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„És add meg nekünk...

Már isKcdáslány Körében gyermeke született a

13 éves ScKwartz Máriánál!. AKKor a Dunába
ugrott, ezért „Dunai menyecsKé^-neK csúfoltál!

Becs, január 18.
(A Reggel kiküldött tudósitójának telefonjelentése.) 1901-től 1920-ig élt Mécsben rövid
megszakításokkal Schu'arfz Mária. Két kávé
házban volt fölirónő, a külvárosi Pcrdinandhofban őr a. Nussdorforstrassen a Golosscumbán. Ezek is éppen olyan másod-harmadrendil
kávéházak, mint azok, amelyekben Pozsonyuan
működött. Bércben is csak rövid ideig1 fért més1
háziasszonyaival és nagyon gyakran változ
tatott1 lakást, A. leghosszabb ideig a R«ir.ergasso 9. szám alatt, Jókaiin -Hajelenét lakott.
Ellátogattunk Hajckékhez. ősz,/ öreg ember,
béna öregasszony és Berta leányuk mesél a
gyilkos Miéiről:
— 1917-ben lakott nálunk körülbelül' félévig.
Eleinte csöndesen viselkedett, de
később lopkodni kezdett.
Egy napon aztán ellopta az apám aranyóráját
cs láncát — előveszi és meg'inu tatja apjamiu
szép, régi, duplafödelii aranyóráját es <: vas
tag aranyláncot —. Mi akkor följelentett itk lo
pás miatt a rendőrségen és detektív vitte cl
tőlünk, de másnap kiengedték. Ekkor vissza
jött, odadobta az anyámnak :,z órát, es azt
'mondta, hogy ez a tréfa 600 koronába került
neki.
.
Ellátogattunk meg egy pár becsi lukasa (tű
nőjéhez.
Mindenütt egyhangúan arról panaszkod
nak, hogy lopott
és hogy végül emiatt dobták ki. Egyik szállásadónőj’e, Klepner Mária, akinél a haveritenit.rassen lakott, meséli róla, hogy

tizenhárom éves korában ki kellett marad
nia az iskolából, mert gyermeke született,
ez a gyermek azonban pár hónap múlva
meghalt.
Schwarlz Mária azt mondotta, hogy egy
Maczck nevű munkás a gyermek apja, de
bizalmas körben nem csinált tikot abból, hogy
egy gazdag cshwechati gyáros az igazi apja a
gyereknek. Gyermeke születése után nem sok
kal dajkának ment Becsben, itt azonban meg
zavarta a ház békéjét, mert
azt állította, hogy viszonya van a családfő?! és itt nagyobb összeget zsarolt kár
térítésként.
Majd visszatért Sehwccuálba és Muczeket kény
szeríteni akarta, hogy feleségül vegye. Ekkor
16 éves volt és elkeseredésében, hogy Maczck
nem akarta feleségül venni,
beugrott a Dunába.
A halászok kifogták, beszállították a kórházba,
majd amikor felgyógyult, visszament szüleihez
Schwechátha, akik okkor visszafogadták. Itt
öngyilkossági kísérlete miatt sokáig a
„dunai menyecske"
gúnynevet viselte. Innen nemsokára Becsbe
költözött, pincérnő lett, majd Komáromban
volt kaszirnő, azonban itt is lopott és az el
tulajdonított ezüsttárgyakat anyjának küldte
ajándékba. Nemsokára megszületett második
gyermeke, ennek apjául már Lédercr Gusztávot
állította be.

A pozsonyi nyoia&zfis
Pozsony, januá” 18.
(A Heggel kiküldött tudósilójának telefon
jelentése.) Kodeika. meggyilkolásának liiro
Budapest után Pozsonyban keltette a leg
nagyobb föltiinést, mert a Lederor-cjsakulot jól
ismerik a városban és sokan emlékeznek meg
vissza a ..szőke, Mici“-re. .\ pozsonyi uj.ugok
szerkesztőségeinek kirakataiban a
g\ ilkos
főhadnagynak és feleségének képe látható,, a
városban mindenki csak a Lcdercr-ügyct tár
gyalja. Nem beszéltem olyan pozsonyi ember
rel, aki ne mondta volna, hogy vagy a főhad
nagyot, vagy pedig a gyilkos asszonyt szemé
lyesén ismerte. A már eddig is megnyilvánult
ivíigy érdeklődési csak fokozta a'/ a sz . dz’ich.s
fordulat, hogy
a Lederer-ügg.vel kapcsolatban a pozsonyi
rendőrRég politikai osztályának dctekliv.iei
már uz elmúlt hét szerdáján házkutataiit
tartottak több olyan pozsonyi fiatalember
lakásán, akik n holsevlzmus után különít
ményekben szolgáltak.
A rendőri nyomozás Így politika' vágányra is
átterelődött.
A pozsonyi rendőrségen Bcnda rendőrtaiuicsob, a i>olitikai osztály, vezetője, irányítja a

