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JT királyi pá 
(Budapesti tudósitónk télefotijelerijéseJ 

Károly király és Z % királyné csütörtökön 

reggel, udvartartásukkal Budapestre érke-

eett. Az ud'vari vonat félnyolc órakor robo-

gott be ,a nyugati pályaudvarra Décsey üz-

letvezető Vezetésével. Hivatalos fogadtatás a 

pályaudvaron nem volt. 

A kora reggeli szürkületben a pályaud-

var fedett csarnokában Tolmy Kornél ál-

lamtitkár, az államvasutak elnökigazgatóía, 

dr. Bárczy István polgármester, Boda DezSő 

főkapitány, Ofnpr üzletvezető, Nagy Károly 

detektivfőnök, Skutepky Emil állomásfőnök, 

Petfrsdn János rendőrfelügyelő és néhány 

(hírlapíró várta az uralkodópár vonatát. 

Károly király leugrott a vaggon lépcső-

jéről, lesegítette felséges bitvesét és azután 

szalutálva, előbb Zágonyi Samu százados-

nak, a nyugati pályaudvar állomásparanes-

uokának jelentését hallgatta meg, azután 

Tolnay Kornéllal fogott kezet, majd Bárczy 

István polgármesterihez lépett, a kivel hosszú 

ideig beszélgetett. 

A felség .közölte a polgármesterrel, hogy 

örül, hogy ismét Budapestre jöhetett. Az-

után a szcninségről beszélt. Károly király 

többek közt azt .mondotta Bárczynak, hogy 

ő maga is intézkedett a széninség enyhítése 

dolgában. Bárczy erre megjegyezte, hogy a 

felség kegyes intézkedései valóban lényege-

sen enyhítették ,a széninséget, amely most 

már egyébként nem okoz annyi aggodalmat, 

mert az időjárás .enyhébbre fordult. , 

iA felséges ur ezután a szegény nép ellá-

tása s elsősorban a liszadagoMsok és a hús-

kérdés iránt érdeklődött s megkérdezte azt 

is, hogy a népkonyhák jól működnek-e. A 

polgármester azt felelte, Ihogy hiis bőségésen 

vffl, csak az ja baj, hogy drága• A szegény 

Géposztálynak elsősoriban megfelelő liszt-

mennyiségre van szüksége s a főváros azt 

az óhaját fejezte ki, hogy a lisztadagókat a 

.jövőben se kisebbítsék, mert p kenyér a sze-

gény néposztály legszükségesebb és legol-

csóbb tápláléka. 

Károly király végül Boda főkapitányt 

/üdvözölte. Vele is közélelmezési dolgokról 

beszélgetett. Azután megkérdezte, hogy 'mi-

lyen pz egészségi állapota, teljesen lázta-

lan-e már? A főkapitány többek közt azt fe-

lelte, hogy egészségi állapota lényegesen 

javult. s , 

Zita királyné mosolyogva fogadta az 

urak üdvözlését és szintén beszélgetett rövid 

ideig mindegyikükkel. , 

A királyné szintén felemlítette ..a polgár-

mester plőtt a szénikórdést és érdeklődött 

aziránt, jhogy vannak-e még bajok a szénel-

látás körül. Bárczy István polgármester a 

királynénak is jhálásan megköszönte az ér-

deklődést és jelentettei, hogy a szénellátási 

zavarok lényegesen enyhültek. 

A király a fogadtatás végeztével, fele-

ségének oldalán, az udvari várótermen ke-

resztül a kapu előtt álló automobilhoz ment 

és Jelhajt.atott a királyi palotában. A királyi 

pár után t herceg HohdrUohe-Schiltingsfürsú 

első főudvarmester, gróf Czernin Ottokár 

külügyminiszter, herceg Lobkovitz Zdenkó 

főhadsegéd, báró Prfleszky Károly, az ud-

vari gazdasági hivatal főnöke és a többi ud-

r Budapesten, 
vari méltóságok ültek be a sorban álló ud-

vari kocsikba. Huszonnégy udvari kocsi 

Vitte fel a király kíséretét a .várba. ( 

A nyugati pályaudvar előtti téren sokan, 

várták a királyt és királynét. A tömeg meg-

éljenezte az uralkodópárt. , 

. (Kihallgatáiok a királynál) 

