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zajt, mint a gyilkosság éjszakáján

Lederer ©uszfávnét és sógorát vasárnap délben letar
tóztatták — Ma délben bonco^ák a holt Dunaágban 

talált csonka férfitörzset
— Prűísay Fái affféícje a R.e«2erer»gyi%kasság miatt —

(A Reggel tudósítójától!, .1 \ rendőrség vasár
nap nagyjában oefeje.ztc a Tölgyfa-utcai rabló
gyilkosság nyomozását. Vasárnap kora reggel 
megjelent civil-ruhában, jellegzetes fekete bőrbe, 
vont ólmosboijával a főkapitányságon

Prónay Pál alezredes.
Fölkereste a gyilkosság referens tisztviselőjét, 
Radoesay Jenő dr. rendőrkapitányt és bejelen
tette neki, hogy ismertetni akarja a főkapitány
sággal azt, hagy lulajd önképen

kicsoda Lederer Gusztáv főhadnagy, az 
úgynevezett Britanniás-kiiiünifniény volt 

tagja.
Jegyzőkönyvet Prónay föl világosi fásairól nem 
vettek föl. Előadásában Prónay alezredes el
mondotta, hogy ismeri Lederer főhadnagyot, 
valóban az ő zászlóaljában is szolgált annak
idején.

— Amíg én a zászlóalj élén voltam mon
dotta Prónay — megfelelt, bár nekem sohas'-m 
tetszett. Szerintem a zászlóaljnál történő ké
sőbbi dolgok adhattak neki szájízt az ilyen 
cselekményekre, mert az ilyesmi kicsivel kez
dődik és naggyal végződik. - Prónay alezredes 
egyébként j. ;'w helyen is adott fölvilágosít ást 
Lederer főhadnagy felől a vasárnap folyamán. 
Ez a fölvilágosit ás kínos jelenet közben folyt 
le. Vasárnap délben történt, nyilvános bel.' en, 
ahol az ebed előtti órákban a mágnás világ 
sportkedvelő tagjai szoktak talált ózni: nagy 
társaság volt együtt és többen érdeklődve for
dultak Prónuyhoz föl világosi fásért Ledérért 
illetően. Mielőtt még Prónay felelhetett volna, 
belépett n helyiségbe Ranzenbcrgcr Jenő őr
nagy. Prónay rámutatott Ranzcnbcrger őr
nagyra és hangosan ezt mondta:

- Ez az a d . . . ., aki ezeket a Ledercréket 
pártolta, holott én már régen vizsgálatot

kértem ellenük.
llauzenberger őrnagy meglepőd,ve nézett Pró- 

íiíiyra, aki erre dühösen így kiáltott:
— Igen, igen, maga az. mit néz rám, Ic’phat 

egy pofont!...

A pejcscjíijísj vaciörákfttSS — « xáitog"

A gyilkosság részletei; kinyomozván, a 
rendőrség szélesebb körben kezdett tájékozódni 
a bestiális házaspár körül Lederer édesapja 
Pozsonyban szabómester volt, ma is Pozsony

ban él, azonkívül Liderer Gusztáv nővéré, aki 
időnként cl-ellátogatott Budapestre bátyjához. 
Léd ere r Henrik tábornok — ilt jegyezzük föl — 
annak a közlésére kéri A Reggelt, hogy őt 
Lederer Gusztávhoz semmiféle rokoni viszony 
nem fűzi és nem is ismerte a csendőrfőhadna- 
gyot. A gyilkos a pozsonyi ezredben szolgált a 
harctéren. Feleségével Ausztriából utazott a 
holsevizmus végefeló Szegedre; onnan a vállal
kozó szellemű asszony

beköltözött férjével együtt a Britanniába.
Az asszony sokáé tudott férje titkairól. X Bri
tanniából Lederer átkerült a budai Nádor
laktanyába. ] 920-ban vásárolta meg a Tölgy fő
utca 4. számú házban levő kétszobás lakást

Herényi Irén színésznőtől.
1920-ban 30.000 koronát adlak crle. Eleinte egy
szerű I utorokat hoztak a lakásba, később azon
ban kezdéék berendezni a lakást. Nap-nap után 
hordták haza a drága holmikat, bútorokat,

esztendőkön át fényes jólétben élt a főhad
nagy-házaspár.

Bőségesen volt pénzük, hetenként eljártak szín
házba, hangversenyre, divatrevükre, moziba. 
A kezdetben szegényesen öltöző Ledororné 
egymásután karfa az uj toaletteket, Lederer 
Gusztáv is sorra uj egyenruhákat és főleg 
bricscszeket csináltatott magának. Vig élet
módot folytattak és a Tölgyfa-utca *1. számú 
ház lakói csakhamar szájról-szájra adták egy
másán k:

— Nagyon jól megy a soruk a főhadnagyok
nak. Hja, tehetik! Lederer élelmezési tiszt 

a Prónay-különitménynél.
Ledclőréket annak idején gyakran keresték 
föl tisztek, majdnem mindannyian egykori 
britanniás cimborák. Hagy mulatozások foly
tak a kis lakásban, Lcdcrcrék cselédet és bejá
rónőt tartottak, pincéjükben állandóan volt 
néhány láda 'pezsgő és likőr. A házbelieknek 
szeméé szúrt Ledercsék költekezése, látták azt, 
hogy Lcdcrcrnéuál mindig ott. van a lakásban 
cgy-cgy v asamó: ’ tő, fehér varrónő és női szabó, 
aícik állandóan dolgozlak az asszony számára. 
Ilyenkor Lcícrcr Gusztáváé cgy-egy szomszéd
jának dicsekedve említette, hogy Déllirolban 
majorságuk és kastélyuk van. onnan kapnak 
havonta milliókat, mert a főhadnagyi fizetés 
bizony édeskevés. Lcdcrcrék jóléte addig tar
tóét, amíg a főhadnagyot át nem helyezték a. 
csendőrséghez. Azután hirtelen megcsappant a 
jövedelmük. Megelőzőleg azonban

háromszor cserélték ki berendezésüket, 
mindig drágább és díszesebb bútorokra.

Diplomás Britanniás
Ez nem háborús pszichózis, tiszteli laptár

sak, ilyen zöldséget ne tálaljanak föl a 
publikumnak. A csondőrfőhadnagy sem 
csendőrtiszt, dacára az uniformisának és a 
tényleges beosztásának, ő a Britannia vitéze, 
akinek semmi köze a magyar katona szellemé
hez, erkölcséhez és becsületéhez. Nem hábo
rús, de Britanniás pszichózis ez, feleim, sőt 
nem is pszichózis, de mentalitás, amely szó 
és fogalom az ellenforradalom tolvajnyelvé
ből surrant a magyar agyakba. Mindenesetre 
elgondolkodásra érdemes tünet, hogy ez a 
liolttestnyuzó, ezzel az értelemmel és ezzel 
a karakterre], különítményes múltja után, 
a magyar csendörség kötelékébe kerülhetett, 
amikor onnan kipróbált, hivatásukat mélyen 
átórző, remek tiszteket küldtek cl és bélis- 
táztak. Tanulságos volna megtudni, kik' 
protezsálták a hitvány múltú fiatalembert, 
akit már Prónay Pál szabálytalanságok 
miatt zavart el a Nádor-laktanyából. Aki 
különítményesnek is Untauglicli volt, mégis 
meglévő haderőnk elitecsapatához kerülhe
tett!! Hát öt évvel a frontok összeomlása 
után, enyhén szólva, gyávaság a háborús 
pszichózis mögé lapulni, amikor a háboru- 
utáni időkben és eseményekben kell meg
találni. e gaztettek szülőokát. Mi sohasem 
dezertáltunk az igazság elől és most som vá
lasztjuk a „drückebergerség“ kényelmes 
szerepét. A Tölgyfa-utcai gyilkost a Bri
tanniás idők készítették elő a mészárlásra; 
amiket ott maga előtt látott, amiknek cse
lekvő részese lehetett, alig különböznek a 
kikapós hentesmester elintézésétől. Ott a 
hazafias szándék, itt a megsértett, hitvesi be
csület a bűntett, előre megfontolt erkölcsi 
alapja. Vakard le a hazafias szándékot a 
Britanniás hóhérról, vagy félkézkalmárról 
és megkapod Lederer főhadnagy kórképét: 
müveietlenségét, mohó vágyát minden gyö
nyörre, elvetemültségét, korrupt lelkűiétől, 
morális bénultságát. Mi volt számukra a 
dülledt szemű hazafiasság, a véres fajvédő
lem frázisniagarája? Firlefánc. Amennyi a 
Tölgyfa-utcai baj társnak a házasság szent
sége, a férfiúi becsület, a megalázott hím 
bosszúvágya. A kutyákat sétáltatta, amíg 
őnagysága látogatókat fogadott. Akkor az 
ellenforradalom, most a. felesége kitnrtottja. 
Minden szent érzés makrója, Katonai méltó
ságok tisztes szegénységben, ndvari lakások
ban viselik az ország sorsát, ennek a Britan
nia frontján jeleskedett főhadnagynak más
félni i 11 iá rdra becsülik a berendezését. Mégis 
csak más, ha valaki a Teréziánumban és 
nem a Britanniában végzőit. Egyetlen rész
lete sincs a gaztettének, egyel len szava, moz
dulata, emberi mogrezdiilése a bűnösnek, 
ami szánalmat érdemelne. Ájult szerelme 
vitte a szörnyű bűnre1? És eláztatja a felesé
gét, akiért gyilkolt és akivel együtt nyúzott 
Mik derülnek még ki, toromtöm, ha vizs
gázni kezd a diplomás Britanniás!..,
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A múlt év vége óta már a lakás egyes be
rendezési tárgyai és Ledererék ékszerei is el
vándoroltak a zálogházba.

Lcdereréknek hirtelen elfogyott a pén
zük, összehuzódtnk, úgy, hogy a legutolsó 

novemberi házbért sem fizették meg

Ledererék háziura elmondja, hogy a gyilkos házaspár lakásából 
többször hallott olyan zajt, mint a gyilkosság éjszakáján

Br. Radocsay Jenő rendőrkapitány beidézte 
Novák Istvánt is, a Club-garázs rész, vény társa
ság igazgatóját, aki a rendőrségen tett szenzá
ciós 'vallomásáról A Reggel munkatársának a 
következőket mondotta el:

— Közvetlenül Lederer főhadnagy lakása 
alatt van az én lakásom. Főhadnagy voltam a 
háborúban és a fiatal házas Lederer főhadnagy 
úgyszólván csak velem és családommal érint
kezett, úgy, hogy alaposan megismerhettem 
őket. Láttuk, hogy fényesen és költekezőén él
nek és ezt

magátólértetődőnek találtuk egy Prónay- 
tiszluéh

Lederer sohasem beszélt a zászlóaljnál történt 
dolgokról, csak azzal dicsekedett, gyakran, 
hogy ő milyen befolyásos ember, milyen nagy
hatalmú ur a Prónay-zászlóaljnál.

LederearőknéB már ax töbhszfö* ösa-
sonié B!©sj2aSai©s£í©tíást> EármáS és B&xas éj}szaBw;i marnia ssajáft
Csütörtökön reggel a cselédlányom nyitotta ki 
Lederer csönget ősére a kaput. Ledéréi' a kkor a 
kutyájával jelent meg a kaimban. Heggel 5 óra 
volt. A leánynak azt mondotta, hogy sétálni 
megy egy kicsit, ne zárja be a kaput, mert nem- 1
Lederer már máskoa* is msMssk a Ecéft kézí-

Bciy$n&5®n a S&aj&aBi érákfóaro
el a

Ezt a szenzációs vallomást telte vasárnap 
Novák István s

ez a vallomás kapóra jött a rendőrségnek, 
mert előbb elő vették azoknak a földerítetten 
bűnügyeknek az aktáit,

amelyeket niotit kapcsolatba hoznak Lede
rer lob adnaggy al.

Ilyen a Keismami-féle gyilkosság is. Emléke
zetes, hogy

Reismann zongoragyárost Budán meg

sokban hasonBBfi © Bágy’ 
mányosű s a szerencséin vé$eS ért K©d@!0ca
Férőbe henftesmestert kétrfcaötoeíiSt! épgscw ©Sjjan ntédon 

bőgték síz Hsmeretfien Bá^ymámyosi halottat
Előbb a fejét vágták le. külön a töízsét, 

a lábakat és a karjait. Eöllünő, hogy 
ebben a mostani esetben is rongyokba 
csomagolva, külön-külön a város más és 
más helyein szórták, szét a holttest részeit, 
éppen úgy, mint 1921-ben. Az akkor jómódban 
élő Ledererék lakásán, amint most kiderült, 

többször hallottak gyanús vágó és nyeszéiö 
zajt, látták a titokzatos kofferekkel való 
ki.-'irranásokat. Éppen ezért kézenfekvő- 
■v : t;u'í,:ái< a i'i'í ■-vél', rLedererék 
jC ?" sok földeritetlen fit-

kot leplez.
A. lágy .hoz y a- v gyilkbssag uián egy itónup/.^il, 
július 3-án egy levetkőztetett jérjiholltestei! ta
láltat: a télén yi Dunaparton. A férfiholttest 
hosszú zsinórral volt egy cölöphöz kötve, a 
cölöp mellett feküdt a ruhája. A halott Boros 
István butorgyúros volt. Egy cédula feküdt 
mellette, saját kezeirásával, amelyből kiderült, 
hogy megkinzói napokig iogvatartották. A nyo
mozás megállapította, hogy Boros István bu
torgyáros eltűnése napján legutoljára a Bástya- 
utcában volt. Kiderítette a nyomozás azt is, 
hogy a halottat csónakon viliéi: ki Tétény 
felé, ’fjrre vonatkozóan is akadtak szemtanuk. 
Egy férfi meg egy nő tett vallomást arról, hogy 
kora hajnalban három jólöltözött férfi jelent 
meg csónakkal a nagy vásáros úrnők melletti 
kiköltőnél. Kelten kiszálltak a csónakból és el
távoztak, egyik ottmaradt a .Dunán. Másfelóra 
múlva visszatért, a két titokzatos férfi, beszáll
tuk a csónakba, és hárman eveztek az Eskü-tér 
felé. Arra határozottan emlékeznek a tanuk, 
hogy sem matróz, sem más csónakos a ladik
ban nem volt. Boros holttestét is gyanús kö
rülmények közölt vitték le a Dunán. Már ónnak 

a húz tulajdonosúnak. Kezdtek í’uhanemüekkel 
kisurranni a kapun, az asszony bundája, kosz
tümjei zálogházba vándoroltuk. A föhad- 
nagyné egyre keserűbb és nervózvsahb lett. 
Nélkülözésük már-már a tetőfokra hágott:

ekkor követték el a véres embcrmészárlást.

Kodelkát láttuk gyakran Ledereréknél 
olyankor is, amikor Lederer Gusztáv né
hány hónapig Gyöngyösön teljesíteti szol

gálatot.
Szerdán éjszaka. nem voltam odahaza, de az 
anyósom, aki nbbnu a szobában lakik, amely 
fölött Ledererék kamarája van. csütörtökön 
reggel mesélte, hogy egész éjjel nem tudott 
aludni,

mert fönt Ledereréknél hajnalig tartó jár- 
hálás, csoszogás hallatszott.

ütés, vágás zaja és olyan lárma, mintha pad
lót súrolnának, — ütéseket és egyéb hasonló 
zajt hallott reggelig. Lövést nem hallóit nálunk 
senki.

Az a különös, hajnalig tartó zaj és a gyil
kosság fölfedezése juttatta eszünkbe, hogy 

sokára úgy is elérkezik a kapunyitás ideje, Úgy 
látszik, Lederer nyomban utáua visszament a 
lakásba és útikor vitték ki kelten a füldarabolt 
hulla egy részéi a kél kézikofférben. Ugyan
csak most emlékezem vissza arra is, hogy

ölték. de holttesté c soha nem akadlak rá. 
A Reismam]-gyilkosság után 1921 Junius 
7-éu földarabolt holttestet találtak ugyan
csak Budán, a Lágymányosi tóban, egy 
férfitörzseí találtak fej és végtagok nélkül. 
Két nap múlva a Ligetben megkerült a 
meggyilkolt feje és a Zuglóban találták 

meg a levágott kezeket.
Akkoriban a holttest személyazonosságát sem 
sikerült megállapítani. A tettesről mindez 
ideig nem is ind semmit a rendőrség.

idején csuk arra (terjedt ki a nyomozás, hogy 
melyik lehel az a lakás, ahol zavart elánul 

lehet emberi holttestet földarabolni.
Az akkori nyomozás vezetője. Angyal Lászlót 
detektivfőföliigyelő átnézte a régi nyomozási 
iratokat és utána maga elé ültette Lederer 
Gusztáváét. Sajnos, a budapesti rendör.-ég nem 
tud foglalkozni a férjjel is, mert öt katonának 
tekirA'il: s ennélfogva ellene csal: a katonai ha- 
lóságok nyomozhatnak. Ez rrw •li-zlii a nyo- 
mozést és nagymértékben gü’i 'ja a rendőrség 
munkáját.

♦

A főliudnu’gvné belasüppcd az Ang.vel detek- 
ti v fő fői ügyelő mellett levő nagy fotelbe. Kö
zönyösen tekint jobbra-balra. Lcdererné olyan, 
mintha ő volna a panaszos, vagy érdektelen kí
váncsiskodó. Nem látszik rajta lelki tusa. Né
metül beszélnek vadé. Minden szavát latol
gatja, fontolgatja. Keveset beszél. Gondolko
dik, amikor megkérdik tőle:

— Hol akarja elfogyasztani ebédjét, itt fönt, 
vagy lent a fogdában?

Közönyösen felel:
— Van nálam pénz, rendeltem ebedet, in

kább itt ebűdelek.
Aztán, amikor az ebéd megjön, egy detektív 

azt mondja: Jő étvágyai! Az asszony: leh 
dankc schön...
A gySQttm ffóhacBn&gy tóccss: min- 

tudott
Angyal detektivJofölügyőlő másfél óra liosz- 

szat hallgatta ki. Utána bekísérték Radocsay 

kapitány elé, uhol újra kihallgatták. Itt pót- 
beismerést teli. A rendőrség ugyanis kinyo
mozta, hogy Csepelre nem két darab, hanem 
három csomagot vittek. Lederernó elmondotta, 
hogy a harmadik csomagban

véres zsákot, véres blúzt, véres aljat és asz- 
tulteriíüi vittek ki Csopelro.

Azt nem tudta megmondani, hogy ezeket a 
holmikat férje hova tette. Meg akarták tőle 
tudni azt is, hogy mire használták. azt a külö
nös gumit'.eztyüt, amelyet az elszórt zsákét 
belső zsebében talált meg a rendőrség. Erre 
sem adott választ. Szrubián rendőrtanúcsos, a 
sérülési osztály vezetője, vasárnap délben ren
delte cl Lederer Gusztúvné előzetes letartózta
táséit. Gyilkosságban való bilnrészosséggel és 
föl bujt ássa! vádolják. Led.rer Sándort is va- 
surnap^Éjta.. hallgatta ki Radocsay kapitány.,

A aki ugyancsak Brilan-
érült, hogy tudati a véres 

gaztetwW^kíi 5,060.900 korouát is kapott.
BünpárlolAs büntette címén vélték előzetes le
tartóztatásba.

Az Augyal főcsoport több delek!ivjc már va
sárnap délutí n ;i város különböző helyein uj 
nyomozásba fogott a Lcd<■rcrékkel kapcsolalos- 
nak látszó régi bűn lenyel: földár'léi'e végeit. 
Mo.-t keresi a rendőrség azokat, akik összeköt- 
tetésbeu állottak velük, fölhajszolják mindazo
kat. (. I fk a gyilkosok. Visdl'cdéséről. ódéi .nád
járól bővebb adriUóka! tudnak, mert most már 
kétségtelen a rendőrség eiött, hogy

a Lederer■hú'zasp.:r7Uf!f nagyon sok féltcni- 
való titka volt.

Ezt 
sok

bizonyítja az is, hogy a L'za pár, nagyui) 
tanú állítása •riut.

föltűnően zárkózott életet élt,
ügyei; ;>! soha senkinek nem nyilatkozott és 
mindenki meg roll arról győződre, hogy na- 
gyón szerelik egymás!. Mind;-mellett a férfi el
nézte, hogy az asszony edehuza a b kásán soha 
egyebet nem tett, csak ápolta magát, he!énként 
festette a haját, manikűrözi ele! t szorgalmasan, 
használt mindenféle szépiiőszerl és gyakran 
járt cl kávéházakba ás a rcndürségur.k az a. sej
tése, hogy a magát iulAgczcn ápoló, egyszerű 
asszony

férjének tudtával ismeret sec eket kötött
és nincs kizárva, hogy

ezek az ismeretségek fölyezetlck a Tölgyfa
utcai lakásba,

amelynek elhelyezése olyan, hogy csak most, a 
véres gyilkosság kiderítése ulá.n tűnt föl Lcde- 
rcrél: nagyon gyanús éjszakai tevékenysége. 
Ledererék kettős életet éitek.

A férfi és a nő hihetetlen szolidaritiísban. 
néznek vissza az elmúlt esztendőkre, 

mert a rendőrsógon elhangzott az a rendkívül 
fontos vallomás is. hogy valahányszor bizonyos 
politikai fordulatok lehetőségéről esett szó a 
sajtóban, így különösen a királypuccs idején, 
olyankor a Lcdcrer-házaspárcn a Tölgyfa-utca 
J. számú ház lakói nagy lelki . állomást vettek 
észre. Különösen Ledéremé árult cl nagy ijedt
séget. Most emlékeznek; vissza ■ ra is, hogy 
egy ilyen alkalommal • Le.dereri’k egész nyíltan 
hangoztatták, hogy sürgősen Becsbe utaznak. 
llycnl.'or íz asszony a háziúr feleségének mint
egy magyarázat képen mesélni kezdet t arról, 
hogy mennyivel kellemesebb az élet Becsben. 
Nyilvánvaló, hogy a Ledarcr-báznspár cl volt 
tökéire arra, hogy végül is külföldre menekül.

r.rcaS fspadFtIhBiy
Led. rc'rné a. szo\ /karcban k zdett zongo- 

i ozn: lan. .i, a f c,, z úci; ai../. a > .. ^eget a 
MAC-ba és

az asszeay sport hűl yvé is leli, tennhzezni 
tanult u MAC-pályún.

Ugyanekkor a Magyar Athleticaí Clubban élénk 
szerepet •vitt Lederer Gusztáv is. Amikor a 
MAC futballcsapata az elsőosztályu csapatok 
között játszott, Ledcri.r főhadnagy az elsö- 
osztályu csapat balszélsöje rv.lt és a futball- 
u.supatbau Levente néven játszott. Mint kitűnő 
futballista, n Prónuy-vadászzászlóalj fulb'dl- 
esapalál is ö Irenirozta. A letartóztatott Le
derer Sándor a MzlC második csapatában half 
volt. Ledererék, miután bekerültek az előkelő 
klubba, nemsokára

ráccsolni kezdtek
és előkelősködő, költekező gesztusokká!, játszol- 
ták a dúsgazdag, a földbirtokos gcnlryt, hololt, 
amint most kiderült, a költséges életmódjuk
hoz szükséges anyagi eszközök a legrejtélye
sebb, a legtitokzatosabb forrásokból buggyan
ta I: elő.
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Ha boncolják föJ a Dunaárjbnn 

taSáBt férflholttesí fels^réffaét
Amint ismeretes, az erzsebetfulyai bolt 

Dunaágbau szombaton egy férfilcst felsőrészét 
találták meg. Ezt a holttestrészt a bonctani in
tézetbe vitték, ugyanoda, ahova a Ledercrek 
vádiján talált emberi belsoreszeket szalhtot- 
Lu Rddiei vallomásaikban Ledercrek azt állí
tattákhn '• ok a Margit-hidról és Csepelen 
dobtak lesi részeket a Dunába. A rendőrség; 
éoren azért arra kérte a törvényszéki bonctani 
intézetet, hogy legelsősorban azt állapítsak meg iai/an a holt Dunaágban talált és Lede
rer ék padlásán talált testrészek egyazon férfi 
testrészei lehetnek-e. A boncolást ina ejti meg 
Kenyeres Balázs és Mlntch Karoly egyetemi 
tanárok. I)r. Minich professzor A Reggel 
munkatársának u boncolásra vonatkozolag a 
következőket mondotta: - - i- t\ -, a. törvényszéki orvostani intézetben mar 
megnéztem a kiszállított testrészeket, ü Tévesen 
irta néhány lap, hogy ezek a testrészek mar 
rothadt állapotban kerüllek hozzam, Ez nem 
felel meg a valóságnak.

Egész friss állapotban vannak.
A holttest földarabolását a tettes vagy a tette
sek

rettenetes kegyetlenséggel végezték. A szó 
szoros értelmetlen lenyúztak az áldozat bo

rét és zsírját a húsról.
Úgy fekszenek egymás mellett a földarabolt 
testrészek, a lapocka, a medence és a többiek. 
Tudomásom szerint az áldozat feje meg nem 
került elő és igu a boncolás nem terjedhet ki 
arra, hogy hol érte a lövés és hogy egyáltalán 
revolverrel ölték-e meg Ködeikét, vagy pedig 
más módon.

Vasárnap újra házkutatás volt a Tölgyfa
utcában, mert Kovák István háztulajdonos 
padlásán idegen fehérncmüeket tatait a cseled- 
leány. Amikor a detektívek szem ügyre vettek 
a holmikat, mindjárt észrevették, hogy a 
háziúr padlásfülkéjebc rejtett fehérnemüek

hevenyészve kimosott véres ruhadarabok.
Ezek között vau egy foltos nagy lepedő, egy 
csipkés párnahuzat, egy férfiing es egy fern- 
alsóncmü L. G. monogrammal és

halvány, kimosott vérfoltokkal.
E ruhadarabokból következtetve, n.vilvánvaló, 
hogy a szerencsétlen hentesmestert lefektetlek 
a lepedővel letakart sczlónra és úgy gyilkoltok 
meg. A ruháit kímélő főhadnagy nyilvun- 
yaíóaii

alsóruhában Iái ott hozzá a holttest fölapri- 
fásához,

a vérnyomok legalább erről tanúskodnak. 
E bűnjeleket is lepecsételte a rendőrség, azt a 
fegyvert pedig, amelyet a lakásban tabutak, 
Kzrubián tanácsos vasárnap fcgyverszckérlö- 
nelf adta át annak kiderítése vegeit, hogy 
vájjon az utóbbi napokban használták-e ezt a 
fegyvert. Annyi bizonyos, hogy a gyilk<;- ag 
színhelyéin, a kritikus szerda éjszakain dula
kodás is volt. A házban ugyanis emlékeznek 
arra, hogy a sczlón vadonatúj, cp bútordarab 
volt. A’ ‘gyilkosság után észrevették, Imgy 
a sezlón lába cl van törve.
Lodererík máir korábírcanj rs mag- 
[dsérsSték KosS^Dk®

A rendőrségen vasárnap d. mán vallotnas- 
•tételre jelentkezett Rrincr Mátyásáé, akineK 
1 ralik ja van a Bank-utcában. Ihmiern- Jva
déiba Ferenc elvált felesége c- k tar asagaban 
kereste föl Radoesay rendöckapiiá 'yt, aki 
elölt jegyzőkönyvbe mondta, lm gv

Lcdcrcrék már karácsony előtt ím gai.1 erei
tek Kodelka meggyilkolását.

A Reggel munkatársa föllu rosté, Rcincr á.a- 
lyásnét Mária V.:’.'n:*-ut • ti J..’ ”• >>< ;i-'i 
vetkezőket mondotta nckiink:

— Már szombat délután jelentkezni akartam 
a rendőrségen, hogy 'megtegyem vallamtmtmi'd, 
de inkább vártam, ami • huráímmtmch Rodetka 
Ferenc elvált feleségé vei együil jelenhettem 
meg a rendőrségen, Kodelka férjemnek régi jo 
hurutja volt. Karácsony elölt pár nappal meg

leltári

igori jutányosán

OyöHzöS?Vnmú?1 ,p.°.r”“ .°.b.é.d.l!í. 16,5©0.®0®
iSzmirnn ór> mindennemű más szőnyegek igen olcsón 
kadrreirfí flxntfsü föWéíelck tmeíCetft 
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jelent üzletemben törvényesen elvált feleségé
vel, Kodelka ugyanis annak ellenére, hogy fe
leségétől törvényesen elvált, állandóan együtt 
volt vele. Beszélgetés közben észrevettem, hogy 
Kodelka keze, illetve

csuklója be van kötve.
Megkérdeztem, mi a baja.. Kodelka elmondta, 
hogy egy délután Lcdcrercknél aludt és amikor 
fölébredt,

már be volt kötözve a keze.
Megkérdezte Ledéremét, hogy mi történt vele. 
Erre az asszony azt felelte, hogy

ő félálmában vizet kért föle és amikor át
nyújtotta a poharat, abban vágta meg 

a kezét.
Elmondtuk még a rendőrségen, hogy úgy az 

én, mint Kodelka elvált feleségének az a véle
ményünk, hogy Lcdcrcrék már ez alkalommal 

megkísérelték Kodelka meggyilkolását, 
elaltatták valamilyen kábítószerrel és hogy nem 
hajtőt Iák végre, már ezúttal a gyilkosságot, 
annak csati az lehet az oka, hogy teltük kivi
telében megzavarták őket.

