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VálassoS a ffővcferösa szabas?eSv§^-Jé-'t vasárnapi szónokainak
(A Reggel tudósit ójától.) \ Fővárosi Szabad

ok ü Párt vasárnapi zász1 ' 'iH'» mt.n n el
hangzott szónokaitokról

Vázson.vi Vilmos
a kir . lk. •.'»'> ' mondod,; / Reggel nuiiikiUár- 
sánnk:

cl.-:í ineff.jo'r.vzósr'tii. hogy köriillvli I 
már ni.i fí h z,t ■n.ci<»v( I ezelőll, amikor betegen 
kellett <1 utaznom Budapest <•<»!. hogy külföldön 
gyógyulási keies ok. a miniszter dü' kn.’l és a 
belügyminiszlt 'ncl díszes társa -áj jelent meg, 
íijnel 'iiek tngjai voltak llcinleh, a vezér, 
Ugrón Gábor, Bárczy István tea régi munka 
párti kerületi klikkek vezdői. Ezen az érteke/, 
írtén. ar.;.t ' <>'.'■ ,i rr ' I ■ H’il (<Hc t <. ic'g-
he>zi'i hogy

Vázsouy i-montes és WolíT-jnenles községi 
pártot Bu iapc.-len alakítani a kor-

ur óv (ainugaíása mellett
Azok az urak, akik m ;.r • ■
ben ragyognak, inósfél esztendőét! r: lőtt 
megállapodtak a kormánnyal. Mái akkor 
összekerüllek Heinrich Ferenccel. akivel mél
áz 1922. évi nemzetgyűlési választásé!; ; II .imá
val szembenálló' lak. 1922-ben ugyanis ezek az 
urak nagyon keresték az egységet a demokra
tákkal, mert la isi romos lévén a szavazás. ez az 
egység számukra kívánatosnak látszott. így 
kerültek be a közös listán a déli kerületben 
Bárczy István és Rassay Károly,

a demokrata párt költségén és nagyrészben 
szavazataival

a nemzetgyűlésije. Majd legközelebb le fogom 
közölni azokat a fnlmináns beszédeket, ame
lyeket annak. Időjén a szabadelvű urak a 
Heinrich-nárt' ellen tartottak. Mi meg- 
nuiradtunk régi álláspontunk mellett, mert 
Heinridh Ferenc is megmaradt régi állás
pontján. Hiszen az „Uj Nemzedék'* karácsonyi 
számában most is a leghatározottabban nyilat
kozóit az általános, titkos választójog — ellen. 
Világos, hogy amig az egységes párt nem he
lyezkedik szabadelvű alapra, amíg a polgári 
társada 1 om nagyrésze reákeionárius:

a reakciót csak a demokrata és szabadelvű 
polgárok, valamint a munkások nagy össze

fogása döntheti meg.
Aki ina átveszi a AVolff párti demagógiát a 
szociáldemokraták ellen, aki ma mén a kom
munista rémet emlegeti. az nem harcolhat ko
molyan a reakció ellen. Különben Ugrón Gábor 
tagja volt az első bioknak, amelyben együtt 
ült a szociáldemokratáikkal és Rassay Károly 
alapítója volt, a második bioknak már a je
lenlegi ncmzetgvülés alatt és itt , ugyancsak 
taktikai egységben halad! a szociáldemokrata 
prfrfhzZ. Polgári aggodalmaik tehát meglehető
sen löktetek és csodálatos, hogy közvetlenül a 
kommiin bukása után kevésbé erősen égett c 
férfiakban a szociáldemokratáik ellen való 
gyanú, mint ma, A valóság az, hogy a szociál
demokrata párt a polgári politikusok hatása 
alatt valósággal lemond arról, hogy a város
házán többségre törjön és valósággal

polgári politikát követ,
inért a jogegyenlőségért, a közszabadságokért 
es a bökte munka lehetőségéért száll sorompóba,

A polgári társadalomnak a legrosszabb 
szolgálatot azok a scharfmacherek teszik, 
akik a faj védőfizótár hói ellesett heccelődés- 
sel a minik áss ággal való együtthaladás el

len izgatnak,
holott ez az együtthaladás élelérdekc mind a

ez a i. . ml: ári és középuszláI . h-|í réteg a 
polgári társadalomnak uúteó bástyája

Budapesten.
Annyi önludai már *.fi ;i ig.i r- ágba >.

h<g < ’'/ . ' jyorok cg ; "r, polgári mág
nások, ri'.c't ■ ■ w '• nem a<!'C magéi. Amin .•> 
magán íis/lV ;noi e- alkalmazotti réteg már 
nagyi ’>zh< n elszól:-id! :i jmlg-'ri í ár-’d? lenti ól. 
így l<' i ü!•'■!<■ most a sor a tó <potgá.-ságra. ha, 
.dk'rülne e l.ormánytámogatáss'd és egyebek
ké! i'd .)>< . lao. óf" i.htn'to •• Id-i, A yh" 
: a Hí,. ’'i, ' .i. isak i . ;. i.n>i győzelmet
lehet aratni: ha mi egyszer Budapestről el
tűnünk, akkor itt is a béi i állapotok fognak 
beállni, i -tik kél párl lesz, a kereszt ny- 
szociá'i ok és szociáldemokraták és

az ellenünk köpködő előkelő izraelita urak 
követhetik a bécsi Rothsclilhlok példáját: 
az idény szerint leszavazhatnak vagy a szo

ciáldemokratákra vagy a keresztény- 
szociálisokra.

fiáira volna még, hogy llassay Károly ki
rohanásaival foglalkozzam, llassay egyik disz- 
bcszédóben a fajvédőiéin és elíenfajvédelem 
harcairól beszélt. Emiatt pártunk hetilapja 
kissé megkefélte, elmondván, hogy e kifejezé
sek illenek „A Nép“-he.z vagy a „Szózat"-hoz, 
de nem a szabadclviipárthoz, amelynek tagjai, 
dacára a gyérszámu pénteki gyertyagyujtők- 
nak, majdnem kizárólag előkelőségben szen
vedő i-zrcliták. llassay emiatt haragszik és 

I emiatt réhuszokban személyi kirohanásokat
rendez. Rébuszok megfejtésével soha, még 
gyermekkoromban és még jutalom kitűzése 
mellett sem foglalkoztam. Nem tudom tehát, 
kire érti azt a lesújtó vádat, hogy az ő úti
költségét még senki össze nem adta, amikor 
ebből az országból elutazott. A tudósító szerint,

a jelenlevő előkelő izraeliták ezen alka
lommal éncllonem tüntettek.

Köszönöm, de tessék csak egész világosan be
szélni, csak bátran előre, nemes barátom! Gsak 
bátran, előre és világosan!! Addig is, amig ez 
megtörténnék, szolgáljon vigasztalásul nemos 
barátomnak, aki kurzusál lám. ti tikár lévén, 
akkori pártíapjábun elolvashatta a „Vázsonyi 
dobon" című szép cikket, hogy kénytelen vol
tam képeim te értéktárgyaim nagyrészét 
aukción eladni, hogy külföldön megélhessek. 
Külföldi jó üzleteimet tehát ne irigyelje tőlem. 
Ö ezen idő alatt vidáman lubickolt a forrada
lomban, majd ugyanolyan vidáman lubickolt 
tovább mint kurzuskép viselő és kurzusállam
titkár. Nagyon kérem nemes barátomat, hogy' 
egy percig se halassza el az én gyors leleplezé
semet, hiszen az én kapzsiságom és pénzsóvár- 
ságom híres. Addig is fogadja nemes bartáom 
részvétemet, hogy a háttérben meghúzódó 
óvatos te mérsékelt státusférílak s gallérjuk és 
manzsettájuk fehérségét kínosan őrző egyéb 
régi intim ellenségeim mulattatására, mint 
vasárnapi boxbajnok, kénytelen volt ilyen ma
gaslatra fölemelkedni. Valamikor talán majd 
észreveszi, hogy uj barátai csöndesen nevetnek 
azon, hogy ő helyettük és érdekükben ilyen 
produkciókra vállalkozik. ,

A régi 
rongyos zászló

Sárba hanyatlott vörös időkben, a rv.djá-. 
bál fütyköst faraglak fehér időkben. Most 
újra kibontjuk a régi zászlót, unvlyi ■ a 
tiszta, választást és a. részbeni titkoss .-..ot 
Írták íol a háboruelőtti kor magyar reiör- 
merjei. Arcpiritó anakronizmus: m.i. 1925 
januáriusában újra ugyanazt a rongyos-lo 
bogót tiizziik ki és lemásoljuk majd, tiz- 
tizenöt éve sárguló vezércikkeinket. A. <•-oda 
égozakadás. földindulás, csillaghullás "is volt 
i'zótí.'j megreped!, darabokra tört a Lmyyar 
glóbusz és a kormányzó politika sem ait ■ ern 
tamilt és mindent ellelejtett. Vájjon e fásult, 
kiábrándult, feketo télben didergő országban 
van-c hangja, visszhangja, az elszállt riadó
nak, amelyben az egykori, büszke nemzet 
millióinak ábrándja, akarata zengett? Hiszen 
i kormány jórészt olt folytatja, ahol anno 

1914 tavaszán abbahagyták, nincs jussunk 
nekünk is a szétszórt tábori uj csatákra 
i'ivn.’. v; ’■ sz.trsok i.kintetóben mí som 
változott, mintha a világháború és a fórra 
dalinak másik földrészen zajlottak volna le. 
véres és könnyes tanulságaik nem a magya
rokat, de az eszkimókat érdekelnék. Ila az 
ország közönyös a politika iránt, amely, pe
dig ina zsebre, életre, gyermekeink sorsára 
döntő, úgy ennek a snájdig magyar válasz
tások erkölcstelensége, büntetlen erőszakos
sága, frivol önkénye az oka. Voltak idők, 
amikor három szóval jellemezhettük az egész 
választási harcot: pénz, pálinka, pandúr, 
ezeken inult a mandátum sorsa általánosan, 
nyilvánosan és községenként. Mindenki 
tudja ezt, kormánypárti, liberális, fajvédő, 
szocialista, konzervatív, radikális egyaránt. 
Nincs véleménykülönbség abban, hogy ez a 
rendszer: métely és méreg. És mégis,
újra pókhálós, kaján frázisok dübörögnek: a 
magyar nép’ természetével nem fér össze a 
titkosság, a csőcselék kerül uralomra, az 
értelmiségnek befellegzett, a nép még nem 
érett meg a tiszta választásra, föl borul az 
egyensúly, ha a kerületek cgyharmadrészc- 
ben titkosan szavaznak és az inga kibillen. 
Aztán a népies kormányfőtanácsok: mit 
akartok a választójoggal, hát kenyér az, píz, 
lakás, munkaalkalom? Előbb álljunk talpra, 
konszolidálódjunk, vívjuk' ki az integritást, 
aztán jöhet az általános-titkoe-tiszta, ott 
egye meg a főne, ahol vau. Mit jelent e szer
vezett aggodalom, ijesztés ós ijedség kolom- 
polúsa? Rozsdás érvek nyikorgását. Mit aka
runk a becsületes, tiszta választással? Igenis 
kenyoret, igenis munkád, igenis népies poli
tikát, Tehát: a párturalom lélekharangját, 
az ország nagykorusitásút, lidérces álmokból 
való jókedvű fölébredésL Visszaadni a nép 
hitét, érdeklődését, közösségérzetét ahhoz a 
magyar politikához, amoly sem! urih'uncut- 
ság, sem parasztfurfang, sem bankgúnefség, 
de a tömegek boldogul fisának, jobb életének, 
lelki harmóniájának egyetlen útja,
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Bárczy, Ugrón, Rassay> Éber Intel 
Beszéltei a rwarosi SzaBaitelvli Párt 

vasárnapi zaszfóBontas&n
(A fítyyíl ludúAhiJdh)!.) Ár. ErzíéÚelvárosi Kör clnök- 

vn.iiirrtnp délelőtt 11 órúrft íiftgyítyiilésrb hívta ötR-u 
h kör l.núJnlt a klub Pohnnytiü-tli lielylségtélx*. A meu;. 
hívó szerint az elnük.<-< a kör elnökén, fitiretty Isit'dnon 
klvlll tiibh politikum, ig.v Utixvuy Kdiuty. l'firon (idiioh 
Sitndor- Pál é« fíelnrlvh Eeieuc megjelenését Ígérte. A 
kör iiayyyyillct-ét sniiiidk uyyanis n mef/alakulú f'örd- 
Tttfl S:ttbtldelvil 1‘úit zditltibbutdsihtdh uklitsdttl.
. A ívlllh.ölt Időben nr. érdeklődőket

zárt ajló fogadta a klubépület kr.pujában
(■í rt portás csak egyenként nyitotta föl a kaput az ér- 
kezlők élölt a ha nem Ismert k’liib(n«iok jötték, az illetőkéi 
óvatosan megkérdezte, hagy kik és mi juráiban vannak. 
K:A dl igazoldsfélét ICrmcszolesen :i múlt szomorít la- 
pasztalatai. tették szilit'- ri-sré. mert hiszen e; a n'ig.j- 
gyillús "ugyanabban a teremben folyt !•.•. aiitelybcn 
Márff'yék. pokolgépe aiintik idején oly Irfij-.ptcs fnlszll- 
tdst réfficlt. Már megtelt a nagy'í rem klubtagokkal és 
11deklődőkkel, amikor jóval 11 ór:i után bevonult r.z 
elrillW'g, óléh thliv:/ litvánnal é< az é!ílj‘ü!i(*Íetlen 
L'rliili (>. (idsAdvedl.

Bútízy isivtha a póri
szeregMI

Rárczy Láván elnök: Ali megalakílőttuk a 
Fővárosi Szabadelvű Pártot, inért szükség van 
olyan pártra. á két szél.:ösé ff közöli be-
folyáséi a rég: hagyományok s-erlnt érvényé- 
silse a főváros ügyeinek intézésénél. Azt kér
dezik, mi .szükség volt erre a pártra, amikor 
a keresztény községi párttal .széniben föl-,o- 
null a demokrata biok. Nézete szerint

pidilIkáhiC-illés városi pártra vall szüksége
á polgársága:'.!:.

Azok a polgácol.z dirik )-.lncsenek megelégcd ve 
a főváros négyévi kormányzásával. lehelnek 
olyanok is, akik sem a szocialistákkal. sem a 
demokrata blokkul nem aktívnak együtt menni. 
j\ polgárság szempontjából fontos az is. hogy 
ne vonuljon föl a polgárság a szociálistókkal, 
mért// közönség egytésze jobb szereli, ha a 
polgári érdekeké! nem a szocialisták képvise
lik. hanem egy rátosd polgári pórt. A közeledő 
választási kampány Zcen.i/e/mc.icbb. lett volna a 
szüeiáhlániokritláikljfll, de n í’íFáí-o.s polgársá
gának irányát ez a polgári púrí fögj.t a jövő
ben megszabni, mert: kéltség te km, hogy

a választásoknál eb szolul többségük sem n 
jcbh-, sem a baloldali pártoknak nem lehet 
és így a közép fogja eldönteni, hogy a fő

város vezetéke milyen legyem
Ml nem tvurrtilkhs' piogriiminői jövünk, ml sa
jtit személyünkben gyaltorlali program va
gyunk. Nekünk múltúnk van, amellyel nizo- 
nyitoltuk nehéz időkben, hogy megálltunk a 
.polgárság mellett és gyakoriul i kérdéseket 
is ügy oldottuk nmi*", hogy a polgár-át’; érde
ket. Isséé! mi döntő szereim! fótiunk rivbi a 
főváros irtinuildsában. ezt S7^rímyto!en~:'’g- nél
kül mondhatom.

Az ErzséíiefWas! Kör 
csatifrfmAsa

A kör i-|iiüksége Kövében Katona llvla hntároialt ja- 
V'jH’iiint 1 erjesztett elő. llöVld bestédében kijelenti, hogy 
bein (nrllialimk a i-iullkúlisokk.'il, litert — szei-lnlc — n 
f.ocifiltlcniokraltllc itiok scyilf égével ettnvaitdk. ki ni 
(itt I'íbe;; kornáht./ kezéből a liat cl nini éi n rudllitilijtnk 
s-.-'l<ö»('fics Tirilil'tl.üjn a' koininuiiliinmlitj: variéit. Idái 
( : ri'tiocll Jtílir.l . Itt ; cet)priinát Vl/llalkoZOlÜt, mii -lyb-'il 
semmii-ekolő Jh-kókunk nevezi nr. ituPszemil.-tkiil.

Ugrón Oófeer e pór! programjáról
Ugrou Gábor beszéli ezután. Utál nrrrt, hogy 

amidőn öt évvel ezelő.l elhagyta szíikebb ha
záját. ez a kerület rnloti neki lehetőséget, hogy 
itt folytassa politikai küzdelmeit. Politikai ba
rátéi elérkezelluek látták, lmg.v mcgrlnkibiák 
a Fővárosi Szabadelvű Pártot s

rövidesen el fog jönni az. idő, hogy az, Or- 
sziígos Sziihadolvti Pártot is megálakitsák, 

mert a szabadelcíl polilikának. az orszáff han- 
f/ulata szerint, a nemzet rezetós-étfébrn is érvé- 
nyesiilnie kell. Megkísérli - ’ úgymond — 
a párt program jónak kifej\'ését. Nem esotla- 
kozhalnak jobb /elé, azokhoz, akik felelőnek 
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azért, ami. Hl néu.i/ éve folyik és nem estdla- 
IcözhaInak bal felé, azokhoz, akik előidézői 
voltak a kommunizmusnak, akik üüztúlyháreob 
hirdclnck mén nia is.

Vészesek tartok — Úgymond — inlmleu 
olyan törekvést, amely a szociáldemokrata 

párttal akarja megszerezni a hatalmat.
Áléin mdieiünk — mondja — egy fronton sem 
az oszldtyharcut hirdető intcriitiAonplIsftikkal. 
sem a féltk^'.eli harcot hirdeéö naelönalisták- 
kah A Fővárosi Szabadelvű Párt kiváii- 
ságait, követelnie kell mindenkinek, aki magát 
liberálisnak tudja. Wolí'f újévi beszéde szerint 
a liberalizmus, a szocializmus és a 'kommuniz
mus egy anyaméhből születtek.

Ezzel szembefi a kommuulzmus és a forra
dalom éppen oly politikából születik, ame

lyet Wolff hirdet.
Viiszulit a. forradalomnak és a kommunizmus
nak nincs nagyobb ellensége, mini az. a noll- 
tika, amelyet a libéráílsok hirdetnek.

E105S3.V Károly — az országos 
szaftatilelivti ptWrói

Rasstty Károly emelkedett most szóié i‘<'. 
JjCgiilóbb - mondja — az! a nevei imphi. jiogv 
ö a jól nevel1 ellenzékit kbez tartózik. Ezért 
jól íievvHrk kiskátéjával kérdezi >■ jelenlévők
től, hogy WolíT-pártiuk, demokraták vagy i-zo- 
cia.liöiák-o/ (Föíkinltúsi k: ..Nem!’’) Múrpediy 
lajstromot- szavazássá! rálasAmik. bün-e lehal, 
ha azok, (ikik ifiyik párlhez ;-cm larlóznak, 
liberóit.'; 'pártol akarnak lercmlenif Ez csak a 
szilbadelvii.cég .jegyében történhetik. A világ 
összes hagy vári.-aibnn az. ipar és kereskede
lem crősiíése csak a szabadelvű-ég jegyében 
történhetik. Nekünk

nemcsak r főváros polgárságának érdeke 
lebeg szemeink előtte hanem elérkezettnek 
látjuk, hogy mi országos politikában is 
életre kell hívni a szabadelvű politikát.

M.agyiii'or-'zág jövőjét az szabadelvű politika 
tmémtheti ineg, amely mégtelik szociális tar1- 
talombial és amelyet n azabadelviiség reiié- 
szánszáuuk nevez. Amikor « kérceóprimds azt 
látja, hogy már virrad — noha, vannak, akik 
ez eredményeket, mint amilyen a herceg
prímás nyilatkozata, lekiesinylik —, ez annak 
a politikának eredménye, amelyet a szabad
elvű politika hirdet, gyakran ömnegtagadassal 
éri a uépszeriiségö árán. Néni vágyunk oly 
helyzetben, hogy a segítő kezeket eDökhe-iük. 
De olyan politikusokat lá.tunk, akik azt mond
ják. hogy csa/r nekik van joguk az országot 
megmenteni. Már láttunk ilyeneket, ennek bu
kás lett a vége. Mi nemcsak a T'’ővá,-,c-i Sza
badelvű Pártot, de az. Országos Szab uh ívű 
Perlőt is meg akarjuk alakítani. Mi szemben, 
állunk a mai kormányrendszerrel, mert ez 
Rzr.inbenálló a szabadelvű jiolit iká\ ill. Hogy 
WoiHrk támadják, ezt megérti, de

nem érti azokat, akik ellenük küzdenek, 
noha velük kellene tartauiok,

Folyton támadják őket — panaszolja --. 
amióta, külön utón mennek a polgársággal és 
tanácstalan, hogy mii csináljon e támadások
kal szemben. Azt kérdezi, vegye-e föl a rádo
bott sarat és dobja, vissza, vagy menjen a bíró
ság elé, hogy az ellenfelek lássák, mint rángat
ják egymásról a tógát? Ezt nem teszi, ellenben 
egy’ vigszinházi darab szólamával felei: .Hagy
juk a ‘nagypapát!" (Derültség.) Újabban azt 
mondják rólunk, hogy mi nem is vagyunk párt, 
majd meg Gálemnék neveznek bennünket, 
vagyis itt Gólom-pidgármefdert, Gólcm-minisz- 
terl és (lóleni-képvisclőt látnak. Erre azt felel
hetem, hogy volt idő. amikor éjszaka, volt és 
amikor eljöttem ebbe a körbe, lm rátáimmal és 
hirdettem ugyanazt, amit most. Chanteelairlz- 
nmsf Iái elleti feleinél, pedig a nap föl fog 
jönni ültkor is, ha nem egy bizonyos klikk 
hívja. Eridig csalt, a. jobboldalról hallöllam 
azl a vádol, hogy zsidóbrrenc vágyók, de ma 
már balról is hirdetik ezt ellenünk. Azt fele
lem, hogy

az én utlköliíiégmnet még senki összp nem 
adta, ha ebből nz országból kiléptem.

Azt mondják nekünk, a harcban kapott sebe
ket nem .ildomos mutatni. De n% setn ildomos, 

selyeig-Narocaln SZéltóSJ-íiál
KrlsíóMér 4. Duplaszóles. Minden színben K

ha a harcban kapott sebeket az ellenséggel be-
n. válaztatjuk. Itt állok szegényen, paktumot 
sohasem kötöttem, no csodálkozzanak, ha az 
említett vádak fölháboritauak. Ellenségeim 
ma iw ugyanazok, akik akkor voltak, ez az én 
igazolásom. Ha az ellenségeim megmaradtak, 
barátnlm megfogyatkoztak, akkor ne rajtam 
reklamáljanak, hanem, azokon a barátokon, 
akik elhagytak.

Éber Anto! WolfféK

Kber Antalt kívánták most hallani. A kö
zönség kivánságára. hosszabb beszédet mon
dott a Keresztény Községi Póri politikájáról 
és beszédét azzal kezdte, hogy eljött, meri, egy 
fővárosi, polgárnak ott. u lielve, ahol a szabad
elvű lobogót kibontják. _V főváros lóriimén

.g^gUtözguzdaságl antitaléntunrok
< llemfíQftfy Sorra veszi Wolff'ék gazdá lkodá- 
sái.’WÍ *g|iCijjrirc:tVt. Foglalkozik a, villamos- 
vamattii-^jí\'nyé\e\, hibáztatja, u. mágus vitei- 
dijat. amely ellen WolíTékkal szemben hiába 
szolalt föl. Wolfíek dc/icitnicnles költségvelé-d. 
mutatlak ki, csak méri, hogy pillánál okig mén 
élöskö(Íht,ssenek abból, hogy a Iuilatlanoknal: 
azt mond hassák: ők de ftei! mentesen gazdálkod
tak. Ezl a deficit mentes költségvetést úgy ér
ték cl, hogy a külföldi kölcsön fizetendő léte
iéit, magyar koronfiócfékben vették föl. Ami
kor az állam a szmn'-iy’ adó kiápiíéso helyeit 
a forgalmi adó behozatalára, tért át, a főváros, 
ahelyett, hogy ez ellen tiltakozott volna, azt 
kérte a kormánytól, hogy

a forgalmi adót bizonyos sz.áznlckk'l 
emelje föl

és o'd a: Ö! széffé' telje' a fő vtírosnak. Ebből a. 
pénzből tengette lov.'ibb életét a, főváros, a. 
Wolff-iiralomban, amely igy tönkretette a fő
város polgárságát.

Mdrlti'-- Jenő fzóíiiII föl itzuL-iii. (Izngi '■ lallti. begy t..t 
z.-Ur.lól >•;'riullük i.r u főváros r<'^i, n.'iyy

Volnál !:!•• •tCfi'i Ir i.: • ;>!>. (Cljfii K'l, ■ :.i! > A
Iflfdll 'io;r 0/ H".' i'-i1' k '' -np-k !,'•<’' - - ;i
míg.’ ■■ j tib-sl h. i••kosztéiie.

Az ©iwz emiss’M-só 
hátimra a szevjeá étién

München, január 4.
lA Heggel fudősHójúnok távirata.) A külföl

dön élő szovictellem s oroszok, külöUöfien a 
párisi emigránsok. Nikolaj Nikolajevics nagy
herceg és Szaszanoo volt külügyminiszter ve
zetésével, olfenzivál terveznek Moszkva ellen. 
Az első lcpéíío a nagyszabású akciónak a. 
lí'rangé!-hadsereg összegyűjtése lesz, a Balká
non. Nikolajovics nagyherceg ígéretet, kapott, 
hogv akcióját lámor/atni fogja Lengyelország, 
(schország, a fíalkán-úÚomok és Francia- 
ország. Lengyelország igcrelcl kapott arra, 
hogy Ukrániál meg fogja kapni.

Az antibolsevista balKán 
Moh Angolország támoga
tása mellett fog megalakulni

London, január 1,
(A Heggel ludósilójúlól.) A nalká.n-blok meg- 

i alósulása. azoknak a tanácskozásoknak 
eredménye, amelyiket Chamberlain külügy
miniszter folytatott, Kómában. A bolgár kor
mány még 1923-ban azt az ajánlatot tette í’o- 
mániának és Jugoszláviának, hogy

inditsouak közös akciót minden szélsőséges 
mozgalom ellen.

A román kormány hozzájárult a tervhez, de a 
jugoszláv kormány visszautasitotla az'. Cunkov 
czmifán Anglia és Franciaország megkörnyvke- 
zé«ével látott, hozzá a terv megvalósításához, 
de még mindig sok nehézség állóit útjában.