nyomozást és a szerdai házkutatások után
négy letarlóztatási is eszközölt a legnagyobb
Htokban. Csak pénteken került nyilvánosságra
Pozsonyban, hogy a Ledorer - gyilkossággal
kapcsolatban politikai letartóztatások történ
tek. A „Pozsonyi Magyar Újság" ugyanis
megírta. hogy 'Tiehy György magán hivatalno
kot kémkedés gyanúja miatt letartóztattak.
Az ügyészség a „Magyar Újság’-ot azonnal el
koboztál ta, a rendőrség pedig semmiféle folvilágositást nem ad a másik három letartózta
tott személy felől. Mielőtt Tiehy Györgyöt eíarlóztaílák volna. anyjánatk, özvegy Tícn?/
Tiveularnénak Juszti-sor 13. szám alatti lova
sán házkutatást tartottak, fölkutatták a 26 eves
Tiehy Györgynek, aki a Winlcr Hcrmann
hzénkerosircdőeég könyvelője, teljes levelezését.
Tiehv Györgyöt még szerdán este letartóztat
ták és átadták az államügyészségnek. A po
zsonyi nyomozás megállapította, hogy Tiehy
Ledererrcl szoros nexusban volt es hogy
Ledér er a 'P rónay-különít mén y részére kém
szolgálatot. is teljesített volna Pozsonyban.
Azt is megállapította a pozsonyi nyomozás,
hogy
Lcdcrcr Gusztávnak nagy része vau abban,
hogy bárom évvel ezelőtt Budapesten a ka-

Én nem tudom mi az az éhség, amikor
kenyeret se tud eleget venni és enni az
ember, mert drága. Gondolom, az se igen
tudja, mi az éhség, aki ezt a lapot meg
vette és olvassa ezeket a sorokat, amelyeket,
egy megzavart lel ki ismeret diktál. Nem
tudom elképzelni, mit szenved és mit érez
itt köztünk, körülöttünk az a sok, sok, sok
tehetetlen isten teremtése: apák és anyák,
akik ma már kenyérrel se tudnak jóllakni
s a nyűgös gyerekeket és a. sóhajtozó öreg
szüléket kenyérrel se tudják már megvesz
tegetni. Azt. tudom, hogy gusztusos, tiszta
télidő vau: minden órán várjuk a hószagu
levegőből az álomfehér csipkét, a város fákéi
ormaira borulni; azt tudom, hogy hajnalon
ként a jégpályákat fellocsolják és sikálják;
azt tudom, hogy száz meg száz nagyságos
és mcltósúgos háznál francia valceres és
mayongos vacsorára várják a vendégeket:
azt tudom, hogy a báli naptárnak márciusig
egyetlenegy estéje so lesz üres; azt. tudom,
hogy koncerteket hallgatnak, premiereket
szidnak) asszonyokat rágalmaznak, vadászni
mennek és utazásokra készülődnek az úgy
nevezett emberek. Azt nem tudom adat
szerűén, de körülbelül sejtem, hogy akiknek
az emberi arculata a panasz grimaszait
játsza akkor, amikor a kenyér áráról van
szó, azok sohase mayonganak, nem konyaritják a térdüket a shimmytől vissza a tan
góhoz, nem jegyzik elő a Dolmányi koncert
jót, nem lőnek szarvast és nem utaznak a
képek és szobrok Édenébe, Firenzébe. Ezek
nek az embereknek, asszonyoknak, akik
ellen a kenyér megdrágult és minden nap
jobban drágul: ezeknek, akiknek a teste és
lelke ugyanabból a szövetből, vízből és köd
bői való, mint a miénk: ezeknek, mondom,
ezen az egyetlen csodálatos Földön minden
szándékuk, művészetük, ábrándjuk az a
kenyér lett., amivel jól kell lakni, hogy a
karjuk a munkát föl tudja vonni. Nőm
tudom, tudja-e, hogy mit mivel, az az cm
bér, aki drágítja a kenyeret. A lisztet. A
búzát. Nem tudom, tudja-ó azt egyáltalán
cgy-egy külön valaki, hogy ő is drágítja a
szegények szegény kenyerét. Azt. tudom,
hogy ha egy embernek megfognám a kabátja
hajtását afölött a dadogó) halandó szive
fölött és megmondanám neki, hogy fejfájást
okoz, könnyet facsar, kórházkaput nyitogat
és a sírásónak a fáradságát szaporítja: a?
az ember a föld színéig nlázkodna zavará
ban ós szégyenében. Nem tudom, akár
milyen széjjel van szórva minden állomása
a drágaság hálózatának, minden láncszeme
az érdekeknek, minden tanyája, telefon
száma s névjegye a vak társadalomnak:
nem tudom, nem lehetne-e valami szokatlan
megdöbbenéssel, váratlan és végtelen főnnészeles emberséggel egymást fölkeresni a
gazdának, a péknek, a malmosnak, meg a
miniszternek,., hiszen nz emberek éheznek

aReccel
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fonal bíróság kémkedésért kivégeztette
Somlyay Gábor pozsonyi fiatalembert.
Somiyay, a volt tartalékos honvédhadniagy,
1922 júniusában rövid tartózkodásra Budaixjstre utazott, ahol följelentés alapján kém
kedés gyanúja miatt letartóztatták, átszállí
tották a Margit-köruti katonai fogházba,
majd nemsokára hadbíróság! Ítélet alapján