Hogyan tölfcöítfék & vasárra 
o r?yő8k©s assa^ny és sógora

Miután liadoesay kapitány kihirdette az 
előzetes letartóztatásról szóló végzést . a gyil
kos asszony és sógora előtt, fölkisérték őket 
cellájukba. Az asszonyt a főkapitányság II. 
emeletén, a 8-as szánni cellában helyezték cl,

«. ra'n-rttTJOX

yfb 7.^.

Kát ín vétpiöí. iszony odLoítí
ftOQW

(A Reggel tudósi ló jótól.) Ki ez az asszony? 
Kiló]) a detektivíonöki szobából, tekintetünk 
egy’ pillanatra összevillan. Sápadt és duzzadt 
arc, vörös izgalmi foltokkal az arccsonton és 
lejjebb, a nyak táján. Kellemetlen, bosszús és 
rideg pillantás sül az egész képéről. Nem lát
szik sem megtörtnek, sem szomorúnak, a szeme 
sem kisirt, Pontosan úgy lép ki vasárnap dél
ben a dctektivfőnök hivatalos helyiségéből, 
ahol zárt ajtók mögött két órahosszat vallatták, 
mint más asszonyok az orvosi szobájából, ahol 
fájdalmas testi kezelésen estek keresztül. 
Magábaszállás. megbánás, ellágyülás és föl
engedés egyáltalán vem látszik ezen az arcon. 
Szépnek írták a lapok, csinosnak mutatták a 
reprodukált fényképek. A fényképek régiek 
lehelnek, talán még leánykoriak. Azóta

zömök, majdnem nehéz lett alakja, nem 
illik rá a szó, hogy moletf, az som, hogy 
kövér, liánom leginkább az, hagy vastag.

Vaskos, teleszitt felső teste van az egér szürke 
posztókabát alatt, amelynek divatos, egyenes
vonalú, de olcsó, kcufekciós szabása elmossa a 
nő derekát. Nyaka rövid, arcán, amint már 
mondtam, a duzzadt vonások egybef útnak, 
szája kemény és csukott, orra vékony és egye
nes, szemei kicsinyek, világoskékek, de. nem 
kifejező szemek:

vizszerüek.
Sárgásszőke haja, ondulált fürtjeiben rendet
lenül zilálódik feketebársony harangkalapja 
alatt. A döntő benyomás az, hogy közönséges 
és kisstilusu. Szőke, tiroll típusnak lehetne 
mondani, csak a szőkeséggel van némi. baj. A 
Tölgyfa-ulcában a házbelick ugyanis négy év 
leforgása alatt ismerték már eredeti gesztenye
szíri hajával is. Valószínű, hogy ez az asszony 
kiinn. az ő rendi’' en lebonyolított életébe)) sok
kal ápoltabbiiak és csinosabbnak haloli. De

a démonságnak akknr sem lehetett semmi 
nyoma rajta,

mert az mostani gyűrött állapotán is kereszt ül- 
sejtenék. Tisztára a kispolgári asszony típusa. 
Egykor, tiz-tizenkét évvel ezelőtt, amikor még 
kaj i, leányos ft>rmája olyan lehet d.,
mint az a sokszáz vagy ezt r be ssi Tip-Früulein, 
akik szőkén vagy barnán, kék szemmel, osztrák 
lalektn il ós' < gyn sz ibof t kedvvel, kis i 

hetyke modorral: unj. < a szegénységet, kikós
tolják a vasárnapot és minden ambíciójukkal 
révbe igyekeznek. Azóta jól-roszul révbe jutott 
Schwafz Mária, lelt férje, háza, háztartása; a 
számitó eszére, erélyére, férfias elszántságára 
és éber józanságára lelt mindinkább szüksége: 
el vast agodott, zömökbe érett, olyan lett, mint 
akinek testi ereje is van. Életmódja általában, 
do különösen az utóbbi félévben?

Mindig jött és ment.
Fölöltözött „rendes és szolid ruhákba" (mond- 
iák házbeli lakótársai) járt lei az utcára, a két 
kutyával. Ajtaján rendesen olt lógott a lakat. 
Nem maradt senkije sem otthon, hiszen

a nyár óta még bejáróné ja sem volt.

Árverési
1925 Január 12-én oslo b.7 órakor én a következő nnpokou, 
VII, Jjövölde-tér 5 alntt, Gclrlngor Miksa cégnél, külön
félő áruk, ruhák, szandálok, hócipők. (IroRiicrin cikkek, 
képek, Rtb. becsáron nini Is. a K. T. 306. § a nlnpján, 
bírósági yégrebnjtó közbcnjölto uiclloll, olúrvercztctnek. 

ahol teljesen egyedül van, sógora pedig a 11-es 
cellába került, ahol még két gonosztevőt őriz
nek. Ledéreimé a főkapitányság házi étkezdé
jéből levest, babfőzeléket, húst és lekváros
buktát ebédelt.’ Délután %5 órakor Ledéremét 
lckiscrték a bűnügyi nyilvántartóba, ahol ujj
lenyomatokat vettek föl róla és lefényképez
tek. A.z egész aktus alatt egy szót sem szólt. 
Fényképezés után fölszólították, hogy írjon 
egypár sort.

Az iráspróbát azonban megtagadta.
-- Most nem vagyok olyan nyugodt lelki

állapotban — mondotta —, hogy úgy tudnék 
írni, a.liogy szoktam. Amikor elvezették, éppen 
akkor hozták Sándor sógorát, aki mellett úgy 
ment cl, mintha nem is ismerné. Figyelmeztet
ték, hogy ez volt a sógora és ekkor nagyon 
csodálkozott. Cellájában késő estig szinte moz
dulatlanul ült ágya szélén Ledererné. Nem 
járkált, egyszer sem fakadt sírásra, csak bá
mult maga elé. Este ló órakor levetette kabát
ját és ruhástól lefeküdt az ágyra.

Rövid idő múlva már aludt.
Lederer Sándor, a 24 éves bankhivatalnok két 
nap alatt, amióta a rendőrség őrizetében van, 
L'z évet öregedett. Szemhéjjal vörösek, fekete 
szakálla megnőtt, és arcát ijesztővé teszi. Dél
után nyugodt volt, cellájában fejét kezébe te
metve gubbasztott, cellatársaival alig váltott 
pár szót. Este 9 órakor lefeküdt, de álmából 
gyakran fölriad és nyugtalanul hánykolódik.

Páll József

? — ffem, meri azt

y>:óla mindent maga végzett, még a nagy
mosást is, a padlásra maga, cipelte a ruhás
kosarat. De ötletszerűen dolgozott., mert min
dig sok sietős dolga akadt házon kívül. Az úri 
lakókkal előzékeny és barátságos volt, a ház
tulajdonos feleségével tegeződött, de. a szegény 
lakók köszöntését alig látható biccentéssel 
fogadta. Ezek úgy is látták, hogy rátartás és 
rideg és férjet sokkal barátságosabb és szeli- 
debb embernek tartották. Valami nagy gaval
lérnak sem mutatkozott ez a főhadnagyné, aki 
pedig úgy szerette a pénzt. Tízezer korona 
szemét pénzzel tartozott havonként a házföl- 
iigyclönének, ezt pontosan meg is adta, viszont 
egy fillérrel sem többet.

Ujeszfendűre semmit sem adott.
A házföliigyelőnó ezidén, ujeszíendő napján, 
fölment a lakására a mentők gyüjtőivéveL Tíz
ezer koronát adott a mentőknek Ledererné. és 
10.000 koronát a házföliigyelőnéüiek azzal, hogy 
ez itt a „szemétpenz“, nehogy újévi borravaló
nak tekintse. Eem sok mondását emlegetik a 
házban, mert rosszul is beszélt, magyarul, meg 
szűkszavú is volt. (la valami ügyben keresték, 
csuk azt szokta felelni: — Nem tudni... Fér
jem hazajönni... () tudni. De minden észre
vehető diszkréció vagy ignoráüás dacára, 
amellyel a házbeli lakók körülveszik Ledererné 
számukra kínossá lett alakját, egy bizonyos 
mondását mégis borzadva emlegetik. Amikor 
a detektivek előtt először ismerte he az áldozat 
földnrabolúsát, a vallatás vezetője megkér
dezte tőle: — fi át a vértől nem iszonyodott? — 
Akkor Ledererné könnyedén ezt. felelte:

— Nem. mert azt képzeltem, l:ogy moziban 
látom!

Ezt a mozit, hát igen, ezt fölhánytorgatják 
neki. Schwurz Mária Tirolból származik, 

i Tirolból, amely a valóságban nem jódler- és 
I operettország, hanem vad és komor hegyi föld, 
j Ott szarvusölőkésekkel járnak az emberek és a 

lezuhant turistáért, csak nagy pénzekért men
nek... Ennek a Tirolnak leánya Sehwarz 
ü 1 ár i a.

iUffiECT, szésnfeöít spspy©! bti 
íW® a EsaMla Kosara Ott 

Pár is, január 10.
Raul Laffont képviselő bejeiento'tte, hogy a 

kamarában interpellációt fog bejegyezni 
lbanez, a Franciaorsziigbini élő spanyol író el
leni vizsgálat megindítása miatt.
wnx. w MB. ««■  ..................  i, .nmi n i n —

a BékeW-Kabarébanl
NttgymesS-utca 17. sx. Telefon 17-97

műsor!
Óriási siker!
Előadás este pont V89 ómkor

MMR*ena-«í*enWWCTT. J) j— —»■ w W



PeJtayi Dezső válasza SösteSs GydánaK 
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„A íiwioisíáiws goBüeliraúás a legfaföss tertfifleitit0szer az eMegsuíáság 
kAiwaga ellen..

74 ReggcX tudósítójától.) A’ fajvédőit, akik eddig in- 
trftüágensek voltak a Uabsburg-rcstnui óció kórdósébcih 
U’üst úgy látszik, Andnlssy Uyiíla gróf légiit ni Lsla i>ta!l- 
fonifjtlhoe közeledve!:. Erro vallott űdnibőt (íyulu Le- 
Szótlo, ,^r». f.ui.Ac.*i, a,ci/: a,:. .....isi.uk -'.'iij ■ - a
mai viszonyok között a kirúlykérdés fölvet Ml, élénk 
foHünést keltett. Természetesen újra túlbecsülték a bö
rzéd azon részét, amelyben a temporamoutomos Gömbös 
a koronázás szertartását is megreformálta. bojolcntvén, 
hofry kikkel koronáz és kiket zár ki a koroi/ázúsről. In
kább a közérdekű alkotmány jogi problómák tn ogv il ági tá
péra A Heggel fölkérte

dr. Polónyi Dezsőt,
» legkitűnőbb magyar jogászok egyikét, hogy tisztázza 
(•■t a nevezetes kérdést. Polőnyi Dezső u következők
ben válaszolt .4 Reggel munkatársának:

— Közpályán mozgó embernek a kritikát 
nemcsak tüimio kell, hanem szívesen is kell lát
nia, még akkor is, ha az némely vonatkozásá
ban rosszaié — de egyébként a tárgyilagosság 
követelményeinek megfelel. Ezt azért bocsittom 
előre, mert Gömbös Gyula urat személyesen 
nem ismerem, szerepléséről és egyéniségéről 
pusztán csak a hirlapt adásit ások alapján sze
reztem benyomásaimat és így minden szemé
lyes vonatkozás távol áll tőlem. Úgy tudom, 
hogy

Gömbös Gyula ur pár excellencc katonai 
nevelésben részesült.

'A katonát mindig és csakis d háborúra készítik 
elő. A háború pedig az erőszak filozófiája — el
lentétben a békés állapottal, amely kizárólag 
a jog és törvény alapján épül föl. A legszorgal
masabb és legtehetségesebb autodidakta nem 
tud unó ietu az egyik mentalitásból a másikba 

sátesni és ahogy bennünket — népfelkelőket — 
a kadétiskolát végzettek soha nem ismertek el 
magukkal egyenrangú katonai képesítésekkel 
bíróknak. _ úgy viszont nem vehetik ők rossz 
néven tőlünk, akik paragrafusokat ebédelve 
nőttünk föl és akiknek meg a könyökéből is 
tinta csöpög, ha figyelmeztetjük, hagy

nem igaz az, mintha már föltalálták volna 
azt a szerkezetet, amellyel a házak építését 

fölülről lehet elkezdeni.
Göíb&ös Gyula ur legutóbbi beszédének kél 

része önkéntelenül kelti föl ezekét a gondolato
kat. Az egyikben segítségére kell lenni az érve
lésben, a másiknál határozottan ellentétbe kell 
vele helyezkedni.

— Jogilag helyes annak c.z álláspontja, aki 
a I^»pyM‘I’dí*áTOT» az 1715: HL te. alapján áll. 
I >o tanért? A» 1723:1., II., é- 1.1 l. töntl'ilycikikc'k 
Icgiycrgo a K(izŐ9 t-.s JfölcsÖnös Védelem, céljait 
szolgáló unióban fater ni t ki. A közös walköttó 
c'SKk egyik eszköz'' volt, e/inck v lényegnek. 
A magyar rendeknek nem a icányág frónra- 
jutása volt fontos, hanem az ellenség (törö
kök) elleni nagy segítség, amelyet az akkori 
uralkodóluízlól a passarovlezi béke után jog- 
gctl rcrn/ílhcttck. Ezért, midőn az uralkodó 
kérto a leáuyági. örökösödés kimondúisát, a 
rendek

föltételül
szabták a többi között az erre vonatkozó ren- 
jlel kezeseket. amelyek a törvénybe belekerül
tek cs egy nagyon előkelő közjogi szaktekin
tély szerint.: „ezek a biztosítékok egy és ugyan
azon alaptörvény vagy alapszerződés fötbont- 
hálátlan jogi egységében egyiivt foglaltatnak a 
trónöröhKs mcgátlapitásával, tehát azzal azo
nos jogi erővel bírnak, attól cl nem választha
tók". Következik abból, hogy ha a tulajdon- 
képeni közjogi lényeg megsemmisült, a törvény 
kevésbé lényeges részének érvénye is megszüli!. 
De fölhívom Gömbös Gyula ur ügyeimét a kö
vetkező fölötte fontos körülményre. Az 1723-iki

Klóin Ottó óe gyomoké VcrAeska, Ifbrzog 
Adolf és nej© Braun Malvin mint ezillcl, Ilur?,cg 
Manet mint leatvéro, továbbá n naffyrziiiiiii ro
konság a sors csapásától lesújtva, fájdalomtól 
niogUut saivvoJ tudatják, hogy imádott neje, a 
család hürakesógo, nz őnfol&iaoző anya, a >g 
jobb gyermek, testvér óe rokon,

Kiéin Ottóné
102'. Január 10-én, életének 3áik, Ideális boldog
sága Liázaeságanak U-i.k érőben. Jiomku <« kincs 
szenvedje után ltthágyott bennimkot.
•írága balattjyik fiDdl maradványait 1325. ja 

nuar IS-ÓB, uélntán 3 érakor a rákoskoroazturl 
izraelita temetó hnlottasháriból fogjuk wtoisé nt- 
jára IdsftnrI.

Budapest, lm. jkanfcr ÍS.

Emlékét «»ha M muM teelettal őrizzük
meg »z!v»nkb«n!

Rajvngé lelke találjon Mkée mernyegvóall

I 
I

Hegxog Irftnke

aReccel
■l ............... .

rendezést mindig 
ték, hogy az

úgy ea csakis r,gy értelmez

kölcsönös
!:'.ind'.’‘t álli.’n javára. .Egy

1 
a címen szavazatták meg az újoncokat, amikor
madták. Még a Btk. 127. szakaszának minlsz-

védelmet bizioMt ........  .. - . „ e
légió törvényt idézhetnék, amikor mindig ezen 
a címeit szabazéatták meg az i,‘.„ - ’ ‘
Ausztriát vagy akár csak Belgiumot megtel
tért indokolása is kifejezetten hivatkozik arra, 
hogy

az unióból folyó törvényes kötelességünk a 
monarchia másik államának, pénzzel és 

vérrel való oltalmazása.
Egószon helyesen mondta tehát Somssich Pál 
egyik beszédében, hogy a pragmatika szankció
nak nevezett sarkalatos törvényünk nemcsak 
jogi kötelezettséget szabott, hanem egyúttal az 
általunk követendő

' politikát is
kijelölve. Ha tehát valaki azt vitatja, hogy, ez 
a törvény inog fönnáll, akkor egyúttal hitet 
tesz oly irányban, hogy állni akarja a törvény
ből folyó kölcsönös védelmi kötelezettség kö
vetkezményeit is. Vagyis,

aki azt állítja, hogy az elhunyt király le- 
Ezármazója a mi királyunk, annak el kell 
ismernie, hogy törvényből folyó kötelessé
günk Ausztriát még most is pénzzel és vér
rel oltalmazni, illet ve a közös uralkodó ré

szére visszaszerezni.
Minden más értelmezés fából vaskarika es 
csak a körülmények kényszcrilő hatása, alatt 
kisajtolt és szellemi sallo mortalck utján meg- 
szülcfelt politikai programpont. Pragmatika 
szankció a kölcsönös oltalom eszméje, célja és 
kötelezettsége nélkül — ez oly au legújabb ta
lálmány lenne,

amelynek helyességét- a valóságos lielső tit
kos tanácsosi eskü szempontjából is revízió 

alá kellene venni.
«*«•

Meghiúsult Luther német pénzügyminiszter
Kormányalakítása

Berlin, január 11.
(A Heggel tudósítójának telefonjelentéseJ A 

szociáldemokrata párt Luther jíénzügymlnisz- 
itcr íinMmí.sára eidta, hogy egy jcfifboldnli kor- 
náimitoi szcr.flren a leg&Vitább ellenzéki mrrga- 
tarfóA fogja tanúsítani. .A’ő'z o- irj<í?ajk‘é.z-'rt^r, 
íiradl’yokTcíl a ccntruxupárt a nini Jíijr fogaiéhln

Klebelsberg kultuszminiszter 

megcáfolja héksaítciója hirát 
(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben liiro ter

jedi, hogy Klcbelsberg Kunó gróf kullanzniiuisztcr akciói 
kószál indítani a passzív ellenzők Icibékltósűrc, n parla
menti bőké wcgteremtéséi'c. Egyik-másik újság vasárnap 
meg la irta ezt a politikai szenzációt. A hírrel kapcsolat
ban A Reggel munkatársa vasárnap délután fölkereste 

Klebelsberg kulitiszmín íezferf,
aki a következőket mondotta:

- A békcakjciómról szóló hír tévedésen alap
szik. juert, hiszen a parlamenti helyzetről sem 
polilikusolckal, sem politikai barátaimmal 
még csak nem is beszéltem, Ez a tartózkodá
som abból a meggyőződésemből fakad, hogy 
homogén kormányban —- és éppen ez az előnye 
az. egységes kabinetnek a koalíciós kormáuyok- 
kffj szemben —

csak egyetlenegy ember csinálhat pártpoli
tikát ós ez a miniszterelnök,

A pártpolitika i.nuiyitúsa tehát ma is kizáróan 
a miniszterelnök ur hivatása, amelybe szak-

sxaNXÁCiós

SZŐRME*
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ELKÁM GYULA
VII, KÁROLY- KÜKUT ÍR

1925 január 12.
• MHNaiUlflIMM rumi Illír • v_. * W>

Alapos megfontolásra ajánlom az ebből szár
mazó következményeket. Az alap vagy az 
1723-iki törvényalkotás. Vagy — vagy.

Aki 1723-asnak vallja magát, annak bábo
mba kell mennie Ausztriáért. Aki ezt; nem 
akarja, annak nem szabad erőltetnie az 

álláspontot.
— Sem politikailag, rom jogilag nem volt 

helyes a király kérdésbe is bzte’.-'gyilenl fele
kezeti jelszavakat, llog.v adott viszo
nyaink mellett miJy.n kérőbb el'kbv Um-'Oiidő 
követikozmériyoi ledre tn. ?, : I m .,'i < i
kálómmal beszélek. Egyelőre az én vélemé
nyem. szerint

nálunk nem a zsidókérdést, hanem a ke
resztény kérdést kellene rendezni 

gyűlölet keltése nélkül munkával, szorgalom^ 
mo.l és erre irányított megfelelő növeléssel. 
Alkotmány jogi szempontból merőben helyte
lennek minősítendő. amikor Gömbös Gyula ur 
egyrészt nemzeti kisebbségnek tesz meg egy 
törvény által elismert felclcezclct, másrészt 
annak lényegbe rágó dolgokba beleszólást sem 
enged. Beszédéből ugyan nem lehet kivenni, 
hogy csak a koronázásból akarja-e kizárni a 
zsidóságot, vagy ez

a tabu
érvényes lenne már a -választásnál is, azon
ban kénytelen vagyok reá’niií.aíni, hogy ez az 
álláspont semmikéi, en nem törvényes, hanem 
csakis az erőszak filozófiáján épé1 föl. Ellen
ségnek nézi őket, tehát le akarta győzni. Am 
még a parlamentarizmus elve is megköveteli, 
hogy u kisebbség jogai biztosíttassanak, mert 
csak az ilyen értelmezés felel meg az alkotmá
nyosság követelményeinek. Ha tehát elfogad
ható lenne az a beállítás, amely

az élő törvény szavaival szemben nemző! i 
kisebbségnek tesz meg egy felekezetit, 

meg ekkor sem lehet azt sehonnan sem 7:1- 
zárni, hacsak nem erőszak, vagy önkény 
utján. Hogy ennek békében milyen hatásai 
vaunak, azt a tudomány kimutatta. Semmi 
irányban ne essék zokon, ha egy kiváló jogászi 
címének szavait idézem: „A tudományos gon--, 
dolkodás legjobb fertőtlenítő szer az elfogult
ság korány aga ellen."

Luther birodalmi péiiVAigymliníszferrel' foily- 
tatott 'tárgyalások sonvu trzt'rzctt tudomást, 
nem teszik lehetővé azt, hogy q párt részt- 
vegyen a tervezett korwárnyban.

A. nélirct 'ii’^nvo" cárt négy ‘rárcáí kíván, 
ívmThez a bíi?öhá>'l< rmn r/knr h'iyzAifi.mdni. 

után j.uAicr d'giruánl-'-zler kabipet-
a !• ?*Iás > ! ,'sé fioh't pi'-pfti»,; f ott r u k í (.• 7c la1 ik-.

•»*•*•"• ***•

miniszternek nem lehet beleszólása. A IíuIIusz- 
tóroa egyébként is ad annyi dolgot nekem, 
hogy ne is kívánjak beleelegyedni e tárca ke
ret e i n k ív ü leső ii gye k ba

Ma minden gondom az., hogy két népokta
tási — elemi iskolai — és a nőuevelesügyi 
törvényjavaslatomat minél előbb elké

szítsem.
illetően befejezzem. Ez a munkám már any- 
iiyíra előrehaladt, ho . y a károm törvén./javas- 
latot néhány hé', múlva már a vemzeigyűlés 
elé terjesztem.

Krzsöbfiü-Síönt 38. Telefon: József 78-23
J06z?jato: Nlfdös

a, Jie s GkiiOBS*
világhírű amerikai

JAZZ MM)
Ess? 9 óíifttóa Souper ©aim-sTMí# 

ViÜ&flvíÁvoöl műsor 
Kizjör^íagi ur? táncol

Záróra hétfőn
réggé! órakor

isi.uk


tagadja

a h/tfJl ftié 

al/caJfntíirífdt 
a<ua lehel a

mindösc'.e rövid formáié. 
tcxintet it-.i nrrfi, hogy a

♦ nem került el a költ- 
, minden va I ősein u - ég

1926 Jnwrór H, aReccei
Ma £s pénteken formális Qlést tart a Ház 
és jövő héttőn megkezdi a költségvetés tárgyalását 

Sffrcarról tArgy«FíS»cHk InctoiffHxta n pní-ínmeinií béke mectferemiéiére
OS A a»xuiu*.t£r<'tt)éB u ktrríeaonyi

4'Quc* r<íw mo ti órakor tarifa mcp ai»e. illőiéi.
nmfl'jYtrk nBpk0ntfJ/völ <** » parte nemi Xv-?-.<>achbu
jtarkei'rogr*.xr.'«T M

Soítovfirlcy Béla
bősatof* iffj »rHa<to*vtJ A Zoűfíti W'.nkni'.níuitAt

__ Hétfőn délelőtt 
tflétá tart •* Ház es 

b zwúti-ág’ > 
.^gvetóíi lelArvyal-«J»ava! 
amellett .vkóI. hoflfy

báron! napra b:P?í5I rinnpnlja Tnngát a ntem-
»elx<y fiféw.

Pénfwknn megint csak fcrrmú'ls ül ást tar lünk és„• ----- i—. /mm k-r.1 <...rv«itxlőf'dó ekkor
b?zí>tc.v.ág jutiii- 
héten több

astnEU’ Zettiay Tibor alclnOk k&zvcCit&ércl — a p»»-
innenii béke btrlor/ttAsAra.

firre vonatkozóan <i Vormónvp'trt-ak <-7.fk ír 
l’tafa » köve'.ke •<

— í "ázsonyi 
egy • k 
tót 
bit 
a ;

a Vor mór. vpórt-ók 
el mond'.’ 'xA fíes 
Vilmos, a Jei 

r'*k vtwén , irí .v expón U. i a 
hogy tnla.’’íúíj képen nem 

•í péi; í’O-'hu a p . ■■ 
l» eleműntbc bizb

at eHeíirék Iá v>»P': i- 1 i-n ;i 
szabály revíziót minő ii. •' 

a kormány elfogadtatni
Vázsonyí * kormán rí‘-l •,
három pontba fo-Tbi.'a ö-.sz 
hogy íi7 
gyű láss!

j 
rn i’ii. i 
>ozik. / 
lót iíici

■ny. 
erw 

■< n
'á-e

ingí 
ta';?

1.1*/ /M ‘ _ / /

5
O me«ruMmdhMitta voiue Onftwk. hoo én nrm 
szoktam verni a nőket.

blthíízwm, kedvea Mr. H.nsl eP. A manager 
nélYb i«. ii lufija, mi yennek L. n ja u um- 
-.v;' gic 1 i xg'.:oi ítv-m, ne bazmiym, 
■ tigv é^ETuvcszénu (>nuii a akkor nem 
: i->»n ■ ■1 <’g.

ri.n
•>/.. ‘>nek t

./ám-u/G/
■ H - •' in mién 
ha- -'ja van.
-M m. Egy éld: 
világon a legs:......
sehol a világon fi'/,

- ■ 'agyon örülök 
'Ion-ja, 
őket?

r

vagyok ragn-d- 
e 7' ny L oly, tl 

szin- 
1 (fim ,<i apfivr - 

chy i ok tílneményes 
'bo mapj « jövő 

k van a 
foh szép lábat 

. möd lit/dapc. len. 
az ön girl jeí is...

D

megmondom. El
(Bb'ier) k. 

akire
■r> .m>.
Pé

A Cm áj 
íiiagyai' hö‘.:.n<.km 

ki mi k. Z
-a láttam
r, dohát t_

(írni, hogy Portén önről nevezték el
-- b>; mindenütt Így van. líaskcll-glrlök nem

csak b< ien, hanem Párisbao, Jxmdonban és 
'mwyo’-kban 1» vannak, mindenütt, ahol dolgo

zom.
A hölgy ek ki vannak válogatva.Tente<rT''irv Imre iií?ú-.<írvetc.. 

i,^rje*wti h elé a p':nr.i\W
tájiról azóJó jelenti#!. )b?x>n a 
már n»‘!ö h le-s*.

hélfíH íTMtv napirendiére pedír ax
Í5. évi aiaMyköH^jgvelcBt tűzzük ki,

Yi£«-.vds az uj háwraftbályok á'dnl előirt ny .lv- 
iííc-ou m a költségvetés ij’tria-

menti vitája.