Most azonban a terv megvalósulásának 
esélyei inegjaviiltck. mert Chamberlain 
rokmiszenvvel fogadta a közös akció gon

dolatát.
Franciaország In*vés l< lluv-.edc -cl fogadlu az

o. sznró.t. OloiiZország pedig a belső politikai vi
szonyoknál fogva, alig jölu számításba. /.r/.7 
leht'd, Angolorszűy lesz az mdii olscvisla btdkán- 
biolc púiióiiusa. llomániu ho/<áj;;riih'mu. bizto
sítva \ un, mert Angliának < idő szerint, igen 
iagy befolyása van Komániiru, Görögország 
magatartása még bizonylatán.
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Revolveres féltékenység! botrány 
a Corvin -Színház előcsarnokában 

Egy mérnök Frommer-pisztolyt rántott egy csendőr* 
őrnagyra, mert együtt látta vele a feleségét

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este 8 
órakor a Corvin-Szinház bejárata előtt magas
termetű, szélesvállu, barna, angolba juszos ka
tonatiszt sétálgatott föl és alá. Alig várt né
hány percig, amikor a József-korút felöl egy 
hölgy érkezett. A tiszt kezet csókolt a hölgy
nek, majd együtt .megindultak az 'Műcsarnokon 
át a jobboldali erkély föl járó tele. Körülbelül 
a lépcső közepén jártak, am’kor egy izgatott 
férfi sietett át az előcsarnokon. Ut jóból felre- 
lőkdöste a várakozó közönjege' s egyenesen a. 
jobboldali lépcső felé rohant. A lépcsőkön két- 
három lépcsőfokot is ugorva, sietett fölfelé. 
Már majdnem utolérte a tisztet és a hölgyet, 
amikor izgatott hangon elkláltcéta magát:

— Margit!
Ebben a pillanatban a hölgy megfordult, majd 
élesen fölsikollott, a tiszt pedig villámgyorsan 
megfordulva, nekiugrott az őket iildozo leríi- 
nek.

A clvilruhás ur ebben a pillanatban Erőm- 
mer-pisztolyt rántott elő s nekiszegezte a 

katonatiszt homlokának.
A katonatiszt, aki csendőrőrnagyi rangjelzést 
viselt, egy pillanat alaét elkapta a revolvert 
tartó kezet s máris

mind a kelten összeölelkezvo gurultak lefelé 
a lépcsőkön. A följáratnál borzalmas tus;, 

fejlődött ki a két férfi között.
Az őrnagy mindenáron a revolveré igyekezett 
kicsavarni támadója kezéből, az pedig kézzel- 
lábbal igyekezett szabadulni a szoros ölelések
ből. Végre sikerült a revolvert elvenni és 
a közben megérkezett rendőr véget vetett a 
percekig tarló izgalmas verekedésnek.

Az őrnagy, amikor fölállt, a zsebkendőjé
vel Itörölgette véres arcát. A jobb szeme alatt 
és az arcún több helyen karaidén érte. Ekkor 
érkezett oda dr. Koós Géza rendőrfőtanácsos, 
aki a 
titkári 
kedők 
őrnagy __ —... .,
Koós főtanácsos ált röviden kihallgatta a bot
rány résztvevőit, majd a mérnököt átadta egy 
rendőrnek azzal, hogy állítsa elő a főkapi
tányság központi ügyeletére, a csend őrőrna
gyot pedig panasztételre utasította.

A főkapitányságon Kopf Dragulin Károly 
mérnök elmondotta, hogy vasárnap délután a 
Damjanich-utca 14. szám alatti lakásukról a 
felesége eltávozott, de nem mondta, hogy hova. 
Sejtette, hogy a feleségének találkája van és 
ezért utána ment és minden lépését követte. 
Amikor a Corvinhoz értek, látta, hogy a 
csendörörnagy várja a feleségét. A lépcsőkön 
rákiáltott a feleségére, hogy azonnal menjen 
haza, de amint megszólalt,

az őrnagy őt lelökte a lépcsőkről és rá
vetette magát.

védelmére revolvert rántott, de az őrnagy 
legyűrte öt és kicsavarta a kezéből a fegyvert. 
Tíz év óla ismeri az őrnagyot, de elintézetlen 
ügyük van és már két éve nem beszéllek egy
mással. Fegyverviselési engedélye nincs.

Alighogy a mérnök kihallgatását befejeztek, 
megjelent az ügyeletén a csendörörnagy is. 
Követ kezüket mondotta jegyzőkönyvbe:

— Ma este 8 órakor a Corvin-Szinházba men
tem. Amint a jobboldali erkély följárón me
gyek, egyszerre csak egy

előttem haladó hölgy sikoltására lettem 
figyelmes.

Körültekintettem s a hátam mögött latiam 
egy férfit, aki fölfelé irányított csővel egy 
revolvert szorongat.

Kötelességemnek tartottam, hogy a hölgyet 
megvédjem

.<? ezért rávetettem magam és a revolvert elvet
tem tőle. Egyébként nem kívánok Kopf Drá
gít ti u ellen följelentést tenni.

Argay Ferenc nyugalmazott 
és Kopt Dragulin Károly

■ I ■

szenzációs
Nagy Endre 
nómOtür Ilona 
Szenes Ernő 
Keglevlch Marietta 
Rónay Géza 
Mester Ilona 
víg Miklós 
Huszár Ilona 
Dazsay Lajos 
Tihanyi Juci 
renyó Árpád 

Telefon 65-54.

wj műsorában
Salamon Béla 
Uercelly Magda 
Herczeg Jsnó 
Bólint Béla 
László Tivadar 
Sinw István 
Gergely Lajos 
Zahler Erzsi 
Nádas sy Magda 
Fekete Etel 
Fejér Erzsi

Kezdete '/;9 órakor

A mérnöktől a revolvert, miután fegyver
viselési engedélye nem volt, elkobozták s az
után elbocsátották a főkapitányság épületéből. 
A rendőrség a Corvin-Szinházi botrány ügyé
ben, amelyet egyelőre kihágásnak minősít, az 
eljárást folytatja.
Éjjeli látogatás a botrány szmtuiuittoií 

lakásán
A Danijanieli-utca 14. számú ház III. emele

tén lakik Kopf Dragulin Károly mérnök. 
Tizenkét órakor érkezett haza a családi bot
rány hőse, akit már közben a rendőrség is ke
resett. A Reggé' munkatársa éjfél után látoga
tott el a mérnökhöz. Az egész házban sötét van, 
csak a 111. emelet egyik ablaka világos, itt 
laknak Kopfék. Háromszor is kell csöngetni, 
amíg meghallják. Egy sápadt férfi nyit ajtót:

— Kopf Dragulin mérnök vagyok — mutat
kozik be. A fején ütések nyomai látszanak, 
nagyon ideges. Bekísér az egyszerű dolgozó
szobába, amelynek falán csak egy kép csüng: 
egy női portré, a mérnök feleségéé. Sovány
arcú, barna hajú hölgy, nem lehet szépnek 
mondani. Amikor elmondom, milyen ügyben 
keresem, udvariasan kijelent!, hogy nem

nyilatkozhat, az ügyről, mert azt lovagias utón 
akarja majd elintézni.

A házbeliektol megtudom, hogy a vasárnap 
esti botránynak hosszú évekre visszamenő előz
ményei vannak.

Kopf Draguián másfél évvel ezelőtt vette 
feleségül Medamics Margitét, Ekkor költöztek 
a Damjanich-utcai lakásba, ahol régebben a 
leány szülei laktak. A négyszobás lakást rövid 
pár hónap múlva fallal választották el. Kopf 
megkapta a különbejáratu dolgozószobát, 

felesége pedig szüleinél lakott, fallal el
választva a férjétől.

A házastársak már régóta rosszul élnek és 
az asszony, ha csak lehetett, elkerülte a férjét. 
Kopfnak régebben a Rottenbiller-utcában volt 
mérnöki irodája,

majd társult a botrányban szereplő Argay 
Ferenc nyugalmazott csendőrőrnaggyal és 

annak unokaöccsével, Argay Józseffel.
Autó- és mótorctóónakjavitó műhelyt rendeztek 
he, majd amikor ez az üzlet nem vált be, Kopf 
önállósitotta magát és széncsuzdút bérelt az 
egyik teherpályaudvaron. A csendőrőrnagy, 
mióta Kopffal a társasviszonyt megszakította, 
csak nagyon ritkán látogatta meg a mérnököt 
és feleségét, de azért majdnem naponta talál
kozott az asszonnyal. A házbeliek előadása sze
rint nem egyszer a férj is társaságukban volt 
és az őrnagy ilyenkor is karonfogva járt a 
mérnök feleségével.

Éjjel 2 óráig a feleség nem érkezett haza. A 
hátrány után azonnal bátyjának, Medamics 
Silviónak budai lakására ment, nyilván ott 
várja be a családi harc befejezését.

A berlini ántáist-nagyKöveteK
demarsban KözliK, hogy nem üritiK hi a Rajna balpartját 

toborzással vádolja Németországot 
az ántánt nem hajlandó megszálló csapatait 
a Rajna

ma
A je^yzéK tiltott fegyverKezéssel és

Paris, január 4.
(A Reggel tudósitójának távirata.) Az ánlánt- 

á.llamok nagykövetei hétfőn délelőtt 11 órakor 
együttesen fogják fölkeresni Stresemann kül
ügyminisztert, hogy közöljék a német kor
mánnyal a nagyköveti tanácsnak a kölni zóna 
kiürítésére vonatkozó egyhangú határozatát. 
Az átnyújtandó jegyzék hangsúlyozza, hogy 
Németország nem- teljesítette becsületesen 
(„ftdélemeni observé") a versaillesi békeszer
ződésnek 427. szakaszát, amely a lefegyverzés
ről intézkedik, ezért

balpartjáról január 10-ig vissza
vonni.

a berlini antant katonai bizottság 
hivatkozik, a tiltott f egy ver készle- 

toborzásról rész
ős azzal végződik,

A jegyzék 
jelentésére 
lekről, fegyvergyártásról és 
letos adatokat tartalmaz 
hogy

miután Németország megszegte a versaillesi 
szerződést, az ántánt sem érzi kötelezve j 

magát annak betartására.

Pálffy Dániel a demokrata ellen
zék mellé akarja sorakoztatni 

az iparosságot
Szeged, Január 4.

f.í Reggel tudó^iliijának trlefonjclentésc.) Az. Iparosok 
Országos Szövetsógónck elnöke, Prtlffg Diiniel, mint isme
retes, újévi nyilatkozatában bejelentette, hogy nem ttímo- 
gtiljn loriihb a kormiiny politikiijrtt <’s ellenzékbe vonul. 
A nyilatkozat nagy föltűn- st. keltett a a fajvédőlapok a 
maguk Javára igyekezték kihasználni az nj ellenzéki 
megmozdulást. Az újévi nyilatkozatra Aigner Kdroljj dr. 
szegedi főispán is megtette megjegyzéseit és helytelení
tette I’átffy Dániel uj állásfoglalását. A különböző kom
binációk és találgatások tisztázására magához Pálfíy 
Ddniclliez fordultunk, aki a következőket mondotta 
.1 Reggel szegedi tudósítójának:

— Téved a főispán ur, ha azt hiszi, hogy 
cllcnzékbevonulásom befejezett ténye csak úgy 
máról-holnapra törtéül. Három éve fontolgat
juk a terveket, hogy

nz iparostársadalomnak tennie kellene va
lamit, hogy a kormány iparosellenes törek

véseit ellensúlyozni lehessen.
Az Ígéretekből három év alatt eleget kaptunk, 
tovább nem várhatunk és ezután azt és olyan 
kormányt fogunk támogatni, amely megérti 
az iparosság érdekeit. A kormány nem adott 
időt és alkalmat arra, hogy az iparosság kérel
meit előterjeszthessük vagy hozzászólhassunk 
az ipart érdeklő rendelkezésekhez. Eddig sem 
Bethlen vagy a kereskedelmi miniszter ked
véért támogattuk a kormányt, hanem bíztunk 
abban, hogy a jobb meggyőződés győzedelmes
kedni fog. Bejártam Kecskemétet, délegyházát, 
Szolnokot, Debrecent és a Dunántúlt, ahol meg
beszéléseket folytattam az iparosság vezetői
vel. Az iparosság ellenzékbevonulása egységes 
lesz és tévedés az a nézet, hogy az ellenzékies
kedés csak az én találmányom. Hogy mik a 
legközelebbi terveink, lépéseink, csak

a februárban megtartandó iparosnagygj ülé
sen fog végérvényesen kialakulni.

A februári zászlóbontáskor fogjuk vázolni el
lenzéki magatartásunkat és semmiesetre sem 
fogunk a fajvédőkkel tartani, Az iparosság 
helye ott van, almi az iparosórdokok megvédése 
Irányában már régóta küzdenek. Huska Vilmos, 
bármennyire igyekeztek is elgáncsolni, egyik 
vezére lett az iparosellenzéknek, amely ellen
zék a mai helyzetben csuk a Demokratikus Szö
vetség oldalán sorakozhat föl a jobb sorsba ve

tett törhetetlen reménnyel.

Egy ittas rendörsegédfogal- 
mazó véglgkardlapozta a 
Népszinház-utca jarókeltött

(A Reggel tudósitójától.) A VII. kerületi 
rendőrkapitányságon teljosit szolgálatot Bacsa 
István rendőrsogedfogalmazó. A VII. kerületi 
rendőrkapitányság épületében több rendőr
tisztviselő névnapot ült. Ezek között Bacsa 
István 24 éves segéd fogalmazó a kelleténél több 
bort fogyasztván, délután egy fiatal rendőr
tisztvisel őtársával hazafelé indult Német-utcai 
lakására, a forgalmas Népszínház-utcán ke
resztül. A segéd fogalmazó rendre megszólította 
a járókelőket,

összeölelkczott nőkkel, férfiakkal, többekbe 
belekötöt, úgy hogy percek alatt nagy tö
meg — többszáz főnyi tömeg — verődött 
össze s a villamosforgalom is megállóit.
A botrány színhelyére csakhamar rendőrök 

érkeztek és amikor ezt az ittas rendőrfogalmazó 
meglátta,

kardot rántott
és hangosan kiáltotta:

— Hozzám ne nyúljon senki, főlapritom, aki 
kőzetembe ér!

Senki sem mert a hadonászó rendőr fogalma
zóhoz 
utcán

lépni, aki folytatta útját a Népszínház
föl felé,

kivont karddal a kezében.
Ekkor őrszemes rendőr látván, hogy a

nem lehet, betele-
Ekkor az őrszemes rendőr látván, hogy a 
rendőrtisztviselöt lefékezni nem lehet, betele
fonált a VIII. kerületi rendőrkapitányságra, 
ahonnét Markovics rcndőrtanácsos sietett ki 
a Népszinház-utcába, kocsiba ültette Bacsa 
Istvánt, lecsöndesitette, majd lakására vitte, 
az esetről pedig jelentést tett Bacsa. főnökének. 
Koós Géza rendőrfőtanácsosnak, valamint a 
főkapitányság elnöki osztályának.

az
rendörtüsztviselöt lefékezni
fonált a VIII. kerületi rendőrkapitányságra, 
ahonnét Markovics rendőrtanácsos
a N épszi nház-u teába,
Istvánt, lecsöndesi tette,

--------  sietett ki 
kocsiba ültette Bacsa 

majd lakására vitte,
az esetről pedig jelentést tett Bocsa, főnökének, Koós Géza —— --------«- —• •rendőrfőtanácsosnak, valamint
főkapitányság elnöki osztályának.

a
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Csernoch hercegprímás 
nem adott újévi nyilatkozatot a „Neues Wiener Journalénak 

„Az interjú az elhangzottaknak célzatos elferdítése és kiszinezése66

A rendőrség 
ideiglenesen betiltotta 
az „Óh, régi szép id®kst-et 
A Színpadi Szerzőik Egyesülete igazgató* 
sági Ülést hívott össze a toetiEtés ügyében

(A Reggel tudósítójától.) Nagy föltiiuést 
keltett az egész magyar közvéleményben a bé
csi „Neues Wiener Journal" újévi számának 
szenzációja: Csernoch János bíboros herceg
prímás nyilatkozata, amelyben nagyon éles 
kritikát mond a kilengésekről, a felekezctck 
■üldözéséről. N hercegprímás megcáfolta azt az 
állítást, mintha az antiszemita üzelmek mögött 
a katolikus egyház állana. Aki az antiszemita 
izgatásban részes — mondotta az interjú sze
rint a prímás —, nemcsak rossz, haszontalan 
ember, hanem rossz keresztény is. Innen mon
dom nekik, innen, a kereszténység ezereszten- 
fJős fellegvárából, amelynek legmagasabb 
pontján állok, hogy semmirekellő fickók. A 
Miile álnév alatt jegyzett hosszú közlemény, 
ha. békükékeny, emberszerető hangja a herceg
prímás nemes lelkületét tükrözte is vissza, 
valóban bennünk is kétségeket ébresztett teljes 
hitelessége iránt, mert a stílus és a forma nem 
vallott Csernoch János fenkölt egyéniségére. 
tippem ezért A Heggel a herceg-prím ás i aulához 
fordult föl világosii ásért, ahonnan a következő 
fölvi Iágositást k aptűk:

— A A’cmcefí Ujstlff vasárnap! számában már nyilat
kozatot adtunk ki a „N. W. J.“-ban megjelent újévi 
jntervju ügyeben. Az apokrif közlemény megjelenésének 
története egyébként a kővetkező: December 28-án Esz
tergomban, :i prímás) palotában megjelent egy idegen, 
aki Lt’roi Mihálynak mutatkozott l>e és azt. mondotta, 
boga a bécsi „N. W. J." kiküldött tudósítója. A herceg
prímás titkárának előadta, hogy lapja megbízásából, 
Pécsből utazott hozzánk: interjút szeretne kapni a bíbo

ros herconprt ind siót. Kérelmére az Ilijén esetekben szoká
sos, kategórikus, félre nem érthető választ kapta:

A hercegprímás egyáltalában nem kíván nyilatkozni, 
Így a kérelem tárgytalan,

— Erre, tudomásul véve, hogy nyilatkozatra semmi 
körülmények között nem számíthat, azt kérte, hogy ha 
már Becsből Esztergomba utazott, adassák meg neki az 
a kitüntető szerencse, hogy a prímásnál, a legrövidebb 
Ideig is, de tiszteletét, tehesse. Egy nagy külföldi újság 
képviselőjének kijáró előzékenységből ezt a nem szokat
lan kérelmet meg nem tagadhattuk és igy történt, hogy

a hercegprímás fogadta és nagyon rövid Ideig fesz,te- 
lenül elbeszélgetett vele.

A beszélgetés folyamán szó esett aktuális kérdések
ről is és a hercegprímás anélkül, hogy ennek a beszél
getésnek a közlésére is fölhatalmazla volna Lévai Mi
hályt, elmondotta nézeteit.

Ezek a megnyilatkozások mind olyan szelleműek é.s 
tartalmúak voltak, amtnökbcu a hercegprímás ezekről 
a fontos kérdésekről már ismételten körvonalazta állás
pontját a nyilvánosság előtt, amelyeket éppen ezért 

a magyar közvélemény jól Ismer.
— Ami ezen túl van, az a „X. W. J.“ tudósítójának 
egyéni kitalálása és az elhangzottaknak célzatos el

ferdítése és kiszinezéae.
—- Erre egyébként a cikk bármely olvasója magától is 

reá jöhet - olyan kifejezéseket látván, amii’ők haszná
lata a hercegprímás részéről, már magában vére is va
lószínűtlen, főleg a közvéleménynek szánt megnyilatko
zásban.

Scitovszky házelnök nyilatkozata 
a parlamenti káosz okairól és orvosságáról 
A pártközi béke mindenféle „garanciáktól és engedményektől" függet
lenüljöhet csak létre — Minden föltétel nélkül sor kerülhet január 12-én 

a békeszakasz

nem is gondol 
akkor, amikor 
aki „súlyosan 
aki a főbünös

(A Peggol tudósítójától.} A demokratikus szövetség 
debreceni lakomáján Szilágyi Lajos élesen megtámadta 
Scitovszky Bélát, a nemzetgyűlés elnökét. Kijelentette 
Szilágyi, hogy az ellenzék mindaddig, amíg a kizáratás 
huszonöt ülésnapja le nem jár, még csak 
a kibékülésre és különösen neia teszi ezt 
az az elnök vállalta a közvetítő szerepet, 
vétett a nemzetgyűlés méltósága ellen és
volt abban, hogy bennünket a házszabályok súlyos meg
sértésével kivezettek a Házból". Ezzel a támadással kap
csolatban A Heggel munkatársa beszélt

Scitovszky házelnökkel,
aki a következő rendkívül érdekes kijelentéseket tette:

— Soha még senki sem bizonyította be, hogy 
a nemzetgyűlésnek sokáig emlékezetes „bot
rány iiléséu‘‘ ellenkezésbe, jutottam a házszabá
lyokkal. Ezt nem is lehet bebizonyítani, mert 
működésem precízen házszabály szerű volt. Jel
lemző az egyébként sem egységes ellenzék 
következetességére, hogy a kivezetések után, 
U2 én elnöklésem alatt, egymásután szólalt föl 
Rupert, Pikler és Hebelt, kezdetben a vélt jog
sérelem orvoslását követelték, míg ma. már a 
titkos választójogot jelölik meg kibékülésük 
föltételéül. Annyi bizonyos, hogy

az ellenzék mozgalmának kiindulási pontja 
más volt.

Hiba történt., de nem a mi részünkről, tis 
éppen azért kezdeményeztem én a békeakciót., 
mert a, mai fonák helyzetnek nem én voltam a 
fölidézője és meg vagyok győződvo arról, hogy 
ha én, aki a pártok fölött állok, nem teszem 
meg ezt a lépést, akkor mulasztásért hibáztat
tak. volna. Két napig szimpatikusán is beszél
lek akciómról és

csak később jutott eszükbe, hogy velem 
nem állhatnak szóba.

A fontos ezekután is csak az, hogy az első 
lépés, amely mindig a legnehezebb, a kezdemé
nyezés, megtörtént és

ha én egyelőre el is ejtettem a tárgyalások 
fonalát, bárki bármikor fölvehet! azt.

.A politikai kaleidoszkópnak 24 óra alatt 24-féle 
változata is lehet ás azt hiszem, hogy ha az 
ellenzék komolyan akarja a békét és nem szo-

(A Reggel tudósítójától.) \ Koyal-Orfeum 
—• amint ez lapunk más helyén olvasható — 
nagy sikerrel mulatta bo januári.uj műsorán 
Egyed Zoltán pesti éld képét, az „óh, régi szép 
ülők" című kis vígjátékot. A kis darab a Vá
rosligetben játszik, szereplői egy ligeti ja.-sz, 
egy hiutásleány és egy rendőr, léniája pedig 
mindössze annyi, hogy a rendőr és a jassz 
legény fölfedezik egymásról, hogy „földiek'*, 
mert a nagy háboruliau „egymásmelleit44 szol
gáltak a. Doberdón. Egyik a négyes honvédek
nél, másik a hármas huszároknál. Ebből aztán 
kifejlődik egy diskurzus, amelynek folyamán 
mind a kelten visszasírják a régi szép időket, 
..amikor még Ferenc Jóska volt a császár. bol
dogult. lloda. Dezső Öméltósága meg a főkapi
tány". A kis darabot a publikum tüntető sze
re, teltei fogaiba, estéről-ostére, irodalmi kvali
tásain kívül talán azért is, mert témájúnál 
fogva mintegy visszavarázsolta, a jelenhez ha
sonlítva, kétségtelenül boldogabb „régi szép 
időket". Az orfeum szómba! esti előadásán vá
ratlanul megjeleld ek /voó.s’ és Illek rendőr
főtanácsosok, akik Tarján Vilmossal. az 
orfeum igazgatójával, valamint légyeddel kö
zölték.

hogy csak a ferencz-józsefl idők és Bőik;.
Dezső emlékének emlegetése nélkül enge. 

délyezhetik a darab előadását.
Minthogy a darab tulaj dón képen

a kötelességtudó magyar rendőr gloriflká- 
lása,

a szerző érthetetlennek találta a. rend őr tisztvi
selők aggálya it, de természet esen hajlandónak 
nyilatkozott az inkriminált részek megváltoz
tatására. Vásárim-]) délben aztán váratlanul

Koós főtanácsos közölte, az orfeum igazga
tóságával, hogy nem elégedhetik meg az 
előző este kiváut változtatásokkal, hanem 
újabb mérlegelés alapján, a főkapitány 
utólagos jóváhagyásával, a darabot a 
maga egészében további intézkedésig be

tiltja.
Az njabh intézkedés értelmében vasárnap dél
után már nem is játszották az „Óh, régi, szép 
idök"-c\. Az orfeum közönsége úgy a. délutáni, 
mint az. esti előadáson a conferen mernek a. 
rendőrségi bet iltást közlő bcj< lent ősét zúgo
lódva hallgatta végig. Egyed Zoltán a betil
tásról még vasáriul]) este jelen lést, telt lleltai 
Jenőnek, a Színpadi Szerzők. Egyesülete elnö
kének. aki ez ügyben sürgős igazgatósági ülést, 
hivott össze, hogy az indokolatlan betiltá.s 
ellen az egyesület teljes erkölcsi súlyával föl
léphessen.

csak 
lehet.
föltételek

szóló ha-

alkalmazására

Iritkozik kizáróan taktikázásra, ha nem párt- 
célokat, hanem országos érdekel, tart a szeme 
előtt, akkor a béke rövidesen létrejöhet. Annyi 
bizonyos, hogy

ma még egy kissé kaotikus a helyzet.
Az én akcióm holtpontra jutott, de Zsitvay 
Tibor alelnök nr folytatja megbeszéléseit és 
hu a megegyezésnek meglesz az alapja,

mégis csak sor kerülhet a pártközi kon
ferencia összehívása ra,

amelynek föladata természetesen, már 
az előzetes megállapodások szentesítése

Munkatársunk rnost megkérdezte, milyen 
mellett kerülhetne sor

a békcszakasz
alkalmazására, vagyis a képviselői kizárásokról
tározat fölfüggcszléséro. A házelnök igy válaszolt;

— Ez a kérdés legföljebb január 12-ére, a. Ház 
összeillésének napjára válhatik aktuálissá. 
Természetesen minden az akkori konstellációk
tól függ.

Nincs kizárva, hogy január 12-én előter
jesztést teszek a békeszakasz alkalmazására. 
Ez lehet egy gesztus is, amelyre minden 

föltétel nélkül sor kerülhet,
de előre, persze, nem mondhatok semmi bizo
nyosat. Arról természetesen, hogy a parla
mentbe való visszatérés fejében biztosítsuk az 
ellenzéknek a titkos választójogot, annál ké
vésbe lehet szó. mert hiszen a miniszterelnök 
ebben a kérdésben már többizben leszögezte 
álláspontját; kijelentette, hogy az ügyet nem 
Leszi párt kérdéssé, de ennéZ tovább nem mehet, 
garanciát a titkosságra nézve nem adhat. 
Énnek a kérdésnek a parlamentben kell el
dőlnie,

a törvényhozást semmiféle garanciákkal 
nem lehet és nem szabad guzsbakötni.

A pártközi béke tehát mindenféle politikai 
„garanciáktól és engedményektől" függetlenül. 
jöhet csak létre.
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Ra&ovszky belügyminiszter*
a titkos szavaiá^Fői tanácskozott 

a kormánypárt vezetőivel
Rubinéit hlvtln kijelenti, hogy a titkos ff á^na fi egyetlenegy 
hiv^ sincs az egységespártban — M választójogi javaslatot 

pénteken tárgyalja
(A Regijei (udósitójálól.) Tekintettel arra, hogy at 

afanyköltséijvelét leglcfafíbb január vőj/érc telő áld 
kerül, a bolilgyuiinszternck rövid időn belül u Ház elé 
kell törleszteni vdlatztőjorji javaslatát, ainolyro vonul- 
koióan loRllletékcsebb helyen
n következőket mondották A Reggel in unka társának:

A kormány terve az, hogy a választójogi 
javaslatot még a költségvetés parlamenti vitája 
közben letárgyaltat ja az illetékes bizottságok- 
kai és Így

a .javallat február elején már a Ház napi
rendjére kerülhet.

