenfelét tal- 
Jiwen saját térfelébe szorítja, de a BTC 
közvetlen védelmo precízen hárít el' 
minden veszedelmet

A II. félidő BTC támadással kezdő
dik. ollanfelo kapuja előtti tumultus 
<*ak neheze® tisztázódik, miközben Am- 
rel két veszélyes lövést mont. Az 5-ik 
percben Hohweng hamisét vét, a meg
ítélt azabarugázból Blum 20 méterről 
véd hot ctl önül kiegyenlíti. Ezt hullámzó 
játéy követi, amely mind jobban FTC 
ÍMánnyó alakul ki. Sok veszélyes hely- 
mA adódik ellenfele kapujánál, több al
kalom kínálkozott a győztes gx>al meg- 
Meraw'.re, do o bol.6 cmUrok tJreta 
Myxotokot ronton.k ni hibóo lövMnk- 
kel, úgy hagy az eredményen nem tud
nak már változtatni.

Zuglő-JH, kgpt 4ti(2:1)
Az első fáj Időben s ZuglLóak sokat 

támadnak, csatársoruk igen tetszetősen 
kombinált. Habár Stelnor több helyze
tet ront, u 18-ik percben mégis mag- 
•a^rr.ík a vezetést. Neumajer hxfntÚMi- 
ból kavarodiui támad Gazda kapuja 
elölt, miből Befedik kímnyii goalt rúg. 
A gól fölvillanyozza a Vívókat s hir
telen leroharáeukbói Horváth (21 p.) 
hatalmai lövéwal klegyenUL Zugló tá
madásai folytatódnak, minek Séf esik lö
vése (42 p.) eredményt hoz.

A 11. féMdő után Zugló támadásával 
kezdődik. A csatárok kihasználják a 
kapué gyen go Játékát • a (8-ik 12-ik
perobeu) Vaozek gólt ló. Esek trión a.......................................      - ■------wv.ui/ m. isiaj Ruuvaim*. utuuflcnaoii Kivevő, az Kiadja 

» .IHUaOZEtr MhmrklMt te iwwH r$t. Ódor^Ktl..

I
Oliuger lövései hajszálnyira süvítenek 
a kapu fölött, do eredményt már nem 
tudnak elérni.

MTK-Mne 3 t O (110)
Az első félidő goaljához az MTK a 

MAC öngólja révén jut Különben fö
lényben van, de a védelem állja az 
ostromot

A II. félidő goaljait Molnár és 
Opata rúgják. A MAC minden kísérlete 
az eredmény szépítésére hiábavaló, a 
tehetetlen csatársor nem tud átjutni az 
MTK védelmén.

vne-Mnye3to (oio)
MAFC kezd erős iramban, de lassan

ként alább hagy vele s átengedi ellen
felének a vezetést A VÁC sokat támad 
n szép lefutásaival, de a centerezésok 
eredményes felhasználását a MAFC 
közvetlen védelme lehetetlenné teszi.

A 1L félidőben a VAU mindinkább 
kidomborodik, a játék logtöbbnyire a 
műegyetemisták térfelében folyik. Már 
n 3-ik percben Köves megszökik és goalt 
lő. A 35-ik percnek ismét eredménye 
van, majd a 44-lk perebon Boros fejezi 
bo a go a lókat.

Töpeftvís-KSC 1 ti (OH)
Kispest erős védelmén megtört a vas

utasok minden támadása. A KAC az első 
gólt a második félidő 8-lk percében 
rúgta, a Törekvés a 40-ik percben tudott 
csak kiegyenlíteni,

JJ. oszfjffyu mérkőzések
88FC-TTO 8:1 (2:0.) 

BEAC—BAK 6:0 (8:0), 
BTK-Poutás (1:4). 
UTSE-Husos 7:0 (9:0). 
KAOE-NSO 2:0.
Ékszoréez—VIL kér. 3:2.