VL-tkazfflcst wxxndtn
— Még nem

bn»«AinS.inctúuaA, alkctfirnaifati. 41 * M,
a hAwitvíAkx

_ ___ ______ dfmtöttem smM, htxry a Hér 
hétfői flíZ-nin tiwk-s előtérj!/'■, a képviselői 
klzárósolfról szóló h '\lá;\nut érvénvif Idén Hóhéré 
evnntkOBÓan. i)e h> hétffi»i iuAfí nőm Is teszek 
ilyen előtérje rátért, ni ne* lürái va, hogy

pántokra már aktimlfasá válik ex a kérdés.
Arni * parlamenti helyzetet illett úgy lát/vn, 
hogy clmi' t héf. n y^inmifé!^ iál!o~ás nem 

r.-.s? '6! aaoTiban
>"i hogy a parla-

■ K. ■ !>ari íőkcnilnl
í 'dyi c ‘iJitani.

tör'én', a nw<r ni 
továbbra h hí
menti liókvi /

!i«s;
J ftfípit Art^sttlf mj K-rrbit Kasj<m Xeroljt 

uit. <!»• a bi(k>'rjn! jjr,
a a! a« .1 tlokolMs*'. iiory őzt a ktrőeat 
p<:-t’flf.tlkr »zati’»<>•'ti>•* •/■’ LlZlX.lí.

po»‘>ík»t .'r ' v < ; ,.<A fOntl n,nMt^a>aíA-»iJ
Xa.k «nlKtb4.*l a n *.•-<>>' ’ i ’A, iUiR7

x h/ton vj- bb iár<yalisu‘ fos^iaX air;<J«fltili!d — r»14«

elzárkózni az 
teljesítése elől, 
csak anuyi en- 
a választójog i 

b5 zt<i 1 .i a a m v a zá.s 
a törvény hat óság 

vii lírwik bán,

a niimszi' ri'iHuk nci 
ezekben foglalt hivún 
inig a ti ko.sság fcerdé 
gvdiiu í>.v > o hajli.ndó, 
rend: leten túlmenően 
titkosságát iicuic.snk ; 
nem a rciri*-«■>!t tanácsú ■»«..

mint az ipari központok haci is.
A paAaxiv ellenzék kivi' -wságai tehát két 
bon teljesen, egu pontban pedig részben 
süll>i\‘nek e« nek -n már alkalmam volt 
győződni arról Ls, hogy

n pawztv eJle i*ék vezérel ezt a plattformot 
hajlandói, a békétárgy:Jások alapjául elfő- «y ' • 1 V» •

A kormánypárt egyéíAónt w;« este értekezletet 
lóri, ana ’veu k-'.ár.'.'.yaljuk a kÖlDógvcfást, de 
ezt megélő-(>.‘Ti

a minlfiztorvlnök 1" fölszőhd éx elörei.óíhs- 
tóan fonton kijelcn’ÓMx'kct fog tenni a par

lamenti helyzetre vonatkozólag is.
A.ul ‘wenjbe.i n past/l. •; i.l » vor.nl: cil.-czék Mln/»

pontját Ili-ti, ennek micít.-Xr* , d^niokrat- ' n biok 
4H/rfi/í.‘><2flnxc14.-n n.a ette ’íf ói abc-- ü1 •:! írért a központi 
dftmokratftkBr hely ’/Kében, h dv-i'-ni fog további
niagatartás&róL

1, ha-
vala-

pont
iéi jc- 
BUig-

az atroeftáfiokat, bizonyítja, hogy nem szokta verni a nőket
Heggel mim határ sál ét) Miután a girb 

jc ••( novttöctf^i nÜHíter n molt héten egy ézin- 
pa<i> utrorjtAa r< v n sikerrel szerepelt m napi- 
lapui; r .,>íi.i.: k pergÓ reklám, iizeb;'n. el
határoztam, hogy megnézem cs bemutatom 
A Heggel objektivitáshoz Beoltott publikumá
nak ézt a newyprki mokánybőreit, ezt a kis 
jen ki-vadkant, aki úgy veri állítólag a glrljclt 
— ha nein paríroznak —, uÜDt a répát. Evcg- 
ből vasárnap délben megjelentem a Fővárosi 
Opereltszinház igazgatói irodájában, ahol ki
fejeztem abbeli óhajomat, hogy ifr. Haskell-t 
szeretném megösvierni. Néhány perc múlva 
megjelent az irodában barna bergwteigerclpő- 
bt»n, klsí.é kopott, do nagyon jószabásu sötét- 
B’/Áirke ruhában, barnacsikos Ingben egy sá
padt fiatalember: Mr. Haskcll.

— Mr. Haskell, szólítom meg, én önnel egy 
intoi'jut fogok csinálni. Nagyon kérem, hogy 
csak a kérdéseimre feleljen. Mindenekelőtt a 
teljes nevét if you plcase.

— les: Jade Haskell.
—• Hány évee?
— 38 éves vagyok, fin vagyok Amerika leg

fiatalabb rendezője. Már tudniillik a rendezők 
hivatalom egyes fi hténelí, a Produceri Socia- 
tton-unk legfiatalabb tagja.

—« Hogyan, Mr. Haskell? Aki csak 87 éves,
as Amorikában nem lehet remdező?

— 0 ven. Csak Héjamnál fiatalabb tag nhwa. 
AH pwlig nem tag, ax nem rendező. Legalább

HsgBessrwtt

accnnaulaíer- 
javlt

DÉNES ÉS TRIKÓM ANN RT 
■pev.tAll* ttaemében 

VT, Dcwewfly-tttea 1®
Telefon M*M

Is hlvftteli>*ií,n cem. Nlace eLíwuiorve.
— Nagyon érdekes, Mondja, keihrfts Mr. Has-

keC, olyan mérget thi» lia szabad kérdez
nem?

— 1 bég your pardon: én uom vagyok mór- 
gea, Ha szabad. így kifejeznem. magam;

ólő drót vagyok,
amikor dolgozom, — amit ön bennem mérges- 
ség-nek novca az annyi, mint a drótban az elek
tromosság. A drót pedig nem tehet arról, hogy 
elektromosság van benne.

— All right, Mr. HaskelL De az is mondják, 
hogy ön gorombáskodni szokott?

— No! Thafs nőt right! fin csat: injekciókat 
adok a színészeimnek — ha látom, hogy övre 
szfliksóg van a mórok a sikere érdekében. A fii 
pedig fáj, ha beszúrják a testbe.

— A hasonlatai igen érdekének, Mr. Hasgeü. 
fis mi történik, ha az injekció nem használ?

— Ha az injekció nem hawmál. akkor ez 
annak a jele, hogy az illetővel nem lehet dol- 
gozuL Azzal akkor nem is foglalkozom többet.

— És az nem lehet, hc<ry önben van a hibát 
Az injekcióban?

— Az teljesen lehetotlcn.
— Nagyon örülök, Mr. Haskel!, hogy ön 

ilyen nagyon bízik magában. Ha szabad kér- 
dc7.nem. hol tanulta ezt az... izét, ezt az 
in jók elődöt  got?..,

— Tlzenöté-ves korom óta faaukwn. Annak 28 
éve. Akkor kezdtem el a pályát Douglas Falr- 
banks-nl, Harry Pielteé-vd- — aki Gaby 
Deslys-xnAz a partnere most — és Bobby Bwrry- 
val. Egy cirkuszban. Egy dollárt és kosztot 
kaptunk egy hétre. Tea

— Nőm roswt társaság. fis mondja, dear 
Mr. H átkeli, mi volt ezzel az injekcióval a 
múlt hiten itt a színházban?

— KArem: én rendeztem Póridban, London
ban, Newyorkban, mikor a w éltei herceg 
AturatnálláVon volt látogatóban, engem hívtak 
nxg Newyorkbdl a díszelőadás megnwiozé- 
HÓre Sidnejfbe. majd Johcmnisbowrgba. 9 min
házam van. 38 esztendeje vagyok a pályán:

ilyen incidensem mér nőm volt Kétségbe 
vagyok esve miatta, nagyon, nagyon

* sajnálom.
— &trfval ön nem noitta verni a girl-tfketf
— / am torry, nem. A múlt héten itt volt 

egy manager Londonból, az ismer engem jól.

Nem mondozn, hogy London legjobb táncosnői, 
•le in csalt azért engedtek cl velem a tzü-
.cUc, mert engem irmemek már. Különben el 
sem cd ijedték volna őket.

— - ' .i é> m ’ kZ a revüvcl? Jfegérl a eok 
munl. •. a s<>'. liecci. "

— .fi/ majd a pv.bAlmm meg fogja mondani. 
>s jvzt i.-., hogy ,iv e az a Ha; ’ fj|| vagy nem.

Sói: pénz és solt fáradság. A Fővárosi Theater 
nem •■■iiKilja pénz!, én nont sajnálom a fárad
ságai. iMuszríj sikerüliiiii.

-- Bomlik. És mondja, kedves Mr. Haakell, 
innét hová megy?

— Amerikol.-ít. Meg kell operáltassam maga
mat. Cgy daganat van a gyomromban.

— Iliit miért nem itt? Kitűnő orvosaink van
nak.

—■ ('>h na! Megyek haza a memibe®. Az anyám
hoz. Ott akarok fei.üdni a kórházban, hogy ott 
legyen mellei Oh no, itt nem... ;

Hímezek. A hangjai el.Címkli<, mindjárt sírni 
1 j'nzn mco i a mcmibez Nyujoikba, 
'imí g. ,i- u, aki i- ét i ><- szakadt, liii geseii 
■ni <-■ a mi ••/i\ :> p..>’ . aival. A szenét rám 

mweazti. amikor htdé.im nézek, félrenéz. Fél, 
.o;;y é&zr--veszem bemmk a könnyeket. Komo

lyan moi.<i<im. nmg’.;<•■ ió. Mindenki azt mondja 
'• .in • de kivétel néli.a.U hogy ‘alisan 
ctttiá'ja a tn < rt> gét. Egyszerű, kopott, ked
ves, '-óra.én amerikai llaskell. Látja, hogy 
'.rbnól-ta nig megnézem, a cipőjétől a gallér- 
jítjg mentege -.'izík:

— A’.,’ a levn arub.ám, bocsánatot kének.
Olyan, mint egy varja a téli hóban, ezürke, 

neuj fekete. A feketét kimosta belőle a hó, ki- 
fújta a szél Sehol semmi amukk, egy gyürii, 
eg.v tü, egy lánc. Egy ariner reisender, legalább 
is agy néz ki. Petiig Newyorkban kilenc szin- 
liArn van. három vodvfjj-asdnház, két koncert- 
az!nház és négy mozi, Mr. Hankell gazdag ember 
odaát, ideát pláne. Ás szelíd, kedves, bá- 
rányielkii gentleman. Komolyai) Nem akar 
semmit, csak ad, hogy a revü sikerüljön, aztán 
megy vissza . í'.nci .kába. \ memihez, operál
tatni magát. Good bye. kedves mister, tisztel te
tem a% amerikai hoakH-^rjöhet, azW Írjon, 
vpg'y egy szer... Egyed Zoliin

Seüöza^ll flialom 
megszűnt!

VMdl, 80 szeles
Jaganselyem O&wo
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— Irta Lengyel Menyhért —
Hogy az ember egy jó képet fessen — mondta 

egy festő barátom —, ahhoz nemcsak tehetség, 
hanem szerencse is kell. A szerencsés véletlenek 
egész sorozatának kell közre játszania, hogy' egy 
kép teljesre sikerüljön! Mennyivel inkább 
áll ez a színdarabra. Merem állítani, hogy 
a sikerült színdarab csak negyven percentben 
tehetség dolga — a többi a szerencséé.

De azért a tehetségtelenek ne hígyjók, hogy 
csak az a baj, hogy nincs szerencséjük.

Negy ven percent tehetség legalább kell. És az 
nagyon sofa A nagy átlag ezen alul dolgozik.

Külön szerencse kell, hogy a színdarab jól 
sikerüljön. Külön szerencse dolga, hogy a meg
felelő helyen jól adják elő. És még ezcnfölül: 
hogy egyáNalán előadják.

Es még csodálkoznak, ha a szindarabirók 
babonásak,

’A szerencsét azonban lehet korrigálni, Már 
ami az előadást illeti. Ilcngetcj; munkával.

Mert az csak nálunk vNcilen. ha egy előadás 
jó. Szabály szerint; az előadásnak kitűnőnek 
kell lennie. Evőikül nem lehet a színházról be
szélni. Fenéikül a színház: é^míszerhamisi'ás.

Amerikában egyetlen rossz előadást se lát
tam.

Amerikában legalább tízszer annyj dolgoz
nak az emberek, mint Európában.

A színészek is.
Nem szeretem, ha a színész a próbákon 

zseniális. Már amit ezalatt értünk. Például: 
ha az látszik rajta, hogy a, kisujjában van az 
egész szerep. Majd, az előadáson remek lesz. De 
a próbán annyira, biztos a dolgában és annyira 
fölényes, hogy nem is érdemes neki dolgozni. 
Nem mulat semmit. Kinek? A kollégáknak? 
Hogy ellopják a trükkjeit? A rendezőnek? Az 
úgysem ért hozzá. A szerzőnek? Mié, tudja az, 
mit ért. És általában — gondolja, az egész 
próba unalmas időpocsékolás. Neki nincs rá, 
szüksége.

A színész a. próbán legyen munkás és szorgal
mas, mint egy kitűnő hivatalnok. Az előadáson 
legyen zseniális.

Az előkészület, a próba: verseny fűi ás. Egy
szerre. startol az egész csapat. Van, aki kiugrik 
és remek formát műt t. jfé'-om napig. ötig. 
Azután letörik és nem lehet bele lelket verni. 
■Az igazi tehetség, a telivér, fokozatosan nyo
mul előre. Lassan bontakozik, egyre bővül, 
mindig hozzáad valamit a. szerephez és sohasem 
felejt. Végül a premieren legalább fejhosszal 
győz.

Az igazi jő színész Isten jókedvének ra
gyogó ajándéka.

Inkább a nőknek való pálya. Sokkal inkább! 
'Nem ismertem még jó színésznőt, aki n‘e lett 
volna szorgalmas, lelkiismeretes, pontos, el
mélyedő, passzionátus játékos — testtel lélek
kel nvazját a színpadnak adó.

A nőnek a színpadi játék: erotikus kiélés. 
Minden atomjával részt vesz benne.

A férfi közben másra is gondol. Kártyára — 
pénzre — viccre — intrikára — nőre.

A férfinek: munka, kenyérkereset, érvénye
sülés is a színpad.

A nőnek: maga az élet!
Vannak színésznők, akik akkor is teljes 

szívvel, lélekkel dolgoznának, ha nem járna 
érte gázsi.

De színészek?
Azért, imádják a mesterségüket, mert: árok 

gyermeki dolgok vannak benne.
Játék. A szó tündért éri elmében, öregsé

gükig játszhatnak. Boldog emberek!
Mutassatok még egy pályát, ahol lélekben 

gyermeknek lehet maradni — ahol a munka: 
játék,

Ö. —- örök ideál!

Ezért nem szabad a színészt a munkában 
elszomorodott, elborult, megtört, kifáradt, meg
öregedett másfajta emberekkel egy megítélés 
alá. vonni.

Egy emberfajfa, amely boldog, hu dolgozik 
és szerencsétlen-, ha pihenni hagyják, ha nem 
kap szerepet.

A szomorú élet vidám csodája.

- Az AkadőmÍH elnöke - Jókairól. A Sza
bad Lyceum vasárnap az Akadémiában tar 
tóttá 31. évi rendes közgyűlését, amelyen elő
kelő, nagy közönség jelent meg. Berzevlczy Al
bert elnöki megnyitójában arról a nagy hatás
ról beszélt, amelyet Jókai irodalmi munkássága 
gyakorolt a magyar irodalomra és általában a 
magyar közéletre. Mindezekre a nagy kulturá
lis értékekre — úgymond Berzeviczy — ma is 
nagy súlyt helyez a Szabad Lyceum is, amely 
tudományos és kulturális munkájában hű kö

vetője Jókai szellemének és hagyományainak. 
Alig volt még valaki, aki a magyar kultúráért 
többet telt volna, mint Jókai, Müveinek, iro
dalmi munkásságának hutása ma is szembe
tűnő. Jókai a nép nyelvét finomította, az erköl
cseit. javította, a tudásvágyát erősítette. Jókai 
irodalmának ránk maradt hagyományai ma is 
egymagákban fölérnek a meglévő összes kul
túrintézményeinkkel. Utána Lukács György kö
szönte meg Berzeviczynek a szép ünnepi meg
nyitót. Megemlékezett Bcrzeviczy ötvenéves 
írói munkásságának jubileumáról. Palyl Sán
dor aleluök ismertette ezután a Szabad Lyceum 
egyéves munkásságát összehasonlítást tett a 
békebeli és a mostani működés eredménye kö
zött. Az intézmény a múlt évben összesen ASfí 
békekoronát, kitevő Összeggel födözte anyagi 
szükségleteit, amíg ezzel szemben a békében 
23.000 korona volt az intézmény egyévi szük
séglete. Végül Lukács György, tartott nagyér- 
tékü, tartalmas előadást Jókairól.

— At újpest! Kcsnutii-pórt gyűléae. Az újpesti tüggot- 
lcnségi Kossuth-pArt vanárnap délután tartotta ezévi ren
des közgyűlését, amelyen uz országos pártvozotöség tag- 
jul közül is többen megjelentek. Rupcrt Rezső képviselő 
elimondta, hogy akkor, amikor u megszállt területek la
kosságának szervezkedését nz uj államok megakadályoz
zák. Csoukamagyarorszúg lakossága sem élvezi a szabad 
súgót. A pnsszjv ellenzék nem engedményeket kér n kor
mánytól, hanem a réyi szabadság jopok. vittzadllildsdf. 
Támadja Knnsnyéhat, akiket ..álcllenzékleknrk, a politikai 
szabadságharc sztrájktörőinek" nevez. Batthyány Tivadar 
gróf a legitimizmusról, Nagy Vince az ellenzék passzivi
tásáról, Kollmann Dezső dr. po<Bg a fővárosi szervezke
dések eredményéről beszélt.

— A Tal<nud magyar fordítása: szemérem el
leni sajtóvétség. A budapesti törvényszék Tö- 
reky Géza kúriai bíró elnöklése vei e hó 14-én, 
szerdán tartja meg a főtárgyalást Luzsénszky 
Alfonz bünpörében, aki eg.v esztendővel ezelőtt 
„A Talinud magyarul** eirnen ropirátot adott ki, 
amely szerinte a zsidó Talmiul bizonyos részei
nek hű fordítása. Amikor megjelent ez a nyom
tatvány, az ügyészség indítványára n. büntető
törvényszék vizsgá óbirája szemérem elleni 
sajtóvétség címén e rendelte a röpirat elkob
zását. amit aztán a rendőrség foganatosított is. 
Luzsénszky ellen megindult, a bűnvádi eljárás, 
majd,az ügyészség vádiratot adott, ellene a hün- 
tetőtörvénykonyv 248. paragrafusába, ütköző és 
sajtó utján elkövetett szeínérem elleni vétség 
címén. Az ügyészség szerint, ez az állítólagos 
fordítás a pornográfia tárháza, annyira sze 
méremeértő, hogy a fajtalanságokat tartalmazó 
nyomtatványoktól is elüt, föltűnően durva és 
szokatlan disznósógokat halmoz föl és a nemi 
élet intimitásait undort keltő részletességgel 
tárgyalja vagy hetven oldalon. Luzsénszky Al
fonznak az volt a nyilvánvaló célja ezen ál for
dítás kiadásúval, hogy n nyomtatványnak a 
kelendőségét fok ózza.

A gyorsírók Kónyi tlnnó emlékezetéért. A Gyakorló 
Gyorsírók Társanágu vhsíruap délelőtt a Kcreskhdelzni 
Akadémiában rtús.r/MütóU rondozett. Dr. Vincze Frigyes 
megnyitó beszédéban bojélonrtctto, hogy a magyar gyoro- 
irók az ünnepélyes közgyűlést néhai Kónyi Manó cmlé- 
lednek szentelik- Köuzöntőtte a JblenlovŐ Kónyi Jlugá 
korTnáuyfőtani^csost, mint a Kónyi Manó-vándordíj meg
alapítóját, továbbá Bc-nca Károlyt, a. gyoTsb-ótauác.B, ci
pőkét. Dr. Tégfhs Géza a Gyakorló' Gyorsírók Tiűrsa'sAgn 
uevóbcu üdvözölte nz ifjtisúgot. Majd n hallgatóbúg elé 
idézte Kónyi Manó emlékezetét. Eifbcn a pillanatban le
emelték a fehér leplat a Kónyi Manó emlékére készített 
vándordíjról és előtűnt Róva József művészi aJkotAea: 
a középen ertist lapon Kónyi Manó rolief-kéjas, fölötte 
M ifjusAgct jül'íépező HíárnyaH alak. Tégláé nz-után 
azokról or. időkről emlékezett amg, amikor Kónyi Manó 
Fenyvesi Adolffal együtt, megvetette ez nlapjat a hiva
talos gyorirfrásnnk. Könyl Fenyvesinél mdr US 1-ben. 
gyorsírta Deák Ferenc fölirati beszédeit. Lukács Tibor 
nz ifjúság nevében átvette n vándordíját es köszönetét 
mondott, annak wi>gn!api<ásóért. Dr. Nesz Gyula a uinlt 
évi diúkhajnoksúg eredményéi Isinerctettc és konbtatálta. 
hogy a mayaifoku ffyorsjrát hamratlik. \ diák bajnokaiig 
résZÍctos fredmcuyoként lü résztvevő közűt .? tanuló adott 
l>^ ,-tedniényt és krltfí plcrodnulnqyel vógz&iött. Kr. 
• 'ső díj, egy darab koronás arany nyertese., László 
Junos ezCgcilJ főgimnáziumJ tiühlo. a múeodjk dijat pe- 
dij . egy ikvnb 10 koroiiAx aranyai, Tóth Jcnfí Kortísz 
utr.ii kereskedelmi iskolai tnnnló nyerte. A legjobb 
gyoibiró dinkok a jutalmakat személyesen vettek ál é« 
mcgi alva köszönték meg.

— l All szezonra hűién ösazoúUitott rendkívül olcsó 
ara..milliókat közölnek a Ife.nyvcé Dezső Rt, Áruházai 
lm ml. mai szúinünak hirdetési fövatftban. Egyéb kel 
főéinél, ara is minden lionkurrencidt ver.

1925 január 12.
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IváxiybGrünwald éw KUfaludi-SUobl. A korszak mór 
taajdnwn leszoktatott bennünket a nagy müvéwi esemé
nyekről. Annál nngyözorübb, hogy Ivdnyl-Griniuald Béla 
és Kisfalucli-Strobl Zsigmond, akik vasárnap délben nyi
tották meg kollektív kiállításukat az Ernst-Muzeumban, 
jelentik, hogy le lehet győzni n nyomasztó légkört, a 
mostohaságot. Ennek a két művésznek volt ereje, hogy 
teremtsen, mintha minden dly rendben volna ktiri'llitCült, 
mint a leydusabb idókban, amely táplálni tudja a tiszta 
művészi szándékokat. Ivárryl-Grünwald, a legnagyobb 
magyar festők egyike, összehordta ’ egész élete munkájút, 
f»0 képe sorakozik és - - ezek közül Pl uj és eladó. Baná
lis volna futó Jelzőket írni ezekről a kúpokról; 40 uj 
kép, a legújabb Időkből, a mugyar táj lélekzotévél, nagy 
teljesítmény, umely legyőzte a korszak mexldőjégót. 
Klsfaludi-Stróbl Zaiginond 14 szobrával 6s 1 szökőkút 
tál méltán mutatkozik n nagy egyszerűségbe kifejlett 
festő képeivel együtt. Ez n markáns, nemes egyszerű
ségű szobrász portréival és figurális dolgaival ugyanúgy 
leküzdötte a művészet iránt mostoha korszak ballaszt 
jatt. Nem tett imgcdinényeJtot, megmaradt a legtisztább 
művészi szempontok ínüvolóoében, nyilván egy nszkétu 
önfeláldozásával, do mégis oly élőnk hatással, hogy 
figurális dolgainak már mindnek van gazdája és vala
mennyi portréja megrendelésre készült. Aki ilyen érdek
lődést tudott Mt'dt'mii művészetével a megrendelők mai 
pyér soraiból, csaknem, csodát művelt. Ismételjük, n kél 
művész kiállítása igazán esemény.

— Halálozás. Dr. fiokor Géza, iámért tóvárosi orvos. 
Máv. orvosi tanácsadó, a „Carilas" főorvosa o hó 10 ón. 
hosszabb szenvedés után olbtuiyl. Az elhunytat kitérjed', 
előkelő csalód gyószoMa. Temetése o hó 13 ón, kedden 
déli 12 órakor 1>z a Koropcsi-uti temetőben, n reformú 

szertartása szerint.
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rpúíos* A magyartélét láthatatlani * -x—' embere volt Sokszor volt
hogy rtz 6 szava beszélt, pedig öt nem látták. 
ő csak ült az egyszerű szerkesztőségi asztal 
előtt De tudott jelen lenni a történések sodrá
ban,' azuggesztiv felbukkanással és az irány
vétel erejével. A sokszor és többnyire kaotikus 
magyar elet orkeszterében a láthatatlan kar
mester volt. Sajátságos tehetségével azt az 
igénytelen pálcát tartotta kezében, amely az 
értelmetlen hangzavar ködébe oly sokszor len
dített értelmet. Ahol oly sűrűn óh oly kevesen 
tudják, hogy mit kell tenniük és miért, mint 
ebben az országban, ez az újságszerkesztő az 
ő csöndes mülicTyusztalától minden alkalmak 
idején bámulatos biztossággal indította a szán
dékok és törekvések határozott hullámait Akik 
nem ismerték, azt hihették, neve vén embert 
jelent, hossza szakállal, hiszen oly sok eszten
dők óla hallhatták novét, mintha a leghosszabb 
emberélet tapasztalataival élt volna közöt
tünk. Pedig fiatal férfi volt, várakozás, terv 
és reménység. Egy nagy titka volt o fiatal férfi
nek. Hitt abban, omit cselekedett. Tulajdon
képen talán költő volt., aki azonban nem irta 
le verseit, hanem az élőt valóságaiba osztotta 
szét intuitív hevületét. Innen volt az ő biztos
sága minden dolgokban. Nem okoskodott, nem 
ravaszkodott, nem számított, nem voltak kü
lön érdekei, takarni való céljai: hite volt, mint 
a küllőnek és csak ebben élt, mosolygós tiszta
sággal, szinte gyermeki naivitással. Ezért volt, 
hogy az élet őt sohasem találta program nél
kül. És ezért, ebben az országban, ahol oly ke
vesen adják magukat az érdektelen sugallatok 
szolgálatára, ahol oly sok ezer keresztezés há
lózza az emnerek céljait, a bizalom oszlopa lett 
ez a fiataJ férfi, ez az egyszerű újságszerkesztő. 
Ez volt legigazibb jelentősége és most, hogy ez 
nz oszlop oly hirtelen 
fájdalom fátyoléval 
Lajos, Isten veled!

— Kőt detektívet hivatali 
vádolunk. A budapesti 
1922 nyarán és őszén ery 
vés tettewj után folytatott nyomozóid. A 
járás aorán több mint 100 egyént, jobbára flaUlombcro- 
kel vttlok be a rendőrségre, akiket heteken át őrizetben 
tartottak, ruajd átvittók a ry annál lottókat az 0íryAsW»g 
Mnrkő-utaal foebáaábn. A letartóztatottak közölt volt 
Vidéki Xllrv wryotwnl bal)gettóiul, akt a viznffáJóWró 
eMU f01j?tóntóet tett a nyomosAst vé-g-ző detektívek el
len, nxl panaszolván. hogy alkalmával a
detektivok kézsal é» bottal annyira megverték, honv a 
háta 0» a vTgt-ogjai tele voltak ki kén zCld véraláfutd- 
tokkal Sa « egéira tezta ntegdagndt az ütlogelóetől. Név- 
szar.nt nem tudta mcgnovoxnl azokat a detoktlvekct, akik 
annyira összeverték, de a vizng.Uóbtró O az ögyészség 

mesindnit a bűnvádi eljárás, fiók ta- 
nbboa m. tigybon és ezeknek s. vu'lo- 
ftg-yOnzrtg hivatali hatalommal sn.16 
elmén vádat emelt dr. tíynrica J tinót

ledőlt., ezért kell igazán a 
utolsót Inteni. Purjesz

I hatalommal való vtoaenólóaael 
fők api t/iuy síig dotektl vosz.tAlya 

nagy kommunista őfuracaskü- 
büniigyi el

ven <i e I Btér a m-ógl« 
nnt ha Ugattak irf 
mám r.yomAi bx 
vlimnAlóe vótsóge
és Jfvrfri La jót Ansmrondflrwísl dntoktivök ellen. A 
vó/lolt detektívek a» Ü.^y6mfég vádirata ellen kifogásokul 
adtak b<\ ngy hogy a büntotőldrvónyrzók rád’a rácsa 
e Ad 77-dn foplrtikotik érrel az üfffíVOl.