Ilyen körülmények között szükségesnek látszik, 
hogy az uj választójog ügyében lehetőleg már 
mosi pénteken . állást foglaljon a miniszter
tanács. Ez a?, Allá«foglalás egyébként is csak 
formai jelentőségű, mert hiszen a javaslat 
nagyjából azonos lesz a Bothlcn-féle választó
jogi rendelettel, kivéve a szavazás titkosságá
ról, illclöen nyíltságáról szóló részt, amely

végleges formájában csak a bizottsági tár
gyalások során fog kialakulni.

A vúJn«7.tőJoffi Javaslatnak ez a része annál döntőbb 
fontosságú. mert a demokratikus biok éppen a szavazás 
titkosságát jelöli meg a parlamenti bi'I.a föltő.'cláöl. 
A békctArgyalfisok alapjául azonban — A Rcngr] érl's’i- 
lése szerint — haHnndók elfogadni

a VAzsonyl-féle választójogot
is. Erre vonatkozóan

Veyer Károly,
a szociáldemokrata párt egyik vezére, a következőket m<>n 
dotta munkatársunknak:

— Semmiféle „béketárgy  alá són" még részi
venni. sem vagyunk hajlandók,

ha a tárgyalások alapjául nem jelölik meg 
legalább is a Vázsonyi-féle választójogot 

a titkosság szempontjából.
A miniszter elnök egyszer már hajlandónak 
nyilatkozott, arra, hogy a titkos szavazást nem
csak a törvényhatósági, hanem a rendezett 
tanácsú városokban, továbbá, az ipari góc
pontokban is biztosítja, hátra volna még tehát, 
íiogy a Vázsonyi-léié választójognak meg
felelően további engedményt is tegyen olyan
formán, hogy
a választókerületeknek legalább egyharmadá- 

bán titkos legyen a szavazás.
A második követelésünk a választások tiszta

ságának biztosítására vonatkozik. Ennek érde
kében

szükség van a jelölői vek rendszerének el
törlésére, továbbá arra, hogy a választói 
”évjegyzékek összeírása m'ndenféle vissza
élés kizárásával hivatalból történjék meg,

A kormánypártban sokat beszélnek arról, hogy 
a. parlamenti béke közveti lésére gróf Apponyi 
Albertét kellene fölkérni. Erre vonatkozóan 
csak az a megjegyzésem, hogy

1 béke közvotitésére Apponyi la csak akkor 
vállalkozhatik, lm előzetesen a miniszter- 
(Jnöktöl garanciát kan kívánságaink tel te

áit esőre.
A kormány is érzi. hogy a parlamenti helytat tengelyé

ben a fiikor választói jog áll. Éppen erro vnló tekin
tettel

Rakovszky ívéin bcJilgymliilHztor szombaton délután 
bizalmas mcgboazélést tartott ebben a kérdésben a 

kormánypárt vezető tagjaival.
Tanácskozott a bcliigyminiszterrel

Rnblnek István
Is, aki a szavazás titkosságáról így nyilatkozott A Reggel 
munkatársának:

— A passzivitásba vonult ellenzék, úgy lát
szik, ma már megelégednék a Vázsonyi-fólo vá
lasztójoggal, ha tehát még valamit engednek a 
titkosságból akkor máris megvan a parlamenti 
béke plattformja, mert mi a magunk részéröl

hajlandók vagyunk garantálni a választá
sok tisztaságát,

U| műsor
a BékeHhKabaréban!
Nogymevtí-utca 17. sx. Telefon 17-77

Szöllőssy Rózsi, Vidor Ferike. Jan- 
kovich Magda, Békeffl, Kbváry, 
Hanóczy, Szemere, Nagy Marle, Póz- 
mánno stb. Tréfák, bohózatok, szó'ók, 
konferánszok. Előadás pont 1 Ü-kor

le a minisztertanács
ami egyébként, is megfelel a közérdeknek. A 
titkosságot azonban Bethlen miniszterelnök ur 
eddigi kijei(*nlésein tulmenőon, még ha akarná, 
sem garantálhatná a kormány, mert nyugodt 
lelkiismerettel állíthatom, hogy

a titkos szavazásnak ma már egyetlenegy 
híve sínes a kormánypártban.

Mr.'.kn'úrsnnk most megemlítette, hogy u régi kis
gazdapártnak, nemcenk a Nagyatádi-, hanem a Rnblnek 
Gyula-féle csoportnak is, elsőrangú tövet elése, volt a 
titkos ■ Ilasztójog. Rubinok István erre von- kozóan a 
következőket mondót i>i:

— li-i Rubinek Gyula ma élne, a gyakorlat-

Romámia áüatüóvátétel helyetí 
kap Mas^ararsxágtől

Váratlan és kedvező megállapodás a román jóvátétel! bizottsággal

i
-------------------- .... HT MSr

(A Reggel tudósilójától.) A békeszerződés 
168. szakasza intézkedik az iitódál kunoknak 
fizetendő jóvátételről és kimond ;a, hogy mind
azokat az értékeket és javakat, amelyeket, a 
magyar haderő a háború alatt elvett vagy le
foglalt az utódállamokban, a jóvá!ételi bizc.ét- 
ság által megállapított módozatok szerint 
vissza kell szolgál állnia. Á jóvái ételi bizottság 
Romániának fizetendő jóvátó éli kötelezett-é- 
gíinke* legnagyobbrészt élőállatokban, hatá
rozta meg és úgy döntött, hogy az állatok le- 
száJliíása 1925 január 1-én kezdődik. Mielőtt 
azonban erre sor került volna, tanácskozások 
indultak meg a magyar és román kormány kö
zött, amelyekről A Reggel a következő infor
mációkat kapta:

A kormányzó, 
Beth en, Pesthy. Mayer 

a mezőheoyesi nagy vadászaton
Mezőhegyes, január 4.

(A Reggel kiküldött tudósítójának telefon
jelentése.) Szombat délután ’/iö órakor utazott 
el Budapestről a miniszterelnök és társasága 
a háromnapos mezőhegyesi vadászatokra. 
Bethlen István grófon kivid a különkupékban 
helyet foglaltak Pesf.hy Pál igazságügyminisz
ter. Mayer János földmivelcsiigyi íniuisztor, 
Bclitska Sándor varsói kövek gróf Ráday Ge
deon, gróf Bániig Miklós, Schandl Károly. 
K állag Tamás, Barla Szabó József, Kohut 
Adorján képviselők, Tahy, Tóth, Kann és Me- 
ycr helyettes államtitkárok, Sztranyovszky 
Sándor főispán, Kluc.k Ferenc tábornok, Kelety 
és Tasnády-Szvcs államvasuti igazgatók, Csf/c 
Imre tanácsos és Makón a vadásztársasághoz 
beszállt Purgly Emil főispán. A miniszterelnö
köt. és a minisztereket Mezőhegyesen Balta 
Sándor jószágieazgntó, Kovács-Nagy István. 
ezredes, Sárközi/ alezredes és Fi üstök László 
főerdőmérnök, a nagyarányú körvadászol ren
dezője, fogadta.

Vasárnap re gél a 8 órai személyvonattal 
érkezett meg Horthy Miklós kormányzó külön- 
kocsijában. A kormányzót, aki István fiával, 
Bartha kabinetirodai főnök és Bruns'vyck 
György úti marsai kíséretében érkezett, Beth
len István gróf és társasága fogadta. Gyönyörű 
napfényes idő kedvezett a vadászatnak. A kor
mányzó az első körben 47 nyulat. a másodikban 
30-at, a harmadikban 23 nyulat lőtt. A vadászat 
eddigi eredménye 800 nyúl. Ma és holnap foly
tatják a vadászatot, de a kormányzó már va
sárnap este visszautazott a fővárosba.. Bethlen 
István miniszterelnök és vadásztársasága kedd 
este indul vissza a személyvonattal és szerdán 
reggel érkezik Budapestre.

Anita Bérűért botrányok között 
letartóztatták Berlinben

Berlin, január 4.
(A Reggel tudósítójának telefon jelentése.) 

Anita Berber táncosnőt, aki már szá.mtaJnnszor 
állt különböző botrányok központjában, teg
nap este, amikor a Jfampö-kabaré helyiségét 
elhagyta, nagy botrányok közben

letartóztatták és beszállították a charlof- 
tenburgl fogházba.

A táncosnő ellenszegült, úgy hogy nagy ké<- 
szültségre volt szükség letartóztatásához. 

bán ő is a nyílt szavazás álláspontjára helyez
kednék.

A forradalmak ugyanis annyira demorali
zálták a néptömegeket, hogy a titkos sza
vazás egész bizonyosan a szélsőségeket jut

tatná uralomra
és itt nemcsak a kommunista veszedelemre 
gondolok, hanem a. szélsőjobboldali törekvé
sekre is, amelyek az ország konszolidációjára 
névvé éppen olyan veszedelmesek és épp any- 
nyira kárhoztatandók, mint a szélsőbaloldali, 
mozgalmak. Igaz ugyan, hogy a forradalmakat, 
követő demoralizálódás mutatkozott már akkor 
is, amikor a régi kisgazdapárt még a titkos 
szavazás mellett kardoskodott, de akkoriban 
még

azt hittük, hogy a komin un után kővetkező 
hazafias fölbuzdulás állandósulni fog

és az általános demoralizálődást ellensúlyozni 
fogja. Ez a várakozásunk azonban nem telje
sült, úgy hogy ma mér a gyakorlatban azok a 
kisgazdák, is a nyílt szavazás mellett foglalnak 
állást, akik azelőtt a titkosságnak voltak meg
gy őzödéses hívei,

— Körülbelül négy héttel ezelőtt Románia 
jóvátételi bizottságának elnöke, dr. ,1. Mano- 
lescu, tanácskozást kezdett a magyar kor
mánnyal a január 1-én esedékessé vált állat
jóvátétel kérdésében. A tanácskozások szigo
rúan bizalmas jellegűek voltak és három nap 
előtt kedvező megállapodással fejeződtek be.

A megállapodás szerint Románia az állat
jóvátétel helyett ugyanekkora értékű ma

gyar mozdonyokat fogad el.
A sokmilliárdos állatszállítmánynak megfelelő 
értékű mozdonyok, átvételére a ronján kor
mány szakértőket küld Budapestre, akik rövi
desen megérkeznek.

A vizsgálóbíró elfogató paran
csot adott ki Bökni Karoly 

hordógyári vezérigazgató ellen
A rendőrség bOnügyi zárlatot rendelt el 

Böhm vagyonára

(A Reggel tudósítójától.) Ismeretes, hogy a
Bőlim Hordógyár Rt. vezérigazgatója, Böhm 
Károly az utolsó hegekben nyomta'anul el- 

■ tűnt, Budapestről. A rendőrség a beérkezett 
l följelentések adatait mind lenyomozta, az Lra- 
í tok átkerültek a vizsgálóbíróhoz, aki a nyomo

zás befejező akkordjaként elrendelte a megszö
kött Böhm Károly országos körözését. Az el
fogató parancsot vasárnap küldték a rendőr
ségre, hogy az't a külföldi rendőrhatóságok 
számára gyorsan továbbíthassa, egyúttal el
rendelte a vizsgálóbíró a Böhm-hordógyárra 
a bűnügyi zárlatot. Most az elfogató parancs 
alapján ismételten fölkérik a külföldi rendőr
ségeket, hogy Böhm elfogatásira tegyék meg 
a szükséges lépéseket.
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Dinnye a fűben
Soha senki nem kételkedhetett abban, hogy 

a hercegprímás kárhoztatja a gyűlölködést s 
följegyezni való, természetellenes tünemény az 
lenne, ha ö atrocitásokra uszítaná híveit. 
Éppen ezért komoly ember komolyan nem 
■vehette a „Neues Wiener Journal" szenzáció
ját, hiszen az az interjú, amely ott a. prímás 
eredeti nyilatkozataként megjelent, dühös han
gon és ideges szavakkal mondott kritikát olyan 
jelenségek fölött, amiktől a szeretet egyházá
nak főpapja -magától értetödőleg idegenkedik, 
tehát ezt a magálól értetődőseget nem kény
telen izgatott kitörésekkel dokumentálni. Most 
azután, kisült, hogy csakugyan nem hiteles a. 
nyilatkozat: egy vitéz wieni lapiró befurakodott 
a prímáshoz és az ilyen emberekkel is jó
hiszemű főpap magánbeszélgetést folytatott 
vele, amit a diszkrét kócos, névszerint Lévai 
Dinnye Mihály, a maga riporteri frazeológiájá
ban interjúvá párolt.

Semmiféle jó ügyet nem tesz az ilyen illat 
gusztusossá. Aki komolyan áhitja a békét, a 
szeretetet és az emberek szabad testvériségét, 
az semmiesetre sem fogja a prímás kellemetlen 
helyzetét kihasználni .1 nem igyekszik őt oda
szögezni egy nyilvánvalóan apokrif kijelentés
hez, hiszen az, hogy őt cégérül támadásoknak 
teszik ki s szembeállítják politikai dühkitöré
sekkel, az árt a főpapi tekintélynek és eleve 
meggyöngiti azt az állásfoglalást, amellyel ez 
a tekintély éppen a. politikán fölül valóságával 
egy kritikus pillanatban az emberség és a meg
értés ügyének használhatna. Még ha elkövette 
■volna is ezt a hibát a prímás, az úgynevezett 
liberális sajtónak nem lenne célszerű irium- 
fálni s aki a szélső jobboldal politikájától félti 
az országot, az nem teszi helyesen, ha ilyen 
svihákstiklikkel vigyázatlanul azonosítja a 
liberalizmust és erősiti az ellenkező frakciókat.

— Egészen bizonyos, hogy a béke és a. ki
egyenlítődés ügyének, a túlontúl sok Dinnye 
Mihály igen számottevő akadálya. Béke és 
Megértés nem ott terem, ahol a felelőtlen zsur- 
nalizmus, amely egy tetszetős riportért szem
rebbenés nélkül hazudik könnyen cáfolható 
puccshireket és intrikákat és éppen ez a hir lap
iró stílus azt a gyanúi, hazug látszatot kelti a. 
sokszor megcsalt magyarságban, hogy a libera
lizmus nem az országnak akar valami jobbal 
és nemesebbet adni, hanem az egyik', túlzás he
lyett. a másikat, az egyik gyűlölet helyett a. 
másik gyűlöletet igyekszik minden eszközzel 
hatalomra juttatni. Okosan győzni és gyűlöle
tet, revansvágyat nem keltve, az ellenfelet 
meg nem alázva, fölülkere.kední. —- ez a béke 
legfőbb föltétele, s ezt nem tudják megtanulni 
a győztes népek, s ezt nem tudják u politikusok 
sem, akik még a. jó ügyekért is olyan eszközök
kel harcolnak, amelyek, esetleges győzelmüket 
eleve kompromittálják. Szabadjon konstatál
nom, hogy nemcsak a fajvédők, de bizonyos 
filoseniiták is túlságosan előtérbe tolják az 
antiszemitizmus kérdését, s ha eltalál ural
kodni az a látszat, hogy a liberalizmus egyet
len problémája az antiszemitizmus, akkor sike
rült a jobboldali demagógia célja. A prímás 
kétségtelenül nem antiszemita, de akik ezt. a 
köztudomású tényt hazug interjúk gyártására 
használják, s inkább a liberalizmust ás kom
promittálják, csakhogy az antiszemitákat, 
bosszanthassák, azok ezt a. látszatot erősítik és 
lehetetlenné teszik a prímásnál:, hogy teljes 
erővel szolgálja a jó ügyet, amely nemcsak a. 
bántott zsidók és az antiszemiták ügye, hanem 
az egész magyarságé, melyben a. magyar zsidó
ság is foglaltatik.

Márkus László
WB*---------rT"THrm»n-ri-ir

— Meghalt a walesi herceg kedvelt cigánya, 
A régi békeévei: ismeri, alakja. Pcac Károly 
cigányprímás halt meg legnapelőtt Csöndesen, 
egyedül, mindenkitől elfeledetten. Évek óta a 
Józscf-körnt 17. szám alatti lakásban nyomor
góit. Munkatársunk benézett a kis lakásba, 
amely két. sötét, primitív butorzaíu szobából 
all. A házmester vezet, körül a lakásban és köz
ben folyton a cigányprímás múltjának fény
koráról mesél:

— Nagyon világlátott ember volt, kórom az öreg Pogo. 
.Tárt Londonban, Párásban. Berlinben, még Kairóban is. 
Itt vannak a kitüntetései. amelyekét külföldi fejedelmek
ből kapott. De mégis a frakkjára volt .1 legbüszkébb, 
amit a walesi hercegtől kapott, os volt az utolsó kíván
sága, hogy abban temessék el. Hát azt is adtuk sze
gényre. A mcllhártyagyulladása vitte, ol. Már három hete 
betegeskedett és a múlt, héten meghallotta Banda Marci 
halálát. Föl akart kelni és szeretett volna elmenni a 
temetésére, de már teni tudott, fit éves volt.

Cigányosan temették el Pege Károlyt. Rigó 
Jancsi 25 tagú zenekarával kisérte utolsó út
jára a Kerepesi-temető halottasházából. Három 
nótát húztak. „Lehullott a rezgő nyárfa levele*', 
„Most van a nap lemenőben'* és „Kitették a 
holttestet az udvarra".

— Mindenki beazéli, hogy a Fenyves Dezső Rt. áru
házainak árajánlatai az uj esztendőben is n lcgiufánvo- 
snbbut. Olvassa el lapunk mai czámébau a cég hirdetését.

— Pesten nyomoznak egy milliárdos grácl 
ékszerlopás ügyében. A gráci rendőriguzgató- 
ság vasárnap értesítette a budapesti főkapi
tányságot, hogy pénteken éjjel Óráéban, az 
Elisabethstrasse 18. számú Pahncl Rammingcn- 
csalátd, villáját föltörtek és a hatalmas villában 
talált ékszereket elvitték. Az ékszerek között 
van egy ötsoros gyöngynyakék, amely 565 
darab hatalmas gyöngyből áll, végén brilliáns- 
sal kirakott topázcsatt van. Elvittek a betörök 
egy többszáz millió korona értékű brostüt, több 
aranykarkötőt, fülbevalót, arany- és platina- 
láncöt, drágaköves gyűrűt, arany- és e?üst evő
eszközt.. serlegeket. A kár több mint egy- 
milliárd osztrák korona. A budapesti rendőr
ség is megindította a nyomozást és a zálog
házaknak és ékszerészeknek megküldte az el
lopott ékszerek részletes leírását.

— Lóvéi a Tátrából. A Reggel munkatársa írja: Iíeg 
gél van. Nőm decemberi, szép májusi. A nap erősen 
tűz le. bearanyozza a lomnici csúcs évezredes barázdáit, 
a letűnt magyar évezred fájdalmában kővómoredt, el
hagyatott. sziklatostét. A hegyoldalról friss illatot sodor 
le. halk erdei melódiákat a hajnali szellő. Lassan meg
elevenedik a nagyszálló. Az ablakokban megjelenik egy 
szökő fej, vagy tarka pljama. A tájat kémlelik. És 
bosszúsan vetik vissza csalódott, tekintetűket. Mert éj
jeli dlmuk, n hó, nem jött, meg és csak nem akar be
köszönt eni. Fekete volt a karácsony és fekete. az uj év 
is, sí. ródli, bobsleigh, ott. korhadnak a kamrában. El
maradtok 11 versenyek. Bridgo és kártya űzi az unal 
mát. a hallókban. 30-án ugyan szemelni kezd apró tün- 
dérszonjecskókben, ám délfeló a felhő fölhuzódik, gunv. 
mosollyal kiszökik egy napsugár. A sí-meetor ..szára
zon" adja a leckeórát a mollott hölgyeknek. Sok károm 
kodás hasítja át az üde levegőt. Kieszelnek unaloműző 
Kot. Táucverscnyt. A zsűri: prágai vaskiráJy ostraui 
vezérigazgató, német ügyvéd, magyar földbirtokos, két. 
iomeretleu és csekélységem. Az ügyes kis losonci Herceg 
Margit viszi cl a legtöbb dijat. Zajlanak a táncszámok. 
Végre a csárdásnál tartunk. Csak zongora és hegedű 
húzzák. Kétszáz magyar tenyér veri az ütemet hozzá. 
Énekelnek, dobolnak, egy pillanatra minden magyarrá 
vardzsolódlk. Aztán ... Aztán csehül, németül és —• 
magyarul kihirdetik a nyertesek nevét. És vesztesek 
vagyunk mindannyian. Szomorúan kiosouok a fényes bál
teremből és fölvetem tekintetemet a csillagos magyar 
múlt kihamvadt éjszakájába. (Dr. Váradi Miklós.)

— Holnap kezdődik Parisban az ántánt pénz
ügyi konferenciája. Parisból jelenti A Reggel 
tudósítója: Az álltául pénzügyminisztereinek 
konferenciáját kedvezőtlen, előjelei: vezetik be. 
Amerika mm járul hozzá, hogy a szövetség
közti tartozások kérdését napirendre tűzzék, 
meri ezt el intézettnek tekinti. Az Egyesült 
Államok álláspontja, hogy n. szövetségesek 
állami kötelezvényekkel ismerték el tartozásai
kat,, amelyeket az Unió törvényei közó iktatott 
és ezeket az adósságokat, nem fogja, elengedni. 
Amerika csak megfigyelőkkel képviselteti ma
gát akiknek vezetője Myrron T. Harrick párisi 
nagy követ lesz. Másik nehézsége a konferen
ciának, hogy a nagyhatalmak nem engedik 
meg a. kisántántnak, hogy olyan kérdések felöl 
szavazhasson a. konferencián, amelyekben 
nincs közvetlenül érdekelve. A kedden kezdődő 
konferencia valószínűleg nagy ellentétek össze
ütközése lesz.

— Dr. KJár Zoltán ügye újra a vádtanács 
elé került A fajvédő klubban történt revolve
re# eset után — amint ismeretes—^a rendőrség 
bűnügyi eljárási!’ indított dr. Kiár Zoltán ollón, 
aki vitéz dr Dánér Bélával történt dulakodása 
közben kétszer elsütötte a revolverét. Az 
ügyészség dr. Kiár ellen szándékos emberölés 
bűntettének kísérleteseimén vizsgálatot indít
ványozol! és kérte a letartóztatását is. Dr. 
Medvés-Medico István vizsgálóbíró az ügyész 
indítványát elutasította a vizsgálati fogság el
rendelésére vonatkozólag és kimondotta, hogy 
Kiár Zoltán szabadlábon marad. A vizsgálat, 
elrendelése kérdésében pedig úgy döntött, hogy 
Kiár Zoltán ellen erős fölindulásban elkövetőit 
szándékos emberölés kísérlete címén úgy ren
delte el a vizsgáin tol, hogy a főorvos erős föl
indulását az a jogtalan támadás okozta, ame
lyet. Dánér Béla intézett ellene. A vádhatóság 
a vizsgálóbíró végzésé! fölfolyamodta, de a 
vádtanács az ügyészi föl folyamodás elutasítá
sával a. vizsgálóbíró végzését jóváhagyta. Így 
kerültek vissza az iratok a vizsgálóbíróhoz, aki 
azonban újra beterjesztette a Kiár Zoltán-félc 
ügy iratait a vádtanácshoz, heg;/ még egy dön
tésit provokáljon arravonatkozóan, hogy a vád
tanács Kiár Zoltán cselekményét .színién azon 
enyhébb paragrafus szerint minösití-o, mint 
ahogyan azt a vizsgálóbíró tette. A vádtanács 
a legközelebbi napokban dönt e kérdésben.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ.
Polgár Magdát eljegyezte Adúnt László, nz DMKE 

(Mítidcu külön értesítés hclyott.)
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DEBRECEN GYŐR

— Nagy liürtvarozzla kis eredménnyel a Terézvárosi 
Tornaklubban. A Szegfű-utcában működik Terézvárosi 
Torna Club néven egy kaszinó, ahol a rendőrség mór 
gyakran tartott razziát, mert a klub látogatói vígan és 
nagyban sportoltak a- bak.k hosszúkás és a. chemin de fér 
hatszögletű asztalánál. Már vagy barmndizben foglaltak 
le a kaszinóban bankokat a kártyaoUcnőrző detektívek, 
mindig jókora summákat, találtak a zöld asztalon. A 
járásbíróság már több alkalommal ítélkezett a. tiltott 
szerencsejátékok résztvevői fölöt. Dr. Laky Lajos rendőr 
főtanácsos dotektivfőnök intézkedésére Hóna Ernő detek 
tivfőfcliigyelő, a kártyaellenőrző csoportok vezetője, a 
vasárnapra virradó éjjel meglepetésszerűen újra látoga • 
tűst tett a Terézvárosi Torna Clubban. A rossz gazda 
sági viszonyokat a kúrtyatablók is megérzik, mert, ami 
kor a detektívek lecsaptak a kártyázökra. akkor a. 
chemin de fér induló bankjából 1,500.000 korona kerüli 
az asztalra. Ezt a kis bankot foglalták, csupán le, de. a. 
játékosokat IcigazoUatták. Kél játéuasilali rendőrségi 
tdrszckéren bevitték a főkapitányságra.

— Föltörtek egy sírboltot a csepeli temető, 
beu. Vasárnap délelőtt a főkapitányságon 
megjelent Feuer Anna csepeli lakos és előadta, 
hogy a csepeli régi temetőben családi, sírbolt
jukat föltörték. Vasárnap délelőtt kiment a 
temetőbe és látta, hogy sirnyilást fedő kőlapot 
elmozdították és a. koporsókat megbolygatták. 
A temetőőr leereszkedett a kriptába és látta, 
hogy a leány apjának a holttestét, megbolygat
ták. A holttestről semmiféle, ékszer nem hiány
zik, valószínűleg megzavarta valaki a halott
rablót. munkája közben. A rendőrség a nyomo
zást megindította.

— Házasság. Walileshausenl Walleshnusen Zsigmond 
Antal, festőművész (Páris) és Rdskay Margit, dr. Rásltay 
Dezső egyetemi magántanár leánya. házasságot, kötöttek.

— A dr. Tnuh-gyermekkcnőcs épp oly jó, 
mint az Árion angol fogkrém.
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— Pártos Klári nem párbajképes. Pártos

Klári osip.o-8’, fiatul kis színésznő, de ha eget
verő színészi produkcióval lepte volna meg a 
viláffót. akkor sem írtak volna róla annyit a 
lapok, mint igy, hogy egy kis házassági kain- 
mitáaba keveredett.. A múlt vasárnap este 
történt körülötte, hogy vőlegényét, egy fiatal 
hirlapirót, a jövendőbeli após följelentésére 
előállították a főkapitányságra. Erről a rendőri 
eseményről A Reggel is beszámolt, mint a többi 
vasárnapi eseményről, természetesen azzal a 
mértékkel, amelyet, az ilyen epizód megérde
mel. De a sajtó például a. Jókai-centennáriumot 
sem vezette be annyi cikkel, mint amennyiben 
egész héten át a kis színésznő és vőlegényének 
ügyét teregette. Hiszen lehetséges, a tempera
mentumos kis színésznő zavaros házassági bo
nyodalmai jó szüzsének kínálkoznak a színházi 
vjlág pszichológusai számára, de kissé sokaljuk, 
a nagy lapok hatalmas újság oldalait, amelyeket 
egész héten át ezzel az üggyel borítottak be. 
Á.Z Ilyen kortinamögötti szenzációkat mélyít
sék és tálalják föl képékkel és i interjúkkal a 
színházi lapok, amelyek azokat szolgálják ki, 
akik az ilyen ügyek olvasói. De a nagy lapok 
Jcolumnái, azt hisszük, nem áldozhatok föl hét
számra a kis színésznő vőlegény-ügyének. 
Azok a kolumnáik a politika, a kultúra, a gaz
dasági élet nagy és súlyos témáit várják. 
Kissé sok, ha egy kis szinésznőcske és egy 
fiatal újságíró, akinek publicisztikai tevékeny
sége bizonyos színházi lapokra szorítkozott, 
szinte minden kérdést elnyomó szenzációként 
szerepelnek kisded bonyodalmaikkal, hétfőtől 
hétfőig. De még mindennél is meglepőbb, hogy 
ebben az ügyben félhasábos párbajjegyzo- 
könyveket is közöltek, amelyből nemcsak azt 
kellett megtudnod, kedves olvasó, hogy a 
vívóteremben az egyik fél leit és csütörtököt 
mondott, a másik fél nem lőtt, de jó reggelt 
mondott. — hanem ebből a jegyzőkönyvből az 
is kiderült, hogy valami sajátságos férfiszoli- 
daiitás azt. is lehetségesnek tartia, hogy a nő
ről, akiért párbajoznak, kisüssék, hogy nem 
párbajképes. Pártos Klári egész héten át. és 
vw?ül: nem párbajképes. És higyjük cl, hogy 
egész újév hetében más gondjaink nem is 
voltak?...