1925 január 19.

kémkedés miatt halálra ítélték.
Érdekes, hogy ebben a görbén Somlyay ellen
Lederer Gusztáv volt a koronatanú. A pozso
nyi rendőrség most azzal a fantasztikummal
is gyanúsítja, hogy az Ö följelentésére fartóztattak le és végeztek ki több pozsonyi fiatal
embert kémkedés vagy pedig kormányzősérté3
miatt Magyarországon.

Garay pozsonyi rendőrtanácses A Reggel utján Értesíti a budapesti
rendőrséget nyomozásának eredmÉnyelről
A Reggel munkatársa Pozsonyban fölkereste
Garay István rendőr tanácsost, a bűnügyi osz
tály vezetőjét, aki a Lederer-ügyben a nyomo
zást irányítja. Garay rendőrtanácsos dr. aZfma
minisztori biztos, a pozsonyi rendőrfőnök kü
lön engedélye alapján a legteljesebb betekin
tést engedte a pozsonyi nyomozás aktáiba és
elmondta, hogyan vezette a nyomozást:
— A budapesti főkapitánysúg a Ledereriigyben semmiféle jölhivást nem intézett hoz
zánk a nyomozás megindítása iránt. Én a Neue
Freie Presse-böl értesültem a gyilkosságról és
saját iniciativámra kezdtem cl nyomozni mert
az volt az érzésem, hogy a pozsonyi rendőrség
nek nagy része lehet abban, hogy kinyomozza
a Lederer-ügy két legérdekesebb részletét és
pedig elsősorban azt, hogy
hova lett a titokzatos „bécsi Onkel“,
akit állítólag Reinhardt bácsinak hívnak és
aki hat évvel ezelőtt csak pár óráig tartózko
dott Pozsonyban, majd nyomtalanul eltűnt. Az
öreg nagybácsira vonatkozóan nagyon pontos
tanúvallomás áll rendelkezésünkre. A Konvent-utca 12. szám alatt laknak Ledererék. A
háznak házmesternője, Oorgovits Eugénia ki
hallgatásra jelentkezőit és nagyon fontos val
lomást tett.
A Lcderer-csalúd mitsem akar tudni „az
öreg nagybácsi" látogatásáról, ami minden
esetre gyanús. Ledererék mindössze annyit is
mernek be, hogy Schwarlz Mária sokat beszélt
erről a nagybátyjáról és azt állította. hogy »;./<
villát fog nekik vásárolni, de. hogy ez a nagy
bácsi meglátogatta volna őket, azt határozot
tan tagadják. A házmesternő vallomásának
különben van még egy érdekes részlete, amely
ben elmondja, hogy hat héttel az esküvő előtt
egy napon beállított hozzá egy ismeretlen, fej
kendős, magas, nyúlánk osszony és érdeklődni
kezdett, igaz-e az, hogy egy tiszt, aki ebben a
házban lakik, meg akar nősülni. Amikor a
házmesternö igen-t mondott, a titokzatos aszszony megkérte, hogy mondja meg a fiú anyjá
nak, hogy a nőnek, akit a fia feleségül akar
venni, vau egy törvénytelen gyermeke. A ház
mesternő nem akarta ezt elmondani az anyá
nak, hanem Lederer húgával, Lederer Icával
közölte a hallottakat. A leány akkoi* azt fe
lelte: „Nem, baj, ezt mi már úgyis tudjuk."
— Most karácsonykor pár napig felesé
gével Pozsonyban tartózkodott Lederer
Gusztáv
’k ekkor egy ezüst sétabotfogantyut hoztak
vasukkal, amelyre a következő volt bevésbe:
„Ztftn Andenken an deinen sechtzigjöhrigén Geburtstag.
Mitzl — Gusli"
Ehhez a fogant} uhoz Pozsonyban csinál
tatták, a nyelet és csak azután adták át Lede
rer Jánosnak, a főhadnagy apjának.
A rendőrtanácsos közben előveszi azokat a
bejelentőlapokat, keresztleveleket és egyéb ira
tokat, amelyeket a nyomozás folyamán lefog
lalt, Ezek az okmányok kivétel nélkül hivatalos
iratok és igy a bennük foglalt adutok hitelesek.
A nő, születési bizonyítványa szerint,
1893 január ll-éu, hajnali 4 órakor született
Rottenmannhan, a 79. számú házban. Ke
resztneve Mária, vallása római katolikus