A király a délelőttöt kihallgatásokkal 

töltötte el. Elsőnek ma reggel félkilenckor 

Beöthy László volt kereskedelemügyi mi-

niszter, a munkapárt alelnöke járult .a király 

elé. Félórával később báró Vojnich Istvánt, 

a munkapárt alelnökét, 10 órakor pedig gróf 

Tisza István miniszterelnököt fogadta ,a ki-

rály. Féltizenegykor Balogh Jenő igazság-

ügyminiszter jelent meg kihallgatáson, tizen-

egy órakor at következő sorendben járultak 

a /király elé: herceg Esterházy Miklós, gróf 

Széchenyi Gyula, gróf Csekonics Endre, 

gróf Apponyi Sándor, gróf Széchenyi Béla, 

gróf Andrássy Sándor, gróf Festietich Pál , 

Váípdy Árpád kalocsai érsek,' gróf Bánffy 

Miklós, gróf Bethlen István, gróf Bethlen 

Ödön főispáni, gróf Chotek Rezső, gróf Es-

terházy László, Hideghéty fmre horvát mi-

niszter, gróf Klebelsbeyg Kunó közokfatás-

j ügyi államtitkár, báró Kürthy Lajos, a Köz-

élelmezési Hivatal elnöke, Simonisit,s Elemér 

a képviselőház alelnöke, .gróf Széchenyi 

Emil, gróf Teleki Sándor, Szegády-Maszák 

Aladár udvari tanácsos és végül Róth vár-

kapitány. 

Délután h'áro'm! órakor a király Sopron 

vármegye és Sopron város küldöttségét fo-

gadta, negyed négykor Sándor János bel-

ügyminiszter, fél négykor pedig Teleszky 

János pénzügyminiszter járult a király elé. 

A soproni küldöttség arra kért engedel-

met, hogy a most épülő uj kaszárnyát a ki-

rály neVéről nevezhesse el., , 

(A királyné láíagMúsd 

Auguszta főhercegnődéi.) 

Zitfl 'királyné egy órával később, Ihogy a 

várban elfoglalta lakosztályát, KáUay Erzsé-

bet udvarhölgy kíséretében automobilba ült 

és elhajtatott Auguszta főhercegnőnek a vár-

ral szomszédos palotájába. A királyné egy 

félóráig időzött Auguszta főhercegnőnél, az-

után visszatért „a királyi palotába. 

Később a királyné Kállay Erzsébet ud-

varhölgy társaságában meglátogatta Bencur 

Gyula festőművészt. Blőiször háromnegyed 

óráig, majd 10 perc szünet után félóráig, 

majd ujab öt perc szünet után ismét féórát 

ült. Bencur kiijelentette Bencur kijelentette, 

hogy a király, a királyné és a trónörökös 

életnagyságú arcképét festi a koronázási 

kosztümben. A királyné hétfőn délután is-

mét megjöleniík Bencurnál. 

A királyné délután 3 örako/r Kállay Er-

zsébet udvarhölgy kíséretében meglátogat-

ta ia szemészeti klinikát, majd az I. II. és III. 

számú sebészeti klinikákat. 

Délelőtt féltízkor kihallgatáson fogadta 

még gróf Tisza István miniszterelnököt, aki 

egy nagyobb arányú jótékonysági mozga-

lom részleteit adta elö. j 

Tiz órakor jmegjelent egy kétfedelű fe-

hér repülőgép a királyi vár felett. Nyolc-

száz méter magasságban hat kört ,.irt lé, az-

tán továbbszállt Albertfalva irányában. 

f(A királyi pár elutazása.) 

A Bud. Tud. jelenti: A kora esti órák-

ban Károly .király sétát tett a budai várban. 