— A niószárosipartestfilet a vásárcsarnokból kitett hús
iparotok vlzszahclyezóaét kéri. .4 Reggel már jelentette, 
hogy a főváros tanácsa minden különösebb ok nélkül 
fölmondta körülbelül negyven húsiparon vásárcsarnoki 
bérletét. Most a budapesti mészáros ipartcstulct vezető
sége — amint értesülünk — a csarnoki fölmondások fölül- 
vizsgálata és visszavonása érdekében sürgős és indokolt, 
előterjesztést intézett a főváros tanácsához. Az előter
jesztés egy példányát megküldték dr. Ripka Ferenc kor- 
mánybiztosnak is. Az ipurtestület vezetősége részletesen 
kifejtett előterjesztésében utal az előző évekbeu hasonló 
esetekből kifolyóan kirobbant nagy keserűségre és a 
székesfőváros tanácsát arra kéri, hogy az indokolatlan 
fö|AJondások»t vonja vissza s a fülkeberletekbe b*lyezze 
vissza a mészárosiparosokat.

— Áz ügyészség Lobi József letartóztatását 
kéri. A Lázár-kávéházbeli halálos , végű 
verekedés ügyének vádlottját. Löbl Józsefet, 
szándékos emberölés bűntettével vádolta, meg 
az ügyészség. A kikézbesitett vádirat ellen 
dr. Szőke Sándor védő szokatlanul terjedelmes 
kifogásokat adott be. A védő azt akarja bizo
nyítani, hogy a kávéháziján lezajlott verekedés 
szerencsétlen áldozatát, T vemmel Mátyás őr
vezetőt nem a. megvádolt Löbl József szúrta le. 
A büntotőtörvényszék. vádtanácsa e hó 13-án 
foglalkozik ezzel az üggyel, ahol nemcsak ar; 
ról döntenek majd, hogy Löbl Józsefet vád alá 
helyezik-e vagy sem. hanem afölött az ügyészi 
indítvány fölötí is Határoznak, hogy a megvá
dolt. Löbl továbbra is szabadlábon marad-e, 
vagy újra vizsgálati fogságba, helyezik. Az 
ügyészség ugyanis a vadirat benyújtása alkal
mával azt az indítványt is, elől erjesztet te, hogy 
a százmi'lió korona óvadék, ellenében szabad
lábra került Löbl Jűzs' fcb újra tartóztassák le, 
mert olyan súlyos a vád, arp.'lyu! az ügyészség 
ellene emelt, hogy semmi léié óvadék sem al
kalmas, hogy Löbl megszökésének u veszélyét, 
kizárja. Ezzel szemben a védő azt. kivonja, 
hogy a vádtanát s utalja vissza a százmilliós 
óvadékot, vagy pedig jelentékenyen szállítsa le, 
mert, az ügyészségi vádirat, de még inkább az 
ellene benyújtott kifogás igazolja, hogy Löbl 
Józsefet sem miképen tem terheli olyan súlyos 
bűncselekmény, amely a szökés veszélyét indo
kolná

A Sziget-Clubot Casino des Etrangeres-ré alakítják át

Nemzetközt Játékkastínó lesz 
a Margitszigeten

Egy Külföldi játéKbanK Ígéretet Kapott a belügyminisztériumtól a játéKbanK 
engedélyezésére

(A Reggel tudósítójától.) Budapest idegen 
forgalmának növelése címén nagyon sc-kan 
lettek már kísérletet arra, hogy hivatásszerű 
játékbankok nyitására kapjanak engedélyt. A 
bel ügy miniszteri um, amelynek hatáskörébe tar
tozik a játék bank engedélyek kiadása, eddig 
minden kísérlet ezőnek visszautasító választ 
adott. A legutóbb kísérletezőik, mint már előbb 
sokan, éppen úgy, mint, Montecarloban és más 
külföldi városokban, Budapesten is komoly 
ellenőrzés alatt álló játék bank fölállítására kér
tek engedélyt s hangsúlyozták, hogy az intéz
mény sokban hozzájárulna a főváros idegen
forgalmának városgazdagító növeléséhez. Érte
sülésünk szerint a belügyminisztériumban ille
tékes tényezők engedtek eddigi merev állás
pontjukból és

néhány nap előtt ígéretet tettek egy kül
földi csoportnak arra vonatkozóan, hogy 
külföldi mintára fölállíthatják a budapesti 

játékban kot
Azt az információt kaptuk, hogy a játékbankot 
a Margitszigeten állítják föl.

— Hazatérő emigránsok. Esztendeje már, 
hogy megjelent az a kormányrendelet, amely 
bizonyos körülmények között az úgynevezett 
emigránsoknak hazatérését, illetve azt engedi 
meg, hogy itthon az ellenük folyó bünpörben 
szabadlábon védekezhessenek. z\ lefolyt esz
tendő alatt csak egészen jelentéktelen számban 
tértek vissza, ilyen emigránsok. Most újabban 
megengedték Ladányi. Kálmánnak a hazatéré
sét, aki a kommün alatt Budapest összes ven
déglőinek és szállodáinak úgynevezett termelő
biztosa volt. A kommiin bukása után Becsbe 
költözött, azóta is ott él és szökése után nyo
mozólevelet adtak ki ellene. Most lefolytatják 
ügyeiben az eljárást. — Ugyancsak megenged
ték Timberger József cukrásznak a hazatérését 
is, aki a vörös uralom idején minden budapesti 
cukraszüzemnck a termelőbiztosa volt. Zsaro
lás és magánlaksértés büntette címén folyik 
ellene az eljárás. Timberger is szabadon véde- 
kezhetik ügyeiben. Dr. Balázs Emil törvény- 
széki bíró is folyamodott az ügyészséghez,hogy 
akadálytalanul hazatérhessen. A kommün alatt 
is bírói funkciót teljesített, ö vezette a felső
bíróságokat. Tulajdonképen nincs is ellene 
semmiféle bűnügyi eljárás. Beadványában iga
zolta Balázs bíró, hogy a kommün bukása óta 
Csehszlovákiában tartózkodik és semmiféle 
politikai mozgalomban nem vett részt és ható
sági bizonyítványt küldött arról, hogy angol 
nyelvoktatással foglalkozik esztendők óta. 
Ügyében az ügyészség a legközelebb határoz.

Letartóztatták Fleinerué ál detektív jót. 
Megírták a lapok, hogy áldetektiv jelent meg a 
letartóztatott Fleiner Jenő feleségének lakásán 
és meg akarta zsarolni. A rendőrség érdekes 
véletlen következtében elfogta ezt a zsaroló 
áldetektivet Hegedűs Kálmán 26 éves többszö
rösen büntetett műszaki rajzoló személyében. 
Hegedűs péntek este jött, föl először Fleinerék
hez, Keresztiig néven mutatkozott, be és a letar
tóztatott zsákkereskedő feleségével kiabálni 
kezdett, hogy miért nem gondoskodik férjének 
élelmezéséről, aki egész nap nem kapott semmit 
som enni és este az éhségtől elájult, Én hoztam 
neki, vacsorát — folytatta az áldetektiv —, de 
a jövőben tessék róla kegyednek gondoskodni! 
Mintán a vacsora költségeire átvett 150.000 ko
ronát, eltávozott, de éjjel 2 órakor újból vissza
tért és amikor a cselédleány kinyitotta az ajtót, 
minden bejelentés nélkül berontott a háló
szobába, ahol. Fleinerné három gyermekével 
aludt. Házkutatást, tartott, behivatta a sze
mélyzetet és megkérdezte, hogy mit adott 
nekik Fleiner karácsonyi ajándékul. A neve
lőnő megmondta, hogy egy órát kapott, ezt 
nyomban le akarta foglalni az áldclcktiv,

A szigeten eddig abban a kis villaszerű épü
letben, amelyet eredetileg is játékikafizinónak 
terveztek, közel a sziget, bejáratához, a Sziget 
klub kapott szállást. Ez a klub teljesen zártkörű 
kaszinó, diszelnöke József főherceg, elnöke a 
klubnak nincs, csak igazgatósága. A SaigetkJuh 
igazgatósági tagjai között, ismertebbek: dr. 
Kádossy Imre országos főikapitány, Balás Béla, 
volt főispán, dr. Damotte Károly székesfővárosi 
főjegyző. Ripka kormány biztos titkára és sok 
más közéleti férfiú. Amint 
máit helyről értesül.

a budapesti játékbank 
Danzig melletti Zoppot 

bankjának vezetősége kapott ígéretet, 
mégpedig azzal a föltétellel, hogy a Sziget
klubot. alakítják át játékbankká, teljesen világ
városi mintára.

Ugyancsak híre terjedt annak, hogy hasonló 
módon átalakít jóit a siófoki kaszinót is játék
bankká, hogy ezzel a halatonvidéki fürdők for
galmát is föl lendítsék.

/I Reggel jólinfor-

megnyitására a 
fürdőhely játék-

Fleinernét pedig a rendőrségre akarta előállí
tani. Szombat reggel, mint ismeretes, Fleinemé 
ügyvédje, dr. Sebők Dezső utján följelentést 
tett a zsaroló ellen. Szombaton délután azután 
Fleinerné, férjenek bátyjával. Faragó Dezsővel 
az Andrássy-ulon ment, amikor szembetalál
koztak Hegedűs Kálmánnal. Az áldetektiv nem 
jött zavarba, odament Fleinerékhez és azt 
mondta, hogy nagyon örül a találkozásnak, 
éppen hozzájuk indult, mert, a rendőrség elren
delte Fleinerné letartóztatását bünrészesség 
címén. Faragó ekkor kérlelni kezdte a detek
tívet, hogy kegyelmezzen meg az asszonynak, 
majd ő meghálálja és nehogy Hegedűs meg
szökhessen, rábeszélte, az ál detektívet, menjen 
vele Dessewffy-utcai üzletébe, ahol majd átadja 
a pénzt. Fleinerné elköszönt tőlük s azonnal 
a Mozsár-utcai kapitányságra sietett, ahonnan 
két rendőr kíséretében ment Faragó Dessewffy- 
utcai, üzletébe. A rendőrök Hegedűst, azonnal 
őrizetbe vették és bekísérték a főkapitány
ságra. Kihallgatása során megállapították, 
hogy Hegedűs hat héttel ezelőtt szabadult a. 
börtönből, ahol közokirathamisitás büntette 
miatt volt hosszabb ideig fogsápban. Hegedűs
nél kitünően hamisított rendőrségi igazolvá
nyokat találtak, amelyeket még a bolsevizmus 
alatt szerzett.

— Tovább sztrájkolnak az autótaxl-aoffőrök. Hatodik 
napja, hogy a pesti utcákról eltűntek az otromba nagy 
és a rokonszenves kis autótaxik. A soffőrök ugyanis 
sztrájkba léptek, mert. az autótaxivdllalaf. ugj/anugy ki- 
uzsorázta a közönséget, mint a tájét alkalmazottait, 
llavj 750.OOO-tól 1,500.000-ig rugó fizetésből az Ur 1025. 
esztejidejébcD Pesten senki emberfia merj nem él, csalá
dos munkád akkor sem. ha. a törzs fizetéshez még ugyav- 
annyi esetleges borravaló járul. Az egyezkedő tárgyain* 
sok éppen ezért, eddig nem vezettek eredményre. A taxi- 
sztrájk az úgynevezett ..feketefuvarok" el dór Adójává 
tetto Budapestet. A magánautók vígan fuvaroznak és 
alkalmi, rozoga bárkák foglalták el a taxik helyét. Hu 
megállapítjuk, hogy sehol a világon nem olyan drága az 
autótaxi.
pesten és 
két, mint 
ügyeben.

-- A német kommunisták amnesztiát köve
telnek. Berlinből táviratozzak: A német kom
munista párt, vasárnap a Bülow-béren, a 
Volksbühnp épülete előtt, az amnesztia érde
kében tüntető gyűlést rendezett, amelyen 
mintegy háromezren vettek részt. A gyűlés le
folyása csöndes volt. A tüntetők elvonulása is 
zavartalanul történt.

— Hatszázezerfrankos ékszerlopás. Mentőim
ből táviratozzak: A Kap Martinban időző 
Gtínsburg bárónőtől mintegy 600.000 frank ér
tékű ékszert loptuk el.

mint a világ legszegényebb városában, Buda- 
sehnl olyan rosszul nem fizetik a laxl-sofíőrö- 
Budnpesten, úgy állást is foglaltunk a sztrájk

ZSUFFA ISTVÁN ttTARSAI
angol gyapjúszövetek áruháza, Budapest IV, Váci-utca 25. Telefoni 14-73
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^án AQ a zepelínyrűl,a rádióra!, a korányírul, a vivő- 
ydHuö bajnokságra!, a fekefelelkü hármániiral, 
továbbá a ritka havazásra!, meg a közönyös íermisrü!

Vagyis: ami 1924-ben volt és ami 1925-ben lesz
(A Reggel tudósítójától.1 Mikor lenne időszerűbb, hogy 

ofcns emberrel beszélgessek, ha neiu ilyenkor, amikor
Uj. és ó-ér találkoznak az élet kiskapujában.

.Mosi. hogy a falumban jártam, föl is kerestem öreg ba
rátomat, Jánost:

Xn lói van. ód nem is szólok tovább s még a föltett kér 
eléseket, is elhagyom. Hát az alábbiak szerint elmélkedett 
János, miközben félretette a „gubaszivart, akivel" meg
kínáltam:

miképen összegez) a múlt év eseményeit és mit jöven
döl az vj esztendőről1

— Hogy a
zepcliny

három nap alatt átment a tengeren, az min
denesetre ekkicsit csudálatos. Vagyis az, hogy 
vizes se lett. Oan csudálatos ez. mint a delc- 
gráf vöt gyerekkoromban, app.edig rigón vót, 
ölig csudálatos lehetett. Na, ösxzeátak a he
rényi asszonyok beszíg’etnyi, mer akkor kez
dődött az az istenverte delegráf az utak mel
lett. Tuggya-e, komámasszony, hogy az ember 
mostan má akkorát tud kajátanyi azzal a kicsi 
cökkcl-mókkal, hogy elhallik pestre. Ece hát, 
de hugyan kocsikenyőcsözik, 'vaslagolajozzák 
azt a drótot oda főn, hogy ráragaggyon a hang. 
Mer máskülönben csak leesik rull-a, vág},’ elób, 
vagy utóh. De viszont, hogy a rádióhoz hugyan 
ragad, azt má csak Lalája ki a fiam, szégin.

— De
a korányit

kérőm, azt, én nem ösmorcm, akár az idén lett 
pénzügyminiszter, akár tavai. De az má 
alezánc is, nem a korányi a fö, hanem az adó, 
azt meg ösmerem; vagyis mindegy az. kit (is
mer az ember, az adót-c vagy a korányit, az 
má alezánc, csak egye meg a fene a — zadót.

— A magyar nyerte meg Párizsba, persze, 
mer a

legokosabb ippen a magyar vót.
Vagyis nem mellé ütötte, hanem oda. ahova 
költ. Mer kirem. az én iidömbe is vót ilyen, a 
zötödik századná, egy hatalmas, durva kapi- 
tán, valami báró Fhsszer. Vót neki egy kis 
főhadnagya és azt de fojton maceráta. Addig; 
addik, eceer csak párbaj. A kapitány két 
akkora vót, mint a főhadnagy, de az mindegy. 
Amikor a fösövágást koméndérozták. igasxág 
szerint fö köllctett vóna tartanyi a fejét a 
Flisszernek, hanem a büszkesigbül kicsikét 
megcsökkenve lebukott; no, a kis ügyes fő
hadnagy kettévágta a hátát. Hát az igy van a 
párbajnál, tudom én azt. Aki nagy fördöl 
csínyéi magának, az belebukik.

— A fene megette a
bíkekonflerenciát...

Ammég semmi, mer az úristen még nem atta 
.meg az ész megnyugvását, mer ászt ugyan ne 
jnongya senki, hogy valamit ömnagumtul is 
jól megtudok én csinyányi. x\.z isten ággyá a 
tudományt az embernek abba a filkó fejibe, de 
persze nem erőszakkal, csak ha kő neki, vala
mint azt se mongya. hogy engem erőszakkal 
szeressetek, vagyis ha az ember száz napig se 
megy cl a templomba, csak nem küldi el érte a 
klsbirót.

— Hát az úgy van kérem
a hóval,

mint a hét bő esztendő, meg a hét sovány. Mi
kor az a sok hó leesett, kiürül kirem a, levegő, 
fertig. Az előtt jó ideig sok hó vót, most persze 
nincs, nekem is vót sok borom azelőtt, most 
nincsen... Na igy megy az... Vagy talán a 
havat megette a jégfilokszéra.

— Hát a
nimet hármán? 

megkapta a magáét! Na de mos má kiső. Lili-

SchHKngeg Béla

téli vóna elébb Hét fejbe, mos má. az akasztással 
rá is érnének. De azér ijen is vót má a rigi vi
lágba. hécshc. Azt a fődvári szabólegin me
séié; hát az úgy vót. hogy becsbe dógozott a 
szabó, aztán négy ember ement a vásárba. Be 
egy vendégfogadóba. De igen furcsa vót, nekik, 
hogy oda más be nem tér. Rossz fogadó lehet 
ez nagyon! De nem is feküttek le. kártyáztak 
a szoba sarkába. Hát ahugyan kártyáznak, ip
pen é főikor, csak megnyílik ám a szoba köze- 
pin a palló, a irigy ágy megbillen, ha benne 
fekszik a nígy vásáros, beleesik a mélségbe, 
amclik ugyancsak tele vót jóélcs kaszával. Es 
rettentő nagy embercsuszpejz vót a mólsógbe. 
Persze a kocsmárost el is fogták a vásárosok; 
a törvíny pedig, minekutána nagy emberpa
zarlást csinyát a kocsmáros, akasztófára, is 
emeltette. De csak eceer. Akkor még spórótak.

— Most má aztán a
gyiivő esztendőbe

pedig oan lesz a termís. amijén a holdpintek. 
Vagyis ha égy holdpintek van egy évbe, akkor 
a termis szűk, ha kettő, akkor közönyös, de vi- 
szint. ha három ujhold esik pinteki napra, ak
kor az gazdag íermíst rendöl.

Hát kérem, persze, én már tudom is, miien 
lesz az 1925-bcli termés.

Hanem ezt, már nciu mondom meg.
Ott a kalendárium!
Legyen valami kis dolga a kedves olvasónak 

jSt o Paulin! Béla
— Óriási vihar a német tengerpartokon. 

Hamburgból táviratozzak: A már szombat óta 
tartó vihar vasárnap délelőtt még fokozódott. 
Az Északi-tengeren is erős a vihar.

— Egy huszonkét év előtt elsikkasztott összeget való- 
rlzólva követelnek vissza. Huszonkét esztendővel ezelőtt 
a. Mac Corrnic gépgyár budapesti te.énén a gyár egyik 
cégvezetőjének, Úlllmann tFilliam, kezén 93.700 korona 
eltűnt. A cégvezető nem tudta visszafizetni a kárt, amire 
olyan megállapodás keletkezett, hogy a cégvezető fele 
ségc, gyulai 6'cdZ Blanka és ennek rokonsága, báró 
Luzsenszky Zsigmondné és Szánk;/ Zsigmondné is. a 
közel 100.009 korona kárösszeg visszafizetésére kötelezte 
magát. Közjegyző előtt okiratokat vettek, föl, amelyek
ben nemcsak ti maguk nevében, do még az örököseik 
nevében is kötelezték magukat a kárösszeg visszafizeté
sére. Múltak az esztendők, eltelt két évtized is és ezalatt 
Stillmann William meghalt, de meghalt a felesége is 
és elhalálozott a: asszonynak egyik rokona, báró Pongrác: 
Maliid is. A bárónő után nagy örökség maradt és az 
örökösök osztályos egyezséget kötöttek. Szép, hatalmas 
birtokot örökölt báró Luzsenszky Zsigmondné született 
Cíaál Aranka is, aki azonban lemondott a maga örök
részéről Szdnky Sarolta, Szdnky Aurél, Száuky Sándor 
és dr. Sarlay Sdndorné javára. Ezek az uj örökösök egy 
1300 holdas birtokot kaptak örökrészül, amiről tudomást 
szerzett a Mac Corrnic gyár vezetősége. Előkeresték a 
régi közjegyzői okiratokat és ennek alapján hepörölték 
az örökösöket, hogy azok fizessék vissza az 1902. év vé
gén elsikkasztott 95.000 koronát. A gyúr azonban hallani 
sem akart arról, hogy mostani pénzben kapjon o.i.'iao 
koronát, hanem a: elsikkasztott összeg valorizálását l:i- 
'iiánta és igy több mint másfél milliárd koronát követelt 
az örökösöktől. A budapesti törvényszéken dr. Szállt, 
máry Ödön táblabiró már több tárgyalást tartott ebben 
az ügyben és e. hó 10-crc számos tanút idézett meg ki
hallgatás végett, akik a. 22 esztendővel ezelőtt elkövetett 
sikkasztás körülményeiről és a pörbevont alpö;-ö<ök 
örökösödéséről tesznek majd vallomást.

— Országos bCrkercskedŐ-kcngrcsszus Budapesten. A 
Magyar Bőrkiskorcskcdők Országos Szövetségének kezdő- 
luéuyczéjére a fővárosi cs vidéki bőrkoröskedők január 
18-ún délelőtt 10 órakor kongresszust tartanak a Keres- 
ködeim: és Iparkamara nagytermében. (Szemcre-utca fi.) 
A kongresszuson — amelyen a megnyitó beszédet dr. 
Fábián Béla képviselő fogja mondani — a szakma ősz- 
szos sérelmei, különösen a hitelviszonyok, a forgalmi 
és luxusadó kérdése, stb. megvitatásra fognak kerülni. 
Meghívást kaptak a kereskedelmi és pénzügyminisz
térium, az összes szakmai ós kereskedői egyesületek. 
A kongresszus iránt úgy a fővárosban, mint, a vidé
ken rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul meg.

TŰZIFÁT 10 MÁZSÁTÓL FUVAROKBAN
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— A rendőrség szerint ugyanaz a mániákus 
ember írja az összes fenyegető leveleket. A 
Márffy-pör és a Márffy-ugy teremtette meg, a 
magyar bűnügyi krónikában a fenyegető név- 
felen levelek kultuszát. Amióta a tárgyalás 
befejeződött, azóta is egyre-másra. kapott név 
felen fenyegető leveleket a rendőrség, egyes 
ügyészek és bírák, maga a miniszterelnök és 
még több más hatósági személy. Érdekes, 
hogy ezeket a leveleket mind egyforma betűk
kel, ceruzával írták. Nem kézírással, hanem 
rajzolt nyomtatott hetükkel rótták papírra a 
fenyegetéseket. Szombaton hasonló, nyomtatott 
és hasonlóan dőlt, vonásokkal írott levelet ka
pott a rendőrség, amelyben arról értesítik a 
főkapitányságot, hogy siessenek ki a Váralja
utca 8. számú házba, inért, ott. Mellár Rózsi öt
szörös gyilkosságra készül. Az odasiető detek
tívek csakhamar megtudták, hogy Meller Rózsi 
8 éves kisleány és Meller szabadalmi ügyvivő
nek u gyermeke. A fölültető névtelen levőid 
átadták a politikai detektivesoportnak, ahol 
meglepetve konstatálták, hogy a névtelen be
ugrató levél ' írása hajszálnyira megegyezik a 
levelek írásával. Ebből azután azt következte 
tik. hogy a. fenyegető leveleket valami má
niákus 1< néliró küldözgeti, szertcszéjjel. A 
levél Írójának kezrekeri lésére, mégis meg
tettek minden intézkedést, mert a fenyegető 
levelek szövegéből kitűnik, hogy azoknak Írója 
nem elégszik meg a levelek otromba fogalma
zásával, de nagyon sok időt, és fáradságot 
vesz magának ahhoz, hogy különféle, hatósági 
intézkedések titkának jusson nyomára., mert, 
a fenyegető levelekben célzás történik arra, 
hogy a levélíró megtudott egyes hatósági in
tézkedések''!.

líálbosaurfa az édesapját. Vaaáruap este Újpesten, 
a Liszt Forcnc-utca 19. számú bázbau Habi-fa Mihály 
össze veszett 19 éves Béla nevű fiával, akinek nem akarta 
megengedni, liog.v elmenjen hazulról. A fin haragjában 
fért rántott és azt apja hátába, döfte. A súlyosan sérült 
öreg urat a mentők a gróf Károlyi-kórházba szállitotlák. 
A 19 éves fiút, előállították az újpesti kapitányságra, 
ahol őrizetbe vették.

Szocialisták a bolsevistákról. Brüsszelből 
jelentik: Az ani-sterdami szakszervezeti inter- 
nacionale és a szocialista internacionale veze
tősége elhatározta, hogy mi helyt Francia- 
ország rattifikálja a nyolcórai munkaidőről 
szóló washingtoni egyezményt, a szocialisták 
valamennyi országban interpellációkat fognak 
benyújtani, az egyezmény rátíflkúlása érdeké
ben. Vanderveldc beszédében figyelmeztette az 
összes tagokat arra, hogy legyenek résen a. 
bolsevista, manőverekkel szemben. Sajnálkozá
sát. fejezte ki, hogy az angol szakszervezetek 
küldöttsége, amely Oroszországban tanulmá
nyokat folytatott, semmi kivetni valót sem ta
lált a. sajtó- és gyülekezési szabadság terén 
föl ihatott, szovjetpolitikában. Jóuhaux és Shaw 
erre azt válaszolták, hogy ezt. a kérdést jtt. 
nem lehet fölvetni, mert az angol delegáció 
nem tartozik a szakszervezeti intcrnacionále
hoz.

— lntcrinczzók. Béldi l:.or, annyi színpadi. Irodalmi 
és zsurnalisztikái siker részese, uj müvei szerepel a 
könyvpiacon: .Jnt'-rmczzók" címen adta ki legfrissebb 
dolgozatait. Mesterien poentirozott kis történetek, aztáu 
egy élmény erejével ható regény töredék, a „Taros:, 
nyár, ősz", néhány bravúros pórbeszéd és versek ege 
szitik ki az érdekes kötetet. Béldi kiváló újságíró, még 
abból a gárdából való, amelyiknél ez n. pálya nőm 
mesterség, de, hivatás volt. Ennek az iskolának stílus
készsége, műveltsége, széles látóköre érzik értékes írásain, 
amelyekkel bizonyára kellemes órákat, szerez olvasóinak. 
Az, ízléses kiállítású, vaskos könyv Légrádyék kiadásá
ban jelent meg.