és most jön a hivatalos születési bizonyít
vány egyik legérdekesebb adata, az, liogy
a Schwarlz Mária törvényes gyermeke
Schwartz József főmérnöknek, anyja pedig
Peer Anna,
'Az eddigi jelen kisekkel szemben uj adat az,
hogy a leány apja, Schwartz József, nem volt
kövező munkás, hanem főmérnök. A születési
bizonyítványban még az is föl van véve, hogy
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Schwartz Miéi keresztanyja Cecília Donuer, a
bába pedig, aki születésénél segédkezett, Bar
bara Wolff. A születési bizonyítványt a rottenmanni plébániahivatal állította, ki és Carrel
plébános van aláírva.
Lederer Gusztáv születése a pozsonyi ágos
tai hitvallási evangélikus egyházközség
anyakönyvi hivatala IV. könyvének 35. lap
ján van elkönyvelve.
E szerint Lederer 1893 július 20 án születeti,
tehát körülbelül fél esztendővel fiatalabb fele
ségénél, vallása ágostai evangélikus, apjarLe
derer János, katonaszabó, anyja Prcisner Zsu
zsanna. A pozsonyi anyakönyvi hivatal által
1918 szeptemberében kiállított házassági levél
összes adatai megegyeznek az előbb említet
tekkel. A rendőrség Lederernek és feleségének
számos fényképét lefoglalta és ezek a fényképek
érdekesen mutatják azt az átváltozást, ame
lyen ug.v a férfi, mint a nő keresztülment Az
egyik kép Schwartz Miéit még fölirónő korából
ábrázolja, Gratchen - frizurát. visel, egyszerű
blúz, elől masnival és szoknya van rajta. Egy
másik kóiien lugas előtt ül, finomabb ruhákba
öltözködve, ekkor már Lederer Gusztáv szere
tője volt. Egy további képen már előkelő
„nagyságos asszony", főhadnagyné, finom ru
hákba öltözködött, bársonykalap, szőrmebunda.
Van egy kép ugyanebből az időből, amelyen
kalap nélkül van lefényképezve. Megváltozott
a frizurája, nagy soppos hajat hord, erősen
meghízott és a nyakáp gyöngysor csillog. Ezen
a képen már látszik a. jólét, a gazdagság. Nevet
és olyan jóságos, barátságos az arca, mint a
ti rolí púraszthinyoké.
Érdekes, hogy minden képen virágot fart
a kezében.
Lederer Gusztávról is nagyon sok kép van a
rendőrség birtokában. Meg van az érettségi
képe: középen választott frizurát visel, már
18 éves korában is nagy, fekete, sűrű bajusza
van. Azután már katonaképek következnek. Az
elsőn mint az 5. nehéz ínozsártüzérezred hadapródjelöitje szerepel, Vigyázz-bau áll. Azután
következik egy képe Britannids-tiszt korából.
Ez már a gyilkos képe.
Gúnyosan, kajánul félrehúzza a száját, két go
nosz vonal az arcán, a jobbkezével viháncoló
lovát akarja megfékezni és látszik az arcán a
vadállatiasság. Ezen a képen még csak egy ki
tüntetése van. A következőn már, ahol a nem
zeti hadsereg uj diszegyenruhájában vau föl
vére, háta mögött pedig a felesége áll elegáns
ruhákba öltözködve, négy vitézség! érme van.
A bűnsegéd Lederer Sándorról csak egy kép
van u pozsonyi rendőrség birtokában. Hasonlít
a bátyjához, de nem olyan markáns az arca,
szintén sűrű fekete bajuszt visel és a képen
föjállő, kemény gallért hord. Garay rendőr ta
nácsos ezután betekintést enged nekem abba az
összefoglaló jelentésbe,
amelyet szombaton készített el a pozsonyi
nyomozás eddigi eredményéről és amelyet
csak ma, hétfőn reggel továbbítanak a bu
dapesti főkapitányságra, illetve a nyomo
zást vezető Radocsay rendőrtanácsosnak.
A jelentés német nyelvű és magyar fordítás
ban igy hangzik:
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F'ÖSÖÍÍiWS