Este féltízkor .a királyi pár elutazott Buda-

pestről. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Hir 

szerint a királyipár Erdéybe utazik, hogy 

az erdélyi oláh dúlta vidéket meglátogassa. 

A Bud. Tud. ezzel szemben azt jelenti, 

hogy őfelségeik a megtartott kihallgatások 

után visszautaztak este Bécsbe. 

Részletes tervek a városi 
vendéglő felállításáról. 
(Saját tudósítónktól.) A városi polgári ven-

déglő-ügye — amint azt megírtuk már — a 
közélelmezési tanács minapi ülésének határoza-
, ával a megvalósulás stádiumába jutott. A köz-
élelmezési hivatalban a napokban megindulnak 
az előkészítő munkálatok s ha a további dol-
gok olyan mederben folynak tovább, mint eddig, 
ugy remélhetőleg pár héten belül már meg is 
kezdheti működését ez a mai viszonyok között 
annyira nélkülözött intézmény. Dr. Somogyi 
Szilveszter, Balogh Károly és Scultéty Sándor 
városi főszámvevő nyilatkozatait a városi pol-
gári vendéglő fölállításáról itt közöljük: 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a 
következőket mondta: 

— A polgári vendéglőt csak egyféleképen 
lehet megcsinálni és pedig, ha ugyanott helye-
zik el, ahol jelenleg a rókusi városi kifőző van. 
Ez a helyiség a legközpontibb fekvésű és vé-
leményem szerint leginkább a célnak megfelelő. 
Reménylem, hogy a létesítése nem ütközik lé-
nyegesebb akadályokba és egy szerény ebédet 
ki tudunk állítani 1 korona 60, 1 korona 80 
fillérből. 

— Mint egyizben már megcsináltuk, most 
is fölszólítjuk a város polgárságát, hogy a pol-
gári vendéglőben való étkezésre jelentkezzék. 
Ha a jelentkezők száma azt mutatja, hogy köz-
szükségletet képez a polgári vendéglő fölállí-
tása, nem fogunk késlekedni annak létesíté-
sével. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos kérdé-
seinkre ezeket mondta: 

— Az ügy iránt meglehetős érdeklődés 
mutatkozik. Már akadtak olyanok, a kik a ve-
zetésre vállalkoznának. Mindnyájan elsőrendű 
üzletemberek, ezekkel megkezdtem a tárgyalá-
sokat. Mindenesetre legjobb útra szeretném te-
relni a kérdést és lehet, hogy sikerülni fog a 
közönség előnyére szolgáló intézményt terem-
teni. Egy nagyobb részvénytársaság vezetője 
is jelentkezett már, aki szintén hajlandó volna 
a városi polgári vendéglő létesítését elősegíteni, 
azonban az ügy még mindig a kezdet stádiu-
mában van. Intenzivebb munkásságot ugyanis 
nem igen fejthetek ki ebben az irányban is 
mai viszonyaim között, a többi ügyek intézése 
teljesen leköt és úgyszólván minden időmet 
igénybe veszi. 

Scultéty Sándor városi főszámvevő, aki a 
közkórház házikezelésü élelmezését is vezeti és 
naponkinti átlagban 1 korona 60 fillérből látja 
el a betegeket, számszerű adatokkal szolgáit. 
Nyilatkozata a következő: 

— A polgári vendéglő fölállítását szakértő 
vezetésével házilag is keresztülvihetőnek tartom. 
Az a véleményem, a polgári vendéglőnek olyan-
nak kell lenni, hogy oda bárki, álszeméremből 
fakadó szégyenkezés nélkül bemehessen és ott 
csakis elsőrendű ételeket szabad kiszolgáltatni. 
Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy minden 
olyan törekvést, amely arra irányul, hogy a 
város erre az intézményre bármilyen összeget 
is ráfizessen, károsnak tartok, magára az intéz-
ményre nézve is. Ha ugyanis protekció kell 
hozzá, hogy valaki a város vendéglőjébe étkez-
zék, eltértünk az eredeti céltól, ha pedig bárki 
ott étkezhej, horribilis összegeket költhetne el 