Bűnvádi eljárás indult a ■berlini házak 
magyar kezelője ellen. A nagy konjunktúra ide
jén százan és fzúzan szaladta’'. Budapesti ől 
Bőd ínbe es ott nyakra-főre vásároltak ingái li
nókat, kisebb-nagyobb bérbázakat. Ezt a külön 
konjunktúrát akarta kihasználni Szőke Benő 
ingatlankezelési iroda tulajdonost!, aki Berlinbe 
költözött és olt a budapesti tőkések berlini- in
gatlanainak a kezelésére rendezett be vállala
tot. A háztulajdonosok közül többen följelentet
ték Szökő Benőt sikkasztás és hűtlen kezelés 
büntette elvién és azt panaszoltak ellene, hogy 
a berlini pártájuktól beszedte a Itázbércl.t t, de 
pénzzel nem akar elszámolni. Megindult a bűn
vádi eljárás, de Szől.0 Kenőhöz nem leheléit 
hozzáférni külföldi tartózkodása miatt. Nem
régiben Pestre jött, és itt a rendőrség kihall
gatta és elvette tőle útlevelét, nehogy vissza
mehessen Berlinbe. A büntetőtörvényszék vizs- 
gálóhirája azonban 60,006.060 koronás óvadék 
letétele, után visszaadta Szőke Benőnek az út
levelet, aki rögtön cl is utazott Berlinbe. A bűn
vádi eljárás azonban tovább folyik ellene.

A dr. Taub-gycrmekkenőes épp oly jó, 
mint az Árion angol fogkrém.

Május helyett már áprilisban lesz 
a fővárosi választás

Ilakovszky belügyminiszter nyilatkozik A Reggel-nek váíasztőjogl 
javaslatáról és a I^éderer-házaspár rémtettéről

(A Beooel tudósítójától.) A politikai helyzet tengelyé
ben ina mindenképen a: uj vdlantójoa áll. Tekintettel 
aria. hogy a iröltBégveiéí pa-lnmentl vitája *s ellenzék 
távol létében lagfc^sAbb január végire befejeződik, poli
tikai körökben

érthetetlennek tartják, hogy a hrtögyinlnlaíter miért 
késlekedik a választójogi törvény javaslat előter Jeez- 

t énével,
holott a minlozterelnök Ígérete ezorint lest az első 
érdemleges Javaslat, a.ncly a küllségvelCs megszavatdsa 
után a Ház napirendjére kerül. A Reggel mnnktd/irsa 
éppen erro való tekintettel fölkerorte

Rakovw.ky Iván boliigyminisztert,
aki kérdésünkre Így nyilatkozott;

— A választójogi törvényjavaslat kidolgozá
sának munkája olyan stádiumban van, hogy

néhány elvi kérdés eldöntése után a vég
leges szöveg bármikor egy-két nap alatt 

elkészül.
Ezek az elvi kérdések részben tárgyalás alatt 
vannak a különböző szalon in isztorium okban, 
részben pedig

politikai jelentőségűek, úgy, hogy ezeknek 
ügyében a miniszterelnök ur fog természe

tesen dönteni
A javaslatot január végén mindenesetre a. Ház 
elé terjesztem ós iiry parlamenti tárgyalása is 
megkezdődhetik abban az időpontban, amelyet 
kezdettől fogva terveztünk a válasatójogi vita 
kezdetéül.

Arra a kérdésre, hogy
a szavazás titkosságáról, illetően nyíltságáról csak
ugyan nem fog-e intézkedést tartalmazni a választó

jogi törvényjavaslat,
igy válaszolt a belügyminiszter:

— Szó sem lehet arról, hogy a törvényjavas

— Az uj költség vetés áprilisban kerül a Ház 
elé. A nenizetgyüléa pénzügyi bizottsága ma 
délelőtt 11 érakor kezdi meg a kereskedelem
ügyi költségvetésének tárgyalását. A Heggel 
munkatársa beszélt Temesváry Imrével, a 
költaégvotés főelőadójával, aki a pénzügyi bi
zottság további munkájúról a következőket 
mondotta: Úgy számitom, hogy jelen lésemet 
legkorábban pénteken terjeszthetem a nemzet
gyűlés elé, ami azt jelenti, hogy a költségvetés 
parlamenti vitája csali a jövő héten kezdődhe
tik meg. Ez a vita az ellenzék távollétében is 
igénybe fog venni körülbelül két hetet és az
után nyomban a Ház elé kerül a tulajdonké- 
peni költségvetési törvény javaslat, amely a 
már letárgyalt kölitégyetéa megajánlását tar
talmazza és végrehajtásáról intézkedik, A 
k öltségvetésl törvényjavaf lat megszavazása 
után a pénzügyminisztériumban nyomban 
hozzáfognak az 1925—26. évi uj költségvetés 
kidolgozásához, mert a kormánynak az a terve, 
hogy az erről szóló javaslatot még áprilisban 
a Ház elé terjeszti és a nemzetgyűlés nyári szü
nete előtt letárgyáltatja. Az uj költségvetés 
összeállítása már n<*m lesz nehéz munka, mert 
hiszen a keretek már készen állanak és így 
csupán az uj számadatok heh el yct lesi t őséről 
lesz ázó.

Szrixnilliló íríCktl liivntnruciLkrt lopott ec.v kerca- 
kodőBCKÓd. A Harosn-utca Mt H/uanu házban van dHatára- 
ilzlcte Kürnchnmr BőUinak. Egyetleneíry segódet tartott. 
Haitin Iván litvánt. A kereskedő cyukran hagyta egye
dül segédjét, akiben megbízott. A napokban (lzletzá.-áakor 
votto éqzfo, hogy n riogéd kabátjh alól nyakkendők lóg
nak iti. Azonnal átrfdta a tolvajt a rendőrnek. Raitzyt 
liekisérlék a r<!ndőrségre, házkutatást tartottak nála óa 
iRmerőnoInól, akiknél nagyon íok divatcikket találtak 
meg. A kereskedő bejelentett kára 100 mQHő. A rendőrség 
a koroskedősogádet letartóztatta.

lat ne intézkedjék minden egyes kérdésben, 
deh át a szavazás mikéntjének ügyében is. Amire 
tehát a javaslat a nemzetgyűlés elé kerül, 
döntésnek kell történnie a titkosságról, ille
tően a nyíltságról is. bár ez az ügy nem lesz 
pártkérdes, ami azt jelenti, hogy

a kormánypárt tagjai tetszésük szerint 
csatlakozhatnak akármilyen cllenlndít- 

ványhoz is.
A. döntés tehát végső fórumon a Ház kezében 
van. A. fővárosi törvény végrehajtási utasí
tása már megjelent, arról pedig, hogy mikor 
lesz a fővárosi választás, külön rendeletét fogok 
kiadni.

Legvégső terminusnak május 1-ét tekin
tem, de tekintettel arra, hogy ez a nap a 
szocialista munkásság ünnepe, má.ins 
helyett április végére fogúm kíim! a köz

ségi választásokat.
Munaktársiink mórt szóbohozta az Ettrópsszcrto rövid 

Időközükben megismétlődő borzalmán gylLkoesfurokat, 
amelyeknek Indító okát hajlandó volna az ember valami
féle lelki jdrvdnjiban kere/tnl. A I;éderer-hAwispfir rém-, 
tettével kapcsolatban Rakovszky bolilgymínlsztenr a kö
re tkőzöket mondotta erről a térdéiről:

— PHkuM.tnyil.ag, azt hiszem, nem beszélhe
tünk lelki járványról, mert hiszen gyilkossá- 
gok időnként mindig fordulnak elő, kóteégte* 
len azonban, hogy

keresztül estünk ilyen hullámon, amely, 
remélem, már e.lvonuióhnn van.

Impresszióm mindenesetre az, hogy a tömeg-1 
pszichózis újabban inkább a megnyugvás félé 
hajlik amennyi ben közállapotaink továbbra 
is javulnak és főleg a gazdasági téren beáll a 
várva-várt javulás, akkor joggal hizliatunk 
abban, hogy idővel a Jráhoru előtti nyugalom 
fog a lelkekben is helyreállni.

— A Roboz-testvérek szárnál több tanú ki
hallgatását kérik. A Koboz-test vérek nagy
szabású l’ünpöníben a törvényszék ma, hétfőn 
Ttoboz Bélát hallgatja ki. Az előjelek szerint 
Koboz Béla is. akárcsak a bátyja, a vád min
den részletéi’© ki terjeszkedő védekezést mond. 
A nmlt hót elején, a főtá”gyr,láfi előtt, Rohozék 
képviseletében dr. liecli Oszkár védő két hosszú 
beadványt intézett a büntetötörvényszókhoz és 
özekben a főtárgyaidul bizonyítási anyagának a 
kiegészítését loértfi. Több mint száz tanú beidé- 
zését kívánják Robozék az ügyészség negyven 
tanújával szemben és az általuk hivatkozott 
tanuk között szerejKl gróf Hadik János, gróf 
Bethlen István, gróf rlpponyi Albert, gróf 
Károlyi Imre, Vá.sonyl Vilmos, Pcittl Gyula, 
Farkas István kényes László, dr. Hcbclt Ede, 
akikkel azt akarják Robozék bizonyítani, hogy 
a Friedrich-féle kormány nem tekinthető tör
vényesnek^ mert hiszen Ériedrlch 1919 őszén 
erőszakos módon és puecsszorüon távolította el 
Peidl Gyula miniszterelnököt és kormányát, 
akiket aztán lemondásra kényszeri tett. Ugyané 
körülmény bizony iláaáníl hivatkoznak Robozék 
még a Peldl-féio kormány utolsó miniszter
tanácsi jegyzőkönyvére is és Schnetzer Ferenc, 
Hcinrich Ferenc és Pikler Emil ki ha 11 gátasát 
is kérték. Súlyt helyeznek a tanuk megidézé- 
séro és kihallgatására azért, mert azt vitatják, 
hogy lm sikerül ezirányu bizonyításuk, akkor 
a lázadásra vonatkozó súlyos vád elenyészik. 
Külön bizonyítékot jelölnek meg Robozék 
arra vonatkozóan, hogy Friedrich István és a 
megszálló románok között r.cm volt mindig 
ellenséges a viszony. Erre vonatkozóan Bállá. 
Aladár, Szakács Andor, Drózdy Győző, Györki 
Imre és még más tanuk kihallgatását kívánják.

•— Chaplin is Arion-fogkrémot használ.

&& Sagnagyofrb &s> fférfikeimeáruMza, Budapest IV9 Koronaherceg-utca sz.

falyamstfean van és e Ssó £4.-éig tart!
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$ rendőrség a hat éven aluli jgyerekekei nem engedte he
a vasárnap tiéhitáni előadásra — $ sxÚWk vissxaMrtik a ]:gy<3k 

árát, akiből nagy betstány Isorekedeit

W

Szeged, január 11.
(A Béggel rendes ttidósitójának telcfonjilcn- 

tése.) Izgalmas jelenetek színhelye volt vasár
nap délután a szegedi színház elocsarnokd. A 
délutáni előadásra, szokás szerint, a szülök fő
képen fi-yermekoiket hozták cl és miután meg
váltották a jegyeket, közvetlenül az előadás 
megkezdése előtt, ‘«1 órakor az a meglepetés 
érte őket, hogy

a szolgálatot teljesítő rendőrök megtiltották 
a hat éven aluli gyermekek bebocsátását.

Egész gyermeksereg rekedt künn a színházi 
előadásról és a szülök, mivel minden kísérletük 
meghiúsult, hogy a színházba bejuthassanak, 
a pénztárhoz tfiaultak és visszakérték a jegyek 
árát. A színház pénztárosa. Beit János azonban 
megtagadta a helyárak visszafizetését, azzal a 
megokolással, hogy ő nem ellenőrizheti, hány 
éves az a gyerek, akinek váltják a jegyet és 
különben is, olyan rendeletről nem tud, amely 
korhatárhoz köti a gyermekek számára a va
sárnap délutáni sziiiházlátogbáásí'. Amikor a 
szülők látták, hogy sem az e'őadásra nem me
hetnek be a gyermekekkel, sem a pénzüket nem 
kaphatják vissza, hangosan követdődztek. Ek
kor megjelent a pénztárnál dr. Thiry Lajos 
rendőrtanácsos és fölszóli'olla a pénztárost, 
hogy a jegyeket váltsa vissza. A pénztáros 
erre is megtagadta a jegyek visszaváltását. Eb
ből szóváltás kerekedett, miközben a reudőría-

i-mu xrrrar.-.-.-.- Q&Bjó'. ' Tít V7-r"-VÍT.^T..Lr»^>

—Az olasz ellenzék nem tér vissza a parla
mentbe. Rámából táviratozza A Reggel tudósi
tója: Az ellenzék vasárnap értekezletre gyűlt 
össze. Az értekezleten megállapították, hogy az 
ellenzék egységes föl fogósa a döntő jelentő
ségű kérdésekben. A tárgyalás folyamán a 
jövő móf/ataríds dolgában is egységesnek bizo
nyult az ellenzék. A „Mo,ido“ című lap a kon
ferenciához fűzött kommentárban azt irta, 
hogy sző sem lehet róla, hogy az ellenzék 
visszatérjen a. parlamentbe. Az az erőszakos 
támadás, amelyet a kormány az ellenzéki biok 
ellen intézett, még inkább meggyőzte az ellen
zéket arról, hogy tevékenységét az eddigi 
irányban kell folytatnia. Más hírek szerint az 
értekezlet az uj választások lehetőségével is 
foglalkozott és egységes föllépésben álHanodott 
meg. Eszerint a demokraták, demokrata* 
S2»cialiflták, néppártiak, maxi mai isták, szo
cialisták, köztársaságiak és agrárpártiak 
blokot alakítanak as uj választásokra.

— Zalai Szalay László: „A zsidónők története". 
Szalun László nagyon kellemes, finom 03 ízes magyar
sággal megirott elbeszéléseivel tűnt föl. Kondkivül ked
ves’ és nobilis hangú elbeszél.*): a Petelei Istvánok, Ju:.h'i 
7.sigdk. Kcmcchey Jenők, útját járja. Most a faj-, fcöt 
rfgfnagyar író meglepő könyvvel jelentkezik: „J zsidó- 
nölz története'* című, inkább históriai, mint beiletriszti- 
kai művel. Megkapó olvaíinény ez: egy elfogulatlan ma
gyar ijó rég elmúlt korok porrá Vált asszonyait eleve
níti meg. tiszteletre n: Uó ismeretekkel és gyakran kői 
tői szépségű keretben. Zalai Szalay László könyve a mai 
zűrzavaros időkben, n gyűlölködő fulóbdjondok korszaká
ban kétszeresen becsülendő, do czcd túl: nagytehetaégü, 
wzópjövőjü iró maradandó értékű munkája.

A pénteki minisztertanács hozzájárult a 
zalaegerszegi internálőtábor eladásához. Jelen
tettük már, hogy Diószegiig János miniszteri 
tanácsos, a. belügyminisztérium rendészeti osz
tályának vezetője, rövid időn belül Zalaeger
szegre utazik, hogy az intemálótáJbort átadja 
uj tulajdonosának, a népjóléti minisztérium
nak. Á belügyminiszter u pénteki miniszter
tanács elé' terjesztette ezt az ügyet ég a kor
mány tagjai elvben hozzájárultak ahhoz, hogy 
az internáló1'óbort a népjóléti minisztérium 
vegye meg és tüdőbetegszanatóriumot rendez
zen be a helyén.

Goldschniid M. Albert (Nowyork) óa Ella törj. 
HáJm Hugónó gyermekei, lláiin .Tend, Golu- 
Hcliir.iil Oszkár és Mignon, mint, unokái, ngy a 
nutgnk. valamint rokonaik nevében mélyen le
sújtva tudatják, hogy szeretett atyjuk, nngy- 
utyjnk és rokonuk

Go’dschmid Antal ur
hites tőzsdeügynök

január 10-éu, életének M-ik évében csöndesen el
hunyt.

Temetése o hó 12-án délután ’,63 érakor lesz a 
rákoskoreszluri izr. temető lialotUiebázAból,

Emléke örökké élni fog szivünkben. 

nácsos be akart menni a pénztárfülkébe; . A 
fülkét azonbaíi a.- pénztáros magárazárta. Eb
bén áz izgalmas helyzetben a í^ndorfanácsos

parancsot adott két rendőrnek, hogy a pénz
tárosi emeljék ki a bezárt fiilkébjl és állít

sák elő a rendőrségre.
A pénztáros, aki papucsban és kabát nélkül ült 
a pénztárban, arra Kérte most már a. rendőrö
ket. engedjék meg. hogy legalább fölhúzhassa 
cipőit és fölöltse kabátját. A rendőrök azonban 
siettették és ic:y a vasárnapi korzó' közönsége 
annak a különös látványnak lett tanúja, hogy

a rendőrök papucsban és kabát nélkül kí
sérték vég’g a népes korzón a színház meg- 

' riadt pénztárosát.
Andor Zsigmond, a szmhúz 
sógora 
esetről 
gosi Dömével azonnal 
sietett és ott. követelte a pénztáros 
bocsátását. Erre a .
szín'gazgató azonbán kiielenlel 1 e, 
tartja kártérítési igényel, rn^rt a 
folytán 5,000.000 korona áru jegye megmaradt. 
A rendőrségen el is ismerték, ho-y a gvcrmel ek 
színházlátogatásáról ilyen rendelet nincs is, 
csak a szegedi rcndővróg iiszti értekezö-ten ke
rült szóba ez a kérdés. Ügy látszik,' félreértés 
történt.

igazgatója, akinek 
az előállított Felt pénztáros, amikor az 
értesült, a színház ügyészével, dr. Lu- 

a rendőrkapitányságra 
szabráon- 

pénztárost elbocsátották, a 
hogv fön
rendelkezés

— Vasárnapi razzia a Ráel’iirJőben. A fő
kapitányság, amint ismc.rotest, körülbelül egy 
esztendő óta nyilvántartja a beteges hajlamú 
férfiakat. Ahogy a rendőrség tudomására jut, 
hogy valaki ilyen, nyomban beidézik a rendőr
ségre, ahol kihallgatják és lefényképezik. Az 
utóbbi időben, amióta beteges hajlanhu férfiak 
borzalmas gyilkosságokat követtek cl, elég, lta 
a hannoveri Uaarmann esetére utalunk, a fő
kapitánysúg mé'g szigorúbban ellenőrzi szoká
sos találkahelyt iliet. A rendőrségnek pontos 
tudomása van; hogy hol szolkuk összojöntni és 
most hetenként razziákat icndeznek, hogy 
pontos listájuk legyen róluk. Kasűrnap haj
nalban a Rácf iirdőbe n tartott a llóna^detekiiv- 
esoport, razziát. Nyolc embert állítottak elő a 
főkapitányságra. A vasárnapi razzia alkalmá
val föltűnően elegáns, magas, karcsú, szőke 
fiatalén.bért is ciöálliloit-wk n rendőrségre, aki 
pompásan szabott frakkba volt öltözve, gomb
lyukúban fehér eelycin.szalag jelezte, liogy az 
éjszaka lezajlott valamelyik rlitc-bálnn voí’t 
rendező. A fiatal emberről a kihallgatások so
rán megállapították, hogy egy magasiangu 
állami tisztviselőnek a íia és nagyon előkelő 
családból származik Az elöúllitetfa.k között 
vol't még egy 50 esztendős nyugalmazott mű
szaki főtanácsos, egy idősebb és négy fiatal 
munkás, S^rba kihnllwdtek az előállított fér
fiakat, majd Teteazolte (ások után szahadon- 
bocáátották őket'.

— IIokiihiQtt kön:, .éli. amelyek it-umrle -re legkóze- 
lobb yiss’.mtí-ütik: ?>/. t . Stopén —■ . f izéről mi élet a há- 
zaaságbnn** (Diók Aíanó kiadása). Me.uk Jenő — ,,Elek
tron és Atom'1 (Dick 'Manó klatlátn). Bródy László — 
„Nap nap után/* Versek (stthcnacvm kiadása). Dr. A’r- 
mes AV/.'/'Z Zo.'hín — „Vita Bnxuális." Sexualpnthológiai 
tannhnáiiy. t'Mal Henrik és Pia kiadása.)

— Letartóztattak egy behozatali engedély- 
hamisítót. A budapesti főkapitányságon dr. 
Lukács József dotektivföl ügyelő bizalmasan 
arról értesült, hogy több budapesti kereskedő
nek és szállítócégnek kellemetlenségei támad
tak a vámhivatalban, mert nagyon so/c árut 
vámoltattuk cl olyan behozatali engedélyek 
alapján, amelyekről később kiderült, hogy ha
misak. A nyomozás szálai Tauszig szálíilmá- 
nyozási hivatalnokhoz vezettek, akit clöálli- 
totlak a főkapitányságra. A fiatal Tauszig Jenő 
beismerte azt, hogy a keretfkcdőknek ő adta el 
a behozatali engedi'lyekcf. de azt vallotta, 
hogy azokat ntóun ő hamisította, hanem a Ko- 
vács-kávéházban vásárolta egy bárótól. Dr. 
Lukács detekfivföliigyelö ínegúJlapftotta, hogy 
a megnevezett bárót sehol nem ismerik, ezért 
dr. /harinovicb Álarcéi remi őrfogalma zó vasár
nap, Tauszig Jenőt közokitnlhamisitásért és 
csfilasert lotaHpztatta. 'J’auazig .Jenőt vasárnap 
kísértek át az ügyészségre.

•— Betiltottak a Kossuth-párt vasárnapi gyű
lését. A függetlenségi 48-a>; Kossuth-part va-» 
sarnap délelőtt népgyülást akart tartani az 
Angyalföldön. A gyűlés megtartását azonban 
a rendőrség nem engedélyezte. A végzés indo
kolása a következő: „A bejelenteti nyilvános 
gyűlés színhelye a. városon kívül fekszik és igy 
a nyilvános gyűlés olyan emberek tömeges 
megjelenésére ad alkalmat, akikre a gyűlés ve
zetősége a rendföntartábs szempontjából kellő 
befolyást nem 'fnd gyakorolni és ennek folytán 
alaposan- atiól kell tartani, hogy a gyűlés a 
közrendet veszélyezte!ö rendzavarásnak válna 
kiinduló pontjává. Minthogy vedig a rendőr
hatóság föladata a közrendet föntartani és ha 
a közrendet veszélye vetve látná, azt megelőző 
intézkedésekkel is biztosítani, azért a gyűlés 
meglariását. a köznyugnlom megóvása f érd eké
ben, be kellett tiltani." A^ betiltó végzést 9 
rendőrség szombaton, a késő esti órákban jut
tatta cl a Kossutlr-párt angyalföldi csoportja 
vezetőcégéhez, amely a nárt tagjait, mér nem 
tudta értesíteni a betiltásról.. Ezért vasárnap 
délelőtt a /ryiilés színhelyén többszáz főnyi tö
meg verődött össze, amely azonban, a betiltó 
végzős tudomásulvétele után, a, legnagyobb 
rendben oszlott szót.

A hltolcr.M védogylct a járványseorü kényszeresrycZ- 
Bégek ellen. Hetek óta alig múlik el Alyan nap, hogy 
egy-egy nagyobb keresi.edő-cóg bukása én ennek nyomán 
a cégtulajdonos szökése vagy letartóztatása bo ne kö
vetkeznék. A Magyar Hitelezői Védegylet igazgatósága 
Pi-uiU.-cr Cri'-a kormány főtanácsos elpökleto alatt most, 
illést tartott, nmelyen a mai gazdasági helyzetben teendő 
sürgős hitclvédelmi iníózkctlósokről tárgyaltak. Dr. 
U'eisxberf/cr íntro védegyleti ügyész ienjertetto az igaz
gatósáig előtt, hogy a csfídönlclvillt kénjjsteroayesséoi 
rendelet sC.rf/őtt klc:/£~zitósre seoral és előterjesztette a 
rendelet móclosiUlr.ára vonatkozó Javaslatait is. Drukker 
Géza, Kanyar rírrtalan. Szenes Béla, Vass Pál és Rcltzer 
Emil igazgatósági tagok fölszólajása után elhatározta a 
védegylet igazgatósága, hogy küldöttségileg fölkeresi az 
igazsógíig:- mini: ztert. a szükséges reformok életbelépte 
tér? dolgában. A hitelezői védegylet aat tervezi, hogy 
egyébként is adtat vet a Jdrvdnyszerűvé vált kdnyszár- 
eaiiezsígi inváziónak, mert ezzel nagyon sok esőiben 
csak a hitelezők szándékos megkárosítása n cél. Az, igaz
gatóság dr. Gál Jenő bndapcptl ügyvédet leérte föl a 
bűnügyi ügyészi teendők ellátására.

— Az AmVássy-ut szenzációja. Az Anrtrússy.nt és Nagy 
mcző-uföa s iiji.'in az esti órákban egész törne," verődik 
összo nap nap után a háztetőn ugráló bakkeeske csodá 
latára. mely az első igazán vililgvárosins reklám Buda 
pesten. Jelképe a Dréher-Serfőzde .i’.fal torg.*tlomba hozott 
BaksörnCK, ennek a nehéz, még a békebeli Jó időkből ta
lpért italn.ik, nz újabban importált külföldi sörök méltó 
versenyt á rsán a

■sq

Pénteken, január lfi-án

Színmű 4 föl vonásban. lila Fazekas Imre

Ft jzere; lök: P. Márkus Emília, Bajor 
Gizi, Gomkaszögí Eiki, Csortos Gyula, 
Tarna.v t'^viiö, Vágó Béla, Abonyi 

Tivadar, Réthey Lajos

Szombaton, január 17»én
először

Komédia B fölvonásban. Irta Lakatos-László

Főszereplők. Titkos Ilona, Mészáros 
Giza, Hahnel Aranka, Törzs Jenő, 

Kertész Dezső, Iluhinyi Tibor, 
Gárdonyi Lajos

Me.uk


1925 január 12.

. Mikszáth contra Móricz. Ha a bölcs palóc, 
akiien a zeeni mon óhatatlan megértéssel, 
szávjósággal és emberi fölénnyel párosult, 
megtudná a másvilágon, ahol bizonyára ké
nyelmes karosszéket kapott a lángelmék para
dicsomában, hogy itt lent a földön pörrcl vé- 
(IH az ő emlékét, elmosolyodna és nyugodtan 
tovább pöfékelne az űrben. Szót se veszte
getne Ilyen hiábavalóságra. Bizony mogoselt, 
hegy a fia, ifjabb Mikszáth Kálmán. tempera- 
mmtunaos politikus, pört indított Móricz 
Z&gmond ellen, mint aki egy nekrológban azt 
uú, hogy „Mikszáth pénzért pucolta a rozs
os ideálokat, de közben leköpködte, kicsufolta, 
éi kinevette őket". Móricz rendkívüli írói 
tobetség, bármelyik nyugati kultúra büszke 
iíhctire rá. Ami beurro nem rckcu'szpnves, 
éppen nagy mohósága az anyagi sikerek 
fránt. Ez vfSzi ntilra dülŐuíra^ ez zavarja meg 
olykor azt a képet, amit mo.'fítftjmüvei után az 
dvasó elképzel kedves irótóról. A por azon
ban éppen olyan képtelenség, mint az a föl
tevés, hogy Móricz tisztességtelen pénzszerzés
sel vádolta volna meg Jókai után legnagyobb 
mesemondónk emlékét. Kár a politika 
szennyvizeit ráereszteni az irodalom virágos
kertjére. Ez nem lehet egy Mikszáth sárj 
szivbeli intenciója- Még kevésbé az, hogy poli
tikai rattlerek kiszagolják, miért és hogyan 
zárták ki Móricz Zsigát néhány irodalmi asz
taltársaságból a holsevizmust követő idők 
fúriájában.