ZlctenecSep tett az idei 
tűpvtvó bafnók

A tőrvívás kevésszámú, de lelkes 
közönségének ma délután jól sikerült 
versenyben volt része a műegyetem 
aulájában, ahol a Magyarország 1923. 
évi tőrvivó bajnoksága került eldön
tésre. Mindenki a tavalyi bajnokban, 
vagy a múltkor kiváló eredményt fel
mutatott Tóth Péter doktorban látta a 
győztest, a bajnoki küzdelem azonban 
Lichenecker dr. (MAC) javára dőlt el 
s öl győzelemmel biztosan nyerte a baj
nokságot Második Bchenker (MOVE- 
BSE) 4 győzelem, harmadik Tóth Péter, 

(MAC) lett.

atlétika 
n BBTE országos 
atlétikai viadala

Vasárnap délután rendezte meg 
Budapest Budai Torna Egylet a 
vaszl szetten első országos atlétikai mér
kőzését a klub széna-téri pályáján.

Úgy látszik, a közelgő párisi olim- 
piusz egyre jobban fokozza az atléták 
versenyző kedvét, mert a mai viada
lon te szokatlannl nagy számmal vettek 
részt a versenyzők.

Kulcsár, a MAFC kivjálő képességű 
bosearatáv-futőja, ma ismét jó formA- 

í bán volt s az ötezer métert csaknem 
rekordra futotta.

A részletes eredmények a következők: 
100 móteras síkfutás: 1. Tímár (FTC) 
méter előny ll.L 2. Pallaghy (MAFC) 
ni. a. 11.2. 3. Rttzinska (MAFC).
W0 tnélcrrs síkfutás Juniorok részére: 

L Bejczy (MAC) U perc 09 mp. 2. Ro- 
kor (MTK) 2 p, 10 mp. 8. Frlcdmann 
(ITC) 2 p. 11.2 mp.

Magasugrás II. osztályúak részére: 
I. Fidóecg (MAIT ] m. 78 cm., 2. PiU- 
pöky T. (MAC) 1 m. 73 cm. 2. Mus- 
káth (MTK) 1 m 68 óm.

100 méteres síkfutás 11. o.sA.r 1. Gál 
Foreno (MAC) 55.1 p. 2. Biglieru 55.4 p, 
X Karcag.

2000 mm. riXfufái II. oszt.i t Kádár 
B. (ESC) 6p. 04.4mp. 3. Görög J. (MTK)

dr.

a
1a-

8

11.7 mp.
Sulydobds jjunior): 1. Kuhn (MAO 

10.65 m. 2. Komor (MTK 10 m. 3. 
Ordögh J. (BEAC) 9.95 m.

200 m. gátfutás juniorok részére: 1. 
Munkát h (MTK) 27.4 mp. 2. Ujfaluczky 
(FTC) 28.8. 3. Rwricska 29.1

Távolugrás (junior): 1. Farkas (BKAO 
6.21 2.TÍmár (FTC) 6.20), 3, Balogh
(LAKÉ) 6.02.

110 ni. gátfutás (junior)): 1. Püspöky 
(MAC) 16.8 mp. 2. Kilény i 18.2.

Diszkoszvetés. 1. Pápay (MAC) 40.24 
m. (7 méter előny). 3. Petrasoveczky 
(MAC) 38.46. (8 in. előny.)

5000 m. síkfutás. 1. Kulcsár (MAFC) 
15.40.8 p. 2. Csitbay 15.51.8 p. 3. Uglár F. 
(FTC) 15.57.5 perc.

200 m. síkfutás juniorok részére. 1. Va- 
lentiny (LASE) 24.3. mp. 2. Pilótás 
(MAC) 25 mp. 3. Hlatty (MAC) 25.2 mp.

iXSOO méteres staféta II. oszt, részére. 
1. MAC csapata 8 p. 27.3 mp. 2. MTE 
csapata 8 p. 56 mp. 3. ESC csapata 8 p. 
52 mp.

Az MTK csapatát diszkvalifikálták.

Úszás
Országos középiskolai usző- 

verseny
Néhány vidéki középiskola nszócsapa- 

tának közreműködésével zajlott le a 
BKAC bajnoki versenye, amelyen a kö
zépiskolások jó eredményeket értek el.