— január 17.
Lederer Gusztáv és Schwartz Mária rabló
gyilkossága.
A budapesti főkapitáiiyságnah!
Mellékelten jelentjük Lederer Gusztáv és
Schwartz Mária rablógyiLkosságával kapcso
latban a budapesti főkapitányságnak. Lederer
Gusztáv 1893 julius 20-ú.n született Pozsonyban,
evangélikus vallásu magánhivataluok. Apja
Lederer János ezredszabó, anyja Ereisingcr
Zsuzsanna. 1918 julius 3-án kötött házasságot
az 1893 január 11-én Rottenmunnban (Steiermark) született, schwecliati illetőségű osztrák
állampolgár, r. k. vallásu Schwartz Mária hajudoimul, akwiek szüleit Schwartz Józsefnek
és Beer Annának hívják. A házasságot a po
zsonyi evangélikus templomban kötöttek. Sike
rült megállapítanunk, hogy Lederer Gusztáv
1913-ban
viszonyba Schwartz
Máriavaplk?"ejktor Hummel-utca 10. szám alatt
özv. Cipitttwrf^ijfncl lakást bérelt Lederor
Gusztávvá iWtfla/ojének, majd a Josephin-ntca
9. szám aláJÍöWozött át. Ezt a lakását is Lede
rer Gusztáv fizette. 1912 január 25-én költözőit
át Schwochatból Pozsonyba ós eleinte másod
rangú kávéházakban volt kaszinó, majd 1913ban már mint
fodrásznő és éleim iszerárusnő
szerepelt. 1912—13. évi, pozsonyi tartózkodásáról
bővebb részleteket nem tudtunk szerezni, ellen
ben megállapítottuk, hogy 1918-ban fölkereste
Lederer Gusztáv ás egy 60—62 éves öreg ur
társaságában a fiú szüleit, ezt azonban idősebb
Ledererék tagadják. Schwartz Máriának a bu
dapesti rendőrséghez általunk már eljut tatot!
levelei azt bizonyítják, hogy
a család igenis tudott a gazdag nagybácsi
létezéséről, sőt ezzel bírta rá Schwartz
Mária Lederer Gusztáv szüleit, hogy bele
egyezzenek a házasságba.
A házassági meghívón Edelstein von Regensburg néven szerepel Schwartz Mária., Ifjabb
Lederor János, Lederer Gusztávnak Pozsony
ban tartózkodó öccse bejelentette, hogy sógor
nője legutóbbi látogatása alkalmával egy vé
kony aranyláncot is hozott, de ezt ő állitólag
elvesztette.
A házkutatás alkalmával megtaláltuk
Schwartz Mária törvénytelen gyermeké
nek fényképét is.
Állítólag ez a gyermek Lederer Gusztávtól
született törvényes házasságuk előtt Hogy
most hol van a gyermek, ól-e még egyáltalán,
art nem tudtuk meg álla piiani. Schwartz Márta,
eleinte a képet úgy mutogatta, hogy kistest
vérét ábrázolja, A Hummel-utca 10. szám alatt
lakásadónőjének, Cuprinszk.yné<nelc azt mondta
Schwartz Mária, hog.v
gyerekkorában ellopták a szüleitől és 14
éves koráig Schwechatban volt egy cirkusz
ban, ahonnan sikerült megszöknie, haza
ment szüleihez, de ezek nem ismerték föl.
Ix-derer János egy ízben fölkereste Becsben
fiát és menyét, meg akarta látni, milyen körül
mények között élnek és amikor látta, hogy
hónapos szobában laknak, kérdőre vonta
Schwartz Máriát, hogy mi van. a nagy vagyon
nal, a nő azonban ekkor elájult, mint mindig,
ha. komoly formában érdeklődtek nála állító
lagos gazdagsága iránt. A szülők vallomása
szerint egy ízben
egy bécsi nő kereste föl őket és elmondta,
hogy Mária egy órát lopott el tőle.
Két uj adatot hozunk u. budapesti főkapi
tányság tudomására, az egyik, hogy Pozsony
közelében Pusztafödémesen állítólag Szeles
Sándor tud fölvilágos itást adui Schwartz
Mária eltűnt gyermekéről, oki egyes jelenté
sek szerint. Tirolban von kolostorban, azon
kívül Juszt l Popelka bdosl lakos (címe Starhemberggasse 30) lúd érdekes fölvilágositásokai adni ez ügyben.
Eredeti angol

Coventry-Iánc
automobilok,
motor kerékpárok és
kerékpárokhoz
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Dénes és Frtedmann Rí
PL Desscwff-ulca 2!>. Telefon 89-86

Alkalmi ajándékait w
részletfizetésre
Hermtnn JRyula Megjár Kosárfonó rt-na', V. kor., Lipótkörút 15 (\igazi uh ázzál szemben). Nagy \>ílasz«
lek gyermekgarniturák, babakocsik, gyermekauto.k, babák és a legkülönbözőbb játékarukban