_  Betörés. A Kerepesl-nt 1. szám aL.lt Varga László 
tisztviselő lakását ismere'lon tettesek álkulccsal fölnyi
tották és a szekrényeket kifosztották. Kubákat, fehér
neműt és ezüsttárgyakat \ irtok el, mintegy 160 millió 
korona értékben. A tetteseket keresi a rendőrség.

— Holnap tárgyalják Hogy cshat íny rágal
mazás! pőrét Peyer Károly ellen. A Népszava 
1923. évi április 21-én megjelent számában 
hosszabb cikket közölt „Hegyesbőlmy összeke
veri a li.it a vejéver cím alatt. Ez a sajtóköz
lemény többek között azt tartalmazta, hogy 
Hegycshalmy Lajos minisztorkorában kine
vezte a vejét, dr. Alszegiig Béla vasúti és ha
józási főfelügyelőt a szén bizottsághoz kor- 
múnybiztosliylyctlessé. Hogy hol Szerezte Ab- 
Kzeghy — írja a cikk — ezen állásához a képes

tudná megmon- 
a lia pedig igazgatója 

Ferro-Ca rbon szónkereskedelmi válla- 
amclynck az alakulási időpontja össze- 

azt tár

Béget, azt csak az ex-miniszter 
tlani. Hegyesha I ni y a a k 
Volt a 
latnak, 
isik a vő kinevezési idejével. Aztán
gyalja a cikk, hogy csak az kapott szenet, aki
iek a szénbizottság kiutalt. Regi szénkereske- 
dők nem tudtak áruhoz jutni, de llcgycMialmy- 
rak a fia, akinek kft szénc&nzdája is volt, 
tgész télre bőségesen el volt látva nagy szén
raktárral, mert hiszen a sógora szoreraímasau 
kiutalta neki a szenet és így sok milliót ke
restek. A cikk megjelenése utón á királyi 
ügyészségnek föhatalmazást adtak a sajtóper 
megi nd Húsára, amelynek során szerzőként 
Vcyer Károly nemzet gy űlési képviselő jelent
kezett. A mentelmi jog fölfiiggeszíÓHO után 
tovább folyt a bűnvádi eljárás és az ügyészség 
f ö I hat: i r. n a.'zú sn hivatalból í i l d özén é* ö r ú g; t1 m a - 
zés vét-‘"p cmén adott vádiratot Rover elleti. 
A sujlőpör fötárgyclását holnap, kedden tart
ják meg a hiiiitetőtörvéiiyszéknél dr. Schadl 
Ernő bíró ejnöklés^vel.

-- öngyilkos tisztviselőnő. Vasárnap délután 
a li.;rlini-tcren levő Murán-szállóban Szatmári 
Zoltánná 22 éves tisztviselőnő morfiummal és 
luniiuúllal mc" mérgezte magát. Szatmári Zol
tánnál a mentők lulyos úllafíotbnn a Rókusba 
szállították.

— \ Fzisrafávhy 'o! af n.y’omott !<?•” kkel 
is fűi h l.ti, venni. 1',‘V hu! ö ’’.’rái • A
..Malin" jelenlé-íe szerint egy hutai mértről-, 
aki a posta, távírda és. tolefauigazgatóság .szol
gálatában áll, olyan berendezést talált fid, 
amelynek segítségével a szikra táviratokat, 
amelyek eddig csuk hallás utján voltak föl- 
'ehetők, nyomtatott, betűkkel lehet fölvenni.

Nem gond n *zénbcsz< •rzés, mert a közönség tvz.óles 
rétegeiben r-i-'y! n jól bevált a lajnuikbah már ismertetőit 
bet1 rés.].•fékben valói szollit.i®. Slinderí anyagi mogorvl- 
festés nóC.iil nicrr-indelhcti téli s/.ón-.z.iikjó" í dót. Minden 
kor az, i rv beli i zük: églct ének nrt’gl’elelóen, a legjobb 
núnő.ógii pr.r.,,./. .zenei ólomzárolt zsákokban, méter- 
mnz. ónként HP.DM) koronáért, bármely cmcletro fölszn! 
iifju: Aetnn fn- és fcr.ér korcsuk ed el mi vállalat, Kertész, 
utca l. Telefon: József 6G 97. Nyílt fuvarokban, leg
olcsóbb napi ár.

Örökbecsű 
alkalmi ajándékok a

—---CS x ir.milYJ/WBJJMt.rA íre-n ■y.ta’nimjwM jna aa^Mie-rrjrf gar-.

Kanyar Porcelángyár rt.
^■‘T-^vr.\^xx.uf^i»KBxx-^vwjn<zwj?iiijaKj^.'2SKr3HiiSisaK>r’ 
herendi mfllffestébelében

, . .festett különféle porcelláitok 
étkező-, teás-, kávés- és uíocea-készletek 

egymillió koronától kezdődőkig

--Föltűnjea olcsó drak?

V, Bálvány-utca 15, II. emelet 1
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Bubifrizurás vajasKofáK, vásárcsarnoKi 
árusoK, letört gentryK és békebeli démonok 

a Lóoyay-utcai 0. P. IL kártyaasztalainál
(A Reggel tudósítójától.) Éjjel 1 óra van. A 

Lónyay-utca kihalt, sehol egy lélek, csak a 
18-as számú hatalmas bérkaszárnya elölt all 
egy-két üres konflis. A híz falún nagy tábla:

ORSZÁGOS POLGÁRI KÖR.
Ez a kaszinó a főváros egyik legérdekesebb, 

és legeredetibb kú^tya'lrlubja. A szegény embe
rek kárlyabarlangjd::, a legvegyesebb Pest, le
tört emberek, akik régebben nagy Összegekben 
kártyáztak és most örülnek, ha 50.000 koronát 
tehetnek föl a bakkas.zf.alra. Szegyeinek regi 
klubjaikba járni és itt találkoznak össze az 
OPZfi-ban, amint, a klubot az éjszakai életben 
s a kártyások között röviden nevezik. A körnek 
rendes alapszabályai vannak, tagdíjat is kel
lene fizetni, de ezt nem követelik meg azoktól, 
akik csak kártyázni járnak. A csöngetésre a 
házmester nyit, kaput. Nem kérdez semmit, szó 
nélkül beengedi az ideg-n embereket is. Az 
udvarban hosszú, födött üvegcsarnok alatt he
lyezkedett el az OPK. Kz, ajtón fölirat: „Csak 
tagoknak'1, de amikor belépek, senki sem /.<>•- 
dezi, hogy kit keresek, miért jöttem, pedig elő
ször járok itt. A portás udvariasan nyitja ki 
a klubba vezető ajtót, íunn kér semmi igazol
vány*, beercszt. Érdemes körülnézni már a 
ruhatárban is.

Női bundák, préme,-ullérorf télikabátok
mellett rövid pa reszt bekecsek, halinaeapkák 

lógnak a fogasokon. A ruhatárból a hosszú ét
termi helyiségbe jut az ember, itt alig lézeng 
egy két ember. Annál zsúfoltabbak a kártya
szobák.

Három tabló van, egy hölgy- és két férfi
tabló.

A férfiak a pincében kártyáznak, a hölgyek 
pedig egy eldugott szűk szobában tolonganak 
a. játékasztal koriil. Ez ? tabló nagyon érdekes. 
Nők ülnek vegyesen fér.llakkxtl a zöld afizíal 
melleit, többségben a hölgyek vimnak, férfiak 
csak olyankor ülhetnek le, ha üres hely van 
vagy ha a feleségük helyeit játszanak. A játék
mester helyén egy szőke, kedvosarcu, 25~»-26 
esztendős hölgy ül, akinek polgári foglalko
zása:

vajaskefa a szomszédos vásárcsarnokban.
Mellette égj. ismert békebeli pesti táncosnő, 
aki 1910-ben a Jardinban volt attrakció. 
A hölgy szomszédságában egyik lege’őkolőbb 
magyar .grófi < salad elszegényedett sarja 
pr-'bál szerencsét és barádsúge-sau tárgyal a 
mellette ü-lcí In' alom bérrel, aki olyan fashio- 
nab’.e öl fűzőik ödik, mintha Londonban tanulta 
volna a divatot. Ennek a fiatal embernek tojí- 
soss'anzlja van a vá^dresamekban. A tabló 
egyébként is érdck<w: híirniadosztályu démo
nok, letört gentryk s a szomszede* vásárcsa/r- 
no’.- njéí-zá ósdinak felcsége.1, kofák és egyéb 
e’őkc.lőscgi-k. A játé.k a legnagyobb csöndben 
folyik, akármelyik úri kaszinó is megirigyel
hetne ezt á komolyságot. A leghangosabb 
a szőke vajaskofa, aki. selyemruhában osztja 
a kártyát. Annyira lépést tort u divattal, hogy 
nyír bubifrizuráju is van. Nagyon izgatottan 
.Ttl-zanak, főleg a férfiak, akik közül n?m egy 
utolsó 50—100.(100 koronájával próbál szeren- 
e.-ij. A kör helyiségeit ájkiudó’an nagyon, 
sokan látogatj;ik, mert

itt lehet a legkisebb tételekben játszani.
Már arra is volt példa mostanában, hogy va
laki 20.000 koronás bankot adott. A pincében 
iicHiicjak chomin-t. hanem bakkot is játszanak. 
Csupa kopott ember. A jc.bh:’. k. a protckHó. 
sok, a földszinten a hölgytablónál kapnak 
helyet. Itt leginkább fei’cncvárosi kiskereske
dők és a szomszédos vásárcsarnoki kofák kár
tyáznak. Éjjelenként 2 óráig folyik a játék, 
vasár- és ünnepnapon azonban 5 órakor van 
záróm. Ilyenkor kabaré előadás is van. Egy 
volt bukméker a főkrupié, ő helyezte ide, a 
vásárcsarnok közelébe a kaszinót, mert bízik 
ubliau, hogy a kofák mindig csak megkeres
nek annyit, hogy’ hódolhatnak kártyaszenve- 
délyiiknek. A csarnokosok éjjel 2 órakor átmen
nek a szomszédos kávéháziul, mely reggelig van 
nyitva és itt folytatják a „zsugát". Most már 
niuncv-iiik francia játékot játszanak, hanoin 
ferblit, huszonegyest és alsóst is. 4 5 óra felé)

i
t' 33 (Múzeummal szemben)

l.al- k divalpímloR.............................   SKS fizor
Antilop <ii\ntpnuloii. leketo Jakkdlsszcl,3SS rtr.cr 
Egyes pőr (Itvutciptfk . 2<1S ezer

óHAsJ vfttasstikban lagolesőbban 

azután abbahagyják a játékot ás lemennek a 
rakodcípartfa, átveszik az árut, rendet csinál
nak a stamlo'u, hogy G órára, amikor megkezdő
dik a vásár, minden rendben legyén. 4

Nem akartam elhinni, hogy a bájos bubi- 
kepfos szökő hölgy valóban hivatásos vajas
kofa. Vns'-ániáp reggel benéztem tehát a vásár
csarnokba, ahol viszontláttam a hölgybt- 
Seíj/ejnrif/iábcZn volt, ugyanabban az öltözet
ben árülta a vajat, amelyikben esté a kártyát 
keverte. Gondcr-rm mert le 10 deka vajat a te’g 
napi hazárdjátélfos, nagyon viyydzott, nehogy 
egy dekával többet adjon.

Ivorda Tibor
1 • II - .•***^ri*'— x*.'—.-:tinim —

— xA „Világ” uj főszerkesztője. A Purjesz 
Lajos, tragikus halálával megüresedett főszér- 
kesztői tisztet a Világ szerkesztőségében, mint, 
értesülünk, a lap eddigi felelős szerkesztőjé
vel, dr. Feleky Gdiával töltötték be. Dr. Fe- 
leky Géza nehéz időkben került a Világ felelős 
szerkesztői állásába és helyét a kivételes te
hetségű publicista kvalitásaival töltötte be. 
Példás bátorsággal küzdött a főszerkesztő 
szellemében s eddigi munkásságával bebizo
nyította, hogy a lap irányítása jó kezekbe ke
rül. Mint felelős szerkesztő, dr. Purjesz Imre 
fogja jegyezni a lapot. Dr. Purjesz Imre, az 
elhunyt fősze.-kesztő öccse, légebben a Világ 
munkatársa c.-, nagy intelligenciájával, politi
kai és közgazdasági cikkeivel tette ismertté 
nevét.

— Hughes államtitkár lemond. Londonból 
jelentik A lteggel-vcXi'. Huglies, az Egyesült. 
Államok külügyi államtitkára a legközelebbi 
napokban otthagyja állását és visszatér régi 
foglalkozásához, az ügyvédséghez. Hugjies le
mondása annak a harcnak a következménye, 
amely régebb idő folyik az államtitkár és 
Borah szenátor, a szenátus külügyi bizottságá
nak elnöke között. Ez n. harc az utóbbi napok
ban kiéleződött a Fenyő-szigetek miatt. Hughes 
szerint a lí'én'yö-szigetek Kubához tartoznak és 
Amerikd nem tartliat igényt a szigetekre. 
Börah az ellenkező állásponton van és követeli, 
hogy az Egyesült Állatííok vegyék védelmükbe 
a szigeteken lakó amerikaiakat, akiknek 
szama i-o. utolsó húsz év alatt a felére csökkent. 
Ez a Imre, amely magában véve jelentéktelen
nek látszik, egy másik vonatkozásban, nagy 
jelentőséggel bir, mert a kérdés elintézése vá
lasz lesz arra a kérdésre, hogy Szovjeiorosz- 
ország elismerése dolgában hogyan alakulnak 
ab erőviszonyok ílughes és Borah körül. Borah 
egy nagy gazdasági és leszerelési konferencia 
összehívását tervezi, amelyre Oroszországot és 
Némefországct is meg akarja hivatni, llughos 
minden erejéből el’cnzi ezt a tei’vet,

-• A MUc&irnrikb’in Iobz as Idei Riporterbál. Nizza és 
1’árÍK karneválinhw.k fénye ós vklánwága éled újjá egy 
fclejihetpib’u <' i-.'.:ji;ára f.'krtiár l ön, vasárnap este a 
vúrosliiroti Mi; .írnok pu .arnl földiszitett összob termei
ben a budapcst5 riport erek híres álurcoBbálján. A Mii- 
csarnokban utolj-őra 1897-hcn volt, a művészek jelmez
bálja, aipirol hónnpekon út 1k széliek n régi mulató Pest 
\ilág;’.b:Oi. .Az oddiiri jelekből és külsŐGCgckből az idei
Riporterből az utól-bi évtizedek legnagyszerűbb és lóg-1
kimafriadóbb farsangi eöemcuyének Ígérkezik.......... .. --- - ..... .. -

fférffi- éx nöl ffehiérnemüekbGi
Különleges szmoklaglugck selyemből és poupliaből 

dejallnc, oxforfl és rayóluffck méret utón te. spocdúlis 
szabásban. Köt fehórnemtiek teljes kiárusítása. Vászon 
és sUfonáruk és tlanellok órai 25n/o-kal leszállítva. Kü
lönleges pyjamúk. hólólniíck és nadrágok. 130 cm szeles 

batisztsllTon occaslós kiárusítása, méterje 47 éter
Fehérnemű- él pyja makészltés hozott anyagból

Alkalmi
részletfizetésre
Hermann Gyula Mapyar Kosárfonó rt-nól, V. kér., Lipót- 
körut 15 (Vigszlnházznl szemben). Nagy válasz
ték gyermekgnrniturák, babakocsik, gyermek
autók, babák és a legkülönbözőbb játékarukban
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Buday ESrarcia mcgvfídol’a zík u| kisbirtokosokat, hagy twítn művelik 
a ffOtdreform során sxewsett percefitöitactt — DrÖady ©yí&eö dOTun- 

ciánsnsuk bélyegzi Budoyt

10
WMMM

(A Bég gél tudósitójától.) A „B. H.* vasárnapi 
számában Buday Barna a falusi nép szervezé
sével kapcsolatban támadást intézott a Függet
len Földmivesszövetség és annak elnöke, 
Drózdy Győző ellen.

„ÜsryuökAk raja Are«:tja el a falvakat — írja Buday 
L—» propatfaudtdrotokftt huroolnak szól ■ mcrcgósitáa in
dult mce a iraó fa betű hatalmával. Amikor a Ralit- 
szövetség tóstóll n falvakba, a»t tapasztalja, hogy a 
földmh esnóp már azwrvozva van. Előtto Jártak 
Drózdydh. A kultúrát megelőzte a politika. A Függet
len Földmivcsszövetség számára verbuválják ino3t a fa
lcai népet, még pétiig a boHlgymlnhiior engoclelmóvel. 
Csak az a baj, hogy az ölelő karokat politikai izmok 
rángatják. A politika sohasem veit lovagjátók. Új
keletű Jolemség azonban, hogy szt a lelkiismeretlen 
politikát a hatóságok jóváhagyásával működő társa
dalmi szervezetekben is tovább lehet tenyészteni. Szinte 
megérthetetlen az a itlrelmetlenség, közöny vagy rövid
látás, amely erre lehetőségeket nyvjt. A budapesti 
kártyásokkal ewinbea milyen hatalmas készültség é» 
a falusi hazárd Játékosokkal milyen elnéző türeloin. A 
faluban mindent szabad."

Erre a szokatlanul kíméletlen hangú támadásra 
Drozdy Győző A Reggelien a kővetkező választ ad la:

— Buday Barna támadása — mondotta 
Brózdy — nem más, mint az inaszakadt mene
külési kísérlete. Ugyanis én végtelenül komoly 
pörben állok Buday úrral. A múlt hó elején 
előadást tartott ő, mint az Omge libériás tu
dósa, a földreform gazdasági következményei
ről, Az érdekelt nagybirtokosoktól, számtartók
tól és ispánoktól bekért „helyzetjelentések” 
alapján „tudományosan bizonyította”,

hogy azoktól, akik a földreform során ju
tottak földhöz, semmi jót várni nem lehet.

Megállapította, hogy az uj törpebirtokosok 
miatt

a termelés válsága fenyegeti az országot.
'A megváltást szenvedett ezerholdak eltartott
jainak és expozit urainak részrehajló, teudeu- 
oiózua, vakmerőén föliíletea adatait, ezeket a 
merőben egyoldalú, szivovjógből készített je
lentéseket elegendőnek tartotta „tudósunk” 
lelkiismereti? ahhoz, hogy belekiáltsd. , a föld
reform ellen szisztematikusul föl hangolt ma
gyar közvéleménybe az irtózatos vádul: a tőke- 
és, fölszcrelésnélküli uj törpebirtokosoktól nem 
várhatunk nulst — csak a termelés csődjét. 
Buday előadása után megnyitottam, lapomnak, 
a ^Magyar Ugarinak hasábjait a dolgos föld
mivé# kisemberek előtt. Megengedtem a föld- 
•veform áldásaiban részesült szegény oniberek- 

VII.&1 WWtförúf 28.

iiok, hogy az igazságtalan verszŐfuitatásra föl
jaj dúljanak. Megengedtem, hogy, lapoiuban 
írják meg: igaz-e, hogy a kezükre jutott földöt 
nem ml vélik, hogy annak nagyrésze ugaron 
hevier, hogy oly fölületesen szántják-vetik, 
hogy még a vetőmag se kerül ki belőle. As uj 

•törpebirtokosok beérkezett válaszai természe
tőrén

szertezuzták' az Omgc libériás bölcsének 
adatait.

Mondanom som kell, hogy Buday ur vádjai
nak ez az ösé'-zezuzása neki exisztenciálisan kel
lemetlen.

ö ugyanis csak vasárnap Omge-böles. Hét
köznap az „Uj BarázdiV'-bau már a kls- 
parasztság érdekeiért hadakozik — maga- 

magával
A kutyaszorítóba került kétéltű „tudósnak” 
végtelenül kellemetlen, hogy hétköznapi hívei 
észrevették, hogy vasárnap az O inge valót újá
nak ablakából köpködőit rájuk. Vitába, 
keveredhetik velük, mert akkor többé 
lehet őt, mint, faluszövetségos, ujbarázdús 
parasztot fölhasználni, hogy hangulatot 
sen a földreform ellen.

A legközönségesebb denunclálést
Független Föl drii vessző vétség ellen követte 
" ’ '* . 'Minden sorúban a belíigy-

ném 
nem 
dísz- 
kolt-

a l
el Buduy Barna.
miniszter felé kacsint, hogy ennek a kulturális, 
szociális és minden pártpolitikától mentes 
egyesületnek föl oszlat ás ára csábítsa üt

ü Ed!
a bécsi firiksr-tonyérgyár igazgatóját

Décs, jtinn&r 11.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) A 

rendőrség néhány hónappal ezelőtt adott véle
ménye alapján letartóztatlak az Aukcrkenyér
gyár Fried nevű igazgatóját, mert a gyúr a 
kenyér árát 200 koronával magasabban számi
tóttá, mint szabad, lett volna. A gyúr igazga
tósága most a kenyér árát 200 koronával 
leszállította. Ezzel kapcsolatban a letartóztat- 
lőtt igazgatót nagyobb óvadék ellenében héti 
főn szabadlábra helyezik.

1 —< Bizonytalan « közalkalmazottak ftz<té4 
| előlege.' A közszolgálati alkalmazottak a fizctés- 
| rendezés és besüorzéii eegély meghiúsulása 
| után már csak az egyhavi fizó lésnek megfelel 5 
I előlegben reinénykeutok. amelyet először de

cember l-ro, később karácsonyra lgértok nekik. 
| E terminusok be nem tartása után január első 
I napjaira helyezték kilátásba az előleg kérdéaé- 
j nek megoldását az illetékesek és a Kann e- 

mondott vezetőségo föl Is vette a bértárgyalá
sokat újból a pénzügyminisztériuminál, aruo- 
lvek czoribun eredményre most sem vezettek. 
Pénzügyi körökből kapott értesülésünk szernnt 
a köztisztviselők, előleg iránti kérelmének ifd- 
jesitése egyelőre elhiMthatatlan pénzügyi ni- 
kézségekbe ütközik és teljesen bizonytalan 
hogy mikor kerülhet, a kérdés kedvező mcgoldfa 
sóra a sor. Ez annyit jelent, hogy n tlsztvise- 
löknek nincs mit romélniök tovább, — ami; 
kitérő s további reményekot keltő nyilatkozz

! tok helyett hivatalosan is tudtnkra kolleuc 
j adni.

— Piszkos ruhában nem szabad a járdán 
menni. A főkapitány vasárnapi napinaram•• ú- 
ban figyehneztctl a rendőrség \agjato hogy az 
utóbbi időkben a járdákon ás gyalogútokon 
egyesek kerékpárokkal, talyigákkal. puttony
nyal, létrákkal, pókkassal vagy kosarakkal, 
mészáros- és hcnlesszatyrokkal és olyan szeny- 
nyes ruházattal közlekednek, amelyek nemcsak 
:i közlekedést akadályozzák, hanem a járó-kelő 
közönség öltözékét is beszennyezhetik. Ez n 
cselekmény — mondja az idézett utipiparanes — 
kihágást képez és ezért a főkapitány utasítja a 
reudőrlegónységet, hogy a gyalogjárókon köz
lekedőket fokoznttabhnn ll/^yel.iék t» akik c Uta
lom ellen vétenek, azokat a kerületi kapitány
ságokon jelentsék föl. A létrák és kerékpárok, 
talyigák éa hasonló dolgok számüz'^o a járdák
ról nagyon helyes. De kissé aggodalmas a 
szennyes ruhában járok helyzete, mert hol van 
a határa ebben a lorougyolódott világban an
nak, hogy az a B-listás hivatalnok ütütt-kopott, 
clpiszkolódott ruhája vájjon méltó-e még arra 
hogy sorsüldözött viselője az emberek számára 
föntartott gyalogjárón loholjon a mindennapi 
kenyér után ?

— Ankét lesz a népjóléti m’iúsztoríumban a 
tüdővész leküzdésének uj mód,iáról. A tüdő
be Legek kezelése a tüdőgondozókban jelenleg 
főképpen az injekciók alkalmazásával törté
nik. A legutóbbi, Vll-ik tubérkudózis-nagy
gyűlésén ez eJleD sokun foglaltak álláat, nmgs 
húró Korányi Sándor is ngy nyilatkozott 
hogy az Injekciók általánosságban nem lehet
nek mindenkinél célravezetők., így & tüdőgon
dozókban is moet a?, a törekvés kezd érvénye
sülni, hogy a rendelőkbe cgy-egy ter-mészet- 
gyógyászt állítsanak ki, aki a ter ítésze les gyógy
mód — a levegő , víz-, diéta-, nap-, gyümölcs
kúrák stb. — alkalmazását tudományosan ve- 
zosfic. A termésaetea gyógymód bevezetésének 
kérdését — amint értesülünk — a legközelebbi 
napokban 9 népjóléti mlnisztoriutn elé vi«z!k 
s itt ankét keretében fognak döntefii a megol
dás formáiról.

..................  »4VrJ.I»~ILI. ^xr
Hogyan öltőz’íídí’t 

az elegáns párisi hölgy 
a fövő té’en

Ráris, Jenaftr 7. 
’l'b. nap óta ólok PAri'si 
di

us 

ma, tavasszal és

■it tanuJrnúnyozíísAnak 
tín hely ir<*gck ben, flvo 

továbbá a mól vadó pá>

m»l vhektót.
yúr • ,i>:in viszont alknl- 

n Jövő divat titkába:

ós rit- 
nnnyl- 
r cin r!: 
Is, f".

(A Reggel eredeti tudiitása.) 
l,nn. időm Icgungyobb n
Hzcnlalum. Színházakban, elei;
o elcck ír. kon én őiVMtrnviH.ön, 
.risi Hznbó>!''(,-i!.'ui' I ismiTtt rn rang

n« elegáns páriái hlllffy
Francia wlyeiii- én <livnli:< rinc, 
inam volt bcpililuntnui

mit viselnek majd tavn9Bz;:J a hülgynk fs mi a
divat a jövő téli awiBonban.

A mai olegdns párihl hől-y trotcun kosztümje 
hója élénk szinti nagy kockás I miből készül ■> 
bnn különbözik n pesti v' eleitől, hogy a minták és 
sokkal merészebbek. Plvnfosnk a hímzett szövetek 
lóg sötétkék alapon. Mintázatuk bordűr, kocka vugy pu
liit? keresztbe, futó csíkok. Estélyi riilsAkláii a francia nő 
a legnagyobb szinpompdt fejti ki. Gyakori nz arany, ezüst, 
a méregzöld, corie, íárgúaburna én búzátok azincknok pe
dig ösozes árnyalatait IótluH Legkedveltebb selyem a 
crepe de ckine, crepe sitin, lammé és fulgurani, továbbá 
a fémekkel átszőtt nehéz chtmeusc-seerü selymek, fir. 
arany- és ozüirtfllttcrrel útvont estélyi mim azintén ryn- 
knri vlaclct. Zz elkövetkező nyáron

a sakk kockás kelmék lesnek a leedlvftte rtbtiak:
ezok a kockák a tepküiaubőzfibb kivitelben mlr.ien
színben készülnek. Ix'Knnpryobb reményt a fekete-fehér, 
sötétkék-fehér, cci is fehér is bnzttkék-fchfir szív össze- 
állitásokhos furllt. A eérnagrcnadin-viselel ng.ys Alván 
teljesen meg fog szűnni ós helyébe as úgynevezett mosó- 
maroeain lép. Érdekű nyári njdonwftB Imi a mn>.ható 
eérna-mallassé, amely t«ké)ctc| ufánznU a most oly dt- 
vatn.s matlasaó neJiyemn<-k. t-ziiv. Ükben a ..l■nschm‘l ', cím: 
vozósfl oíró.izen nnba. biry kelme veszi át a vezctőitzcrcpef. 
amely nagyon hasonlít az egészen flm>m piáid válik :r.döl: 
anyagához. Ami fíptP a jövő tóli divatot ih'tl: a róot/r 
nem fog szerepelni, .liclyébo egy velourszeríl yos. to lép, 
amely hasonlítani fc<; u régebben Ismert clbclinre. Tékák 
ejy vcloudpontó éa clbelinkevcrék, amely fül''Ilontól 
léiry, ptilia anyagból készül és fénye van.