100 méteres gyoruszóverseny: 1. Csele 
1 p. 7 mp., 2. Jung 1 p.8.4 mp.

100 méteres mellúszás: 1. Jung 1 p. 
26 mp., 2. Farkas 1 p. 27 mp.

100 méteres hátuszds: L Hlavacsek 
p. 22.2 mp., 2. Bicskey 1 p. 23 mp.

100 méteres gyorsuszás: 1. Bicskey 
p. 59 mp., 2, Szigricz 6 p. 63 mp.

1

5

Ricsay nyerte 
a Millenniumi dijat
A versenyek kezdetéig folytono

san szakadó eső nagyon sok sports- 
mant elriasztott az alagl kirándu
lástól s még igy is roskadásig tel
tek meg a tribünök. A nagy érdek
lődés a Millennlum-dijnak minden 
idők klasszikus futamának, az ow- 
nerek álmának szólott. A nagy díj
ra 12 telivért nyergeitek fel, akkora 
szám ez, amekkora az utóbi években 
nem fordult elő. Pompás látvány 
volt a 12 gyönyörű telivér elvonu
lása a bírói páholy előtt. Szemre ki
tűntek Pásztorfiú, Col. Romanelli 
és Mamlasz, míg Ascanio, a nagy 
trófea egyik favorltja, mintha túl- 
fitt lett volna, A téli favoritot, Bal- 
binust, amelyet favorit pozíciójáról 
az utolsó napokban Ascanio leszorí
tott, a versenyt megelőzőleg ismét 
nagy pointekkel keresték, úgyhogy 
Ascanioval egyforma oddszal indult 
a küzdelembe. A start mindjárt az 
elő kísérletre sikerült, csak Gangos 

I maradt ott 1—2 hosszal. Persze barna 
kalauzol Oda neki, Túrán, Ricsay, 
■Pásztorfiu, Lavendel II, Mamlasz és 
a jól zárt mezőny előtt A rövid ol
dal közepén a vezetők visszaesnek, 
Pásztorfiu és Balbinus verve vannak 
fordul be az egyenesbe követve Bal
binus és Ricsay által. A táv előtt 
Pásxtoflu és Balbinus verve vnnnáE- 
Ricsay veszi át a vezetést, a. tribü
nöknél Ascanio is utat kap, de. erős 
küzdelem után félhosszal verve ma
rad. A mesterien lovagolt Col. Ro- 
manelli lesz harmadik, Lavendel II. 
előtt amelyet Oda neki követett; 
Balbinus hatodik. Mamlasznak volt 
a táv előtt egy jó momentuma, de a 
visszaeső Balbinus lekeresztezte, 
mire lovasának Mamlaszt, kissé visz- 

kellett fognia, úgyhogy majd 
térdreesett A győztes pedig közvet
len a cél előtt annyira a barriérhez 
tapadt hogy majdnem felbukott. 
Ricsay győzelme nagyon népszerű 
volt áldozatkész tulajdonosának, 
akinek ownersége második évében 
„Millenniumit** sikerült hazavinnie, 
a mázsaházban élénk ovációban 
volt része. A győztes idejo 1.58’/s 
volt, ami tekintve a mély pályát, jó 
időnek mondható. A nap többi ver
senyei sem hoztak sok örömet a fo
gadóknak. Bamsch&blt kivéve, az

3X70 m. vegyes staféta verseny: 1 TV. 
kér. főreáliskola, 2 p. 37.4 mp„ 2. Egri 
főreál 2 p. 42.64 mp., 3. Izabclla-utcai 
kereskedelmi iskola.

Műugrás: 1, Vajda 102 pont 2. Bukáz 
100 pont.

10X70 m. staféta: 1. Egri főreál 8 p. 
45 mp., 2. IV. keer. füredi 9 p. 20 mp.

Vizipóló: IV. kér, főreál~Felsőipar* 
iskola: 4:0 (2:0),

Boxolás
Nemzetközi őoxmérkdiét

Ma délelőtt a Fővárosi Cirkuszbad 
rondazott box mérkőzés nívós, élvezetes 
és sportszempontból értékes is volt, 
Végre minden. párnak megfelelő ellen
fele volt, a vívók hazájukban jó hírnév
nek örvendenek s amit ma produkáltak, 
azzal az ökölvívás közönsége meg lehe
tett elégedve.