Kösz^neínyUvínlíás
Amidőn a Váci-utca 38. sz. alatt levő, úgy

nevezett „Klotild“-érttermeket ós kávoházat 
kibéreltem, az volt, a főtörekvésem, hogy az 
elődeim által elhanyagolt üzletet a Belvá
ros és a székesfőváros többi kerületednek 
előkelő közönsége találkozóhelyévé emeljem. 
Most, amidőn a. helyiségekből távozom, lá
tom, hogy szorgalmas és kitartó munkám 
eredménye nem maradt, cl, mert a helyiségek 
tényleg a székesfőváros legelőkelőbb közön
ségének kedves szórakozási helyeivé, váltak. 
A búcsú pillanatában nem mulaszthatom el, 
hogy hálás köszönetéinél ne nyivánitsam a 
közönség mindama rétegének, amely e mun
kámban engem túanogatnii szives volt. Hálás 
köszönetéin szól elsősorban a nemzeti had
sereg tisztikarának, de éppen ilyen hálával 
tartozom a polgári társadalomi minden más 
(Osztályának is, akiket vendéglői üzememben 
tőlem telhető készséggel naponként vendé
geimül láttáin és akik kitüntettek elismeré
sükkel és megelégedésükkel.

Merem remélni, hogy a Kossuth Lajos- 
utca 12. sz. alatt mintegy 6 hét múlva meg
nyíló uj üzememben ismét együtt fogom 
látni kedves vendégeimet s merem hinni, 
hogy olt kedvezőbb körülmények között még 
fokozottabb mértékben fogom kiérdemelni 
kitüntető megelégedésüket

A viszontlátásra
B n (1 a p c s t, 1925 január 3.

Kiszel József
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le i v án a ta i nk a t az uj esztendő 
és újabb nagybecsű amnesztiád 
alkalmából. Él magyar, állBuda 
még I PÉKÁR GYULA

aPetőfi-Társaság elnöke

— Csütörtökön adják el a zalaegerszegi 
1 internálótábort. .Január 8-án végleg bezárulnak 
a zalaegerszegi internálótábor kapui. Ebből az 
alkalomból beszéltünk Diószegiig Já,nos mi
niszteri tanácsossal, a bpliigyminisztor’mn ren
dészeti osztályának vezetőjével, aki a követke
zőket mondotta A Heggel munkatársának:

— A népjóléti minisztérium megbízottjával 
együtt, csütörtökön utazom le Zalaegerszegre, 
ahol végleg bezárjuk az internálólábor kapuit 
és döntünk, arról is, hogy a tábort a népjóléti 
minisztériumnak vagy Zalaegerszeg városának 
adjuk-e át. A legvalószínűbb megoldás az, 
hogy a tábort, a népjóléti minisztérium fogja 
megvenni és t-üdöbetegszanatóriumot fog otl 
berendezni. Ami már most, annak a huszon
három internáltnak a sorsát, illeti, akik Zala
egerszegről a budapesti tolonchába kerültek, 
erről január 15-én fogunk dönteni., amikor 
a éoloncház lakói fölött újabb revíziót fogok 
tartani és ebből az alkalomból fokozatosan 
újabb foglyokat fogunk a toloncházból elbo
csátani.
_ Őrizetbe vették az Import Sséinkoreskedelml Ff. Igaz, 

gatóját. A Reggel mogirta. hogy körülbelül három hét
tel ezelőtt az Import- Szénkcreskedelmi Rt. ellen több föl
jelentés érkezett a főkapitányságra. A részvénytársaság 
többektől előleget vett föl szén szállítására, de a szállí
tással adós maradt. Pintér György rendőrkapitány ak 
koriban kihallgatta a vállalat igazgatóját. Látó Vendelt. 
aki azt mondotta, hogy a megrendelt szenet ó sem kapta 
meg a bányától. Látó erre a Scliiek szénkereskedő cégtől 
150 millió korona értékű szenet vett kölcsön és ebből ki
elégítette rendelőit, amire azok a följelentéseket vissza
vonták. A kölcsönkért szenet Látó nem adta vissza több
szöri sürgetés ellenére sem. amire a Sebíck--<'y j.Aj.ut fi
tette. A főkapitányságról detektívek mentek ki Lató 
Vendel ó-utca. 21. szám alatti lakasára. ahol kiderült, 
hagy Laté két nap óta. eltűnt. A nyomozás megállapí
totta, hogy Látó még tegnap es'e. tárgyalásokat folyta
tott. az Import Szénkcrcskedel mi Rt. könyvelőjével. A 
könyvelőt vasárnap előállították a főkapitányságra, de ő 
kijeleli ti.-*, hogy őt hivatalos titoktartás köti és nem 
hajlandó elárulni főnökének tartózkodási helyét. A fő
kapitányságon tovább folytatták a nyomozást Lató Vendel 
kézrekeritése érdekében, a könyvelőt pedig őrizetbe vet
ték. Vasárnap délután a Fészek-kávéházban a nyomozó 

.detektívek megtalállak Latót, azonnal bekísérték a fő
kapitányságra. ahol őí is ö-izetbc vették.

— A népjóléti minisztériumból három rendőr 
hurcolt ki egy rokkantat- Szombaton délben 
Pécsi János 100%-os. féllábu rokkant fölbice
gett a népjólét iminiszleriumba és Ferry Tibor 
miniszteri titkárt kereste, akitől ruhát és la
kást kért. A titkár udvariasan kijelentette, 
hogy sajnálatára a. kérést nem áll módjában 
teljesíteni, mire a. szerencsétlen rokkant A*»a- 
bálni kezdett és nem akart a minisztériumból 
eltávozni. Kendőrért, küldtek, aki a. magából 
kikelt, embert ki akarta vezetni az épületből, de 
nem bírt vele, úgy hogy még egy rendőrt- hi
vott. A rokkant, katonát vonszolni kezdték, 
mire az állítólag megharapta és hasbarugta az 
egyik rendőrt. Erre harmadik rendőrt is hív
tak, aki másik két társával megragadta a rok
kantat és együttesen kihurcolták a népjóléti 
minisztériumból, majd előállították a főkapi
tányságra, ahol hatóság elleni erőszak elmén 
letartóztatták.

— Gyufa, lugkő és aszpirin. Vasárnap este a 
Ribáry-utca 1. szánni házban Siskó Kálmán 
órásmester 31 éves felesége különös módon 
kísérelt meg öngyilkosságot. Lugkövct ivott, 
50 darab aszpirint vett be. és utána egy skatulya 
gyufát oldott föl vízben és az oldatét, megitiu. 
Haldokolva szállították be az uj Szent János- 
kórházba.

Télikabátokboz, városi bundákhoz gombok, rózsák, vitéz* 
kötések, galanibkosarak mindennemű magyar zslnórozússal 
állandó nagy raktára. Budapest, VT, Nagynicző*utea W.
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EomilliM értékű Adrla-részvény 
Kalandos níja a filaddtél a címzettig 
Hogyan veszeíí el és hogyan kerüli meg a Magyar ÁMa^nos TakaréK- 

pétóár 726 Atf Fia-részvénye?
(A Reggel fudósitójától.) Érdekes körülmé

nyek között került, vissza a napokban a Ma
gyar Általános Takarék pénzt ár tulajdonába 
az a.

726 Adria-részvény, amely húrom hónappal 
ezelőtt Trieszt és Budapest között elveszett.
A trieszti Banca Commcrciale lialiana 1924 

október 1 ón w ö1 kilós postacsomagban 72fi 
darab Adria-részvényt adott föl a Magyar 
Általános Takarékpénz,'ár címére és erről a. 
budapesti intézetet, szokás szerint, levélben is 
értesítette. A Magyar Általános Takarékpénz
tár az éríesitést megkapta, a részvényeket tar
talmazó csomagot azonban napról-napra hiába 
várta. Megreklamálta a küldeményt a Banca 
Cornmercialenál, ahonnan azonban ismét az az 
értesítés jött, hogy ők a. papírokat október 1-én 
a trieszti postahivatalban föladták. A Mát erre 
a rendőrséghez fordult, bejelentette az

cgymilliárd értékű postacsomag eltűnését 
és följelentést tett ismeretlen tettes ellen.

A rendőrség nagy apparátussal indította meg 
a nyomozást. Érintkezésbe lépve a trieszti 
rendőrséggel; megállapították, hogy a trieszti 
posta október 1-én csakugyan fölvette és Sza
badkán keresztül Budapest felé továbbítóba 
a csomagot. A rendőrség most természetesen 
Szabadkán folytatta a nyomozást.. A szabadkai 
postahivatalban tartott, vizsgálat megáik' pi- 
totta, hogy a- csomag oda. megérkezett, a posta
hivatalban szabályszerűen lajstromozták, rag
számmal. ellátták és továbbitcéták. Ennél töb
bet, azonban a. rendőrség a legszélcfcbbkörii 
nyomozással sem tudott kideríteni. Budapestre 
a kérdéses napokban a. Magyar Általános Ta
karékpénztár címére semmiféle csomag nem 
érkezett: az értékpapírokat tartalmazó ölkilós 
postacsomag, a. hozzátartozó szállítólevéllel 
együtt, nyomtalanul eltűnt. Ezzel a nyomozás 
holtpontra jutott. Nem maradt más föltevés: 
a csomagot. Szabadka, és Budapest között, isme
retlen tettes ellopta. A Mát nem elégedett 
meg ezzel az eredménnyel. Amidőn látta a he
teken át tartó rendőrségi nyomozás sikertelen
ségét. saját. Iraté.-körében folytatta a kutatást. 
Egyik aligazgatóját leküldte Szabadkára,hátha 
talál ott. valami nyomot-, ami a rendőrség 
ügyeimét elkerülte és amin elindulva, az elve
szett papírok esetleg föltalálhatok lesznek. A 
bank kiküldöttjének kérésére a szabadkai 
postahivatal revízió alá. vette az eltűnt, csomag 
ügyét. Ez az újabb vizsgálat érdekes ered
ménnyel járt: kiderült, hogy az értékpapíro
kat tartalmazó csomaagal egy napon másik, 
szintén ötkilós, szintén Budapestre, címzett cso
mag is keresztülment a. szabadkai postán és a 
kezelő postai alkalmazott a két küldeményt 
tévedésből ugyanolyan számú ragcédulával 
lál\* a- el. Most' már kézenfekvő volt, a föltevés, 
hogy az érték papirosom a got esetleg elcserélték 
ezzel a másik, azonos külsejű, azonos súlyú és 
tévedésből azonos ragszámmal ellátott cso
maggal, amely

Rózsa Farkas budapesti terménykereskedő
nek címzett — ötkilós babminta volt.

.Az aligazgató visszatért Budapestre és a. nyo
mozás az itteni vámhivatalnál folytatódott. 
Itt megállapítást nyert, hogy Rózsa Farkas 
címére október elején csakugyan érkezett egy 
ötkilós babminta, ezt a vámhivatplnál szabály
szerűen elvámolták és a címzettnek kikézbe- 
sit ették.

Rózsa azonban azzal a mcgokolással. hogy 
az egész bab nem ér annyit, mint amennyi 
vámot kivetettek rá az átvételt megtagadta.

Ezek szerint —- mondották a vámhivatalban — 
a csomagnak a Vámház raktárában kell lennie, 
ahol a kikézbesHheletlcn vagy a címzettek 
által el nem fogadott csomagokat őrzik. Most, 
aztán megindult az izgalmas bányászat a vám
hivatali raktárban a. keresett csomag után. 
Jónéhánv kisebb-nagyobb kosár és láda félre- 
doliálása, után végre fölszinre került az öt
kilós postacsomag és itt. volt. az a pillanat, 
amelyben cl kellett dőlnie: vájjon öt kilő bab 
van-e a csomagban, amely három hónapon át 
hevert a, Vámház raktárában vagy az egy- 
milliárd értékű Adriq-részvények? A szállító
levélen ez állott: Rozsa Farkas urnák, tar
talom öt kiló bab. Ráragasztva a cédula: cím
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zett nem fogadta el. De a szállítólevél alatt, a 
csomagon, már ez a címzés volt olvasható: Ma
gyar Általános Takarékpénztár, Budapest. És 
a csomagot- fölbontva,

hiánytalanul előkerült a 726 darab Adri?., 
részvény.

Ezek után van még egy pontja az esetnek, 
amelyre a Magyar Általános Takarékpénztár 
nyomozása, sem tudott világosságot deríteni: 
mi lett a másik csomaggal, a babmintával? 
Az öt kilo bab a Magyar Általános Takarék
pénztárnak címzett, értékpapírokról szóló 
szállítólevéllel együtt nyomtalanul eltűnt. Sor- 

i sára nézve már csak föltevésekre szorítkoz
hat unk: lehetséges például, hogy egy gyönge
jellemű postai alkalmazottat szédített meg a 
könnyű meggazdagodás lehetősége vagy talán 
egy ügyes vasúti tolvaj tulajdonította el a 
csomagot, amelynek, a. szállítólevél szerint, 
értékpapírokat, kellett, volna tartalmaznia. És 
az ismeretlen tettes az cgymilliárd értékű rész
vények helyett talált benne — öt kiló babot.

Halász Imre
i ... ni iririirrn a u ii m»

— Pinkához politikai párt kerestetik! (Levél 
a szerkesztőhöz.) Szerkesztő ur bizonyára 
tudja, hogy Budapesten most a kártyaklubok 
konjunktúráját éljük. A tőzsde befuccsolt, a 
textilszakmának hull a férgese, a kijárások 
divatja elmui't, a lakás-közvetítés körüli szél
hámos* ágok u a k vége, igy nem maradt más 
hátra, mint a. legkoldusabb város beteges 
kárlyaszenvcdélyenek kihasználása. Tessék tu
domásul venni: olasz pénzen, svájci pénzen, 
sőt dollárokkal is lépten-nyomon alakulnak 

' ilyen bakk-barlangok, ahol a pinka a vállal
kozóé és ez az üzlet lényege; a. cégér, amely 
a. fosztogatásra immunitást biztosi?, valamely 
uj politikai párt neve. A minap egy vállal
kozó kibérelte az Andrássy-ut 81. szám alatt az 
Atlantica, biztosítótársaság helyiségeit (hány 
derék család kapott volna örömmel a- lakások 
számára alkalmas termeken!) és a háziúrral 
kötött bérleti szerződéssel a zsebében elindult 
— politikai- pártot keresni. A számítása na
gyon egyszerű: 500—600 millióval pazarul be
rendezi a kaszinót, egy országos nevű poli
tikust megválasztat elnöknek, a kaszinó sza
badelvű, keresztény, fajvédő vagy liberális, 
címet kap és a kártyaszobáikban vígan meg
indulhat a játék, amely neki naponta 30—10 
millió korona pinkapénzt jövedelmez. A vál
lalkozó 'tehát, bizonyos Koháry ur, először a 
demokratákkal tárgyalt, akik azonban nem 
akceptálták a, pinkát, mint, a pártpolitika kő
szikláját, amelyre építeni lehet, amire az el
veiben kissé lezser kártyávállalkozó, a Hein- 
rich-pá rínak tett ajánlatul. Nem hisszük, hogy 
ily erkölcstelenség ott meghallgatásra talált 
volna... Annyi bizonyos, hogy — mégis ka
pott politikai pártot a pinkához! Az An
drássy-ut 84. szám ala-i't, a fényesen berende
zett kaszinó készen várja a, politikust, a pár
tot és főként a. város notórius kártyásait... 
Ajánlom ezt. a kis pesti korrajzot a tisztelt 
szerkesztő ur. sőt a belügyminiszter ur szives 
figyelmébe. (Teljes cim és aláírás.)

— Hiilcbrand tanár párisi útja. (Levél a szerkesztőhöz.} 
A Reggcl-bea „Parisba visznek egy magyar tudóst" 
címmel közlemény jelent meg. A cikkben foglaltakból 
annyi az igazság, hogy dr. Hiilcbrand Jenő egyetemi 
magántanár. múzeumi igazgatéőr, a Magyar Nemzeti 
Muzcurn főigazgatóságának javaslatára és a kiváló 
francia régész, Breuil abbé, közbenjárására megkapta 
a francia kormány által l>at. magyar tudós részére ren
delkezésre bocsátott. tanulniányuti ösztöndíjak egyikét és 
a prachistória tanulmányozása. végett Parisba utazott. 
A frentoni ..szakócákat" illetőleg az igazság annyi, hogy 
Xantusz János évtizedekkel ezelőtt, amerikai utazásáról 
hazatérve, néprajzi gyűjteményében két ott talált és 
altala indián szakócáuak novezet kőeszközt hozott ma
gával. amelyeket Hillebrand Jenő egy előadás kereté
ben ismertetett és közelebbi vizsgálat tárgyává óhajt 
tenni, vájjon nem őskőkori emlékekkel van-e dolguukt 
Minden egyéb ehhez fűzött allitás és következtetés fan
tázia terméke. Kiváló tisztelettel Hóman Bálint, a Ma
gyar Nemzeti Muzoum főigazgatója.
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Mi történt Góthék körül 
a Vígszínházban

Eszük ágában sínesen megválni a Vígszínháztól, de nem tagadják, 
hogy el vannak kedvetlenedve

Góthék vérző vallomása életükről, pályájukról, ábrándjaikról
(A Reggel munkatársától.) A Vígszínház 

próbatábláján a múlt hét szerdáján rövid igaz
gatósági kommüniké jelentette, hogy Vajda 
Ernő „Délibáb*4 cimü darabjában Góth és 
Góthné szerepeit Szerény Zoltán és Gazsi Ma
riska, a darab rendezését pedig Góth Sándor
tól a színház főrendezője, Vajda. László veszi át. 
A meglepő szereplő- és rendező vé h ozást, a la
pok különféleképen kommentálják. Ezek sze
rint Góthék azért léptek volna ki a darabból, 
mert az igazgatóság nem7 honorálta volna 
Góthnak a darab férfifőszerepének betöltésére 
vonatkozó előterjesztését. A vasárnapi újsá
gok már azt is tudni vélik, hogy Góthék ez 
ügyből kifolyólag máris szakítottak a Vígszín
házzal, sőt, hogy tegnap óta mindketten a 
Magyar Színház tagjai és Góth a színház igaz
gatója. A Reggel munkatársa fölkerevste az il
lusztris miivószpárt Rudolf-téri otthonában, 
ahol Góth az afférre vonatkozólag a követke
zőket mondotta:

Nem szívesen megyünk a nyilvánosság elé annak a 
színháznak a belső ügyeivel, amelynek tarjai vagyunk. 
Érzésünk szeript ezek jobban intéződnek cl u színház 
falain belül s valahogy mindig el is intéződnek. Egy-két 
lap, akaratunk ellenére, foglalkozott mégis az esettel, 
a leghumorosabb kombinációk kapcsán. Fönti dlláspcn 
tünkhöz híven, nem is igazítottuk helyre a merőben téves 
közléseket, de most, hogy A Reggel tiszte] meg minket 
érdeklődésével, megragadjuk az alkalmat, hogy hálás 
köszönetünk kíséretében kijelentsem a következőket:

— A szóban forgott fiatalembert nem a s:.őbanforgó ne
héz föladatra ajánlottam, hanem csak, általánosságban 
hívtam föl rá a Vígszínház igazgatóságának figyelmét. 
Viszont a Vígszínház igazgatóságára olyan jó benyomást 
tett a fiatalember, hogy választása, reá esett és rá is 
bízta ama bizonyos szerepet. A próbák folyamán aztán 
kiderült, hogy a szinész-jelölt nem födi az alakot, ame
lyet a szerző megálmodott. Ez volt az igazgatóság érzése, 
de az enyém is s végül Jób Dániel igazgató 
sziuház érdekeinek helyes mérlegelésével, 
kívánom, hogy

szerintem te helyesen, másra osztotta a
De egyébként is Jób Dániel egyedül felelős a szerep

osztásért és 6 tisztában van a maga mesterségével. A ta
nítványom érdeke sem kívánta azt anyagi érdekeim 
sem —, mert hiszen a fiatalembert ingyen tanítom, mert 
erre érdemes. Sőt annyi tapintattal iparkodtam az egész 
ügyet kezelni, hogy amikor ™ már a próbák folyamán — 
mds jelöltek Játszottak Jób igazgató előtt, próbát,

ezeken meg sem jelenteni,
nehogy ellenkezésem esetén — amihez mint 
jogom volt t- elfogultnak lássam. Marad 
kérdés:* miért nem rendezem a. darabot.

sm játszunk benne sem én, sem a

a darab és a 
hangsúlyozni

szerepet.

rendezőnek 
az utolsó 
és miért, 
feleségem.

Jnnek magyarázata: az igazgatóság meglehetős elkedvet- 
lenedést látott rajtunk és a beállott vdltouis egy Jób 
Dániellel folytatott eszmecsere eredménye.

Mi valóban kedvetlenek vagyunk,
de nem a ..Délibáb" szerepei, miatt, tíár ezek egész kis 
szerepek, u legnagyobb szeretettől vállaltuk volna, mint, 
ahogy ezt egész kis szerepekkel magyar szerzőkre való 
tekö>,ofi<'i a- Közelmúltban is megtettük. Ellenben érte
sülésünk szerint, az elkövetkezendő repertoárban nincs 
kilátásunk airo, hogy egyéniségünknek és ambíciónknak 
megfelelő értékes és súllyal biró szerepekben — a „Déli
báb" minden értéke mellett sem nyújtott volna alkalmat 
erre nekünk — szóhoz jussunk. Ami a „Délibáb’* rendé* 
zését, illeti — ugyancsak a legnagyobb szeretettel' dolgoz
tam rajta — ez ambíciómat teljesen ki is elégítette s az. 
az érzésem, 
máé avatott

hogy ennek nyoma inog is fog látszaiji, ha 
kezekbe került is u darab. Ez az igazsásr.

A nagy angol ebédlő ajtaján kis asztalkán 
óriási orosz szamovárt tol bo a. bóbitás szoba- 
leány. Góth fölteszi a monokliját, cigarettával
kínál, olyan kedves és olyan fiatal, mint egy 
diáik, a. feleséire úgy ül mellette, olyun finoman 
és olyun szerényen, mint egy udvarhölgy. Csak 
a piros selyemsál a vállán a gziuésanőé talán.

— Egyébként periig itt élünk a négy fal kö
zött, bar olyan pályán, amelyen az elzárkózás 
nem a leghelyesebb politika. Nagyon meg- 
könnyíti a dolgunkat, hogy a feleségem, aki 
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■ vállalunk Champlon cipőgyár utca b, szM az udvarban

nagyon jó kollégám és kedvenc partnerem, 
amellett jó barátom is: jóban, rosszban osztá
lyostársam. Amikor játszással, tanítással nem 
vagyok elfoglalva, nyelveket tanulóit, ebben a 
pillanatban például az oroszt, amelyet annyira 
vittem, hogy

Dosztojevszkijt, Gogolt és Cseh o vöt erede
tiben olvasom.

Az Íróasztaláról cirjllbetüs könyvet vesz elő: 
Gogol.

És hirtelen belemélyed, magyarázza, hogy 
mennyivel más az orosz eredetiben, mint for
dításban, rövid előadást, (art a lefoi’dit’hatatlau 
ruszácizmusokról, nem is tudom már hirtelen, 
hogy ki az, aki velőm szemben ül: egy fiatal, 
becsvágyó vezérkari tiszt, egy tanár vagy Góth 
Sándor, a színész.

— Több -mint 10(:0 kötetből áll a. könyvtáram, 
folytatja és büszke vagyok rá, hogy értéktelen 
könyv egy sincsen benne. Ezeket a. nyugdíjas 
időmre tartogatom. Körülbelül ebből áll az

Tornai Rózsit, a Faértékesitó Rt. nyolcmilliár
dos sikkasztőját, nem találják Európában

Kaadaíási eljárást índőttanak Törnél Rózsi két párisi ismerőse ellen, 
akiket bámíüSssességgeí gyanusstsnak

(A Reggel tudósítójától.) Néhány hónapijai 
ezelőtt A Reggel irta meg elsőnek Tornai Ró
zsinak, a Faértékesitő Rt, titkárnőjének rejté
lyes szökését, A titkárnő, amint ismeretes, hó
napokon át kezelte főnökének a legteljesebb 
bizalommal rábízott milliárdos értékpapirállo- 
mányát és szökése után derült ki, hogy pénzzé 
tette az összes részvényeket és a cseh határon 
át külföldre menekült. Azóta folyik nagy 
apparátussal a nyomozás Tornai Rózsi kézre- 
keritésére. Európa összes államaiba elküldte a 
budapesti ájlanuwdői’eég Tornai Rózsi részle
ges szemcJylvírását.. A többféle nyelven megírt 
köröndiével olyan pontosan festi la a bubi- 
frizurás. fehérbőrű, móléit titkárnőt, hogy an
nak alapján valószínűnek látszott, hogy 
Tornai Rózsi nem juthat túl az európai hatá
rokon. Hónapok eltelte után most egyre-másra 
érkeznek a budapesti rendőrséghez a külföldi 
átiratok különböző fővárosok rendőr főn ötkségé- 
töl és arról értesítik a budapesti rendőrséget, 
hogy a kapott személyicirás alapján résen 
álltak, de

a milliárdokkal megszökött Toruai Rózsira 
sehol nem akadtak.

Úgy látszik tehát, hogy a nagystílű sikkasztó 
alaposan előkészítette szökésit, mert egész 
Európában mostanáig hiába keresték. A buda
pesti nyomozás során Paris felé terelődött a 
gyanú. Úgy vélték, hogy Tornai Rózsi a francia 
fővárosba szökött. Már a nyomozás első nap-
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életem. Még csak arra szeretnék kitérni, hogy 
az ép érzésem szerint a pesti közönség sem á 
feleségemet, sem engpm néni ismer eléggé. 
Ennek oka:
egyikünk seui játszotta még el azt a szerepét, 

amiről álmodik.
Én hösszinésznek készültem, vidéki színész
koromban ..Hamlet'-át játszottam, ,,/tomeó“-t, 
„Edgár"-), „Lear" bolondját, álmaim álma 
pedig — ellenére annak, hogy a Vígszínház 
hosszú ideig kiolégitett — „III. Richard" és 
„Cyrano" lett volna. Hasonló szerepekről álmo
dom a feleségem számára is. Ideális „Stuart 
MdriáT-nnk, „MclindáT-ntik, „£’vá“-nak tartom 
őt, — dohát a végzet másfelé sodort bennünket...

Most Góthné szól egy pár szót szerényen, 
csöndesen :

*— Én beérném azzal, ha megkaphatnám 
azokat a szerepeket — a Víg ropertoirjához 
alkalmazkodva —, amelyek engem megilletnek. 
Arra büszke vagyok, hogy mi

a publikumot mindig olyan alázattal 
szolgáltuk,

hogy jószándékaink ellen —• ha csak igazságta
lanul nem — senki uenj szólhatott. Amikor a 
színpadra lépünk, templomba, lépünk, 
nézzük a föladatot, 
avagy könnyű, azt sem. hegy öten 
színházban vagy ezren, hanem...

— ... játszunk, ahogy játszanunk 
fejezi be Góth a mondatot.

nem 
kiesi-e, nugy-e, nchéz-e 

i vannak-e a

adatott.