1'eayvM Ucuri

k
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A fosat világpiaci emelkedése 
és a magyar korossá sorsa

(A Reggel munkatársától.) Az ehuult héten 
az angol ós amerikai pénpiacot az Angol Bank 
vezetőinek titokzatos amerikai útja tartotta 
feszült izgalomban. Mr. Montagu Norman, az 
Angol Bank kormányzója és Sir Alán Ander- 
són, a bank igazgatója csütörtökön érkeztek 
meg Newyorkba, olyan csöndben és titokban, 
hogy még utitársaik a Caronia födélzetén, sem 
tudták, ki kelt velük együtt át a tengeren. A 
két urat a newyorki kikötőben Mr. Benjámin 
Strong, a Central Fcéleral Reserve Bank igaz
gatója fogadta s ámbár a hivatalos körök Lon
donban is, Newyorkbau is szigorúan elzárkóz
tak minden fö! világ osztás clöl, a közvélemény 
helyesen következteti a pénzpiac eseményeiből 
azt; hogy

e sürgős és titokzatos tanácskozásokat a 
font rohaitíos emelkedése váltotta ki

is bizonyára az képezte a megbeszélések tár
gyát, mely eszközökkel kell az arany paritásra 
jutott font stabilitását biztosítani. Két eszten
dővel ezelőtt, 1923 februárjában, eljutott már 
egyszer a font az aranyparitás közéjébe, azon
ban tartani nem tudta magát és fokozatosan 
sülycdl, az európai politikai események ha
tása alatt abban az arányban, amint az ame
rikai finánciális közvélemény bizalma megin
gott az európai állapotok stabilitásában. Csak 
a Dawes-fcle tervezet elfogadása ébresztette 
föl ezt a minimumra csökkent bizalmat és kü
lönösen vaz elmúlt év júliusa és augusztusa kö
zött, röviddel a londoni egyezmény aláírása 
előtt érte el az angol font multóvi legnagyobb 
emelkedését, majdnem 20%-ot, A font new- 
yorki jegyzésének emelkedése nagyon plaszti
kusan kitetszik a következő kis tabellából:

...................................

január ------------- f.2.1 7524 julius — — 1.10
február ------------ I.3.’ augusztus — ------ - 1.j0
március ------------I.3.! szeptember — l.'lj
április ------------Í.3S október — — 1.C0
május -------------4.3.5 november — j.’;o
június - 4.3J december — r — 1.73

X A tőzsdei magánforgalom inár hetek, óta 
csak névleges kurzusokra szorítkozik. Komoly 
érdeklődés nem mutatkozik n. részvények iránt 
még a hivatalos tőzsdenapokon sem. Eladó a 
magán forgalomban is akad, de vevő annál ke
vesebb. Ami „érdeklődés van. ,'„z legföljebb azok 
iránt ti papírok iránt mutatkozik meg, amelyek 
előreláthatóan elsőnek fogják afanymérlogü- 
ket publikálni. Ilyen papír az Izzó, a Féltén, a 
Salgó, ámbár azt, hogy ezek az első aranymér- 
Jegck mikor kerülnek nyilvánosságra, egyelőre 
senki’ se tudja megmondani.

X Vissza a papirkoronához! A közönség szé
les rét egei ben kellemetlen meglepetést keltett, 
hogy, a kormány nem szállítja le a ,17.000-es 
szorzószámot az aranykorona tényleges érté
kévé, amely körülbelül 15.000 papink erőn áriak 
felel meg, hanem az a szándéka, hogy a régi 
szorz'óf.zámot egész éven át föntartja. Mivel 
a 17.Wü ez szorzószám a drágaság egyik jöokrt, 
fölkerestük Bzterényi József búról, aki a kór 
•lésről a következőket mondotta A Reggel 
munkatársának:

— A ]/.0<W-rrs uzorzószám azt- jelenti, hogy mi magunk 
értékeljük rosszabbra a koronát a belső forgalomban, mint 
amilyen külföldi relációiban, Amíg pti a helyzet rnostor- 
pógesen főn tar Lalik, addig nem lehet az árak lexsdtlitd- 
altról, a drttgasdo csökkenéséről és gazdasági szanálásról 
komolyén beszélni.

— A hordta reudezésunek aJupföltétolo Hzcrinlciu a- 
urnn.yftoroitrlrdf a papirkorondra való visszatérés őa önnek 
alapján e.yy hní» költségvetés földllitása a szanálási Idd 
rrakra, mint amit a Népszövetség megdllapitott. Nr. un- 
goi fonttal való reláció biitositja n korona ktabittldsát, 
?őf. fokozatos lassú javnltifiét is. Az az ok tokát, hmely 
nx infláció Időjén az aranykoronABzániltúB alápjául szol 
gélt, megszűnt óh minden nehésséo nélkül vlsxta lotort 
tdrn1 a paplrkoronnsrámltásra.

— Még Korányi pénzügyminiszter kísérletet teli a iíx 
Rzorzópzáin kiküszöbölésére, mórt belátta a helyzet lehetet 
Ion voltát. Azonban eredmény nélkül, a Népszövetség pdnz- 
iig.ri bizottsága nőni egyezett bele az úJlftln kidolgozott ami

AAflrutyimis t—y mi— ■■■■mi

P ■" W W • w '<W 'HRF 
gyors Nzémolótfép 
a technika csodája

ves!érk4pviBe>l(í i BÍRÓ ÉS ECKSTÉ1N 
Telefon: ik-h, <e-ii V, Vörösmarty »tér 8

Ezt az erőteljes emelkedést hatalmas erővel 
lendítette előre az az aranyáradat, amely a,z el
múlt esztendő utolsó negyedében áramlott 
Amerikából Európába. A Guaramty Trust Coin- 
pany jelentése .szerint az az összeg, amit az el
múlt esztendő első tizenegy hónapjában Ame
rika európai iparvállalatoknak és európai álla
moknak kölcsönadott, meghaladja az egymil- 
liárd dollárt, pontosan 1.10(1,000.000 dollárt tett 
ki s ennek a hatalmas összegnek legalább négy
ötödrésze uj tökét képvisel, olyan tőkét, amely 
1914 óta keletkezett. Ennek a hatalmas, tőke
exportnak a következménye volt az idegen 
fizetési eszközök állandó emelkedése a new
yorki tőzsdén, ellenére annak, hogy az Egye
sült Államok az elniidt év őszén több mint egv- 
miJIiárd dollár értékű nyersanyagot exportált 
az óvilágba s ennek ellenében újból hatalmas 

‘összegekkel gyarapította egyébként is n//o- 
masztő e/Tanvkészl^tét. Hogy a most következő 
csz'endö mit, fog hozni a. font sorsára. az ben
nünket, magyarokat, különösen érdekel, lévén 
a maavar korona sorsa szorosan a font sorsá
hoz fűzve. Nem valószínű, hogy megismétlőd
jék az, ami két esztendővel ezelőtt történt, 
amikor a font Newyorkban hirtelen zuhanás 
sa) esett 4.72-ről 4.20 dollárra, aranyparitásá
nak elveszítvén több mint 15%-át. A dollár ma 
4.79Vi-cn áll Newyorkban s ígu békeparitá.sáJól, 
4 86^/n'é'ól alig 7%, ?.5 cent választja el s igen 
valószínű, hagy az ogyre emelkedő piaci áruk, 
a rendkívül erős nyomás-, amellyel az Ameri
kában fölhal,mázott rengeteg arany kiutat ke
res, az európai viszonyok lassú lehiggadása

rövidesen eltörölheti ezt a kis marge-ot is.
Hogy ez a jótékony hatás nálunk miben fog je
lentkezni? A korona árfolyamúnak a fonthoz 
igajfodó emelkedése meghozza-e a korona vá
sárlóerejének stabilitását? Korai volna a. fele
let. A fontnak különben üdvös emelkedését tul- 
vérmcs reményekkel mi semmiesotre sem kö
szönthetjük. ..

nálási költségvetés megváltoztál ú.-.a lm. .1 főszámnak a 
korona valódi értékére eal<i trssiillifdia Úttal emelkedné
nek az állami kiadósok. esökkeuKér-k a bonótelek. vagyis 
fölborulna a.~ egész szanálási költség vetés, ’tt vun tehát 
a magyaráznia nanak a lobeteflCn helyzetűek, amely u 
szorzószúm tökintetébeo fönnáll. .1 i7.V00-rcs szorzószdm 
tisztán költségvetési érdekből nehezedik a gazdasági 
életre és táplálja folyton az elvi.-,élhetetlen drágaságot.

X Zürichben M073-ig javul a magyar korona. 
Hetek óta tart a korona lassú emelkedése, a 
nemzetközi piacon, a legutolsó zürichi jegyzés: 
0.00715. Ez a folyamat azonban még nem ért 
véget, mert, amint fönti cikkünk beszámol: a 
font békebeli értékére, -4.86 dollárra emelkedik. 
Ennek következménye viszont a magyar pénz 
további javulása lesz, úgy hogy a korona Zü
richben minden valószínűség szerint 0.007H-ra 
fog emelkedni. ____

A RhuainurÁny—Snigótarjínl Vnamti Rt. •» hó i7-un 
rendkívüli köz<TÖIéirf hívott egj’bo. lurtolybmi fölhutalnvi 
r.nt-f, kér l.Ww.DtW áollarig í<'rje<lbc.tő liölvénykölcnüii ki 
bocsátuáűta én ezzel kiipcRolntbun ez nlapíiíkéjiok ÍM.á()0 
uj részvénnyel való folrinoléhoro. A Rima igazgat ósága 
ugyanis tárgyalásokat folytat nowyorki bank cégekkel ngy 
2,fiiMMX)i) -JjHiii.GOf) dollárra, rugó kötvénykölcsön fölvételére, 
amelynek föltátelei u mai viszonyok közúti kedvezőknek 
tekintek ötök. A kölcsön 3*' év alatt volna törlesztendő és 
vlsőhelyii bckebolczÓBsel biztosíttatnék. A Rimaninniny■ 
ezáltal abba n hely zol be jutna, hogy megvalósít balja 
folyamat bon lövő Azóloskörii beruházási programját. A. 
kötvényi ket Átvovő amerikai bankcsoport o művelettel 
knpesolatban kedvező árfolyamon lOO.oOO részvényt is fix 
át irkjü.’ venni azziil n szándékkal, hogv ay.ok szamara 
zVincrfkúban piacot, teremtson. tranzakció véglcgcsitése 
n magyar ipar tőkeszükségletének kielégjtöso tekintetében 
uj utat nyitna meg, ez volfia az cNö hos.izulcjúratu köt- 
!énykölcsúii, amely Amerikában középourópai ipnri cé
lokra elhelyezést találna. A tárgyalások már annyira 
előrehaladtak, hogy’ wiiksógeoAé vált a rendkívüli köz
gyűlés összehívása.

Leltár előtt 300 méter

STOEWEBt
a* Irögápeze Mr*dlya

Kérjen ajánlatot * vezór- 
képviselettől: V, Vilmos 

csészdr-ul 80. 
Telefon 48-65

/---- '

Baiorszüveí-inaraflékot
kiárusítunk 1'50 métertől 12 méteres darabo
kig, u. m.: puuju t. gobelin, selyeinbrokát, velúr 
do gines, cpiuglé, inatrácgrndli, pliissök stb. 

mélyen leszállított árban
OACK ÉS OEOé Cégnél

Belváros, IV. kerület, Hujó-ntca 12—14. sz.
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TÉL? ÖDÖLÖ
ÉS SPORTTELEP

Modern fütött szállodák
BALATONI TÉLI SPORTOK 

Vitorlás szán, fakutyázás, 
korcsolyázás, ródli 

DÉLUTÁNI ÉS ESTI TÁNQ 
TELJES ELSŐRENDŰ PENS1O 

napi . J

120n®0@ K-tél
Fölvilágositások: Budapest, V. kér., 
Nádor-utca 16. Telefon: 190-88 és 

Balatonföldváron i

H » Íbjb W, O iSő a?att készS Száléi}
Jerjíi paplangyára, főüzlet csak Kertész-u. OK 
Eladée nagyban és kicsiny ben V v

Kötött térfimellények, 
sport-szvetterek 
különleges nagy választékban

Varga 
Kossuth Lafos-u. 1.

EZÜSTÁRUK!
Karácsonyi és njóvi ajándékok, dísztárgyak és 
evőeszközök dús választékban, gyári arban

S c ti l a i f c r ez üst áruayár lludapest m. 
Kazine-zsj-ulca U

Hő- ős sár cipő atNsumanm Ctfxa SO
¥l@sziniiáz

Vajda Ernő
isInmOvai

$

Főszereplők:
Darvas Lili 

Gazsi Mariska 
Gyöngyössy Teréz 

Szerémy Zoltán 
Tanay Frigyes

Berczy Géza

FS^M6CK é# smoking
■ ■’B ívta 0™ ftTok öltönyök kölcsönisőstn
BRAUN ELEMÉR, Károly-körut 13, I. em.

„FREUD“
ingatlan-, iizlot , Inkáé és áruldiományi koránk, vAllalqt

Bejegyzett kereskedőknek

korlátlan hitelt
nyújtok árufedezetre. Inc^sáraolt bizo
mányi eladását vállalom, azokra 

előleget nyújtok
Főbérleti lakását 24 órán belül eladom, 
üzletet venni vagy oladní óhajtók ke
ressék föl irodámat bizalommal

VII, M1t5»a.utca 13. „



áReccel

Beszélgetés Félix Ganderával, 
t a legdivatosabb párisi bohózatiróval 

Tejcsköcsöggel a zsebében nyilatkozott A Reggel-nek vfj darabja főpró
báján — Fgif bohózatáról, amely előbb kerül színre Budapesten, mint 
Párisban - Pannszkodik, andért sokat kell dolgoznia — Miért nem nézte 

meg Molnár
Pitris. január 8.

(A S-. ggd várisi r -KK/uttársától.) \ nzín: r.i 
tlcrr s.rinho .1 bejáró, k- i>Miy, vcx-i.^ :ij! y 'lagitoi t 
foiyoflók, koi’ tr, rideg fala'., iiros szojutk. l’e- 
dir Itt ma

főpróba
van. de ezt’ semmi sem colja el. Hol van a 
pesti színi i'zak ló wts iztralma? Az yhthéncc- 
szinhőz — ée nú éppen ott vagyunk — ma mu
tatja be

Gandcra uj darabját, a „La vic de garcon“-t
A Gíadera-bemutztó ma már eseményszámba 
m 'ay Parisban, ahol el vannak rajsadteiva 
ettó' a vaudvilHsaitól. A „Dante •' chanibrc'4. 
ami' most r> ' !.’• a Belvárosi „Ki, baiivja va- 
jryok < ’címmel ^■, nr nwlt, Párisbu.i nem 
hevesebb, mint SOG előadást éri cl! A l'envatcl- 
tak azt robenffof.téfc, hojry a mádkor oly sikam
lós széteső mwi komolyabb léniához nyalt 
ellenőre a earsonólet cimónel. fehér darabol 
fogunk kapni. És vnlóbnn, Gandera ez a da
rabja elüt a többitől. Sőt, morál van benne. 
BfT fiatal é« rosép foniinísta leányról van szó 
n HnrrvHhan, aki. inielőtt férjhez menne, garzon- 
ótetet akar élni, vérül azonban megtér és en- 
god-élmesen elv ét ú íi makrát — első szeretőjé
vel. Miután a főpróba hő?*e Pe.eh a sem isme
retlen, hisz, a „Tyi’kkcurce“-ét a Víg, a rHol a 
férjem"-et a Renr'.ls.-tance és a „Ki babájáw-t a 
Belvárosi b-mnitatta. továbbá, a „Nicholo és nz 
erény" című darabjára a Magyar készülődik, 
elhnMVTOz.tam, fölkeresem és

bemuintőm Gauderát a pest? közönségnek-
Éz n gondolat vezetett az Athánée-színházba. 
Mrutón összo-vtesxa kóboroltern, de egy lelhet 

i-wp találtam, loü’tom egy kerevetra. amikor is 
aUmsanijb'Tmcdil, élénkizemü és nevető férfi 
telepedett mellém,

K?ryík kezében tejeBköcsög, a másik
ban pohár.

'fiKtgodlztn. nagy kortyokban szürcsölle a leg- 
áhafíctnabb italt. MiniAn nagyobb adagot ki- 
hörpintett, Így fordultam hozzá: Gandera urat 
/veretem! Pn vagyok — felelte legnagyobb 
rneglepetóEcmre és újra tejespoharába merüli. 
így kaptam Gaxiderától interjút & tejefiköcsög 
mellett

— Sdtnhdaí herrioromf Kmrta heaöteta. hUB* aüt tagod- 
jóra, etödrör trírtóee ooííom. Komoly tonztrv a tórium! »«. 
romlóit. Elöm'.Sr egyfÖl*ond»oioltat Írtam. Kló la a/ltak 
et5*lratt8i , majTÓntflj-Kíutarok. Sikerem ' í«-rids.-r/eia» 
kom rolí. Ekkor olhaülroxt&ui. hogy állófej * hároia- 
faiToittaoookira, In htdtiketcti « ^Daatd-áe
a h^borv «t<rf> hrtam, ta etáh I9í7-bön, iéhdt^ a vÜddXdfbosm 
ketlőa kOtcpöben. mutatta be tn Bduard VII. níuhds, 
atéffpedia a leprtagynbb türerral, t»ry hogy ez • darab 
b» mta

BH-fk aMadásihos
MMwfflr — Bízta hoazA aldredott «x>aon»h Macdhaiiutat. 
•MconMÓm volt. Egy eoaptara Tettem ba azt a Tárat, 
smakyat sikérnék hívnak. Molyiket ncretam • legjobban 
« dtaroWatai közűit Ezt Talóban nehéz megmondani, mert 
Mwl

M darabom van.
rOmufera SS dve». — A trotrk.) in nőlva azokról a
darabokról, okol etaJt, mint esöndot tárt működöm, pe
dig SpsM ebbe* a naronbaa <» von «ÜV pár. De trröl nem 

* nabacf betsdlncm. legalább te aem a tik; kellemetlen 
lenne a mSaorea /seraptó Írónak. Most aex* dolgozom aj 
darabon, Fáradt vagpok, pihenni megyeit. R ára fér a sok 
mánk* ut&a. Vagy nem gondolja totón, hogy sokat dol
gozom? Tgunlő fojmozdulatomr* Így folytatja:

bizony, sokai kell dolgozni.
f — Valóban eladtam a ^JVieboio et »s rertií" (Wlchotc óh 
«h erénye) komódi tanát aa Uniónak 6a Így

a premierje Pesten lena,

ont Marom, etószAr Mrtdwtk, hogy franota iné premierje 
elömör Pétién (ét megvár nyelőm), aztán Pdritban kerül 
artara. £n

nnMflenU M akarok masai Budapestre erre a 
snnlarre. de ezt csak atárefas hónapban tehetem.

— írna, hogy • euteodflt /Aeendsbon a Mlpyek fRrxtó- 
kostrMwbe* Jalenneh meg fa hogy ezért, bdr a Coasdtfte 
Fntewnfn elvatáHntfedga elragadta ont a rfnrwftomqt, 
mdgtem dbartük etöadnl. Vígam is Tontani a darabomat 
ód a Varieté színháznak adtam át. Hogy Hk voltak a mee* 
forrta? Azt hiszem nem is Toltak mesterehnt nagyon 
•marattam a srinhtaat, annyi aa egfaa. Nagyr* tartom 
Beeqoet, Hnléryt, dohát kár felmondani a névtárt, On is 
tadja ktvülTÖl ffknt. fa mi a adlemdnyem a ssiskds W- 
arfetdrdlf Mindig belém dOfnek a kHMknaaiia, hogy,

•gyeSaai edhnn sralattntnl an easberofred.

FRACK ÉS SM0KIN6
teeicsBnaBs, cfntflta. NRUMANN ÉS FORSACS ISO 

»nt*t>ó<laiet, DohAnyvfitM VO 

ulÁlioma-át
De aterlnletn * ezhihftz célja ei és semmi ináé. A darab- 
jaimat aem öref) ót eltavctnyodiitt Itrilikutol.tvik ltom, 
lionem « puriti kö.-.fínsiiynek. A kritikusaim ezt mindi;-; 
oiíolejiik, noha a ktitönség Kiindeu alkalommal n- kém .*.<1 
igazat fa megnézi a darabjaimat. A>m tzcrelem * tncs- 
terköltfépet.

éijen a vidámság!
— Tudja kóréin, a ml izincreteink « kill./öldl irodalomról 

ntiuxod hí 'nyotaJ;. Sajnoa, a mayyar Írókat t«m ismerem, 
de remtümn, ha Budapestem lestek, uyy megismerhetem 
majd őket. Tudom, hogy önöknél nagyon fejlett színházi 
kulturn vau. Elég hiba, de ngy \. ,i, a francia köxönst'oet

(jÍ Itegpel tv. dósttó írttól.) 
ketrcíte

A n«suel tnur.k«tírs« fól

Ferenc
nyilatkozzék 
kormáyy bixüw

0 ItaaktuáliacAib 
ao Judonak el ólt

Ripka 
kormánybiztost fa fölkórle, 
városházi eseményükről. A 
at iskolaszéki tagok Jelölése körül keletkezeit ellentéte
ket kivantd megviláffitani te a<ekek mondotta:

— Tudvalevő, hogy a közigazgatási bizott
ság mai ülésén vdb.szlja meg a 816 tagból álló 
"G iskolaszéket. A luguk jcIolA-xs köxíil a Hol ff
várt én közöttem elleni étek támadlak, aiueunyi- 
ben a KereűTiény ' ''' '
hasonlóan, most kt, 
kívánta 
Én ugy 
talan,

netn
ameb 

r

Közftógj, Párt a múlthoz 
. kizárólag ' saját hivcivcl 

az iskolaszékek tauságabt betölteni. 
érezted, hogy ez e J;ívÚ‘k.'; <t méllány-

ajsszlbztalhatuk olyan eljáráshoz, 
egy kultnrtobtületet pártcélokrs 

akar kisajátítani.
£ppe® ezért föl«zóübytt«wn a kerületek küiön-
böző vártdlhlru vozetöpolgárait, hogy jelölje- 
nek ki polgárt Arcaik köztit az tekolaawMd tag- 
tútg\ helyek betöltésére érdcínes férftaAtó. Ki 
meg is töriérrt s az így előterjesztett, érderner. 
polgárok flgycl-ombűtvéltólévei .öli; eszi tettem az i 
iskolaaziékök névsor tervezeték 4 Wolff jártnak

oly<t-» darabokat !W/nind, amnlyeJrel Pitocff

d SSVOM teéte mm* Mgy«a SVdrkUk. VégCalsaai 
hogy nexu httlxm itotndr KLüiermT'-jtit, pediíi mh jól 
hdllotlMn rőia. Dó önnek ö/irínUn bevallom, hogy ,<-* 
tsoklam 
rendes és jdtsslk.

A föl vonás vége l jelző csen/íő brutális haiu'.ia 
zavurju inejr kedvig I•őszéi',rc-í<-.• úi■•:<■!. e<s percek 
alatt a d; ah összes szereplő' k;,rülv-szik a 
szerzők 111 gyanúsnak araiul'■ inak. Gondéra 
nte.; egy pár tnnácSol ad nekik, a tcj'sii vevret 
.szór )iíRitlA'a. iks folytatjuk a Ix^zólgetejünket. 
Az u.j darabjára terelem a szót:

Hogy ml a. véleményein a ,,Lu vie de Garconrór‘1 .Méf. 
uoin alakult ki * véleményem róla. Ilyenkor eommit sem 
lehet tudni. Valami újat akarlapi e^lualril. Ho>,ry a 
íil.a nekem uiejy, mórt komoly. o»etleg ,,nioraHeta“ dúl 
got akartam írni, ez nőm meglepd ssá-mumra. A tíaztcll 
kritika skatulyákba soroz.za a.% embereket. Engem a 
Taudevim&t.ákhoz oez.toltak be. tokíalvs, hogy most n;j. 
valamit merészeltem írül, fiorszs nekemronrauttk. Azt 
akarják, h'.sy wlO b< h<>iat író haljak meg Hogy lexz-e 
dtuaboninak sikerei Tudju, a siker oJtyasvahMnl, mJni 
egy anépaaeKony szerelme...

krJ,

Pallós Tolván

■ J> >

A
a ! W

r
a.

hogy ezzel az engedménnyel ■nincsenek meg- 
elégedve éx változatlanul követelik az iskola* 
székek minden tagsági helyét.

A közigazgatáaj bizottság mai ülésén terme 
szétesem beterje-szteon az últa'am összeállított 
jelölőlistát és, inegarn '« — vánntdan v;.n»tu.
hogy a bizottság melyik ailtárponlot teszi 
magáévá.

Az eTo.nyliölitáyjcclót vtt'jlecvt SsatedilitiítÓH kt>z»>l eg\ 
Jióoap ót* dolgozik a fuSníflcy! figyoartály, a *r-.icr •■.! 
mAntl a.tr>nban tnéo »:a >»m i»»ier«fe*. Erre tenn'.kosdí.n 
.gy nyiiaCkwaHi a kornmnyWxtom

- Úgy értesültem, hogy a 
ülésen már bemiiiu-tják a 
eredményét, Addig osupén 
inog, hogy a deficit nagyjában azon összegek, 
körül mozog. amelyekről már néhány héttel 
ezelőtt (wlitést tettem. Tehát

körűlbelfit Ik millió aranykoré na ai a 
hiány, amely a költségvetést terheli

csütörtöki tanács-, 
költség vetés véy- 
annyit

Magyar Agrár- ás Jára«l£kbnnk Rá. 
vel^mngot&ztályn

Budapeat, V. Nádor-utca IC. - Tciefon: TX—91 
bargöfi/tjlflM Agrár Budapest

A MCB*l^s«bb p^pÍjMrof .jjSlver»>éBjuMniani*||Dt
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

maga 1? kapott a vezérigazgató úrtól c .okból a ? 
bizonyos névjegyekből, amelyek miatt a cim- 
zettek Szilveszter óta dühöng c.nelt?

— Sejtelmem sincs, hogy milyen névjegyekre 
méztat ik gondolni.

— Rémék. Az idei újév valóságos társadalmi 
szenzációja, kár, hogy csak most, vizkcrcszt 
után derült ki. Hát röviden arról van sző, Hogy 
van Budapesten egy vezérigazgató, aki nagy 
társadalmi életet szokott élni, színházi hobitüé, 
világhíres művésznők hódolója, szerkesztők ba
rátja, satöbbi A vezérigazgató ur — hogy némi 
jogcíme legyen a művészek között való forgató- 
dúsra — minden esztendőben értékes cadcauk- 
kai lepte meg barátnőit és barátait. Az idén 
azonban csak egy névjegy érkezett a vezértől, 
amelynek egyik oldalán az állt, hogy X. Y, ve
zérigazgató kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog újévet kíván, a másik oldalon pedig — 
gépírással — szó szerint a következő szöveg:

b'igy
Van

sőt

c ivfcijilclbcn egy 
valómi véleménye,

A fi<i!ielmesséo lcülsB megnyilvánulá
sának megváltására, jólékonf/célu ado
mányt juttattam el a népjóléti miniszter 
urhoe, ami bizonyára megfelel a fi ér- 
^elmeiteknek is. Maradtam satöbbi. , .

— órriási! A nevét, az isten szerelmére, a ne
vei!