Máté Károlynak, a fiatal magyar pro
fesszionista boxolónak ma volt a negye- 
dík nemzetközi mérkőzése e mind a töh- 
bit, ezt is fölényesen nyeri a meg. El
lenfele F. Kovarovic becsületesen állta 
a harcot s bár erősen vérezott, a küzdel
met mégsem akarta feladni.

Tóm Jöngensent már láttuk Pesten, 
ma jobb volt, mint a télen, de állóké
pessége máig sem javult e bár lúbtcch- 
nlkája és a kötélmollettí harca tökéletes, 
az ütések ellen kevésbé vértezett, mint 
W. Teybold, aki a nyolcadik menetben 
knock autolta ellenfelét.

Rózsa helyett Hirschberger bajor baj
nok állott ki Huber ellen s 10 meneten 
keresztül szívós küzdelem után ponto
zással vesztette el a győzelmet.

Erik Köhler, a légsulyu bajnok még 
alig 17 éves, do máris rutinosan dolgozik 
b Bann fölött szép győzőimet aratott, 

összes favoritok lemaradtak. Az 
utolsó futamban a favorit Bia 4 
6tart pillanatában megfordult.

A részletes eredményt itt adjuk;
X. 1. Bamschabl (8:10) Esoh. 2. Co- 

rcna (2?4). 3. Gondatlan (5). 4. Lorraino 
(4), 1% h. % m. Tót: 200:320,

II. 1 Reintíntin (5) Szabó L. II. 2. Spl- 
notto ((4). 3. Csapodár (4). 4. Bianka) 
(8:10 r.). F. m.: Vulpia (10), Koncsi (4)', 
Merengő L (16). 1 h, fojh. Tót.: 200; 
2041, 360, 320, 380.

III. 1. Ricsay (6) Szabó L II 2. Ascanio 
(2’/»). 3. Col. Romanelli (8). 4. Lavendel 
II. (6). F. m.: Bolbinus (2’/«), Pásztorfiu 
(10), Persze barna (16), Ébredj magyar 
(12), Oda neki (20), Túrán (50), Gangea 
(20), Mamlasz (6). ¥» h., 1% h. Tót: 200: 
1480, 420, 340, 400.

IV. 1. Szélrózsa (3), 2. Bombnliu (8), 3, 
Ergo (3%), 4. Sándor (4), F. m.: Szeh 
vény (8), Carmelito (3#), Gourmet (i)t 
Morningstar (12), 1% h, 1% h, Tót 
200:900, 320, 400, 320.

V. L Ciha (3), 2. Sakk-matt (2), 3. Va4 
Victis (3), 4. Szándék (6). F. m: Vesz
prém (6), Rozsnyó (12), Simonette (6), 
Csengő (12), Kétes (10), My Pett (20), 
Nerc (5), % h. 3. h. Tót 200:1440, 300, 
240,-210.

VI. 1. Áfonya (8) Nagy G. S. Donná 
Magda (2‘A). 8. Prím (8). 4. Aprés (4). F. 
m.: Deriire-boru (6), Bla (2Vi), Integri
tás (10), Mönschberg (6), Negrese o (16), 
Adi (25). Fejb., l’/» h. Tót.: 200:2080, 500, 
340, 660.
t

Bduard nyerte a bécsi 
ügetOderbyt

Bi.-í, máj. 15.
A 80 millió koronával díjazott 8300 mi- 

teres osztrák ügetőderby eredménye M 
következő: 1. a Bossios-istálló Eduard 
nevű lova, hajtotta Wlldsbtre (1 pere 
28.9 másodperc), 2. Dortha, 3. Kottlng< 
brunn. összesen 7 ló futott

FÉRFIRUHÁK

legfinomabb Liviidben, kiesen és 
mertek után, meglepő olcsó árban 
FEHÉR M. MIKSA, Károly künitiö

Kiadja: „Hétfői Napló- lapMadótállaUi
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