(E. Z.)

jajban mogáJ lapitatta Munkácsy Artúr detek
tív főfelügyelő és csoportja, amely Tornai 
Rózsi ügyében nyomozott, hogy Tornai Rózsi 
megvette Sarbó Kornél tőzsdebizományos bu
dapesti lakását és Sarbóék, illetve Sarbó Kor
nél és neje a Tornai Rózsitól kapott pénzen 
hirtelen elutaztak Buda pestről és Parisban te
lepedtek le. Sarbó Kornélok nagyon jó viszony
ban voltak Tornai Rózsival és az a gyanú me
rült föl, hogy

Sarbó Kornél összejátszott Tornai Rózsival 
és azért utazott Parisba, hogy szökését elő

készítse.
Éppen ezért a budapesti rendőrség a vizsgáló
bíró utasítására lépéseket tett Sarbó Kornél é& 
felesége kiadatása iránt. Az erre vonatkozó 
iratok a külügyminisztérium utján már Páris
ban vannak.

nagyításra képeket és-eióíegs!
A nagyitó képnagyitó a képeket nem 
nagyította meg, az előleget ellumpoita
(A fíeuffcl tudósítójától.) Sopron és Mosou 

vármegyékből különböző csendörsegekiöl egész 
sereg följelentés érkezeit a budapesti rendőr 
séghez egy Ofncr Ernő nevű ügynök ellen, 
aki bejárta két vármegye, minden faluját és 
>okszázmilliós nyúlásokat követett cl. Ofncr, 
mint képnagyitó ügynök járt, faluról-faluru és 
képek megnugyitásúra veit át fotográfiákat és 
nagyobb clőlegösszigeket. A nagyítást elég 
merészen gyakoroltra, mert többszáz millió elő
leget vett föl, de

az átvett fényképeket sem kicsinyben, sem 
nagyban sohasem származtatta vissza és 
az összecsalt százmilliókat Budapesten 

ellumpolta.
A följelentések alapján a. Fotfara.s’.’f.y-delekth- 
csoport néhány nap dőlt elfogta Ofncr Ernö'b 
akit szokás szerint bűnügyi ^apportra vittek, 
ahol kiderült, hogy Ofncr Ernő kétszáz rend 
beli csalást és sikkasztást, követett, el. és ezzel 
a képnagyításban, rekordot, állilotl föl.

Ofnert csalásért és sikkasztásért vonják 
felelősségre, mert pénzeket vélt föl és mert 7<M» 
niegnagyitásni átvett fényképet cltulajdoni- 
tot't. Atkisérték az ügyésszegre.

Színházi látcsövek, szemüvegek, orresiptetök. 
Zeisspunktal és Goerz üvegekkel. Barométe

rek, hőmérők a legjobb kivitelben

CALDERONI és TSA
látbicrészckncl

V, Vörö$tMDr(y«tér 1. szám
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Szerdán összeül a pámgyí bizottság, 
de a költségvetés tárgyalását csak egy héttel később 

kezdj meg
(A Reggel tudósítójától.) Búd pénzügymi

niszter szombaton este hosszasan tanácskozott 
ScÁtovszky Bélával, a nemzetgyűlés elnökével, 
akit megkért, gondoskodjék arról, hogy

a pénzügyi bizottságot január 7-ére. szer
dán délelőtt 11 órára összehívják.

A pénzügyminisztérium kijelentette, hogy a 
költségvetést szükség esetén délelőtti és dél
utáni üléseken óhajtja tárgyaltaiul, mert azt 
szeretné, ha a bizottság munkája január 12-éro 
befejeződnék és akkor már a kormánypárt esti 
értekezlete is letárgyalhatná a költségvetést, 
amelynek parlamenti vitája legkésőbb január 
15-én kezdődnék meg. A Reggel munkatársa 
beszélt a költségvetési törvényjavaslat, kisze
melt előadóival, akik úgyszólván kivétel nél
kül

helytelenítik azt a tervet, hogy a pénzügyi 
bizottság már szerdán megkezdje munká
ját, mert addigra a részletes költségveté
sek pontos áttanulmányozásával nem tud

nak elkészülni.
Az általános előadó Temesváry Imre lesz, ke- 
reskodelemiigyi előadó Hermann Miksa, hon
védelmi Ilubinek István, közoktatásügyi rr/ri 
Nagy János, földmivelésügyi Erdélyi Aladár. 
Politikai körökben azonban

a pénzügyi bizottság összehívása után sem 
veszik bizonyosra, hogy a költségvetés bi
zottsági tárgyalása már szerdán délelőtt 

megkezdődik.

X A tőzsde, tespedését az nj esztendő sem 
tudta fölé léníki leni. Inkább kínálat jelentke
zeti a szombati és vasárnapi magánforgalom
ban és nagyon meglepő módon az eddig meg
lehető-ru elhanyagolt, kisebb arbitrageértékek- 
ben. Ennek a meglepő jelen.'.égnek a titkát 
abban kell keresnünk, hogy az osztrák tőzsde
reform javallat szerint a 30 shillingnél alacso
nyabb árfolyamú értékek a tőzsdei forgalom
ból kivonandók és igy a magyar részvények
nek egész sora el fog tűnni a bécsi árfolyam
lapról, a bécsi spekuláeio pedig számítva arra, 
hogy ezekben a kisebb arbit ragéért ékek ben 
erős kinálal fog a legközelebbi napokban je
lentkezni, előre adja ezeket az értékeket. A' 
helyi papírok közül továbbra is erős érdeklő
dés mutatkozik a malomértékek iránt. A helyi 
értékek közül még mindig az ízzé) a favorit, 
amely messze mögötte hagyta a vele állandóan 
<‘gyszinen mozgó többi értékel, a Magyar 
Hitelt és a Salgót, a. kisebb értékek közül pedig 
a Lámpa, a Borsodi szén és a Trust iránt mu
tatkozik a beavatottak részéről érdeklődés. A 
legközelebbi hetekben szívós kíváncsisággal 
igyekeznek majd az emberek kifürkészni a vál
lalatok üzleti eredményeit, a várható osztalék 
nagyságát és az ilyen információk alapján 
látunk majd véleményei vásárlásokat.

X A Marconi-társaság uj delegátusa az An
gol-Magyar Bankban. Azzal a híradással kap
csolatban, bog; a londuui Marconi-tarsa; áv 
delegátusaként, kiküldte az Angol-Magyar Bank 
eazLatiiságaba Hcrbcrt Arthur i’ hifc-ot. az 

oszt rák Marcon i-tá rsaság vezérigazgatóját. 
arról értesül A Reggel, hogy ezt a kiküldetést 
az Angol-Magyar Bank körében osztatlan 
örömmel fogadták, mert Whitc-nak. aki állan
dóan Becsben tartózkodik, jelenléte és rész
vétele azt az állandó kapcsolatot jelenti, ame
lyet az Angol- Magyar Bank négy éven át nél
külözni volt kényh len. Hiszen maga Godfrey 
Isaacs is csak négy évi összeköttetés után 
•zánta magát arra, hogy Magyarországot meg
látogassa. Az érdeklődésnek állandósítása je
lenti, hagy az angol, töke nagyobb méri ékben 
fog belekapcsolódni Magyarország közgazda
sági életébe, mint eddigelé és kénes lesz, orga
nikus kapcsolatot létesíteni a két ország gaz
dasági élete között. ( gy értesülünk egyébként, 
hogy az Angol Magvar Bank részvételével 
alapított és a legnagyobb amerikai és angol

gyors számológép 
u technika csodája

vczérképviselft: BÍRÓ és eckstein 
Telefon: 126 o«, <6 is V, Vörösmarty-tér 3 5

mert, az úgynevezett, szabadelvű ellenzék tag
jai nyomban a bizottsági ülés megnyitása után

indítványozni fogják a törvény javaslat tár
gyalásának körülbelül egy héttel való el« 

halasztását.
Ennek az indítványnak az volna a célja, hogy 
amennyiben a Ház január 12-óu fölfüggeszti a 
képviselői kizárásokról szóló határozat érvé
nyességét, a, költségvetés bizottsági vitájában 
már azok az ellenzék' képviselők is résztvehes- 
senek, akik hajlandók szakítani a passzivista 
gondolattal. Nincs kizárva, hogy a szabadelvű 
el 1 enzék indiIványát,

amelyet a készületien előadók szívesen tá
mogatnak,

a pénzügyi bizottság többsége is magáévá teszi 
és ebben az esetben

a január 12-éu összeülő Ház néhány napra 
újból elnapolja magát

és a jöltségvetés tárgyalásáról szóló bizottsági 
jelentés egy héttel később kerül a nemzetgyű
lés elé. A parlamenti vita az előadók számítása 
szerint az ellenzék távollétében is

nyolc ülésnapot, vagyis két hetet fog 
igénybe venni,

úgy hogy mire a választójogi vita február ele
jén megkezdődik, már a kizárások 25 ülésnap
jának leteltéhez ragaszkodó ellenzék is vissza
térhet a parlamentbe.

érdekeltségekkel bíró londoni ..Hungárián 
Estate & Mortgagc Company Limited" is 
január hónapban már végleges formában föl
veszi fr veken ységét.

X A lira drámája. Az olasz zavarok kire, úgy 
látszik, megingatta a lírának néhány év ó<a. 
meglepően szilárd nemzetközi értékelését. A 
francia frankkontremin csúfos kudarca óta a 
spekuláció, úgy látszik, lemondott arról a re
ményről, hogy az európai valuták megrendi- 
lésén .keressen súlyos milliókat, f/e azóta, hogy 
Olaszország belső feszültsége a forr pontig 
izzóit, egyre sűrűbben keresik a lirakölcsönö- 
ket és ennek a sürgős keresletnek a nyitja 
nyilván abban keresendő, hogy a spekuláció a 
Ura erős áresésére számit. A legutóbbi fél
évben ez az árcsökkenés nem volt ugyan nagy
mérvű. nem tett ki egészen 10%-ot, de viszont 
félév óta szakadlalanul apad a líra, nemzet
közi értékelése. Ez a csökkenés június óta igy 
alakul:

A lira tü; i.chi jegyzése volt: 
Julius Síén-------------- — 3.J.W
Augusztus 29-én ----- — 23.30
Szeptember 29-én--------- 23.07
Október 31-én —--------- 22.57
November 29-én —--------- 22.50

December 31-én--------- — 21.73

Bizonyos az. hogy akár elhárítja ezúttal 
Mussolini az ellene irányuló támadásokat, akár 
nem, az ország belső politikai helyzete rend
kívül bizonytalan, ami. amint, azt salát keser
ves tapasztalatunkból tudjuk, nem alkalmas a. 
külföld bizalmának a megerősítésére. Viszont 
Itáliának nagy szerencséje az, hogy a most 
következő hónapokban sokmillió dollár jut. az 
országba az amerikai és angol utasok rév-én és 
ez a hatalmas, láthatatlan aran.viinport a lira 
erős kínálatának a veszedelmeit bizonyos mér
tékben kivédheti.

i

XA Goldbcrger Sútn. F. és Fial Rt. közli, hogy ma 
tartott közgyüléso az 1023—21. üzletóv osztalékát rószvé 
ilyenként oonn koronában állapította meg. Az esedékes 
szolvényt 1025 január ’ tol az Egyesült Budapesti Fő
városi Takarékpénztár, az Anglo-Austrian Bank buda
pesti fiekjainúl és 1 társulat pénztáránál váltják be.

X A Budapesti Iparbank Rt. 1925 január 2-án megtartott 
rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy eddigi 200 millió 
koronás alaptőkéiét 400 millió koronám emeli föl. A ki
bocsátásra kerülő 200.000 darab 1000 korona névértékű uj 
részvényt, teljese egészében a régi részvényeseknek ajánl
jak föl 1:1 arányban 5000 K. órfolyajuou. A joggyakorlás 
innnár 3-tól 10-ig az intézet pénztáránál (Eskü tér 6) esz
közölhető.

MICHELIN PNEU
autó> és mótoj*kerőlcpár*fólsxere9ések
Talefon 31- 97 NA6Y, András«y»ut 34 |

Iswewo
n az !r*ögépeft A!r>ííltya

Kérjen ajánlatot a vezér- | 
képviselettől: V, Vilmos ö 

csiszár ul 60. I 
Telefon 48-65 g

Egészségesnek lenni
a. legkönnyebb! Mértékletes élet, 
rendszeres munka és naponta egy
néhány csésze jó tiszta bab kávé, 
megóvja testünket a betegségtől.

A kávé azonban legjobb minőségű 
és helyesen pörkölt, legyen, minden 
pótlék hozzáadása nélkül!

PíeinJ Gyula rt

IV, Kamermayer Károly-utca 1 Központi városház

Rákóczi-ut 51. Telefon: József 23—90. Előkészít magán- 
vixsgíofira, érettségire vidékieket is.

Kötö t1 férfimellények, 
sport-szvetterek 
különleges nagy választékban.

Va rga 
Kossuth Lajos-u. 11

BriBHánsakat, $^P9gyöket
és régi ezüsttárg;. al..;i Cphnjnlpign Vend Ká.-o'y-k out 28. sz. (Köz 
teljesértekben vásárul CblUkulului ponti városház főkapunál(

ÁTverésá hirdetmény
Ügyfelem. Dürer József, megbízásából közhírré teszem, 

hogy iradáiRbaQ, Byűauesiem VH Rákóczi wí 70,!. em. 
1. aJtószúiu aííüi, I92f». évi Január dó 6-án, délelőtt 
9 úrahor iiülénilŐEÖ éhszerek késedelmos adós költségére 
és veszélyére a K. T. 300. és köv. é-ai értelmében lcir. köz
jegyző közbenjötto mellett nyilvános árverésen 20 millió 
kikiáltási árban, esetleg kikiáltási áron alul is cl fognak 
adat.Di. A vételi illetékot és adókat vevő viseli.

Budapesten, 1925. évi január hó 4-éu.
D?. Rosenherg Miksa, ügyvéd

KIENZLE-őrák
mindet* Jobb órásnál

FRAKK ésSM°K««c 
*■» a xa s 'i eJ Vs s « öltönyök kölcsönzése 
BRAUN ELEMÉR, Károly-körut 13, I. em.

" ...  .............................................. , r -.~WIIWIW|

Leltár előtt 300 méter
I Botorszbvefria a r a d é k e 1

kiárusítunk 1’50 métertől 12 méteres darabo 
kig, u. in.: pamut, gobelin, selyembrokát, veim 
de gines, epinglé, matrácgrádli, plüssök stb 

méayea leszállított i árban
| BACK ÉS ségnél
[g Belváros. IV. kerület. Hajó-utca 12—14. sz.
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A magyar gazda is saiyos válságba Síéről!, 
aKár a Kereskedő, Iparos, gyáros 
A káposzta se marnia meg, a kecske se íakott jú!!

(A Reggel tudósilójától.} Néhány hét óta a 
magyar mezőgazdasági hitel problémája került 
a közvélemény érdeklődésének a középpont
jába. Az, hogy a magyar mezőgazdaság min
den rétege a zsellértől a sokezerlioldas nagy
birtokig egyszerre és egyforma szükségtől 
hajtva keresi a segítséget, bizonyos mórt ékben 
meglepte a nagyközönséget. Eddig abban a 
hiszemben éltünk, hogy ha más nem. legalább 
a magyar mezőgazdasúg, amely évek óta élvez
hette a magas árak áldását, anélkül, hogy a 
városi lakosság súlyos adóterhe nehezedett 
volna rá és az inflációs évek alatt megszaba
dult fojtogató jelzálogos terheitől, legalább a 
magyar birtokos osztály került ki épen és .meg
gyarapodva abból a megpróbáltatásból, amely
nek a következményeit csak ma nyögjük 
igazán. Most derült ki csak, hogy

a magyar gazda éppen úgy elveszítette 
aranyban számlált vagyonának nagy részét, 
mint a városi tőkés és most, ugyanolyan 
súlyos helyzetbe került, mint a gyáros és 

a kereskedő.
Ennek a súlyos válságnak az oka elsősorban 
abban keresendő, hogy a magyar mezőgazda
sáp megszabadult ugyan a koron a romlás révén 
jelzálogos terheitől, de nem volt módjában az 
inflációs periódusban hitelhez jutnia, nem 
volt alkalma arra, hogy deprcciált koronában 
visszafizetendő kölcsönök révén fölujitsa a 
háború esztendeiben leromlott fölszerelését és 
most, hogy a rossz termés az üzemek folytatá
sához szükséges forgótőkéjét a minimumra 
apasztotta, egyáltalán nincsen anyagi eszköze 
a legszükségesebb invesztícióra. Ez áll első
sorban azokra a birtokos okra, akik bérbeadott 
birtokaikat az elmúlt évben vették saját keze
lésbe. Ezek az urak a koronaromlásból semmi 
hasznot nem húztak és most, hogy a terhes 
bérleti szerződésektől megszabadultak, nincsen 
módjukban beszerezni azt a nélkülözhetetlen 
fundus instructust, ami nélkül mezőgazdasági 
üzem nem folytatható. A közép- és nagybirto
kosok tőkeszükséglete azért vált éppen most 
olyan sürgőssé, mert a magyar mezőgazda 
szerencsétlen vám- és adópolitikánk folytán 
— ámbár földadója sokkalta alacsonyabb, mint 
a nyugati termelőé — olyan magas termelési 
költségekkel dolgozik, amik gazdaságának ho- 
zadékát 30—50%-kal kisebbre apasztják, mint 
amennyit ugyanolyan minőségű és kiterjedésű 
földterületen a cseh, a francia vagy a német 
gazda el tud érni. Optikai csalódásnak bizo
nyult az a makacs hit is, hogy a magyar pa
rasztság tőkéket tudott gyűjteni.

Egy társadalmi osztály sem veszített annyit 
a koronaromlás révén, mint a paraszt.

A magyar paraszt bankjegyeket gyűjtött és 
fez a nagy bankjegytömeg 1922 őszén és 1923 
kora tavaszán értékének egy csekély hánya
dára devalválódott Az egyetlen vagyonérték, 
amibe a parasztság sokszámu milliót mentett 
bele, az rfífaítiKomdrty, amely ma Csonkama- 
gyarországon sokkalta nagyobb, mint volt a 
régi, háboruelőtti Magyarországon. Ezzel szem
ben r egyéb termelőeszközöknek meglehetősen 
hijjával van a parasztság és majdnem teljesen 
hijjával van a készpénznek is, amit világosan 
megmutat az, hogy ma már csak úgy, mint 
békében tette, kénytelen a paraszt a kisbank 
segítségéhez folyamodni, valahányszor rendkí
vüli körülmények: házasság, osztozkodás vagy 
építkezés nagyobb készpénzkiadást tesz szük
ségessé. 1923 tavaszán egészen

azonos jelenségek mutatkoztak a márka 
stabilizálódása folytán a német mezőgazda- 

Ságban is.
Jenőmet kormány ekkor igen messze körre tor-

jodő intézkedéseket tett a német, különösen a 
k el etp oros zor s z ági mezőgazda ság válni igá na k 
enyhítésére. A falusi szövetkezetek közvetlenül 
a porosz álliinibnnktól, a most hírhedtté va<t 
„Seehandlungtór1 kaptak olcsó kölcsönöket 
kisebb jelzálogos kölcsönöket simán folyósí
tottak a parasztságnak, de csak beruházási cé
lokra. hogy igy megakadályozzák azt, hogy a 
középbirtokosok ps a parasztság kenyfekn le
gyen uzsoráimmá'ot fizetni, ami az élelmisze
rek árának további emelkedését és a városi la
kosság megélhetésének ujahb sulyosodasal je
lenteje volna. Minderről* nálunk egyelőre e/72Z

wóí sem hallunk. Németország Is, Ausztria is 
simán és minden megrázkódtatás nélkül úszta 
meg azt a válságot, amit a „Sachwert“-gazda- 
ságról az aranyértékre való átmenet jelent a 
termelés igen sok ágában és a tavaszi frtu’k- 
konticmiii kudarca nélkül miliőkét ország ré
gen a teljes gazdasági nyugalom állapotába 
ért volna. Egyedül Magyarországon .sikerült 
megfordítani ok a kiváló pénzügyi politikusok
nak a régi közmondást: A káposzta se maradt 
meg, a. kecske se lakott jól. Az ország minden 
termelési ága kivétel nélkül súlyos válságba, 
jutott, a városi lakosság teljesen tönkrement, 
az ország értelmi, ereje c gazdasági züllésben 
lassanként kimerül,

nem virul más, csak egynéhány szemfüles, 
minden hájjal megkent uzsorás,

aki most aranykoronái tetején trónolva, va
salja ki belőlünk a keserves kamatokat.

Megs&Mlí sJt- C<mtinental Export- 
tmló Írét igazgatója

elsikkasztott kosztpénzt vittek magukkal
A s első följelentést a részvényt ársaság ház iszol gít ja telte meg 

a rendőrségen, aki negyven milliót kosztoltatott főnökeinél
(A Reggel tudósilójától.) N Teréz-körut 6. 

számú házban működött a Continenlal Export 
unió Rt. A vállalat már harmadik vagy negye
dik igazgatóváltozáson ment át és mindenfele 
renuii cs rangú üzletekkel foglalkozott. Leg
utóbb a butorszakniáhan működött, de az 
utóbbi időben rátértek a kosztpénzüzletre is. 
Különféle felektől nagyobb összegeket vettek 
át és a feleknek hetenként rendesen kifizették 
a kosztkamatot.

Ügyfelük volt a saját házi szolgájuk is, aki 
40ÁWI10 koronái adott át főnökeinek és 

hetibére mellett koszt pénzt is kapott
A Continental Unió is zsákutcába került, mert 
egy szép 'napon az igazgatók nem jelentek meg 
a vállalat irodáiban, napokig nem adtak ma
gukról eleijeit, míg végre elérkezett a kassza
nap és a koszipénzre várók hiába ültek az elő-

szobában, nem volt senki, aki kifizesse őket. 
Legelsőnek a Coutinental háziszolgája, Kósa 
István sietett a rendőrségre és panaszt tett 
sikkasztás címén. Utána a többi károsult tett 
följelentést, majd szombaton a „hitelezők" ér
tekezletet tartottak, öt tagú bizottságot küldtek 
ki. bogv állanitsa meg a cég aktivált. Ugyan
akkor a rendőrségen Mikla Sándor dr. rendőr
tanácsos nyomozást indított a följelentések 
ügyében. Rövidesen megállapították, hogy a 
részvénytársaság két igazgatója, Sehwarz Ár
min és Berger Mór elillantak Budapestről. Ál
lítólag azért utaztak el, hogy pénzt szerezzenek 
külföldön a hitelezők kielégítésére. A rendőr
ségen azonban folytatják a nyomozást, ma lefog
lalják a Continenlal línio Rt. könyveit és egy
úttal intézkedtek a megszökött igazgatók kéz- 
rekeritésc iránt
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A KANSz fölbomlása 
elkerülhetetlen

Az örökségé»-t már megindultak a küz 
delmek — A kSzalkalmnzottak nem hó 

dóinak

(A Reggel 
intézmények 
tak Nemzeti ______ „„ __
újabban a lélekharang, amelynek fölbomlását 
az illetékes tényezők, befejezett ténynek tekin
tik. A vezetőség már régebben érezte a helyzet 
tarthatatlanságát és beadta lemondását és úgy 
lehet, hogy a legközelebb összehívandó orszá
gos nagygyűlésen már az egész Szövetség föl- 
oszlatása fölött fog dönteni.

A kurzus lázában, üres jelszavak alatt össze
kovácsolt KANSz bukásának többféle oka van, 
de a kegyelemdöfést az aranykoronás illet
ményrendezés adta meg a KANSz-nak. Ez a 
rendezés a hatalmasoknak majdnem békeflze- 
tést juttat, míg a kicsinyeket még jobban el
nyomja. A gyűléseken nyíltan hangoztatták 
már az érdekeltek, hogy a KANSz nem kép
viseli. érdekeiket eredményesen s ezért kivál
nak kebeléből és a kilépések valóban meg is 
indultak.

A vezetőség erre az utolsó kétségbeesett lé
pésre szánta el magát, hogy a szervezetet meg
mentse és pozícióját megtarthassa. Beszerzési 
segélyt és januárra fizetésemelést Ígért az ál
lami alkalmazottaknak, de még egy egyszerű, 
egyhavi fizetésnek megfelelő kamatos előleget 
sem tudott kieszközölni a kormánynál és nem 
tudta keresztülvinni azt sem, hogy a szokásos 
karácsonyi jutalomban, az előző évek mintája 
szerint, mindenki részesedjék. Az uj B-lista a 
lapokban b őven tárgyalt méltánytalant ágai vu 1

Hő- ős sár cipő h^íimtó 

Neumann Géza 50

BBhbé üres Jelszavaknak

tudósítójától.) A haldokló kurzus- 
közül a Közszolgálati Alkalmazol' 
Szövetsége fölött kondult meg

csak fokozta azt az óriási elkeseredést, amely 
a karácsonyi jutalmak szétosztása után való
sáéval tombolt az alkalmazottak soraiban. 
Amikor látták, hogy az egyébként is arány
talanul jobban dotált magasranguaknak nid- 
liókat juttattak, a létminimum alatt küzködő 
kisebb tisztviselők pedig silány borravalói 
kaptak, vagy számukra egyáltalában nem volt 
pénz. A KANSz előzőleg lemondott vezetősége 
ezek után már nem is mert a lemondás vissza
vonásával kísérletezni.

A bomlás hírére megindultak a harcok a 
KANSz örökségének megszerzése és a köz
szolgálati alkalmazó'tak hatalmas táborá
nak politikai célokra való megkuparintása 

iránt.
Először a here z.ény-szociálisok vetették ki a 
hálót, de törekvésük kudarcot vallott.

Újabban a fajvédők kísérleteznek és Kecs
kemét székhellyel állítólag alakítottak is 

mar egy uj tisztviselői szervezetet,
amelyről azonban bizonyosat nem tud senki. 
A közalkalmazottak józan többsége, azonban 
olyan politikamentes, szociális irányban mű
ködő szervezetet akar alakítani, amelynek ve
zetősége független a kormánytól s ezért nem 
aktív tisztviselőkből áll.

BHIIIIIMHilflMHHIHIWIigg
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OPERAETTEREM
V8, Anefrássy-ut 95

Esténként brassói Kozák Gábor muzsikál
Szorda, csütörtök, szombat és vasárnap 
Bucsky-fóln dlscnötoros vutsoiAh. 
Naponta Bttcsky-féle éto’hv ISnleges 
ligck és Bucsky állal főzött hatásaié
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

jnit tud a színházait, idol szilveszteréről?
— Agyon keresték magukat, annyit tudok,
— Például?
— Hát például Somogyi Husi, reggelig össze

vágott vagy 30 milliót, ki is fáradt, úgy hogy 
korhelylevest már nem tudott főzni a vendégei
nek, pedig úgy 1 óra tájban összegyűltek vagy 
harmincán — ősi tradíciók szerint — a. Szent- 
királyi-utcában, de Nusi, tudván, hogy nincs 
korhelylevese, haza se mert jönni. A vendégek 
vártak egy darabig, aztán egyszerűen meg
rohanták a konyhái, meg a kamarát, jól meg
reggeliztek, aki nagyon spicces volt, az egy
szerűen lefeküdt, a többi, meg hazament,

— Na örülök, hogy azalatt a három esztendő 
alatt, amióta, ebbe a rovatba szerződtetve van, 
végre folyékonyan cldadogott egy mondafot. 
Mi van Fodúkkal?

— Ml legyen vele? Utazik Pécsbe.
— Igen, de kabalából magárai ríxj nemcsak 

a gyógyuló Hegedűs Gyulát, továbbá Vajda 
Lászlót rendezőnek, hanem az első és harma
dik fölvonás díszleteit is, hogy egészen a. vig- 
színházi siker miliőjében, érezze magái. I má
sodik föl vonást azért nem, meri ez a fölvonás 
a bécsi előadáson nem a. Ili ízben, hanem a 
Sachcr finom udvari éttermében fog játszódni, 
ahol még ma is, republikánus időkben, a d'diás 
néhai Ottó főherceg szobra áll.