1925 január M
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,

Razzia Pemny éy®B MBvMzaiban Sckwartz NM csavargftKsra
után — nszídötei barátkazatt, Re r^tflescm a itóvéssalí is barátnője
v®M — r-3»lg tescsgejt, nagij/zoit, bazuflott
A.’ rendőri bejelent őhivatal tanúsága szjrint
Schwartz Mária majdnem minden két hóuapImn de nagyon gyakran még rövidebb idő
közökben változtatta lakását és állását. Az
aIsö bejelentőlap szerint 1912. január 15-ón lé
pett be. a Sétatér 20. szám alatt levő Sccesslokávéliázba. Késő éjszaka látogattunk el ebbe
nagyon, kétes pozsonyi éjszakai kávéházba.
Ahogy benyitunk, megcsapja a füst az ember
torkút, meleg van, zene szói, női zenekar mu
zsikál. Kövér, elhízott nő dirigál, a muzsiku
sok mind fekete blúzba, szoknyába öltözköd
nek, az asztaloknál részeg emberek, utcai lá
nyok. Reisncr Náthán volt a tulajdonosa már
akkor is a kávéháznak, amikor Schwartz
Mária fölirónő volt itt. Az öreg kávés a kö
vetkezőket mondja a gyilkos asszonyról:
_ A rendőrségtől kerestek engem, mert a
bejelentőlap szerint nálam volt alkalmazásban.
Bizony, solká kellett gondolkodnom, hogy
eszembe jusson, ki is volt é, jncrí estik kel
hónapit) rótt nálunk. Száz korona volt a fize
tése. mi adtunk neki lakást, a. főpincér iinknéf,
Vogrincsics Ferencnél lakott a Juszti-soron.
Éjjeli kaszirnő volt és nappali akart lenni,
mert összcismerkedctt valami férfivel és
azzal akart éjszakánként csavarogni, azért
ment el tőlünk.
Én Győrből, a Weisz nevű hely szerzőtől fogad
tam föl. A társam, Bock, aki a. Rcdoutot bérli,
bizto-s többet tud róla, meri, ő legényembe,r,
nekem pedig öt gyerekem van, én bizony
nem sokat, foglalkozom a kaszirnőkkel.
Most
Fogrincsics Ferenc, a főpincér,
Schwartz Máriának volt lakásadója veszi át
a szót:
— Mi is csak o rendőri nyomozáskor tudtuk
jneg, hogy a gyilkos asszony nálunk lakott.
Huszonegyérves leheteti, amikor hozzánk
költözött, szép leány volt, dús, hosszú, szőke
hajjal, nem lehet róla sok rosszat mondani.
Igaz, hogy Flancos nő volt, járásközben
mindig riszálfn magúi, még egy arany foga
is volt.
Ainükor elment az üzletből, elköltözött tőlünk
is. Nem nagyon tetszett neki a lakás, mert
minálunk nem látogathatták férfiak.
Átmegyek a Redutba, Pozsonynak ebbe a

fényes éjszakai lokáljába és cigányzene mellett
shymmiző 'párok forgatagában mesél Bock ur,
Schwartz Miéi egykori gazdája, a kosziműről.
Eleinte tudni sem akar róla. Azután, később
mégis csak elismeri, hogy néha-néha bizony
elbeszélgettek. ütőié tudom meg, hogy
a Theresia-kávóházban is volt fölirónő a
cseudőrfőhadnagy felesége és hogy a kávé
ház tulajdonosának, Kasztnernek volt a
barátnője.
Ez a Kaszlncr hirtelen clszegényedett, majd
később mint napszámos próbálta megkeresni
kenyerét, azután egyszerre eltűnt Pozsonyból,
állítólag meghalt. Kasztncr nővérénél, Máriá
nál lakott hosszabb ideig a szőke kasziroskisas.szony, a Vödricze-utca 9. alatt. Itt is azt
mesélte, hogy előkelő családból származik, de
fiatal korában elrabolták szüleitől és cirkusz
ban lépett föl.
A 77iernsia-kávéliázban már nem nagyon
emlékeznek a szép szőke Micire, annál jobban
a Sétatér és Háttér sarkán levő Corso-kávcliázban, ahova sűrű i jártak katonatisztek, itt
ismerkedett össze Lederer Gusztávval is. Ké
sőbb a Vödricze-utca 34. szám alatt lakott egy
özvegyasszonynál, Wollmútiménál. Az asszony
még ma is emlékszik Micire, aki francia órá
kat vett liázitanitólól és gazdag barátja gon
doskodott az anyagiakról. Miéi itt is elmondta,
hogy jó családból való leány és azt mesélte,
hogy régebben színésznő volt, de azután meg
unta ezt a pályát.
A Convent-utca 12. számú háziján a házmes
ternő, Dorgovils Eugénia, elmondja. Lodererékről. hogy a két Ledercr-flu közül talán
még a Sándorral volt több baj. Gusztáv érett
ségi után rögtön a frontra ment, azután a
kommün után katona maradt, aktiváltatta ma
gát, le sem szerelt. Az apjuknak szabóüzlete
van a Védcölöp-utcában, kissé beképzelt embe
rek. Lcderr Gusztáv anyja mindig nagyon
büszke volt az ö hót tisztfiára.
Azután nagyon szerették a pénzt.
Az öregur nagyon fösvény, de neki nincs is sok
szava a háznál. A három leány közül kettő
környékbeli tanítóhoz ment feleségül, a har
madik pedig még leány. Ez az Ica, kérem, na
gyon sokat volt Pesten, majdnem mindig ott
tartózkodott...