— Nézze, én nem mondom meg, de nem olyan ’
nehéz kitalálni, mert olyan sok ilyen névjegyei ! 
küldött szét, hogy gépírással sokszorosít! (itta ! 
őke\ Hja, az uj esztendő a vezér igaza al ókat I 
sem a. legjobb kondícióban találta. Viszont van h 
egy drága kis újévi históriám, amely — egész 
csudálatosán — az Apolló-Kabaré egyik Öltöző
jében játszódott le, pontosan január 3-án este. 
Es este volt ugyanis tiz esztendeje annak, hogy 
az ApoUÓ-Kabaré a Bltbha Lujza-térenlevő Kas- 
sclik-telken megnyílt, A kabaré mai társulatá
nak mindössze két olyan tagja van, alti a meg
nyitó előadáson is játszóit: Harasztiig ifid és 
P'hc'e József, a színház titkára. Senkinek 
rsz-ébe mm jutott a nevezetes évforduló, még 
j' ira dby Miénél: Sem. tiki gyanútlanul jött be 
á ssittlrútho.-. ez este csal: úgy, mint máskor, 
-Hogy : r~lében fölgifu'jlja a villanyt, két kis
cs- . egy letéri. falúit az Ölfö:ő asztal
káján. Az egyikben, lila bársony ékszerdoboz
ban. kis ezüst cscrkoszoru, rajta az évszám:
J 913—1925, a másikban pedig egy színdarab kéz
irata. Harasztiig izgatottan bontotta föl a leve
let, mert hirtelen eszébe jutott a nevezetes dá
tum. Azt hitte, hogy a kabaré igazgatósága em
lékezett meg erről a jubileumról, amely egy 
kiéül az övé »*, de a levél aláírója nem az 
ApoRó-Kabaré, rom Ungerlcidor vezérigazgató 
ur és nem Friedensteín al vezér igazgató volt, 
hanem csak Fekete Jóska. a kabaré titkára, 
aki összefcuporgatott kis pénzecskéjéből készít- 
tette pályatársnőjének, akivel tiz esztendeje 
működött. egyazon színpadon, a cserioszoruí, 
írván mellé a következőket:

Didpn nmrntxtv MM, 
ma van fis mzfsnrfe/e annak, hogg its Apolló- 
Kabart eled e’.Btufdsdn egiifltt fölléptünk. Itt l’ül- 
döm (A-ár Miklós „Lemborgi emUfíin-át, ac ere
deti kézírásban, tt'zv, ahogy tíz esztendő vei ezelCtt 
sr.erepazéara McatffdA, emlékezik, wenngU
flrrtopdltnnk rajta, miltren sikerfínk volt benne, 
r's fonottja eearetcttel főiem n metlékett fch koteo- 
ruf, mr pcmlékezésill arra a tia esztendőre, amelyet 
jóban, rorxzban egjinnksmAlctt ezen « színpadon 
i’llóitíjftünk. felen dldja, körívet mOvórrnó, heteit 
csókolja krUléffiifa- Fekete Jónef, titkár.

— TJarasztjfl
•- Könnyes szemekkel köszönte meg Fekete 

Jóskának a mélabus emlékezés fájó örömét 
és ezzel vége is volt az Apolló-Kabaré jubi
leumi ünnepélyének. Talán most majd mégis 
csak eszébe jut a Projcctograph urainak is két 
hűséges szolgálójuk, akik 10 hosszú esztendeje 
egyforma kedvvel, tehetséggel és ambícióval
végzik, kötelességüket.

— Majd nekik jut eszükbe valami! A' leg
nehezebb emberek a világon.

• Szép Eriid szerzői eatjo. S.tn Vinő január 14-1 estéjén 
— amint orról már A llcuyel beszámolt — Jászai Mari, 
Hózsaheff.iji Kálmán, Darvas Lili, Somlay Artúr, Med- 
OUatiay l- ilnia, Lul.dcs 1‘dl, Németh Juliska. 1 crenesi 
Kdrolji, Gellert Lajos, Gadl l'raneiska lépnek fül, vala- 
monoyióu Szép-verseket énekelnek vagy ttzavalnak.

• ..Altona1*. A Magyar Színház, ismét eredőt! magyar nj- 
donságot mutat be. M hét péntekón kerül KZ.inre Fazekas 
Imre ,,/iltona“ eiiuü ' 1'oJron••’*•>« w.ininiiví'.. A kiváló író 
uj ilurabja u nagy siker minden • :irnnc j.iva’. indul út
nak. Az izgalmas c«eleki-.én/ii. briik ;tis 1 nehnikfchi, lélek- 
zotfojtúan érJokea darab olyan szinlr.ppal' dicsekedhetik, 
r.niely v.l »b ;n p;..í :an. 1‘. Márkus Minili.i, Bajor Gizi, 
Gumb.-.szögl F.i;.:. C.mríes. Tnrnny. Vágó pr.r.idís együt
tes;) » legnagyobb szinliári szenzációt jolenti. Az „Altona'* 
bemutatójáig minden este ,,A vörös ember", * Magyar 
Színház slágorbohózata kerül színre.

• Egész Pária éjjeli életét lázba ejtették Lcger és
n púpos túncospúr, akik január havában a Totiftrin- 
ban vendégszerepoluek.

• „Fej vagy írás". Szombaton, j.-muúr 17 én mutatja lm 
n Belvárosi Színház Lakatos László „Fej vagy írás" című 
uj vigjútákáL A v.ok sikert látott kiváló színpadi szerző
nek kiilöuösen két müve: n „Férj és feleség" és „A négy 
frakk" él úgy a budapesti, mint a külföldi közönség Jó 
emlékezetébe!! ós egészen bizonyosra vehető, hogy a ?,Fc.i 
vagy irás" is, amelynek- fordulatos csolekménye, szipor
kázó szelicniessógo és újszerűsége, pompásan megrajzolt. 
Jii'nr.ái, ugyancsak sok kellemes estét fognak szerezui a 
publikumnak. A Belvárosi Szilihez parádés sz'repns--tű-w: 
Titkos Ilona, Mészáros Giza, ilabnel Aranka, Törzs Jenő, 
Kertész liezső, Ilubinyl, Gárdonyi.

• Az 5 Krcnm, n világhírű Ikáriai-játékosak előszűr 
mutatkoznak bo Budapesten a Tabarin szenzációs ja
nuári műsorában.

• „Túl a nagy Krivénon" reprizének szereposztása. 
Pénteken kerül lölujilásra a Városi Színházban Farkas 
Imre diminlmas ojierottje. a „Túl a nagy Krivánon", 
amely a népszerű szerzőnek egyik legnagyobb sikerű 
darubjn. /X pompm operettben nagyszerű szerephez jutot
tak Kőibe?- Jblikó, Gnlctta Ferenc, < selényi József, míg 
Aucáuia és Barufyc Janó szerepét azoknak eredeti 
kreálói. Lakatos Ilonka és Tamás Benő játszók. A pénteki 
rcpriz jegyeit már árusítja a Városi Szinhág pónzJ-úra és 
a jegyirodák. A Városi Színház miisorút egyébként a 
h:-. •nzucióH sikerű „Krizanlém" dominálja, tanéi? kedden, 
szerdán, szombaton és vasárnap este kerül színre Alpár 
Gitta föllépté-vel.

• Négyszer lép föl e héten Alpár Gitta a „Krizantém"- 
*ben, Nádor Mihály diadalmas operettjében, amelyben az 
Operaház fiatal énekesuöje tündöklő kólóra túrájával és 
csodálatos énekmiivé ’zetévl frenetit ns sikert, arat. X 
„Krizantém" holnap, kedden, szerdán, szombaton és 
vasárnap esto kerül színre a Városi Színházban

• „Postás Katica". Zerl.ovitz és Barinath mulatságos 
nagy operettje természetesen fizeti a héten Is minden este 
szerepel a Blalm Lujza-Szinház műsorán.

!• Az „Iglól diákok" legközelebb! előadása csütörtökön 
este lesz a Városi Színházban. Farkas Imre dalosjátéká-

I nak mindet’ eddigi előadását zsúfolt nézőtér tapsolta 
I végig. Főrzereplvi: Palló Imre, Sziki?? Jórsef, Kős’ee’hy 

Teréz.
• Két nj ilév: I.ogor és IJa, e papos tdneosp&r. akik 

liláig Pária szenzációi voltak és 5 Kremo, a világhírű 
ikáriaiak a Tabarln-ban.

• R5--Í12: „Marién grófnő", Kálmán Imre világhírű ope 
rett.io 85—bj-ik előadását éri meg e héten a KiróJy-fixin- 
háziinn, shol minden esto táblás háza előtt kerül színre. 
Vasárnap déltut'án a példátlanul népszerű Zerkovitz-opa- 
rett, kí „Árvácska".

♦ Nézze meg a hírdefdnszlápokon a Várnai Rilnhéz 
helyáralt.

• Ma, hétfőn este lear. a „Monna Vanna" raísmltt elő- 
adára »t X’í.rns! Szinhfizbnn, Ábrányi F-mil nagysikerű 
operájánál: fíípzoropíil ezúttal is J’.odó .Frw?i, Halmon. 
Kov'cp, 1'n’ar énei'lil:. Az előadást az. illusztris szerző. ...

erősen ellenkező- 
az előadást, 

érte cl a Vígszínház 
előadás valósággal kirí

—• Lehetséges voL:a, 
véleményen vagyun k? 
a „Délibáb'*-ról?

— Romok. Nem?
— Egyáltalán nem,

lég. Mindcnelőlt kifogásolom 
amely ezúttal nem 
standardját. Ez 
abból a bámulatosan precíz, korrekt és aris. 
tokra likas stilusbó l, 
darabjait prezenláln: 
darab magyar figurái 
nem beszélnek 
magyar család IS éves diák 1la nem jár napo
kon keresztül, éjjel-nappal cow-boy kosztüm
ben, dragcmyos csizmákban, Ingujjra vetkőzve, 
pláne hölgyek, jelenlét ében. Viszont van a ren
dezésnek egy tüneményes produkciója: az éj 
leszállása és a hold, fölbukkanása az égen. Azt 
a csodálatos ultramarinkék éjféli hoMsiilést 
jobban megbámultuk, mint Darvas égi és földi 
pátlioszát, amellyel a nyári éjszaka fojtó eroti
kusát szerette volna érzékeltetni. Alighanem 
Darvas Lili is különb föladatokat vár a Víg
színháztól, mint ilyen tömegcikkek főszerepeit. 
Tanay forróan szimpatikus figuráját, Gazsi 
Mariska babonás megfigyeléseit a bölcs Sze
retni néhány kitűnő pillanatát élveztük még 
nagyon, egyébként pedig a darab londoni és 
ncivyorki serles edőadásait — bevalljuk — ért
hetetlennek tartjuk. Barcsit kél jó jelenete 
nyomdaképessé a vatja.

— Szóval, m' jön utána?
— A „Noce d’argcnt" és eztán a. ..Nju*‘. Ez 

utóbbi előreláthatólag Darvasnak egész ed
digi pólyáján a legjobb szerepe.

— És az Unió?
—- A Belvárosiban Lakatost minden valószí

nűség szerint francia kollegája, Birabe.au ur 
követi, arról a bizonyos hölgyről szóló müvé
vel, akit meztelenül talállak. A Malidban vég
érvényesen a „fiznia mith" következik, Szula- 
mith szerepében Vágó Boviskával, Abigélé
ben Harmath Hildával és Cingitang szerepé
ben Boros Gézával. A Magyar Színház még 
nem döntőit oz „Altona" után következő da
rabról. A Renaissance az „tüegcrf'-re Itész. l, 
női főszerepéi — ha jót akar — Németh 'Julis
kára fogja btzni, akire snnle rá non öntve a 
szerep. Náluk fog TenA',,gszcrepelni Pitocfi, 
aki tudvalcvíisn Molnár „Liliomn-ál selyem' 
pijamában játszotta Parisban, — a feleségével 
együtt, akit nagyon kiváló Marikának jelen
lett párisi tudósítónk. Marikáról jut eszembe 
'Mgon Pista Uj három föl vonatosa, amely 
ilyen címen a Rcnaissancc-ban kerül 
színre az idért. Külföldről lévén szó, még 
csak annyit, hogy Pest bálványa, az „óz- 
lálru** Orska Mária élet és halál közölt fekszik 
Berlinben.

— Nagyon, nagyon sajnálom. K's a pletyka!
— A Fészek, híres alsóspár Hja, amelyben 

tudvalévőén öt esztendő óta minden nap helyet 
foglal Beöthy László, Molnár Ferenc, Hcltaí 
Jenő és Jób Dániel, a napokban üli ötéves ju
bileumát. Ebből az alkalomból, nagy bankettet 
rendeznek, amelyre meghívják a párti összes 
bíbiceit is. Szóval, az egész Fészek-klubot,.,

az

amellyel, a Vígszínház 
szokta. Mindenekelőtt a 

ham isak. I) ebrcce n ben 
palóc, tájszólással és egy úri

• A Terézvárost Jótékony Nérolot mn réti hanirver- 
senyo ti lTniiírária-szálró termőiben runtlkiviil érdekesnek 
óh xmgyiwjibósunok ígérkezik. VAzsonyi. Vilmoonú elnól. 
Jete uiatt. a rondnzőbiröttság fényes miiért állitoU 
Ü39ZO. FKUúwnck: Dnrvns Lili. McdgyaeBay Vilma, Alpftr 
Gitta, Somiay Artnr, Sarkadl Aladár, Kllónyl Kde, 
Dohnónvi tanítványa, Mfirkua Ily, a osodagyermok 
énokosnŐ, fSzrgó Miklós. Pútztor Árpád ffilolvaaáwi vezeti 
be a haneversairyt. amelyet tZmo kövrtt.
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Birabe.au


a Reggel 1925 január 12.

Szerző a darabjáról— TAItona —
Pénteken mutatja be a Magyar Színház az ,,.7l/oíid‘*.-t. 

Annyit tudok csak róla, hogy a múltkor éjszaka hánya
dik ilyen éjszaka volt!! •amikor a félelemtől össze- 
•zsugorodva, cigarettázva vártain ágyamban a reggelt, az 
égő cigaretta hajnal felé kicsúszott a számból, fölgytij- 
totfa a paplanomat, —- égett a paplan, égett u lepedő, 
csupa nohéz, fojtó füst volt a szoba és én — arról ál
modtam, hogy az Altona,.. Mit álmodtam az Altonúról! 
Nem tudom, do az mégis bizonyos, hogy, lm nem tudok 
elaludni, az Altona miatt nem jön álom a szememro és 
ha a fáradl-ág és a végsőkig gyötrő izgalom mégis leterit. 
az Altona miatt gyullad ki alattam az ágy.

Tizenhét évvel ezelőtt jártam először Állovában, ebben 
nz európai Josh'.várában, a Iáin, a szomorúság, a bitang 
ürömök városában, ahol, egészen lent, mindennek leg
mélyén, a szennyben, a piszokban, nz ópium, a rum, a 
nehéz jernzsálemi borok mámorában is megtaláltam nz — 
emberi. Ott láttam Gorcnnét, az arany pavillon tulajdo
nosát, leányát, ezt a tiszta, friss virágot, Máriát és a 
tengerészt, aki hat éve — azóta, amióta a császári flotta 
megtagadta — itt élt az arany pnvillonban, mint egy 
házőrző eb, az ólban, lúneravervc. Górenné: Márkus Emí
lia. — Mária: Major Gizi és a tengerész: Csortos Gyula.

<>k majd elmondják a többit!
Fazekas Imre

• „A nóiús kapitány" jubileuma lesz a Fővárosi Operctl- 
szinlmz beiének eseménye. .Pénteken ünnepük meg a szá
zadik előadást, amelyet vonzóerejének és népszerűségének 
leijében <••• meg Farkas Imre operettjo. Vasárnap délután 
a ,,l.‘rétc tót" keriil színre.

* Kedé n, szerdán, szombaton, vasárnap este „Krizan
tém" a Városi Színházban.

Royal-Orfeum
(A Heggel tudósítójától.) A rossz színházi konjunktúrá

ban a Hoyal-Orfeum pénztári jelentései január clsojo óta 
valósággal szóbeszéd tárgyát képezik a budapesti szín
házak igazgatói irodáiban. Ennek a varictémüjornak 
ugyanis napr ól-napra olyan közönsége ven, anilnőt az 
Orfeum fönnállása óta nem látott falai közölt S mig a 
többi színházakban hátulról telnek meg ti széksorok, a 
lloyal-Orfeumban előbb a páholyokat és a zsöllyékcl 
adja el a pénztár és csak azután uz olcsóbb jegyeket. 
Ennek oka. hogy a grandiózus januári miisor a világ 
legelső és leghíresebb artistaszámait foglalja magában. 
Sorjában: A Jurnyik-trió — két bájos kis leány az ap
jukkal —, rendkívül izgalmas és érdekes bevezetője a 
műsornak. A nagy (úncszám: Anna Deli Palrice, egy 
csodálatos testű, halkarcsusúgu, linóm amerikai leány, 
aki a legamerikaibb táncokat hozta Pórison keresztül 
magúval. Cumin, a világ egyik legnehezebb száma* 
cilinderekkel dolgozik, lehetetlen produkcióira fogadást 
köt a közönség, hogy sikerülnek-e vagy sem. Az éneklő 
fűrésszel dolgozó l'lemming, a hetenként érkező uj angol 
híradó és Egyed Zoltán pompás kis vigjátéka, amelyben 
a tündöklőén szép Lé tár Mária, a robusztus Máig Gerti és 
a pestiesen eredeti Dénes Oszkár játékát hol elérzékc- 
•nyiilvc, liol hahotázva hallgatja a pesti, sőt városligeti 
közönség.

A második rósz a nagy slágereké. A moszkvai fuga- 
bondokat Parisban hat hónapig nem eresztették le a Folies 
Bcrgéro színpadáról, de „pulik" már rájuk nagyon 
Pesten is, mert percekig zug a taps, ha a színpadra 
kisasirozuak. A Illckcy-cirkusz csaesiságain halálra ne
velik magukat az emberek. Szőllősy Ilőzsil esténként 
•zajosan iinncpliik. Tógán és Gencra drótkötéiinutat- 
ványait pedig ámulva figyelik. A 28 éves Tógán 

egy lábról elugrik a magasan liifeszitctt kőtélről és egy 
vakmerő salto mortalc után egy lábra esik vissza a 
kötélre. Mindezt pedig — jóllehet minden este az életé
vel játszik. Münchenben nemrégiben elcsúszott és két 
hónapig feküdt élet és halál között — nevetve, vicce
lődve csinálja Mr. Tógán, aki a lcgremokobb színész is 
egyúttal. A <7ic/ c/’oeu-wo-je a műsornak mégis John és 
Alex, akik 30 percig kiválogalottan csali élelvcszedelmes 
produkciókat végeznek, amelyek hátborzongató hatását 
azzal enyhítik, hogy a legveszedelmesebb pillanatokban 
is állandóan egy óangol karácsonyi dali énekelnek. Av. 
utolsó produkciójuk az Orfeum plafonján Jútazik: Jolin 
a lábaival belekapaszkodik két gyűrűbe, igy lóg fejjel 
lefelé a zenekar fölött, k t kezében egy l:inla két fo-t 
nőtt kötelét tartja. Alex egy másik kötélen fölmászik, 
belekapaszkodik a hintába és hintázni kezd. Fölülről 
szól n monoton angol dal. Egyszerre csak a hinta fonott 
kötelei eloldódnak és a fejjel lefelé hintázó Alex 10 mé
tert zuhan le a nézőtér közepe felé. Minden este pánik
tör ki ennél a számnál, a nők. sikoltoznak, a férfiak 
izgatottan ugranak föl helyükről, do a következő pilla
natban Alex a hinta lendülotével már újból a szín
padon terem és Johnnal együtt, még mindig az óangol 
dalt dúdolva, tánclépésekben kisaeiroz a színpadról. 
Ember legye n a talpán Tarján igazgató, ha még egy 
ilyen műsort egyhamar össze tud hozni ...

—• itrxewp w—

• A Vígszínház hetét a színház legfrissebb szenzációja, a 
„■Délibáb", a ..Tükörfolyosóval" fölváltva tölti be. Kod 
den, csütörtökön és szombaton a ,,'Fűkörfolyosó" kerül 
színre, a többi estén pedig a „Déliibiib“-ot adják. Vasár
nap délután Molnár Ferenc vigjálékát, nz „Üvegcipő“-t 
játsszál;.

* Esténként tizenhat tánc. Sziklay József tartja, ezt a 
rekordot a „Krizantém" előadásain, ahol a népszerű 
kémikus háromkor j-mélli meg minden láncszámát nagy- 
s-.mrii mi-•■.••!•• .vei, Alpát <. itvnl, Vigh Manóival és 
Molnár Verával,

Túlzsúfolt raktárunk apasztására

mely terjed

Kitűnő használati öltönykelmék
Tiszta gyapjú Öltönykelmék .. 109.150 
Eredeti ai
Raglánkelmék,
Kabát vei ourok,
Divatcsikos

< S kockás *'”* * iusiuikuiicik ..... ia-,iuu
tiyapju trikókelmekülönlegesség 55.500 
Gyapjukazán, minden színben 74.000 
Kombinált öítönykellékesomag 185.000 
(tartalmaz cgv öltönyhöz szükséges összes

bélésanyagokat)

Eredő!! angol ülturtyrtiglán, női kosztüm- ás francia ru' a- 
kelmékben gazdag választék

igol öltönykelmék .. 
, tiszta gyapjú . 

tiszta gyapjú,
5 kitűnő minőség • • •

női ruhakelmék

Fenyves mosott vászon és siffon 
Bőrerős angin ..........................
Kitűnő köpper alsónadrág1 . 
Kuticí-ztvífinn b.:t ‘In “zólps, legjobb I »d,l ISZlSJHOn, teherncmiiauyag 
Batiszfsi ífon , 130 e.m széles . , 
Lepedővászon, I,upmsz” i 
Papi anleped öv ászo n, 1 so 
iVászontöriilköző „ w M.
Flanelt portörlő............
Pohártorlő .............. . „ 
Étkezőkészlet, «?Xteszt’

cm
• M

M

4

¥

széles
á *

tf * 4 V

85.000

17.000
21.000
29.600
24.980
38.850
45.350
53.650
19.450
16.650
17.580

247.900
Rumburgl lenvásznak, slffonok, baUutsU/onok, kanavíizok 

köpperek ős asztalnemüokban őrlísl választék
A nagy forgalom /a. ” iu. ~ — 
éltől összegyűlt VVDOCZCr

tOS&tt'ámossftály ?
(Csntx Cnlvln-tőri áruiiáiunkkan) 

Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő női harisnyák íBroffií 
Fátyol női harisnyák............
Férfizoknik, tartós minősé,?; . 
Flór férfizokni, kitűnő minőség . . 
Téli trikóing, férfi vagy női 
Gyerinekszvetter, téli ............
Férfi frikókeztyü, bélelt .... 
Női gyapjú zseni per, ..
Női kötöttkabát, gyapjú ....

«

te AW'ittalf

Legújabb szabású kötött kabátokban és mellényekben 
dús választék

Kcircffekci&sszftálvs
C“ - - - - ........................ -

Kitűnő női télikabát ...... 
Gyünyörü velour női kabát 
Divatcsikos aljak ...................
Velouraljak, tt^foai ... 

Selyemtrikózsemper, "zinboí • 
Divatos női filzkalap, színben

(Csak £alvln»2£rfápuhoajuíttcfann)

593.000
900.000

89.730
194.250
165.500 
89.000

♦

4

4

Trlkóselyomruhákban nagy választék
5®iyem©sxtáBy 8

Csikós selyem, Cidn?ttm,fflos8’si,.wk- 
Tiszta selyem, dLC“zinár6Jyn5?thlnn 

Libert,y-selyem ruhára, izinboü 
Crepe de Chine, nehéz minőségű .
Selyem-marocain, íufnták !?.n.b.b.....

V

4

• •

I

MosfiösxtőBys
Selyembatiszt rayé csíkkal... 15 
Mosódelén, legszebb mintákkal 17 
Sima zeflr több színben.......... 17
Fehér íiiggönykelme 18
Mosóflanel!, kitűnő minőség .. 18
ínfí’T'pfit'iAr ’lj'htesikokluil, garan- <.,/•illgZCIn t/K t;ilt jo m illőségben • • . *
Selyemfényű szatén-kabátbélés 37

Női g
(Cs»íi Calvln-t£rl Áruháziunkban) 

nappali ing, azsurral ... 
nadrág, azsurral.................
hálóing, azsurral............ ..
és nadrág Imtlsztk-szlet, himezvo 

kézi
, ttzsúrral

36.000
36.000
86.000

110.200
98.980
71.830

196.100
316.000

Női
Női 
Női
Ing 
Bat i szt szokn yalcomb: n é
Vászon párnahuzat.... 
Vászon paplanhuzat.................. .
Színes paplan, jó minőségű .

KUIönlago3 kBlengyefE’térnumUekben nagy választék
Férffif ehémeenttoszftáily s 

(Csnk Inti;I.Ttéri Arulifi:/unl<bnn) 

Színes nappali ing, f/rraV1?." 5."1; 74,0
Flanell sport férfiing két gallérral 85.0 
Pikémellii ing, fehér.............107.3
Kitűnő hosszú hálóing ...... 103.6 
Hosszú alsónadrág, köpperből 68.4 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség , 43.4
Férfi zsebkendő ......................... t oj;
Pyjama öltönyök, nagy választékban 214.6

FárflfohórnomUok mérték után Is készülőnk

59.200
74.000
86.950

133.200
133.200

Estélyi ruhaselymekben trlísl választék
ciarab VMaPaifléBC. ugyminft szivet, selyem, vászon," mosóIMJOniíí KttKOla és olcsá árban
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Ifjabb Intim a moziban
Maga ne tudná, Intim Icán

mi i'/ett abból, hogy ,tz egyik rossz,ilmenö. clsShetes 
vu.:i igazgatója föllrt a minisztériumba: tessék re ítéle
tet hozni és meg! Utáni a moziknak a. é,uszdmoka(!

Szóról-stóra így van. licgl dolog: aki tehetségtelen, 
sohasem arra igyekszik, hog-j i'iö •' másikat, hanem 
intr'ikác’.tl, rosszindulattal akar boldogulni... a boldog, 
talm ..•

-■lignit: elsöhctes moziban rádiókon cer let is hallottam 
e héten,

— .1 l;ö,z ínség nyugtalanul mozgolódott a ti.Izén, ami
kor egyik londoni l/'neloi-ál jazzbnvdj.t lupcsolták b . 
Táncolni szeretett volna! S lm már rádióról r in só, ne 
felejtkezzünk el a „Mister Uad',o"-ról sem. „Mister Iladio" 
német Hím és egy másik moziban kerül előadásra — 
rádió nélkiH. A publikum cmcl'ctt is bincolni ^terelne 
... dühében.

— ■ i'i:;/ i!r<h:’:>-s It'i 7
— .1. U. ion filmgyár llt, Magyar')): ;ágon amerikai r n- I

dc.óiei filmet ol.gr csinálni. Tóg/jellcnegycl — ez azon
ban s.'. uzdciós lesz. Megvették Geoffrey Slossnak, az an
gol írónak „Siccet Oepper" cimü liires regényét, amely
nél: sok fejezete játszódik liudapesten, abban az időben, 
amikor még az angol misszió tisztjel jártak nálunk és 
liccher JJébiröl irtok a pesti lapok ...

— Szónál egy uj „.h-tónia" készül. — filmen*
— Semmi sem lehetetlen, -ízt tudja-e, hogy a leány

kereskedelem elleni ligának van egy prcmiermozija a 
l'áei-utr óban? Csöpp mozi, alig kátszúzszemélycs, nem 
t.ché: közönséggel megtölteni. Nem nehéz mcglöltenli — 
kérdezze eszik meg a direktoré!, milyen nehéz! A leány
kei- tizedelem cilenl mozi arról nevezetes, hogy <• héten 
ő játsz.a azt a filmet, amelyben a szép amerikai hölgyek- 
nemcsak a hátuk közepéig holdjuk a dekoltázst. S ami 
a filmben van . . . hát Istenem, a párisi l'olics ücrgérc- 
ben látni l.dlönb dolgokat is!

— Puff rr.kü L' iilóit rohanó' t---d>mi a leá,/ykércskr- 
ddei/i ellen . , .

A leí?aayy®u& francia amcij/ajeií 
Icijiiíjai SLiitáss Játsza a fiíSszcregsíí

r. nmlalia bn u h'/ rnira, i>/ és a Carxo
f.ia.'le l'arréra IcgimmlniaHr bb regény mek, a „La ta
taira ía.k Dyoinún kúszült GaummiMi’iuJét.

i.i „ _ . .
bati íilinipur van. iJy<>u monumen. suli.s, 
nyitiban és művészi hulúeában 
megírnia dó (innét még nem 
Ilim !'<)' <cu ngyauis ?■.7 
ífuncca Ib'uli [luita, teljen fülke;-

\ ':<!■ yből filmmé l.-.-em :.-íi I
V.-t-rérv-reeé’.iy így elérte uz.t, inni: re; 
r.etu II lőtt: a 1 eJ;e.- d>b való::.).’ <-ejév< 
<\ fordulatos f jii ic; é|;y mlu.i, .i 
Ilaguka/a, a vil jiiirii javéin szint ... ru< 
a f:!::; főyzcj-'pét. 
.S Kamiira, Omni i 
kér. il:: 'k ennél; u 
melyik 1 is..iiih&z. 
teret japán 
jeloTKjtel nek 
nézők kőz<’. 
szaga ít :;ja

A tűm elé 
marni.
K«uiará atn 
Kruxu'iek j 
A k&fj

'.'gtelen lény, hogy rolótu FiiU)M;.'ors/ág- 
íiiinipur van. üyon nionumemlális, ará

mii vészi haliVáLan csodálatost 
(“nmet még nem ki.yzilcttok. A 

as e fj ész 
íültsóaécel!
,f. e* 
áiiy

i :..rzdug
■S'< S.-i.l,l

és CLrio lU(>-'.góA'iiy’-épsziuhú 
filmuelí a br.'i'iilatómra, mi: .