— Óhőriási, ez a. Fedők...
— Hál bizony, kedves ecsém. Bendegúz az 

Úrban, a kugocskánk nem hagyja, magái. 
Mondja, Bendegúz, maga kis ellenállhatatlan, 
mit mászkál maga egy idő óta a Belvárosi Szín
ház tájékán?

— Léén, kérem?
— Nem, — a lúgost arehimandrila. Nézze, 

nekem hiába liékolódzik, én tudom, amit tudok. 
Csak arra akarom figyelmeztetni, hogy az 
illető művésznő Ilonának titkosan szombat 
délután megvolt az esküvője, IcJiát tartsa szem 
elölt az isteni Alig Iáért tömök, mondását, 
amely úgy kezdődik, hogy: „Lasciate . . 
Mondja, ha már folyton ott lődörög, mi van a 
„Fej vagy irás"-sal?

— Ezen a héten lesz a bemutatója.
— Ccc, na ve mondja! Egyebet nem tud?
— Hát kérem: nagy sikere lesz!
— Mégpedig annak ellenére, hogy ezt maga 

is hirdeti. Lakatos László) ivói pályájának leg
ragyogóbb produkciója a. darab második föl
vonása, melyben a szereplők belső karakteré
nek egy más pszichikai és anyagi miliőbe 
való transzponálásával valóságos színpadi 
salto mórt a let kísérel meg a boszorkányosán 
ügyes szerző. Ilyen salto martaiénak tartja a 
Magyar Színház újdonságát, az „Altoná“-I, 
Fazekas Imre is, miliőjénél, problémájánál és 
hangjánál fogva. Márkus Emília, a darab 
rosszhirii házának asszonya, szinte lázasan be
szélt nekem az egyik próbán arról az állandó 
izgalomról!, amelyet szerepe okoz neki. Bajor 
és Csortos még csak mos1 kezdenek, izgalomba 
jönni — Bajor Márkus Emília semmiről sem 
tudó leányát, Csortos pedig egy elziillöll, fre- 
gall had nagykorában kvielált, de ellenlcnger- 
nagyi korban levő lengerésztisztet ji'észik. —. 
hármuk között játszódik, le az altonai sikátor 
sötét házába)i a tragédia, amelynél:, végén a 
leány tisztán és fehéren elmenekül egy fiatal 
nénué fiúval, egy Hans-szal, Csortos pedig, aki 
nem lúd belenyugodni abba, hogy a leányt cl- 
veszítse és az anyja melleit sem akar tovább- 
poshadn’, a rosszhíre ház egyik sötét kamrács
kájában agyonlövi magút.

— Szép.
— Igen. Szén — szomorú. Be a Vígszínház 

szépnek tartja a Szép Ernő uj dar< óját, amely 
csupa izzó Ura és még izzóbb szerelem. A szín
házak közeljövőben kialakuló repertoárja egy- 
áBalén hajlik egy kicsit a. melankólia fele. 
„Az üveg folyosó" a körülményekhez képes! 
elég tisztességes Icasszasikerc bátorságot önt 
ugyanis a direktorokba. akik már-már lemond
tak a sziin lüvekről a vígjátékok és bohózatok 
Javára. Holott a színháznak más föladatai is 
vannak, mint hogy minden áron és csak, nevet
tessen. A „Nocc d' argont", a „Marusja", a

hogy az opcrcltszín- 
elcget tesznek nevettető

műsoron levő operettek

kapltány"-ban éppen elő

„The rain" (..Esik az cső") masorrra tűzése, már 
a bohózat egyeduralmának megtörését jelenti. 
Arról nem is beszélve, 
házak úgyis éppen 
hivatásuknak.

— Nahát, az éppen 
nem nagyon.

— Miért? A „Nólás 
get nevelnek. A lilaka Lujza-Szinház legköze
lebbi. operettje pedig Yves Mirandc „Troublez 
moi" ciniü francia, vaudville-je állítólag az 
utolsó lizcszlendő legmulatságosdbb operett- 
librctlója. Ámbár az is lehet, hogy szegény 
Karcsi „Szulamit“-ját újítják föl, esetleg az uj 
Faragó—Komjálhy operettet, a „Clo-elo"-! mu
latják be. Ha ugyan a rendőrség előadás alatt, 
lehetőleg még előadás előtt be nem tiltja őket, 
mint, az én. kis darabomat a Hoyal-Orfeumban, 
amint azt más helyen olvashatja. Az Orfeum 
műsora, egyébként egészen elsőrangú, egyedül 
Szöllősy Bözsi produkciója ellenkezik, szinte 
szándékosan, mindazzal, ami ízlés, finomság, 
elegancia. Na, de le is csúszott vele... Illába, 
a Solti, az mégis Sd'i volt...

— Tyűha.
— Na. Most pedig tudja meg, hogy a magyar 

Irodalom clcgantiarum arbiterjének, Herczeg 
Fcrcncne k tollából is uj darab készül, illetve, 
amint Herczeg ezt vc!:"m mondotta, több hó
napi szünetelés illán újból hozzáfogott darab
jához, amely műfajára nézve vígjáték és 
amelynek. Írását azért hagyta, abba, mert egy 
ideig nem volt vígjátéki hangulatban. Címe 
még nincs, részint pesti, részint vidéki miliő
ben játszik és valószínű, hogy a Nemzeti Szín
házban fog színre kerülni. Ami Zilalty Lajos 
uj darabját illeti, arról annyi igaz, hogy egy 
Londonban látott, angol darabol készül lefor
dítani a Magyar Színház számára, uj darabol 
írni ebben a szezonban nincs is szándékában. 
Végül. Szomory Dezsőről is néhány szót: 
„Bodnár Lujza'1 című darabjai, amelyet még 
november végén befejezett, benyújtotta a 
Magyar Színháznak, ahol február vége felé 
fog színre kerülni. Végül néhány szót a Fte- 
naissanceról, amelynek remekül, beütött a Wa
terlooi csata. Hetenként hatszor adják és a 
hirc olyan nagy, hogy már a kormány összes 
tagjai megnézték. A llenaissance Egyébként 
újabb slágerre készül — egy remek amerikai 
darabra, amelynek női főszerepét a szép és ér
dekes Némi Ih Juliskának szánta az igazgató
ság.

— Na és a pletyka?
— Egyik operettünk csillagánál szilveszter 

éjszakáján nagy muri volt. Az elfogyasztott 
kitűnő Halok hatása alatt egy fekete kabaré- 
síarnak olyan jó kedve kerekedett, hogy férjé 
jelentél eben életének olyan kulisszatitkait is 
elmondotta, söl amikor csilitani próbálták, 
valósággal elkiabálta, hogy a válópör meg
indít ása egyelőre csak azért késik, nehogy a. 
dolog lulliamar köztudomású legyen, 
nyelvek szeriül a férj meglepő vagy 
ka! egyáltalán nem hallott, () már 
tudott minden!.

A rossz
ai dolgo- 
atelöl! isliem hallott, (") már

• Tntlmffások Pcthes Imre életéből. Ilyen cinion érde
kes és megható szeretettel megirt tinóm füzet jelent inog 
Balhé Sándor tollából, amely a felojthotollon l’ethos 
lmro életének ismeretlen epizódjaival foglalkozik, 
l’ethos legendás művészetének rajongói bizonyára Öröm
mel fogadják l»at hó Sándor kedves történeteit, nmelyek 
n nagy miivész emberi kedvességéről, vidám ós boldog 
éveiről számolnak be.

• A 360'ik előadás büszke Jiibllenmát ünnepli a „Sasfiók 4. 
Csütörtök, január 8 -un < -to .iritsrji a Magyar Színház 
IMIO-adszor Ednmnd Rostami csodálaton költői remekművel, 
nmolv Ábrányi Emil fordításában már joggal számit ma 
gvar’ klasszikusnak. A «00 előadás n magyar színházi kul
túrának világraszóló dokumentuma és messze külföldön is 
hirdeti a nuigyar iníivcHség fölényét. A Jubiinris olfindii- 
Kon a <*iniHJJorepri tptfii<,szpíx's(,n Törzs •Jono Jihfr7.ii. aki- 
nek rcichsliidti hereege ma már fogalom.

• Divatvirág lett a Krizantém a Városi Színház, dia
dalmas operettje révén, amelynek kacagtató szövegéről, 
pompás muzsikájáról, ragyogó kiállításáról a lublas ha
zak közönsége a legjobb bírt vitte ¥.ét a fővárosban. 
Alpár Gitta, a m. kir. Operához tag.in, \ igh Manci, Mól-
m. r Vera, (.nbula Ferenc, Sz.iklay József. D Arrigo Kor
nél és Sz.irmay \ ilmos nagyszerű együttesével o beton 
kodden ohIc, csütörtökön cm vitsúrnnp cmo kerül színre 
a népszerű magyar opere’f.

• „A nólás kapitány" 87 ül előadása tölti be a Fűyúrori 
Operel Iszinlmz Imii műsorét. Nepsiícrilsogének toliéban 
köze! ><lik a pompás operett a százas Jubileumhoz. \ asur-
n. ip délután a „lirótoslót" ol adják.

• Ma, hétfőn este „Az Jglól diákok", Farkas Imre nagy
sikerű dab.-.látéka kerül színre a \arosi Színházban, 
i o.zcreplők: i’nlló Imre, az Operához tagja. Sziklay 
József, Kőszegi Toréit, szirmny, llorti, Pajor, Mik, Gábor.

* „Ó, régi szép idők.“ A Hoyal-Orfeum eddig1 
főként külföldi arli.staezámuival szerzet.! híve
ket, januári műsorában azonban megtalálta 
végre a pesti. varieté igazi hangnilatát. Egyed 
Zoltán kis darabja, az a műfaj, amely eddig 
hiányzott az egyetlen pesti orfeum különben 
gazdag műsorából; ez a szín, ez a melódia, ez 
a pesties elérzétkenyilő vidámság az, ami 
egyénivé, teljessé teszi a progTamot. Az „Ó, régi 
sáp idők" néhány kiszakított oldal egy kitűnő 
újságíró noteszéből,, akinek kivételes tehet
segére ebben az újságban fölösleges fölhívni 
az olvasó figyelmét. Egyed Zoltán írói egyéni
sége éppen A lleggel-bm bontakozott ki. szín
házi cikkeinek, kritikáinak vakmerő, elfogu
latlan, minden sablontól irtózó hangja és for
mája a legszólcsebbkörü nyilvánosságot és nép
szerűséget biztosi tolták szerzőjüknek. Az or- 
feumi kis darab elragadóan kedves életkép: 
eredeti, jóízű, mulatságos és olykor, amikor 
elmúlt idők parfőmjél érezzük, belső lírájával 
a szivünket is megfogja. Egyed érdekes, min- 
den pose nélküli, iulentumos kísérletének nagy 
síken*, van, amiben természetesen részesek az 
„ó, régi szép idők" kiváló szereplői: Lázár 
Mária, Mály Gerö és Dénes Oszkár.

• Az uj C'crelc des Elrangcrs. A Cercle den Elrrmncrs-t 
újból visszaváltott a regi tulajdonosa, Kádár Miklós, 
akinek rezsimjo. alatt az elegáns helyiség egyike volt a 
főváros legkedveltebb szórakozóhelyének. Kádár igazgató 
már el is utazott külföldre, Pári.-ba és Londonba, ahonnét 
olyan varié!(műsort szándékozik a Cerele publikuma szá
mára nkvirálni, amilyenek csak a legelőkelőbb külföldi 
mulatóhelyeken láthatók. Az nj rezsim egyik főcélja, 
lmgy :> publikummal a helyiséget minden tekintetben meg 
l-.ed vei lesse s ezért a miisor után, r tánchelyet kizárólag 
az úri publiknin számára tartja fönn.

*"‘1- 85. „Mnrlcn grófnő". Kálmán Imre legnagyobb vi
lágsikere 78 85-i>dsxör kerül színre ezen a bólén a Király- 
szinhazbnn. Minden este táblás ház. promiersiker, Lábnss 
Juci, Vaály Ilona. Pálmay Ilka. Kiss Ferenc, Jlálkai, Ln- 
tabár, Vendrcy, Szirmai, fiaskó brilliáns együttese.

• „Monna Vanna" híres szerelmen története clovcnedik 
meg pénteken, január 9-én este a Városi _ Színházban 
Ábrányi Emil pompás operájával, nmely ;i kiváló szerző 
\ 'zényb'tével ekkor kerül először színre „Monna Vnnn.a" 
bemutatója n Városi Színházban. Az uj vozctöaég első 
nagy operai eseménye lesz agyiam Bodó Erzsi, Halmos 
János, Kovács Dezső és Pajor Ödön ragyogó uj operai 
együttesének hemióatkozása is. A nagy érdeklődéssel 
várt magyar opera előadását hétfőn ismétlik meg.

* 25-ödsziir játsszák „A vörös ember“-t, Drégely és 
Liptai hallatlanul mulatságos vigjátéksikerót pénteken 
este a Magyar Slznházban. A hét. minden más estéjén is 
- csütörtök kivételével — „A vörös ember" megy.

* Alnár Gitta tüneményes koloratnrmOyészete valósá
gos miivészi élmény a Városi Színház közönségének. A 
fiatal primadonna e héten kedden, csütörtökön és va
sárnap esto éuiekli a „Krizantém", Nádor Mihály nagy
sikerű operettjének főszerepét.

• Belvárosi Színház. -- 25: — „KI babája vagyok én". 
Vasárnap kerül ázinro 25-ödször a szezón legnagyobb 
francia vigjátékslkerc, a ..Ki babája vagyok én", a Bel
városi Színházban. (Titkos IlPna, Tóth Böskc, Kertész 
Dezső. Taruuy.)

* Kedden, 5 ízkereszt napján, délntán n Városi Szín
házban iiultiv) operája, a .,Zsidónő" kerül színre mér
sékeli helyűi :i!:I.-:íI. Főszereplők: Vágó Boriska, Ocskay 
Kornél, Hznn mihályi Tibor.

• ..Mihályíné két lánya", Bug-Fnkete László példátlanul 
mulatságos vigjaléka vasárnap délután a Belvárosi Szin- 
házban 'I'. Forrni Rózsival.

* „Postás Krliea", a legmulatságosabb’ Zerkowitz-ope- 
rett. a JMnha Lujza-Szinház szezónsikere, ezen a héten is 
minden este.

* A Terézvárosi Jótékony Nőegylet liRugvornenyostJe. 
A Vázsonyi Vilmosáé clnökiósc alatt működő Terézvárosi 
Jótékony Nűcgylet e hé) 12-én, este p.10 órr-kor jólókony- 
cclu hangverseny-esttel egybekötött; nagy táncmulatságot 
Tendez a Bungária-szálló különtermeiben.

• Nézze meg a ldrdetőoszlopokon a Várost Színház 
hely áralt.

• A Vígszínház hetének nagy eseménye _ a „Délibfib" 
szombali bouiutníóju lesz. Kivételes érdeklődéssel várják 
Vajda Ernő szininiivót, amelyet világsiker kire előz meg. 
A Vígszínház parádés szereposztásban és stilszerii, szép 
kiállitásbnn hozza ki a ,.DéIibáb“-oi. A Isimutatóig a mű
sor tigy alakul, hogy vasárnap, hétfőn, kedden és szerdán 
az „Antónia" kerül színre Fedők Sári búcsú föllépéseivel. 
Csütörtökön és pénteken a „Tükörfolyosó"-!, Iksmstein 
Henry szenzációs színmüvét játsszák. \ asárnnp délután 
tíz „(!vegeipő"-t adjuk.

| Renaissance Színház ]

Vlzkoreszt <*s vasárnap délután 
mérsfiSceit hclyárakknl 

Cs6kol|on megf
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'PnV/crif’riH raHiírnnlr ni!Jicy.f:5«nrn

Selyembatiszt, raye csíkkal dlslén ....... ....... 15.700
a...................... 1 JfaOllwöjl

Fehér fffigg®nyk®8m@, azswr csihos és kockás............................ 18.500
^^os^^ái^rsel^g kitOio^ zssunOsvé^ ■.■••■.....■■.■•■■■■ lafe.SOO 
Félgyapfu trikOkmlmeikOSiMegmsség ........ ....... 55.500 
Csikós selyemu|«9ö»nság, báSi s^saekbehs 80 cm. széles ... 59.200

Kitűnő használati öltönykelmé.c 85.000
Tiszta gyapjú öltönykelmék. . . . . 109.150
Eredeti angol öitönykelmék. . . . . 157.250
őszi raglánkelmók, tiszta gyapjú.. 160.000 
Kabátvelourok, minőség 175.000

és kockás női ruhakelmék. . . . . .  57.000
Tiszta gyapjú Eolin ruhakelme.... 101.75Ő 
Gyapju kazán, minden színben ...... 74.000 
Kombinált öltönykeliék-csomag 185.900 
(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges összes

bélésanyagokat)
Eredeti angol öltönyraglán, női kosztűm- és francia ru' a- 

kelmékben gazdag választék.

Fenyves inosoii vászon és silón 17.80®
Bőrerős angin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.8®®
Kitűnő alsónadrágképpen . . . . . .  29.600
Batisztsilón, BsssS.f.if.íl.í 24980
Batisztsilón, 130 cm széles

Lepedővászon i széles ... . í.

Paplanlepedővászon, 180 cm széles.

Vászontörülköző. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38850
45.350
53.658
19.45®

Selyem-osztály:
Tiszta selyem, 74.000
Crepe ne Chine, neu,. min6«ógu.. 134.130
Selyem marocaiii.Sk1.™'.1’!’.... 149.850
Kitűnő divatbársonyok. . . . . . . . . . . . 55.000

Estélyi ruhaselymekben óriási választék.

Női fehérnemUosztály:
(Csak Calvin-térI áruházunkban)

K5 Wttáru-osztály:
(Csak CalvSn-tőri óriokfixunkban)

NŐI hSriSnyBk, minden sziliben.........

vé'konys.áfu női harisnyák IR’X1;
Fátyol női harisnyák. . . . . . . . . . . . .
Férfi zoknik f tartós minőség........

Férfi zokni, flór , kitűnő minőség .« 

Kötött selyemnyakkendő. . . . . . . . . .
Téli trikóíng, férfi vagy női >...»•• 

Eyermekszvetler, . . . . . . . . . . . . . . .
Férfi trikókezlyii, M1.n. . . . . . . . . . .
Női gyapjujumper, minden színben »

Női kölöttkabál, . . . . . .

9.250 
23.000 
37.600

8.000 
23.000
14.800
70.300
51.800
33.300 
67.500 
242.000

Flanelt portörlő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.659
Pohártörlő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.450
Étkezőkészlet isik, ".“.k":1: . • 247.900

Rumburgi lenvásznak, sifónok, batisztsifónok, 
kanavászok, köpperek és asztalnemüekben 

óriási választék.

Női nappali ing, azsurral 36.000
Női nadrág , azsurral.... ........................ 36.000
Női hálóing, . . . . . . . . . . . . . . . 86.000
Ing és nadrág,  110.200
Baliszt szoknyakombiné,Sl.r™i. 98.980
Vászon párnahuzat. . . . . . . . . . . . . . . 71.830
Haszon paplanhuzat. . . . . . . . . . . . . . . 196.100
Színes paplan, Jómlnőségü ........ 316.800

Küllinlogo3 ke lengyelek érnemüekben nagy választék.

Legújabb szabású kötött kabátokban és mellényekben 
dús választék.

Konfekció-osztály:
(Csak Calvin-térl Aruháxuntcbr.n)

Kitűnő női íélikabát. . . . . . . . . . . . . . 593.00®
Gyönyörű velour női kabát. . . . . . . 900. WO
Oivatcsikos aljak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.730
llelour-aljak. csikkaT*. J?. 194.250
SclyCITitriKOJUmpSC] minden szinben 165.500 
Divatos női filzkalap.S'!'?89.®®®

Trlkóselyemruhákban nagy választék.

Féri sfeinérmemüoszftáiy: 
(Csak Calvin-téri átvihéiunkban)

Színes nappali ing,l^ika“”74.000
Flanell sporlférliing két gallérral. 85.000
Pikéinellti ing j fehér »••• .................... 107.300
Kitűnő hosszú hálóing. . . . . . . . . . 103.000
Hosszú alsónadrág, köpperből .... 68.450
Rövid alsónadrág, kitiiuő mfuőség.. 43.480
Férfi zsebkendő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.650
Pyjama öltönyök j nagy választékban 214.600

fenyves-sorsjegyek nyerőszámai
A nyeremények átvehetők Károly-körut 9, szám alatti áruházainkban

FárflfehérnemUek mérték után Is készülnek.

6089 12024 82130 44814
68302 30491 23088 30972
31387 4508 68437 26987
20912 5501 7472 94772

9913 26336 66610 30624
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/4.OX
a mily a

film* 
most 
is —Ifjabb Intim a moziban

Maga ne tudná, Intim Iván

vurstli-közöuscg számára. A német íilnnnüvé- 
szet három reprezentánsa együtt: az Ízlés, a 
művészet, a realitás, a dráma, a megbékélés, —- 
az élet maga Panoptikum...

lés <-z. a magyaráz; (a annak a. sike:ne.k. 
„Panotililtui.i" című Studiiim-film Omiiiu ós (urso 
szinliá'/.akbun való előadásait ki-’ri. \ közöm-g 
ismó-tidfcn blzoiij siígot telt ródu. bog? a >m z.iban 
eiiiő surbau ti művészetet bccfiili.

hogy uan-c oalami újság a magyar filmgyártás 
berkcibcnf

_ á berek nem is olyan csöndes, 
gondolja. Itt. van a Corrlnfilingyár. 
végi xzrdcdsailúl, műiden 
nélkül dolgozni keidéit, 
drzö, akit szerződtettél;, 
első Ilimmel. Hünky Vilma játszik benne.

— S ki dolgozik még!
— A Slar-filmgydriiali ragyogó >ziizi:áje tan 

a-'ihbaii nincs szerencsi jiik. Xem akar
hó! Márpedig ehhez ti film he . havas, 
a IIiivösvölgyben

mint azt 
nmei!/ 

billió és p<i{amerikai 
Manfrcd Xoa, híiiiií 
már majd nem

csöndes

A’c«7.i/cíZ 
eltérően

i (/.Iá 'ii 
fii »!| t’ll- 
ran <<

leli 
azesni

téli tájuk 
a Srtibltegycn ás a befagyott

filmhez 
illán a 
I. ellenek 
Halálon lx lullcnn a fllmli' :.

— Hót azt hallotta, hogy Molnár Ferenc. Ihletbe megy 
. filmezni" .Imikor .11 fi ml Ábel, a „Testőr" néliánij 

jelenetének foloproJáUlsóra 1‘rstrc. jött, rtl.eriill rávennie 
Molnári, hogy jdlxsza o a darabban az író szerepét. A 
világhírű szerző azonban leölbeu meggondolta a dolgot 
ás lemondta a — filmszereplést. Alfréd Ábelek élniaztalr, 
da nem adlak fői minden reményt. Kérésükkel tovább 
utrom'i'l Molnárt. fix mo I ulc.'l ...

— Szenzációs!
— Kap m'g egy szenzációi, Claude Farrére éppen tik

kor jön Budapestre, fölolvasni, amikor ,,A csata" („La 
balaillc") című fihnjáui■!; premierje lesz.

ex - c-z—cs ..,
— .lobbal, is mondok. I'< •/>/'• tudomásul, hogy a pesti 

,mr. !k már nivósubb s zámokul adnak a filmek, kötött, 
mint a külföldi-I,-. Most hallom, hogy Medgyaxzuy Mimit 
is fid fonják léptetni: francia sanzonokat fon énekelni 
egy finom filmhez.

— l)o i án. mozi, ahol...
A1 c l üi./t / oljjau Is, 

föl izonásos rekldmfilmel ad, 
terem a cikória ás mtlyik 
tol káriink. a főváros cfipil 
de ezt talán nu p sem lelti l

-- Melyik miisort ne
— Jó miisorok a. cnás. vonalon... Kpy 

mcgnázheli a.i a miisort, is, amit nem ajánlok, 
majd iiiaga is b'jSSZáitkodik, kedves diilttur, 
cn ...

iim. lyik. 1.1sá, öm ik u. iiI. I. át- 
umilyböl mejitudjiil.-, Iiumiaii 
a lep jobb pót káv.á. Hocxdna

Ii rp-löki-lőlib notliinirr. ijiilól, 
ifid áx il/jcn fai íiicHhim . ..

m meg c: n a háleu ?
vonalon .,. I.'jij/rzcr pedig 

le fial óbb 
■n-mi-sak

A Városi Bank
egyelőre nem tudja átadni a Corvin-Szinházat 

a Star-íilmgy árnak
A belügyminisztérium megtagadta az engedély átírását

é.f Tleggd liubj^ilójáláil.) Mr/irtnk. hogy a 
f<:'(jr-fiiintji/ár mcfivef-zi a (orriii-SJiilu'r.al. 
í gy lálszoli, hogy csak egyszerű részvény
tranzakció az egész váwűr, amelyet már min
denki be/eje .ellnek leliinlell. i\ Xlar-núf a Cor- 
vin-Szinház átvételére vonatkozóim azt az in
formációt kaptak, hogy a mozit mán nem vél
lek meg. Amint kiderült,

a Star-íílnigyárom kívül álló okok mitt 
nem történt meg az átvétel.

Mi történt (ellát? A Városi Bank és az Ingat- 
lanbank már megeggezlck a, vételárra ás fölté
telekre vonatkozóan és egészen biztosnak lát- 
szoU. hogy pár napon bel ül meg is történik uz 
átadás. Közben csak arra vonatkozóan folytaik 
a tárgyalások, hogy az Ingatlanbank a váleldii 
egif kisebb százalékúról raliul ad és ezt az ősz
szeget csak az átvétel után egy hónappal tizeii 
ki a Városi I iánknak. Hál fűre, már készen volt 
az adás-vételi szerződés, amelynek aláírása 
most már csak az

on ged él y á (i r ást ól

függőit. Muitie nyedél yen ttgyfiiilf; csak 
■miniszteri enyedéllyel adhatja cl rügy 
bérbe siinházál. ,\ Sbtr-lil'ngt árunk 
átvételhez meg kelleti: szereznie, 
nisrleri engedélyt. Azt hitték, < 
menti', mivel a bel (igymini sztori ti tn 
íekinletben előzékeny azokkal a tilnivállalafok
kal szemben, amelyek magyar film (mártásával 
és exportálásával Is foglalkoznak. Úgy látszik 
azonban, hogy a ba,i a belügyminisztériumban 
támadt.

b.-liiéj!)- 
adhiil.ia 

tehát az 
óz belüyyml- 

ez könnyen fog 
t minden

A belügyinhŰHzterium hallani sem akart, 
az engedély át írásról,

hiába léptek közbe, a legbefolyásosabb pártfo
gók ii*. .1 ( urrip-Ezinház mozictigcdclye 1027-iy 
szól és a belügyniinisztcrítim rugaszkodik 
ahhoz, hogy nj city edél yokirat kiadásáról lep- 
följebb kel év múlva lehel ezó, ha a mostani 
engedély lejár. Akarva, nem akarva tehát, 
egyelőre nem, tudja átadni a Városi Bank a 
Corvint a Slar-fHmayái vak.

Kenne Mőrfia — gépü'ómí lett
kevcfí-n tudják, hogy Kende Máriának l.c.rcskc- 

i vim mini ilyen, kitűnő gyors- és 
speciális képzett.ségó-t ha utálta föl 

és « sril.
I ciciében < gv alkalmi tréfát irt. a mű- 

és ti drámai clmusonok hősnője, initil gép
ii tréfában.