BesaéSgeíés a gyHKas
r.saMfegijaiva!
Mfisöesaeií az asszony, ez a „eilísfJUaage" az oka...
A házmcstcrinó elbeszélése utón fölmentünk
1 A’dci'erékJiez. Lederer János neve mellett,
még egy névjegy’ van kitéve az ajtóra, Rudolf
ffajek lanitóé, ez az egyik I.cderer-leány férje.
Egy fekete, hátrafésült hajú, alacsony fiatal
ember nyitja az ajtót, mogorva arccal, gyanús
tekintet tél. Lederer János, Lederer Gusztáv
öccse, fiat szobában laknak Lcdcrcrék, mind
a hat szoba egyszerű ízléssel van berendezve,
de meglátszik, hogy jómódú emberek lakják.
Megkérem, hogy vezessen be. Lederer Gusztáv
volt lakószobájába. Kis. keskeny szoba, az
egyik falon, az íróasztal fölött, Lederer Gusz
táv apjának régi fotográfiája, a másik falon
pedig fényképföl'vételek Lederer Gusztávról,
mint futballistáról. Legalább 10 ilyen kép lóg
a falon. Lederer János beszélni kozd:
Nagyon .szerette Miéit és mi éreztük, hogy
ő lesz a végzete.
Közben bejön a húga., Lederer Ica is a szo
bába. Kis alax'sonynövéöii leány, nem mond
ható szépnek, ö is beleszólt a beszélgetésbe:
— Mi mindent, amit, töltök kaptunk, beszol
gáltattunk r rendőrségen. Mi leányok, finom
fehérneműt, az apáin pedig szipkát. Izapott
tőlük. Mindent odaadtunk Gara.v tanácsos ur
nák. Mi semmiről som lehetünk. Tessék elhinflii,
nz asszony az oka mindennek, ez a Gihschlauge.

Meghivő szives megtekintésre
5110 drb 200/300 nagy
ságú tartós szőnyeg 390.000 K
Kitűnő paplanok . . . 299.099 R-tól félj,
u. in. férfi- és női szövetek, vászon
ős dumastáruk eredeti gyári árukon

ELigs&t ás TArsa
Budapest, Kfcáty-utcst 32. sxAiw aSatt
Vigyázat!
Címre figyelni!
Nem saroktlslet!

Most azután bejön az apa, Lederer János.
Hatvanosztendős, tuladunai tempós öregember,
kis ősz vágottózakállt, nagy bajuszt viseL Nyu
galma most sem hagyja cl:
— fiát már megint a fiam miatt zaklatnak!
Mit tehet róla kérem a szülő, ha a fia elzüllikf
Mi nem erre neveltük. A mi házunkban rosszat
nem látott, tóniittattuk, iskoláztat tűk. becsüle
tes embert akartunk belőle faragni és mosta
náig azt is hittük, hogy becsületes ember a zni
fiunk. Mindennek, az asszony, az a. bestia az
oka. — kezdi, az öreg Lederer is szidni a menyét.
— Mindig mondtam a fiamnak:
Ne vedd el ezt a női, Guszti, meglátod, rá
fizetsz majd.
A másik szobából sirás, zokogás hallatszik.
Egyszerre csak beesik az ajtón egy ősz, öreg
asszony, Lederer Jánosáé. öt viselte meg leg
jobban a tragédia. Sírása egy percig sem áll
el, látszik, hogy napok óta nem aludt, nem is
tud összefüggően beszélni, lerogy az egyik
székbe és csak itört szavakat zokog:
- Az én szép Guszti fiam gyilkolt... meg
ölte a fiamat... ez a bestia... ez a közön
séges kódis kaszirosné...
Hirtelen kiegyenesedik, föl ugrik a székből
és elkezdi átkozni a menyét.
Érdeklődtünk még a Pozsonyi Torna Egylet
nél is, amelynek egyik legjobb játékosa volt
Lederer Gusztáv. Sporttársai a legjobb véle
ménnyel. vannak a Lederer-fiukról, főleg Gusz
tiról, aki a PTE futballcsapatában, mint bal
szélső működött, és a pozsonyi futballközönség
közkedvelt játékosa volt. Abszolút szolid em
bernek ismerték.
Sportkörökben „Léda'* volt a becéző neve,
azt mondják, hogy példás magaviselelü sport
ember volt, éppen ezért keveset is ivott és
éjszakázott.
Korda Tibor.

^PYRAMIS**

Angol bőrbutorok
ésuebédlöszékek

MAGYAR FOLDUIRTOKOSOK ÉS FOLDUERLÖK
KERESKEDELMI RÉSÍZ VÉH VT ARS A£ AC A

kényelmoe formák, ránk JómtnCségü kívHelbcn

BUDAPEST, VI. KERÜLET, TERCZ-KORÜT tWD. SZ.
Gabona-, vetőmag-, műtrágya-. gyapjú-, mű
szaki-, mezőgazdasági gép-és bankosztály

Kendi Antal
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(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap már
csöndes volt a főkapitányság sérülési osztálya,
ahol a Lederer-gyilkosság ügyében másfél
hétig nyomoztak. A nyomozás iratai már az
ügyészségen vaunak.
A nyomozást, természetesen, sok részletre
kell még kiterjeszteni. Ezért,
szükségessé vált a Lederer-csaíád lepecsé
telt lakásának újabb átvizsgálása.
A lakásban eddig csak egyszer, az első napok
ban tartottak fölületes házkutatást. Azóta
annyi gyanús körülmény merült föl, hogy a le
pecsételt lakásban alapos, nagy házkutatást
akarnak tartani. Vasárnap előzetes megbeszé
lések után elhatározták,
hogy a főkapitányság ás a katonai, illetve
csendőrségi nyomozó hatóságok kedden
együttesen tartják meg a nagy házkutatást.