Er< lati ui.-/,lct< .«• ia—.-italt.a néző- 
diszitú.'-ltkeJ ! dák el no < <:<lá.*Gk alatt, a
megfebBlő originális illatokat permeteznek a 
Így például a Cf rilavlenetijfi 

megtölteni a nézőtereket i,. .. 
melodraniatikus dalbetétei irt 

A prológi i zenéjét Szénkor Dezső 
i a dal betű tol l/aj/hj Ilona, 
Annié ép a Cár.- óban De z: öfy 

Iméi.’ érthető érdeklődéssel várj i 
gyönyörű film bemutatóját. A Ilim a 
monopóliuma.

Rí poríüst
Szántó Ar- 
szorzetto. A 

r.z (Jmniában 
Gizella énekli, 

a he.tahmis is 
Gnumout fllm.Tyár

ESS' ara'síí arasyair mm
fcíesíá premfórle

A mn.it JtéUn if-nr.t ogy maf'iar mű lés-film 
bemiÚÁitőjumi'k vmtünk a tűnni. A krüikns 
nagyképűségé és a Hiteiqnalizinus sokszor ok- 
italau lulzósa távol áll töliink. Ha mégis meg- 
b.'fotían remeg a lmugiíjfk és könnyekiöl fá
tyolos a szemelik, ;\mikor a bemutató külső
ségeiről <'s ljeln't sikereiről L. ../.ütni inuk. • z 
csak «"z ön rnnml m ntlntő. lmgy: umi nálunk 
<•’ liarminc:itt.j;ira került és alig, hogy te t- 
gőml;: a nuifijjur mii részét i\a orsw.ig bul á« 
•aki túl mimbmüít öri.k é!; és niv-gl.ecsíilt, 

koronára érdeíresnek tartott ériéi:!

— pes$ moziban
— Ri?&rí íj —

Név •",..... momlha.ln.liik kul'-trtöftsíiiei.í e.s< meny zaj- 
h Ji> pé-ii .■l.ci . Keleti núlynndvnr l.'ozvetJon közelié
ben levő Capilul Iáin:palotában. Két bzen/.ációs nikerii 
l.hn kczoít egyp/.Tre licálJitoOAk és bekapcsoltál; a 
l'<i/ii'-.világ1á.i; •, rt, t, amely csuknom félórán koresztül 
e- . nku .iáila és .••inulatha a Őritől l'ilmral/ta
ír ;;.’.-zárna és előkelő közöm. .gét.

.. 1 yúlérperes (j)jciinek“ cirtiii Babj/ Pcgfju- 
t B.iólók beiniuiatása. ufón a közönség ntóg’ de- 
rüjh'it Ó-; a l::tca'gá.4ba szinte belefáradva liu- 
hotúzoH u kedves és ellenállhatatlan humorú 
ílhn derűs jelenetein, amiiko-r egyszerre is
mét cLötátült a nézőtér és a vásznon vetítés 
jelenít uie.'r, amely ér.{elitette a megjelenteket, 
lio?;y a Caplíol Filmpalota igazgatóságának 
áldozatkésKségéből a nézők tanúi éis hallgatói 
lehetnek a Hú lic-vílá-jkcrccrliick!

A termen idegen, i'-.mcteth.n n cscgén bnrbogott végi.?, 
no'ín i: mása legföljebb a telefi iikugyhikból isnmrŐH, l’ar 
pillanat rnu'.t. cl íg”, ami után egyszerre megkezdődött 
a ■ ' ii/l.oner

No kivüiij'.'ik u krónikástól, akit a véletlen sodort ha 
c. m /. es'én a Cauiíol Fili ipalotúba. hogy most miu- 
ói uri1 ] otilos beszámolót mordjoú. Talán elég lesz, annyi 
L, lm . ••.•rnyen megjegyzi, hogy életének egyik nagyon 
A'dekes élméifyo vett ez u hangvcrseny-cSít, amelynek 
s/orrplői ezer kiroinéterea távolságokban énekelték és 
: eprmlukállák Zvaokar: td a IwUigversortyszúinofcat — 
mégis úgy hatolt, mintha nlőtl.:nk ült volna n világ, 
bir s miivi . zekből álló zenekar és éuokelt volna a cso- 
d; lati,, hanga éhckef.nő.

i’ar porjeui kcrcszfiii tartott az egópz. Olyan volt, mint 
e,.y c.«>i!:i latot, meghűl betétien titkokká] toli álom.

IJtána’f Ismét, eh. ötéi tilt a íuízfitír a „Vészkét vesz- 
f/’tl mi'l/ir" cimü !'íiívlrümn pergett; elevenen, lélekbo, 
in; r-ko'.o erővel rajzolván fül aZ orosz forradalmi fölfor
dulás borzalmas viszontagságéit. A megrázó erejű film fő- 
szer-pát Dorothy l’hiltipj alakítja.

Lalmlúst. tottekr s rer.dőrségi szorvozeton kcnrosztiil be
vonultuk :ia emberi túrsmluloinlm, uiaely ..rondorkutyak 
cüneu szinte- zmte hivatali stíltusba helyezte őket.

Nem minősít iiutö tehát somndképon tolakpdmuiak, hogy 
o tehetés st rébor-tnh'.hlonságokkul nlupossui meg 
áldott aliutfejta ujubb lióditoutut. UH inog azon, amióta 
fólledezU-k bonno <j /iyoinusó-~sunii is... Szlucsró,.•. sőt 
inozLszinósszó vált a kutya, amelynek cirkuszi produkciói 
csak u Lutyn-kultura ulfubétjét, ha képezi!:...

Rin-Tin-Tin-röl már neui is beszélhetünk 
máwkéüif, más hatiffou. mint amilyen föltét
lenül megilleti a legjobb hiczísz.1 neszeket. Mert 
Ilin-Tin-Tin, a csodák iiity u, tökéletes inozi- 
Bzínész, niég pedig abból a f: jtaból.. akinek 
szereplését az eawor soha sem tudja elfe
lejteni.

Jlin-Tin-Tin világhírű ma mór: oszlutlun bámulat, di
csőség és bnbér övezi okos koponyáját. Buihiposí i bein i- 
tatl.ozása. amely a Kamarában íog lezajlani, uj etapoot 
jeleni (Hittek a csoilakutyáim.k életében, A kutyák ke- 
pes-égcirö! niucs és nem lehet helyes fogalma az Cm- 
liornok addig, amíg Rin-TiiiTiii csodálatos produkcióit 
nem látta. Iflgy film főszerepét jótsszti. utolérhetetlen 
müvészitől! Tgy vun. A lilm — a Star-filmgyár tu
lajdona.

Egészségesnek lenni
a legkönnyebb! Mértékletes élek 
rendb'zeres munka és naponta egy
néhány. csésze jó tiszta babkávc, 
megóvja testünket a betegségtől.

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

Mef-nt Gyula rt

s&$iés9eR<s 
kik a férfi- és női szövetszakmaban hosszabb 
gyakorlattal bírnak, azonnali belépésre keres-, 
telnek László és Feketénél. IV, Koronái ercag-u-14-16

nászajándékok, brilliáus éksze
rek, gyöngysorok'olcsón vásáTol- 
ha-tóJ.’ S'‘r-H«£M!££R BENŐ-nél, V. kér., KároJy-Rörut 38 (Központi városház főkapunál).

1 •••■.p'l a Cori:li. ',,.ii,h'i..é i :• órq< ia. Ii ;.y egy nagy 
leilfőldi n ii/yar . il:e. ii tni is tanni leheltünk. Daroe.y 
' ' rigó kii n illeti velőt órdoniol nn-g a be-
imitáló oi'uiiu'u<‘k in';,?rzv jón kiviil n/. rt, hogy móltó 
Kiyct'vi <■., bcáV‘1. .<! hozta ki a 1’1 . amely vil’ <-

kort 1 > ut.M úi ntfíAn uuóoz . ■ : <
< nii'- ■ tra ;.i'. . I \ ti vir.lt <■! 1‘udnje stro is.

A „ll'fbszo’gtil',. lg. ö" l> niutntoj’irol .-zól nik, m )■ !y a 
S-i'- kg-ftlinriy- r n v . <• <’s ír < .iilő.-iijköii <..ja került
először a budapasii teugyar 1 ............... .< ui i
í me: .t láttunk: t.>iszlóf, Kcilész '-tiháljit, Kor/la
.‘é/iriát — é. i -. .ih.kíl. .»!; i' j. nei i' t tllnu-'i Való

‘itevro nem mgi-.l 'lyezte a lilmeonzuro, do akit min
denki azonnal incica-inert és vtilósúgoa lapsviiiarral i’oir.i- 
dalt: ller/'fii iiszi.erl!

l’.'Pf n, mert ma/yur Ilimről és esni a szil linl.hőz nőtt 
ismerő..' öl, meg az. egész világon elismert művészekről 
van szó, a dícs'rő Jelzőket mellézziilc. 1<>! slcg"« is lenuo 
a magasztaló jelz ■’< tömegét oda illeszteni u dinhez lcon-> 
f irun /.képen, hiszen ti „llahczolgnl'lrályuír'-t, ennek a 
fi!:i :.< !< hatalmas Jeleneteit, a játékban és roadozésben 
való finonrsúgail: látni kuli ahhoz, hogy fogaimat alkot
hat n.'d magunknál, arról az ériékrúl, amely B.'esb.'.l in- 
dúlva i: ulabb di<iső:;ég<’t, hitelt és mve: szorzott a ma. 
gyár művészeteknek v.s a magyar művészi uávnok.

Meghat ottan jegyezzük föl a magyar B/áiiésze.k ujabb 
biker< •, Lordon, I’úris, Berlin, Bécs után — Idehaza i . 
A „fíab'-'zolpakirriiynö'' íletro termeit • s élni fi r akkor 
ii , amikor a ri viilb!. . i- P'diiik'.ai gy íilob ’••.■!> >! úr- 
t:mzó vii-khúg régen inédy bent nln.lt. a tenu t 'ben ’iv.ig- 
szik. — A h’iiuln.an sikerű tlliu n tldi’iuz f'lltnip/:ri Hl. 
tula Idona.

Wüíw &anzöE6fcat éneHel 
giestá RIGZ&&1

... Ti.->..!a, Cf>udúlkc::ó és mégis pikáns kis 
aii'jyaiareáii a rokokó-kör minőén búja (f» 
finomságú Imiványozotí'an niut'-iikozik. A szi
vek i • zvomiús inaik nagy tragikumy, a végzet 
szci:. iónéi; baljós dübörgése, - miivii u trn- 
g. dia és boldogság, kacaj és könily, bit és hi
tei íonáfig. vágy és epokedéö: égyones követ
kezménye Mac Mvvraii ci^y-cgy mosolyának

. üZ'me < ;y-.yy édes fii hullás álluk.
'iL'rr:i'/. a !(■'• bb j ölbözlpidö <’s 1c;.p‘ in-.iöb 

ii i'j.’.i ! • ’lti - ■ m' -. ' > . ;.’ s/.i ,i moir.nui '. l'i li.s
..' ■ ■ . I - , t '-c'/'C'

r'ü i . '.ír . ic.'.'.l; nem kell, d®
u -:u is t.zíibirl l.ulv:i, bzinpr.doii aivül bemutatni, bekon- 
fi.rújni u liözö;h.'"gm,k. Mao Murray: fogalom — a bői 
cz';ps'g ts izh- tö'.élcte-' gvi.ck. a női jó éi, rossz tnlni- 
<: .igei, egi'.z.i nvk fogulma. .■ zimbólumn — élő, ulcvcn 

... mégi, niot'Lm'hn.lntlan valósága.
I’ilmji': ,,.l francia baba"; Mne Murray éleiének és 

művésze ié:i''k egyik lvglökéietcsnbb ulkbtiun. \ lucse, 
;.melynek I f i'''.••ben kibontnkozíat.ia káprázatosán sok
színű' színpadi egyéniségét: elragadó és lenyűgöző érdé- 
! <■ ;ii, cliiiivöh'í szvpé'gií, i<h'g- . szivrcniegti■•.űmi 
izgalm".;’. eg* sz és kerek. Korokat fest <-o épit igycl- 
Icii mosolyával, <•:; rt'len mozdulatával és — egyénit;'gé
nek rziiggcsziiv ereje uralja a mesél és sziveket ig;- 
arául.

j.’ei.it;seé;;g’. 1 Indokolt e« cilbotő az a várakozás, amely 
< n.'ick a rngj ogo •Orioij-fllm:' frakcióm:!, bean'it'itus it l.i- 
im rí. A Co> öin-S:.inhú • el-mrl•isiin, jpint -mi né.-zl cs- nic/in 
tzerapcl Medgyas-ay Vilma füllópose. Sanzonokat fog 
én. kelni.

'T*. •a-'*Á'I O..*J & A? *

Sítósr „ifcar íKiiíiaKwár
IV, Kamermayor Kúroly-utca 1 Központi városból

JCiínFi-j&niíiOF ía^tús!
Podmanlczky-utca z'7 
Tcréz-körut sarok Nyugatinál

Ima moerikal azépság
EES-R ragyogó kosztümbon

EZEft flíemkApráitató látványosság a

Rfrt-T5?Min, az emfofírMíü Kutya 
etó® öeratrtatöja

Hegem volt, do •ioiamirsetre enni olyan régen, hogy 
vis.-.zae.ulc.l'eziii im Indiiúnk rá. A fölfedezés, hogy u ku
tyában a húsegea kívül még más. éspedig sokkal hasz- 
i'<> abli lul.': iilousrg Is jeli-nt ke?ik es eletrekellheto, — 
. il/i'i c,:.de/-- folt. <lt> azért a l’nii, meg a Bodri r.yu- 
i-elten álmodhatott tovább a kuckójában. Legföljebb is 
n 1 ikulvák ii-.ióia nőtt meg — éspedig különösen a 
fáika-litiiv.ilié, amelyek hamarosan migyon nagy oloro-

Egyemeletes yrihéz
Muzenm-köratná), tíz szoba, összes mellékhelyiségekkel 

azonnal MWzhető 
bérbeadó hosszabb időre. Kazár-utca 4, IV. emolet 1

Telefon SM-95

o»

cimli mouumeuiális filinregónybon.

>;a1. V.G, ’s8, VílO

4, C. 8, 10

5. 7, 9

DRo JACK
(H AlimJí> Ifí'ÜYí) - VK;JÁTÉK)
i€oynl A polliiban és líftinnrAban

Mai előadások: Mai előadások:
H4, %0, ’48 és JlfilO órakor ’|.5, >/i7 8 <3 10 órakor

Projectorraph film__________

r»»m

SxékeSy EmSS51
•IrAí'ftbknn vau,

uiarwvwuianaMMmMMaaMR

ÍR tölgy,vitriné# kom- 
||| picit, 4*5 millióért 
lU L illőn külön is útadó

Uríszoba klubgarniturával Ííi millió K-tet. 
Potfrnnnlcaky-otca 1A. arám

Uálíisioiia
llUlU 3*3 luiirióóri.

F
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szenzációs gyíMaeí 
aratott a nómetek fefieeváráten

MIK—3fC Mílrrafeerg 4:2 (2:0)— Kiéber síHmsBian foMötí
AmlKor már 4:0-ra vezetett az MTK, óriási MrfeQi t®rí s«s a 

ftltetoSlíön — A birö levonalt a Niváról
A tizenegywzercs magyar bajnokcsapat az 

MTK tavaly a spanyolok sziklafészkében, Bar
celonába, az idén pociig a németek fellegvá
rába, Nürríberge merészkedett el, hogy a ma- 
gyár fotballiskola fensőbbségét bebizonyítsa. 
Akkor is, most is szenzációs sikerrel oldotta 
xneg föladatát. Vasárnap

a német birodalmi bajnokcsapatot, a büszke 
és öntelt IFC Nürnberget imponáló fö

lénnyel gyűrte maga alá.
A kók-fehórek, mint minden nagy küzdelmük alkalmá

val, most is egy.ségcsan A? a győzniakarás hevületével 
állottak a küzdőtérre, amelybn

a gólóhcscnatűrokat a mezőnyből kimagasló Kiéber 
hajszolta a németek hálója felé.

Már 4:0-ra vezettek a mieink, amikor a
soviniszta nürnbergiek óriási botrányt rögtönöztek.
A mérkőzést korrektül vezető kölni Mauwe.ns kényla- 

len volt a pályát elhagyni. Helyét, egy nürnbergi bíró 
foglalta cl, aki természetesen szabadjára oreszlctto 
honfitársait.

Vad, kemény harc következett ezután, .••.melyben a 
nürnbergieknek, Trüg révén sikerült két gólt el

érniük.
A második gól föltűnő ofl side-böl esett.
A nagyjelentőségű viaskodáeról nürnbergi tudó/itónk 

alábbi jelentésében számol be:

a milMi

Nürnbcrg, január 11. 
(Érk. éjjel lil-kor.)

(A Heggel tudósítójának exprcsszlávirala.) Nehéz, ke
mény küzdelemben 4:2 (2:0) arányban győzött az MTK. 
Góllövők: Jény, Molnár. Ópata. .lény. 4:0 után a 13.000 
főnyi közönség között óriási botrány tört ki. A kölni 
üauiucns levonult, l’j nürnbergi bíróval vad játék kö
vetkezett. Trüg két gólt lőtt. Másodikat off stdc-ból. 
Mandl beteg. Födözctsor, különösen Klébcr, kitűnő.

Az MTK vasárnapi szenzációs diadalának értékét öreg
bíti az, hogy nz I. FC Nürnberg, a Nómet birodalom 
bajnokcsapata jelenlog rendkívül nagy játékerőt kép- 
visel, ami kitűnik abból, hogy

néhány héttel ezelőtt n Barcelonát l:0-ra verő prágai 
DFC-vel 1:1 arányban döntetlenül küzdött.

A kék-fehérek bravúrja egyúttal a magyar fulballsport 
dicsősége és ezért bátran nézhetünk a milánói nagy erő
próba elé is.

Huszonöt' győzelmet arattak eddig a konti
nensen túrázó csapataink. Hét. esetben végez
ték eldöntetlenül és csak hatszor szenvedtek 
vereséget. Gólaróny: 95:43 a magyarok javára.

Vereséget szenvedett a bécsi Vle.nna. (A Heggel bécsi 
tudósítójának telcfonjelcnlésc.) A vasárnapi mérkőzések 
során ti Viennára mcglepeléstizerü vereséget mért, a 
Wneker 2:1 (0:0) arányban. — Admlra—WSC 4:1 (-1:0),
WÁC—Intcrnationnlo 2:1 (0:1).

(.4 Reggel tudósítójától.) A jövő vasárnap Milanóban 
eldöntésre kerülő olasz-magyar válogatott mérkőzés áll 
most az érdeklődés központjában. Papíron már megvan 
a magyar csapat, de a túrán levő csapatok vezetőinek 
jolentései és a vasárnapi utolsó próbagalopp után való
színűen még változni fog az összcáHitú.s.

Vasárnap délelőtt 11 órakor az t'llői-uti pályán az 
Itthon levő válogatott játékosok -utolsó tréningmérkőzésü- 
ket tartották meg. A Törekvés kombináltjni ellen, akik 
között a zuglói Scfcsik és Grossz II. (VÁC) Js szerepelt, 
n következő csapat vittlo föl a harcot: Zsák — Font II., 
Fogl III. — Fóliák, Jeszmás, Rartos — a csatársort az 
FTC és a Törekvés ifjúsági játékosai alkották. A két
ezer 30 porcos mérkőzésben

a Fogl fivérek és különösen Zsák tűntek ki.
Zsák válogatott formában védett. Két teljesen közelről 
lőtt labdát nagy bravúrral fr<t ártalmaiionná. A Törek
vés kombin.’iltjai között líautzky rendkívüli agilitásával 
vonta magára a figyelmet.

A nívós tréningmérkőzés 0:0 arányban eldöntetlenül 
végződött.

Milánói tudósítónk jelentése szerint
as olaszok lázasan készülnek a nagy ütközetre, 

mert az elmúlt év tavaszán Buflopoalcn 7:1 arányban 
szenvedett vereségükért mindenáron reváusot akarnak 
venni. Ezért csakis

elszánt és lelkes játékosokból fogják összeállítani 
csapatukat a szerdal utolsó trlál után.

A nagyjelentőségű viadal bírója a francia Slavlch 
lesz, aki Parisban az Uruguay—Svájc olimpiai döntő
mérkőzést vezette.

Hatalmas arányú győzelmet ar.itutt az I TC kombinált 
csapata az MTE kombinálnál ellen a Fráter utcai pol
gári iskola tornatermében lefolyt, kosárlabdamérkőzósen. 
Végeredmény: 16:0 (7:0). Az i'TC kosarát a hatalmas
termetű Forbátb Sándor sulydobó bajnokunk védte szen
zációs sikerrel. A csatárok közül a legifjabb Keserű 
szerepelt föltűnő jól.

A BTC kondlclótrénlnget tartott vasárnap délelőtt a 
Millenáris-pályán. A teljes számban megjelent játéko
sok a napfényes időben cross-countagztuk.

Sehlosszcr Tűire 
mérkőzésen. (Zugló—KAC 1:4 ( 
segélyezésére vasárnap 
konycélu mérkőzés volt 
csapatai között 
játékos. _ _Z_. __  ,......„ ... . .......... .... .. ...
pclt, aki a mezőny legjobb embere volt. A KAC góljait umo n.-. /.•>, a .j. tizenegyesből

(2) a Vasasból, Kittel

kltiinő szereplése egy Júlckonyeélu 
‘ ' J2:2). A Brindl-csulád föl
délután , n J’EVV-pályán jótó- 
a Zugló és i: KAC Kombinált 

A Zuglóban több átigazolás alatt, levő 
a KAC-bnn pedig a népszerű „Slózi" is szere

ti BTC-Pócz (2) és Gulyás lőtték, 
esett. A Zugló góllövői: Kompies 
és Fóliák,

Európa jéghokkl bajnokságát a 
n Csorba-tón rendezett mitiugen, 
Ion J:0-rn. t ’ _______ ... „„„„___
2:0.ra verte a belgákat és így a második helyért Svájcé 
fal mérkőzik, amellyel legutóbb 2:2 arányban eldöntet
lenül küzdött.

csehek nyerték meg 
____ miután a svájciak el- 

a belgákkal szemben 6:0-ra győztek. Ausztria

Kézfertőtlemtésre legalkalmasabb a BEg J^ndi>£iss^fR,iur&
Javítások 3 nap alact

MttBUTOR ALAP. 1B8S

LAPIDES
UTOAJT2

e   — a
__________ Állandfl ftutorKlőiHtás eomera lahbsrendezCnc^bOl is
A F®R».TEHERAÜTÓ A LEGGAZOAsXeO&ASlíl

£

Ára karosszériával, forgalmi adúlva G3 és fél milliói korona 
A FORD-gyárak autorizált képviselője:

HALTENBER6ER
Budapest VI, NagymexB-utca *10 Telefesti b 66—15

Az ®5sö magyar íereplutó- 
vemayesi syiz&tt

A Sí öves RipszAm iíicarllí pompás teljesllmőnye
(A Reggel tudósítójától.) Vorőfényes, tavasziam időben 

vasúrnup délelőtt a Hűvösvölgy ezorsz énben pompázó ol
dalúin tíirkadrcssze.i futók znvtirlák meg az iinhopi csön
det. A Munkás Testedző Egyesület, ifj. Ripszám Henrik 
kezdeményezésére ekkor rondozto hazánkban az

első torepfutóversenyt, 
amelyre 3S kiváló sportfóríln jokmtkozett, atléták, turis
ták, sziklamászók, birkózók, stb., akiket uz első, ily
nemű verseny izgalma <\s.-íbiiott ti starthoz.

Északon, különösen Svédországban népszerűek a te- 
repvorsenyok, amelyeken u küzdők a helyszínen crto- 
t,ülnek a kitűzőit célról és azt térkép és iránytű segít
ségével maguk választól In útvonalon kell elérniük. Az 
MTE terepvorsenyénok a startja n hűvösvölgyi Ualúzs- 
vendéglö «lölt volt, amely körülbelül 200 méternyire 
fekszik a. tenger sziuo fölött. Innen a Fazekas-hegy és 
az Erz-sébel í-74.n:ilórium érintésével u .János-hegyen levő 
kilátóhoz kellett futni, onnan pedig vissza a starthoz. 
Az említett húrom helyen ellenőrző-állomások voltuk, 
ahol a versenyzÖlmok startszámukat le kellett adnlok. A 
sorsolás utján félpcrcenkint elindított versenyzők csak
hamar benépesítették a kijelölt torepet, amelynek az 
első és második szakaszán nagyobb akadályok nem 
voltak.

Az 'Erziiéhet-szanatórkiin (*t a Júnos-Legy közötti
1509 niótvres Nzaknszoi) azonban a 212 motoros omolke*

F1 ■ dós nagy próbára tette a küzdőket, 
akik közöl Hellonl Gyula, a MAC kvalitásos futója bá
mulatos könnyedséggel tört előre.

A líb. JO kllómétores versenyen, pompás stílusban, 
respektábilis idő alatt győzött.

Mellette egy csomó (latul atlétát magamőgött hagyva, 
a SÍ esztendős Illpszám Henrik nagyszerűen bírta nz 

Iramot.
Amikor befutott n célba lJclloni Gyulával együtt, lel

kesen megéljenezték n sportrajongók.
Részletes eredmények:

1. Belloni Gyula (MAC) 54 p. 23 inp. 2. Straucli Gyula 
(MAC) 57 p. 28 mp. 3. Matúra Mihály (MTE) 1 óra .0 p. 
51 mp. -I. Csófuy Sándor (MTE) 1 óra 3 p. 5!> mp. 5. 
I'cuérstull. r Márton (MTE) 1 óra 4 p. 08 mp. 66. Kóthly 
Lajos (MTE) 1 óra 4 p. 35 mp. 7. Idb. Ilipszám Henrik 
(MTE) 1 óra 7 p. 39 mp. «. Neumann Lajos (MTE)
I óra 8 p. 01 mp. 9. Molnár (.'t’zai (MTE) 1 óra 8 p.
43 mp. 10 Steincr l’úl (MTE) 1 óra 10 p. 48 mp. 11.
L'ózsa Ármin (MTE) 1 óra 11 p. 42 mp. 12. Knumer-
muyer Pál (MTE) 1 óra 13 p. 53 mp. Mindnyájan a 
rendező egyesület érmét kapták.

Csapatversenyben az. MTE atlétái nagy fölénnyel győz
tek a turisták, birkózók és úszók előtt. Az MTE ok. 
levéllel jutalmazta szépen szereplő atlétáit.

' n:v j jelentőségű verseny sima és sportszerű lebonyo-. 
lilása ifj. Bipsztun Henrik és lieich Andor érdeme.

Az Csz-szakállu id. Rlpszám Henrik a verseny után 
munkatársunknak a következőket mondta:

— Negyvenötéves koromban, orvosi tanácsra, kezdtem 
sportolni. Azóta antialkoholista és- vegetáriánus vagyok. 
Legszebb sikereimet Drezdában ériem el 1913-ban, a 
liygiénikus kiállítás alkalmával rendezett nemzetközi ka
tonai fölszerelés futóversenyben. 3'30 induló közül, 22 kilo- 
gramos terheléssel, 30 kilométeren át, 82. lettem, de kon
dícióban (amilyet orvosok állapítottak meg) n 6. helye
zést értem cl. G. L,

2 üres albéríe^i szobát
külön konyhával, sürgősen keresek. Dr. L.
Vili, Aggteleki-utca 7, IL emelet 44. szám

..'u. j. ■lyyy.T
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BUDAPEST, VI. KERÜLET, TEIIEZ KÖRÚT 29/D. SZ. 
Gabona-, vetőina,műtrágya-, gyapjú-, mű
szaki-, mezőgazdasági gép-és bankosztúly

Snrknl.- s 10 ezer, *-.l;, .- .1 ,•;!,-| j.,-,..;()<;t
készít. Vadé-z giinilüzem, Sz:Tce-:en-:;<ca 50. I.i zt l’crcno- 
tér és Nagymező utca közöli.
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'1 rendelő
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Műszaki igazgató: Deutseli 1).