Csak I 
dclmi képzettségű 
géplrőnő. — Ezt a ......................
í.akiu-r Artliur, a (apilul l'ilmpalola íitkiiia 
vcs-teri miisor keretében < gy 
v éyznő részére 
írónő remekeit . .. ..........

Végiguézliik szilvc'Z.ti.r éj.-/.ak:i több s inbnz, mulató és 
mozgó, mű.Miról ós elismeri-- -I konstatáltuk, hogy a 
főváros Icgujubb premiérc-filmszínháza, a Capllól ismét 
megmiifatlii. Iiiiev I;- -.és pénzéi- milyen mtignsnivóju 
miisfirt lehet pfoduktilni. 10 ó:;ikor kezdődött az i-tély, 
nmclycu lj óráig :i t:'\;-.-/i <•>.: zón nj biiile>zl.jelt mntalí ik 
be, majd egymá .utóin köve közli ’. m u'uiszáninikkul. léls- 
/■'. ri-.'ic. liókcity lloliti, Kezd, Mária, Vidor l'crike, 
Hrilhiii i Hl.a. Lé, .ló li> si, ti.x. bl i ll'irsc y l írán. Ilt'j. 
bukót llo.iu, Sándor Höxkc, lát he- Sándor. Szőke Sándor 
ós a Városi Színház ő l.-igii ónokkal.i. — \ olt iiziitán mozi- 
intimitás, visszuf-ló pr-'-getetl fihii. ii? -r'-inéi)j-ek kisor- 
fiuiásu.

Az éjfél;, egy kis film vezette be. amely meg
ható szinekk: i tárta. I’öl a magyarság fájó se
beit. llzután könnyes szemekkel 
ünneplő közönség a magyarok 
imádságát, a Himnuszt.

in órától Il-'-íi' szórakoztatta n Capltol 
ki lyórukluil közönségéi ó-s 
lál'.ink Lakner Arim- fi;bármik, aki «: 
koi‘lei''tia és az alkalmi darabokat irta.

énekelte az 
legszentebb

a rendes mozt- 
t úvoztísnn kkor melegen gratu- 

cstélyt rendezte,

A franca tea&a —
Ug> nevezett izgató, sőt 

Mae Murray, a gyönyörű 
doh.ua. ÍSs ez a pikantéria, 
ben nyilvánul meg (amint az a legtöbb esetben 
H őrién ni szokott), hanem — egyéniségéből su
gárzik. t'ppf’u úgy. ahogy a napsugár a Napból 
indul és érkezik hozzánk.

Mit - Vi'icag -.ni izunfó é slzxulnms szó-póvjre mellett 
a lesH-ebbcii. lajíizlésesí-bben és divatot ir;iayitóab öltöz
ködő lihnprimadoimri, A ..l>iv<i!esds:<irnö ‘ cintii íllmbc.n 
idyasmikef produkált öltözködés terén, amit itr'n lilm- 
szinésznő sem lett előtte.

Két hét múlva. Mit'- Murray ..A francia baba" című 
Orlon-film keretébrm fog bemutatkozni .-i Corrhi-Szhihd - 
tani. A t-zezóit egyik le-xnagjotd, szenzációján a k leérkezik 
,,./ francia baba" bcuiul-.itó, előaihtsa. úgy kbillitásánúL 
nitnf. vérbeli fraiie.ia- ág- iiiál ó-s izgalmasan érd-kés mesé
jénél fogva. francia baba" eddig meglióditotl i Európa 
minden nagy nyugati városának rdmmtblikuinát. így 
érthető aztán az a lázas érdeklődés, amely a bemutatót 
nálunk máris iliegelőzi.

l’gyam-sak n közeljövőben kerül bemutatásra a. másik 
Orhm-fillhszen ’záció, „A fehér apáca", amely fAlian Gisli 
legnagyobb >ikeri aratott és a szó, nemes érlo.lnióben i- : 
b-gímg.'obl, lilmiv. \ bemutatói megeb-ő órd'-kl-"1 b'-s i’t 
L teljességgel indokolt.

w Murray
— pikáns tízépsétf 
amerikai iilmprima- 
íiem az öltözködésé-

ra íiízíesítja a flimiszintndzaK 
MmalHtttK sÉkeíét ?

előkelősége az eng; dményrk 
; a darabok frissey.sége, ereje, 

es értéke. J filmszínházakra 
fokozol! márlákben áll ez e: 
nem egy szépen indult vállalko- 
nyakál.

\ Kamara is azzal .szett’/,le meg magának az 
..ctökdö" jelzőt, hogy mindenkoron 
<-■; értékes durabit-kul engedett a 
szezonok filin.szenzncióit elsőnek I 
logragyogftbb külső kiálliftisban 
cége elé. Ki \ áló munka társa is 
munkájában természetesen a 
amely ugyanezek az elvek s/erinI 
maga ragyogó jövendőjét.

A K.-tnmra-:nozn ófény képszinliáz. 
sbigcrlihmd i.mlntoll be: i
< iim-n. Viuollu'.l, Imgy n Katimra mulatja lv\ 
v s,j;i|-libng.vóirniik :• tulajdona ó , 
indult, a liiztos küzdelembe: a l.é. 
.. ' m ír null ( í I iirlii'il ríhijj" 
i-gyidejűcn kerüli izi-nro nz. 
Jóny Rí r»szlnh-'z.nkbnti I*.

.’ Klímára tni’.si, :in ;zeropcl móff 
botrány" imából fíloria Sv.n-mi 
Í-. Jövő l.n len a ,.lh. .Irak" 
mutatja be a Kaniur.i, cím ly

\ színházak 
nélkül val«j nivií 
változatossága 
h'l'llll'S ide.K II 
igazság, ameiv 
zésnak földe a

i!

csak ’.livós 
műsorára. A 

lmzta ki és a 
vitte közöli- 
volt, eb'cii a 

Stnr-fil mgyár. 
1 építette ki a

; mii*1 egy uj auuriloii 
ncit iii'iij. cl i III, (botrány" 

.... .................... . a film — 
'> Így Leílős márkával 

közönség meghódítására, 
eiinlt amerikai sljgerlilm 
(Intnla és ('orsó mozgó

newnmrk, ii turf- 
egy ragyogó, Hímje 

című 11 íróid l.ln ■ I lillilel 
ni:ir :iz. ezt kövi-to ni l---

mulató programját is meglmlnrozla. a:u--iinj ilmn műsorra 
ii zto l'laridi- l'u. ián ' ilógliirii frinmia regényírónak, 
\ ■ lágsíkor: nrnUilt i-rgó-ujT- le má i ti 1; -z.iilf ,..l isnio" 
ciniil lílm«ltigert, melynek fő*z.-r< -pé:, Sióim Ii i.m>l;>tra, 
n i iái/ióiii japán 'lm’>-. jól • ’i.

Egy leány, ahi a rádió Korszakában él
. . . Mi. * j-gi- i; . elmaradt • .iiógaliil; inkább lU--g < -;,k 

úlmodvzunk é* < dvaMink a r.-dióról, am?ly ódnál. Ameri
kában és Európa nyugati álbtiimibnn már mrglehuiósen 
gyökerestől főlforgrtt'i és 
rádiéiliantjverzon' ii való 
szenzációi erejével hnl. 
rádió, nllón honyidilják 
N < I mik az. mit ói <uy ...... 
léginma, — Amerik- Imii minél, ,i 
.'ilitó.ln van. söl 
demokratizálódott

ilmuradl -.1111)10101;. inkái,b img 
...j a réuiióról. iinioly odaát,

1 úllanniiban 
megváltoztattu az. ó-let.n. Egy 
részvétel nálunk még hírlapi 

hold: Aincrikúban .i bölg.ek 
in még — n i eudcrnlkaf is. 

buldog, kiválasztott o-,f--|y privi- 
jobb munkásnak saját 

a röpíilógi-n í-i meglehetős liló-if,,kl>cu 
l.özleiíi'dii i /köznek számit.

Milyenéi' az a.mei'ikai l<i)iyok.> ötilik föl 
mindenki (dőlt ;t. kérdés, a,hogy ti fönti tény
megállapításokat fontolóra veszi. M.ilyonnk le
hel nek olt. a. hölgyek, ahol örök és megáUitha- 
lallan ti mozgás — és örökre az életbe, ide
gekbe kapcoolodo’lf a technika, három csodája: 
a rádió, a röpiilöycp és az autói

(iloiiii S 'itn im nagy filmje, amit nmsl mulatott bo ;i 
hanmrd. (öki'lotcs pontos.snggal megfrl- l i'iTu n kórib-sre. 
Ch-i iii Swan-ui ragyogó, e- i.lálnloH szépe üre. mosol? .i í-S 
ód |,.-t ■ /.-uie, amelyet cgó-szébrn n rádió-korszak ki’|-e-

í-Ii í;h ’ a lim-n.e volt ó . marad -i imvipnlilikum
- \ i . u-.r.idb i’-id:-n síkor, ami a bmnu<ntót és
kíe ■ -ISI-/Ő .jo.iil. 1.1:1 kornrtnztn. r-al. rósnbrn szel 
tnm rikaí ól.-l ■ soibiliink. umrl n m. sík, ,|ó yó-sx i,Im- 
Sxvaosonó-, az iirdekes mvs'-ó — és a mii' -Z'-te, \ film
lladius tulaidiitin.

Pletyik Fotó Neijrl BeyMö szerepe?
A színpad impozáns brokát függönye méltó

ságteljes lendülettel fölemelkedik. 1?efiektorok 
fény özönében, ékszereden és .selymes-bársonyo
sán áll előttünk a spanyol táncosnő. X kék 
türkizek és brilliánsoik fénye szinte, regényeden 
hat a fekete szemeik izzó ragyogása melletl.

f’ola Xijiri, aki i ziilatc-.'rc nézve mr^yar ciné--i:’- 
leány. m<>-.1 :-a ■ gó-z vilátr dif ii bámuli <’, böriilrajon-
goít mo i-zim'.zm'í, ch'rl.i .i 11 <lctc I- finorji/obb rz"rcpi - 
m z. Étiben a szerepében u-ry boni hozhat ki csodálato
san H'azdttg mít'ó /í cgyétii.-.éjrc. mini .•tlmgyan a napsugár 
í'uiryoír a tropikus és gyönyörű Indiában.

Titokzafo- és mess/,.' van. ,-.-.od.i latra inéin', és megf >g- 
hatatlan, de umök-so iiiit:d-iil:i-. I’ola »grit egészen 
közel lm-, i hozzánk a film, amelynek izgalmas meséjét 
kiilöiilruc-i ii é<l. gyönyörű-éggel és izgnlmakk-il fiiszc- 
rczi a főhősnő x.emáliu-.

Lázam 
keresők 
< OSIIŐ . 
( urrii S iniuiz md:. 
úllilú-u 
Itadi us

éde.s, feleit In télien 
számúra i’ol.i Xejrri

< .sa.k Imiós l< hét 
amely n 

I’ola Xngii lilim-t 
Imzza forgalomba.

sz.édűh1 u művészi szépet 
ni filmje, ,.J xpmniol tán- 
Bii<l.tp:s; fi Imptild iknmn a 

Icgváild, és I irpnz.irabi, ki 
nálunk bemutiftla. A Ilimet a

a
I 

hl 
a

SZENZÁCIÓS

SZÜRKE-
ÚJDONSÁGOK

ABBAN
MINŐSÉGBEN

ELKÁW GYULÁ
VH, KÁROLY- KÖRÚT 19

A SeqérdeKeseöh wüttes: Emil Jannfngs, 
miatt Veam, Werner Krauss

Ki nem .lóri im'-g p.n opllktimbnii. nmelr u 
dulnin; t... ....
csarnokit, kint 
kerek ;.............
u. > inb, r. mint 
tiitl.-in valóság-.

... ,.,A ... . .. , ■ .....    1 i’sodn.k Tiíro-
tltókxiitus szó pnégid; rejteffidóio óm ii tudományok 

ni, kint, a vurxtliban. Ki i.........."
ablakokon, melyek mögött leplezd leniil 

mint, led: a gomozsiie. i..‘
............ ; n Jóság, mint Őrködő 

mint gyönyöriis'-g, i'iiiit nyomon követ a 
ltodé*! ...

A vurstliban megszokott mnmplikiiin - 
mosolygóin a indit.ln n fejlettebb Iztesii 
figaloni • • mégis U vmilitdsok ás vfndal;. . 
c ihii/iisihjul —, az. élet komprimált h-tiyoj;-' jelenti.

Emil JanniiigN, Conrad Vciál én JCeritcr 
Krauss ,.l>apo)ifikiiHi,i eimii Hímje a. kultur- 
ember, a fejlődött izlésii intellektuol számára 
i* azt jelenti, műit a vurstli panoptikuma a

Ki nem ip-ztdl be ti kis 
I áll. < ló-ok 

mint, éld iks cnlollm- 
sznllcm és n bűn, 

k'.-scvvv’i bűn-
ktiZÖüM'gCS ÓH 
embert. Po a 
s•.i'jiiéjji-t: c->

99

i-unk n legjobb jmrosz Rzénhíd préselt kb. 
7000 kálóiul ■ R.G. azaz a közismert békebeli 

efct brikettel
Kérje mlEdenOK!
Az, ,U.G.‘ biikett n h gértékcscbb, legtakarékosabb 
fűtőanyag; szállhrtsAuúl lopás nem fordulhat elő!
.Magyarország ungybaul foelármitójn

Siaíts Károty Kereskedőim! 6M.
Budapest V, Akndémin-utca 0. Telefon -í.,-12

vieöinénilbatesehréíióre. 
c711r VARSAN OLTÁS 

llondclós eaé.sznup. llákócal-nl "2. Lom. 1, liókussnl szemben

VICTORIA ÁRUGYÁR R.-T.
mlntalcrniel ^Í10, 29. BrÁFtl

Komplett lukás* és IrodaborcndozéRnk
MŰBUTOROK

tartóst
l’odmanicz l y-utca 21
H'crfz körút sarok Kyiigatliit

doh.ua


AU AKtCiGEL 1925 .január 5.

VL&4RNAPI 5PORT
A Vivé- és Atlétikai Club futballistái 

éheztek Olaszországnak
A VÁC játékosai vasárnap délben váratlanul hazaérkeztek MllaníMi — A fiumei 

futballbotrány ktfvetkezméwel
(A Reggel munkatársától.) A szenzációra 

éhes sportpublikumnaik az clberfeldi viaskodna 
izgalmas leírása helyett be kell érnie egy 
másik váratlan esemény részleteinek a meg
ismerésével, amely azonban egy csöppet sem 
érdektelenebb, mint valami fut halld erby.

A VÁC' Olaszországban túrázó csapata 
vasárnap délben váratlanul hazaérkezett

A máskor víg futballisták most szinte szomo
rúak voltok. Arcuk beesett sápadt Olyanok a 
fiuk, mintha betegek lennének. Ennek és a 
meglepetésszerii hazatérésnek az okairól Dér 
Simon, a VÁC futballigazgatója és a túra 
vezetője munkatársunknak a következőket 
mondta:

— Mcglcpetésszerü megérkezésünknek nagyon egyszerű 
oka van.

Éheztek n Játékosaink Itáliában, mert nem bírták el 
az olasz koszíot és emiatt teljesen elerőtlenedtck.

Képtelenek leltünk volna további két mérkőzésünkön tisz
tességesen megállani a helyünket és

az olasz-magyar -válogatott, mérkőzés előtt nem akar
tuk a magyar futballsport becsületét kockára tenni.
— Bár mindenütt u legelőkelőbb hotelekbe szálltunk ét 

50—GO lírát űzettünk a napi panzióért, nem tudtunk meg
felelően étkezni. Az olajos ételektől megundorodtak a 
játékosok cs napról napra fogytak. Utolsó mérkőzésünkön 
Milanóban, a nagy játékercjü Internaclonálo ellen már a 
csapat fele beteg volt.

— A mérkőzés előtt 3 órával kapusunkkal, Fischcrrel, 
egy fogorvoshoz kellett menni, hogy a kínzó fogfájástól 
megszabaduljon. A fog beletörött és Fischer ájulton össze
esett. Morfluminjekciókkal kellett ószretóriteni. Haza
vittem, ágybafektettem és kétségbeesetten gondoltam a 
kapus nélkül eltávozott játékosaimra, amikor szinte, ön
kéntelenül rákiáltottam Fischcrrc: „Kapus nélkül áll ki 
a csapat, súlyos vereséget fogunk szenvedni!" Fischer erro 
félájultan kiugrott az ágyból, magára kapott egy-két. 
ruhadarabot és kocsiba ülve, vágtatva, rohantunk ki a 
pályára.

— Éppen az utolsó percben érkeztünk. Grossz III. már 
a kapuban állt. Fischer fölváltotta. Egy tnrtalékjatéko- 
6unk. Engl, a kapu mellé állott és 5—10 percenként szóda
vízzel frissítette föl.

Mindjárt a mérkőzés elején Huar úgy megsérült, hogy 
a mentők vitték cl a pályáról.

Ettől fogva csak 10 emberrel küzdöttünk. Kis Idő múlva 
Jocke is megsérült a rondkivül gyorsan játszó olaszok 
ellenében. így nem csoda, ha

hősies vlaskodás után 2:1 (1:0) arányú vereséget 
szenvedtünk.

Küzdelmünkről a ..Gazella dolla Sport" és a „Corriéro 
delin Sora" a. legszebben irt. A győztes csapat vezetősége 
pedig kijelentette, hogy

a vereség érdemtelenül ért bennünket.

„PYRAMiS**
MAGYAR FGLDBIRTOKOSOK ÉS FOLDBERLÖK 

KERESKEDELMI RÉSZ VÉR VTÁRSAS AG A
BUDAPEST, VI. KERÜLET, TERÉZ-KÖRUT 2G/D. SZ.

Gabona-, vetőmag-, műtrágya-, gyapjú-, mű
szaki-, mezőgazdasági gép-és bankosztály

MÍÍBUTOR

LAPIDES
RÓZSA
UTCA 72 JRODaBERENDEZÉS

•...........................................•

Állandó butorklállltáő egyszerű lakberendezésekből Is

Angol börbutorok 
és ebédlőszékek 
kényolmoB formák, csak Jómfnő- 

ségü kivitelben

Kensfii Antal
te &r bútor Iparos

Budapoat IV, Semmehroia-utoa 7

— Hogy milyen értékes volt az. Tntcrnacionále elleni 
szereplésünk, azt a leghívebben az mutatja, hogy

a mérkőzés után 4—5 órával, a banketten, rádió utján 
kaptunk meghívást a rómnl Alijától 7000 Uráért (az 

FTC csak 6000 lírát kapott).
Majd a Mantovától Jött sürgöny. De mi sem ezeknek a 

szives meghívásoknak, sem a már lekötött mérkőzéseink
nek nem tudtunk eleget tenni, meri a fiuk már nem bír
tak a lábukon állni.

-- Kissra Mayaarorszáuba!
ez lett a jelszó és rögtön vasútra ültünk. Elmaradt mér
kőzésünkért az olasz szövetség eljárást, indit ellőnünk, de 
ott éppen az Internacionálo elnöke, aki egyúttal szövet
ségi alclnök is, lesz a mi szószólónk és ezért reméljük, 
hogy igazolnak bennünket.

Munkatársunk ezután a fiumei fulballbol- 
rány következményeiről érdeklődött, amelyek
ről a következőket tudtuk meg:

— Delflno, a botrány hőse üzenteiéit nekem, hogy ha 
nem jelentjük föl a FlFA-ná), akkor ö sem tesz panaszt 
Jocke és Grosz III. ellen, aki állítólag őt nmgrug'.a. Mi 
igazunk tudatában nem alkudoztunk:

Delfinét följelentettük Milánóban az olasz szövetség
nél, Itthon pedig az MLSz utján a Nemzetközi 
Futball Szövetségtől kérjük a súlyos megbüntetését.
-• Az Olympia a futballbotrányból nagy veszteséggel 

került ki.,
Nemcsak a magyarok, hanoin az Intelligens olaszok la 

kiléptek a kötelékéből és a Glóriába tömörülnek,
amelyhez kedves emlékei; fűznek bennünket.

Fiume társadalmi életében is zavarokat idé
zett elő Delíino nr példátlan magatartása, 
amelynek következtében

az elvakult tömeg Grossz lil.-at majdnem 
megfojtotta.

Csak az idejében elősiető karabinieriknek kö
szönhető, hogy életben maradt.

Gerhárd Lajos.

Az olasz-maöyar válogatott mérgezésre 
. íriái von az ílilö*u <on.

A KAOE méltó ellenfele volt a válogatott 
jelűiteknek

(A Rcfipel fudősilójdtól.) A január 18-iki olasz-,nan.i/ar 
és a 25-iki Ihuhipcst- Sevilla válogatott mérkőzésre való 
tokintettel Mrfridss;/ Lajos dr. szövetségi kapitány va
sárnap délelőtt trióit tartott az í’llői-uti pályán és arra 
az itthonlevő játékosok közül a következőket hívta meg: 
Zsák, Fofjl II. ós III., IJorsdnyi, Schwitzer (Itt. kor. 
TVK). 1‘olldk, Szántó, Martos, Haafzky, 'I'ritz, Sclireiber 
és Wcbcr. A meghívottak a kitűzött időben, délelőtt 11 
órakor Schwitzcr kivételével pontosan megjelentek.

A válogatót! jeliöltek ellenfele a T'l'C és a II úri párosok 
ellen szenzációsan szerepelt

KAOE volt, amely mindvégig méltó ellenfélnek mutat
kozott, ami a 2:2-e.s eredményből is kitűnik.

A vezető gólt Martos—Ka itlikji összjátékából utóbbi 20 
méterről rúgta, amelyet a KAOE kapuját védő Zsdk rá- 
vetéssel sem tudott menteni. Kis idő múlva Sós kiegyen
lített. Majd Trltz szerezte meg újból a vezetést, amit 
Sós megint egalizált,

A meghívott játékosok közül Kaulzk.v és a FogI fivérek 
árultak el válogatott formát.

A kétszer 30 perces mérkőzést Sehlosscr Imre vezette.

Kézfertőtlenitésre leualkalmasabh a

„FREUD*1
ingatlan-, iizlot-, laké3 és árubizotuány 1 korosk. vá11 aIaI

Bejegyzett kereskedőknek
korEátlan hitelt

nyújtok árufedezetre. Ingóságok bizo
mányi dudását vállalom, azokra 

előleget nyitok
Főbérleti lakását 24 órán belül eladom.
Üzletet venni vagy eladni óhajtók ke
ressék föl irodámat bizalommal

VII, Mlksa-utca 13. g.';";.-,.
Magyar Agrár- és Járadékbank Rt. 

vetdmagosztálya
Budapest, V, Nádor-utca 18. — Telefon: 72—01 

Sürgönyeim: Agrár Budapest
Vasa a legmagasabb napi úron lókéra- és lucarnamagot 

és egyéb gaxetnsftgi magunkat
Mintázott ajánlatokat kér

A naiM űta tartö esőzés miatt elmaradt 
az MTK—SMéMiaérkőzés Elliíerfeldben
(A Reggel tudósi tójától.) A főváros körű tol 

vasárnap este izgatottan vitatkozó emberekkel 
vol'lak telő. Az clberfeldi MTK—Slűvia-mér- 
közcsröl folyt a szó, amelynek jelentősége az 
Egyiptom—Magyarország válogatott meccsel 
vetekedett.

Nagy volt a megilepetés, amikor elterjedt a 
hír, hogy

a napok óta tart'ó esőzés miatt víz. alá ke
rült az ejberí'ddi pálya és a nagy viadalt 

nem lehetett megtartani.
Egymást kergették a legzavarosabb hírek. 

Berlinen keresztül az az értesítés érkezeit-, hogy,
az MTK—Siavia-meceset vizkereszt nap.
ján este, reflektorok fénye mellett fogják 

megtartani.
Egy későbbi híradás szerint

az MTK lemondta a vasárnapi Nürnberg 
elleni mérkőzését és ehelyett a Slaviával 

játszik.
Ezeket a kombinációkat éjjel 1 órakor a 

Wolff-ügynökség hivatalos jelentése halomra 
döntötte és eszerint

az elmaradt MTK—Skivia-meccs június
21—28-ika között kerül eldöntésre felber- 

feldben.

A megismételi JSl’— V.ackcr-mérkőzés vasárnap délután 
a TLK pályán folyt l< . A IV. osztály Makiky János 
csoportjában i,z.'rcplő Wr.ckcr az. első alkalommal győ
zött. de győzelmet igazolatlan játékos szerepeltet é;so minit 
megsemmisít cl tó' . Az ujra, játszott mérkőzés igen hcv< , 
sőt durva lefolyású volt, amelynek következményeként. 
Horváth .Iáim1, bíró két JSC és egy Wacker játékost 
állított ki. A vezető gólt SkalHzer lőtte, a második 
Pintér öngóljából ( >■(:.

Az enyhe idő ellenére vasárnap korcsolyázó- 
verseny volt a Nagyjogén a BKE rendezésé, 
ben. A házi jellegit miting* a következő ered
ményekkel végződött: I. 1000 m. gyorskorcso
lyázó verseny, hcp.: 1. Burnik (7(1 111. el.) 2 p. 
12.3 mp. 2, Loviczky (110 m. cl.). 3. P'eiks. Az 
előnyt adó Déván István helyezel len; J1. in
duló. ■— II. 500 111. gyorskorcsolyázó verseny 
(12 éven aluliak részére): 1. Kelen Tamás l p. 
22.6 mp. 2. Alik Jós Sándor 1 p. 30.8 mp. 3. Fa.ith 
László; 14 induló. — 111. 500 m. gyorskorcso
lyázó verseny. (12—15 év közöttieknek): 1. Thu- 
róczy Antal 1. p. 12 mp. 2. Münnich Géza 1 p. 
lí mp- 3. Szentgyörgyi. — IV. Mű korcsolyázás 
(14 éven aluliaknak): 1. Pé'lcrffy Sári. 2. Ker
tész Sári. 3. Wiltmann Teri. 4. Wittinann.

Budapest ifjúsági birkózó bajnoki versenye, 
már két nap óta tart és azon fiatal versenyzn- 
gárdánk szine-java szebbnél-szebb küzdelmet 
vív a végső győzelemért. Vaeárn-ap este a 
MÁV birkózótermé'ben fejeződtek be az elő
döntő mérkőzése,k, amelyek alapján a régi 
képviselőházban kedden délután, lesz a döntő.

Jól sikerült a budai vívók vizlkabarója. A III. kor. TVE 
ötletes miisorii viziknbnrét jendezett. vasárnap délután a 
Rudas-uszodában, amelyet Vizkereszt napján délután 
1 órakor megismételnek.
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Alkalmi ajáBdékait'w 
rnc■yloffi-pofÓcro is beszerezheti gyerine- ItJotcülfSdíölLÖo! ü kei, hozzátartozói részére 
Hormann Gyula Magyar Kosárfonó rt-nél, V. kor., Lipót- 
körut 15 (Vígszínházzal szemben). Nagy válasz
ték gyormekgarniturák, babakocsik, gyermek
autók, babák és a legkülönbözőbb játékárukban

Hőcépcí szőrmével 200 ezer korona 
Sarkaló* 10 ezer, talpulás 20 ezer. Sárcipőből hócipőt 
készít. Vadász, gumlüzeiii, Sz.crccsen-utca 5». Liszt Ferenc- 
lér ős Nagymező-utca közölt.

Felelős kiadó: Kóna Ödön igazgató
„Vilúgo8súg'‘-könyvnyomda rt. Budapest. VIII, Couti n. 4. 

Műszaki Igazgató: Dcutscb D.