A nemzetgyűlés
Kedden

semmisíti meg

a Képviselői KizárásoKat
Az eHenzáM c§a& a váiasztójog tárgyalá
sára tér vissza a parlamentbe
(A Reggel tudósilújálól.) A nemzetgyűlés nui délelőtt 11
órakor ülést tart, amelynek napirendjéről, valamint a
Ház legközelebbi föladatairól
Scltovszky Béla,
a nemzetgyűlés elnöke, így nyilatkozott A Reggel munkai
társának:

— Hétfőn reggel egy napra elutazom a fő
városból éó így a hétfői ülésen nem is elnö
kölhetek. Éppen erre való tekintettel Zsitvay
Tibor alelnöfz urat kértem, meg arra, hogy
helyettem elnököljön és
jelentse be a nemzetgyűlésnek, hogy a
házszabályok békeszaka szónak alkalmazása
ügyében csak a keddi ülésen fogom kifej
teni álláspontomat.
llétion egyébként formális ülés lesz, amelyen
Temesváry Imre, a költségvetés előadója ter
jeszti elé a pénzügyi bizottság munkájáról
szóló jelentését, z/ költségvetést a keddi ülés
napirendjére fogja kitűzni a Ház, vagyis
kedden már nyolcórás ülésen kezdődik meg a.
költség vetési vita, amely véleményem szerint
legalább 8—10 napig fog tartani. Közben nem
zetgyűlés elé fog kerülni a választójogi tör
vényjavaslat, amelyet elörcláthaitóan a köz
igazgatási, közjogi és igazságügyi bizottság
együttesen fog tárgyalni. A nemzetgyűlés
további munkarendje attól függ, hogy a költ
ségvetés megszavazásának idejére betejeződik-o
az uj választójog bizottsági tárgyalása. Ha
igen, akkor
nyomban a költségvetés után a választójogi
javaslat kerül a Ház napirendjére,
míg ellenkező esetben néhány kisebb javaslat
tíugyalúsa előzlioti meg a választójogi vitát.
Munkatársunk most megciulitetto néhány napiliapnuk
azt n hírét, hogy a parlamenti béke biztosítása céljából
a házclnök
púrtközl konferenciát
készül összehívni, anicljj a szavaxát titkossdodnaJt ügyé
ben ts hiva’na volna véleményt formálni. Erre vonatkor
zónn a házolnök a következőket mondotta:

— A pártközi konferencia összehívásának
tervéről semmiféle tudomásom nincs, Ettől
függetlenül remélem azonban, hogy
a parlament tanáeskozásaiuak zavartalan
ságát sikerülni fog biztosítani,
A házszabályok békeszakaszának alkaLmazáfiáréD a ház*
elnök nem óhajtott nyilatkozni, A Reggel munkatársának
megbízható értesülése szerint azonban
teljesen elintézett kérdésnek tekinthető az, hogy
Scitovszky házolnök javaslatára, a nemzetgyűlés többségc, kedden délelőtt meg fogja semmisíteni a kép.
viselői kizárásokról szóló határozatot.
Arru a kérdésre vonatkozóan, hogy a passzivitásba vo
nult ellenzék ezok után vissxafér-c a parlamentbe és résit
fog-e venni a költségvetés vitájában, az ellonzcknek egeik
tekintélyes tagja a következőket mondotta A R ggcl
munkatársának:

— Egészem bizonyosra vehető, hogy
a költségvetési vitában a passzivitásba
vonult ellenzéknek egyetlen tagja sem fog
részJvenni.
Nemcsak hogy nem kórüwk tehát az amoesztiából, hanem még a kizárások maximális 25 ülés
napjának letelte után is csak abban az esetben
térünk vissza a parlamentbe, ha időközben
megkezdődik az uj választójog bizottsági tár
gyalása.

STOEWER
at írógépek királya

Kérjen ajánlatot a vezér
képviselettől: V, Vilmos
csázzár-ut 60.
Telefon 4R-S5

aReccel
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Negyedmilliárdos végrehajtás
az Kszterltózy grófok mádi kastélyában Ostenburg őrnagy
etten,—negyedmittiarflos kártérítési pör Eszterházy Lujza
gróhuö, Ostenburg menyasszonya ellen
Kedves Király!
(A Reggel tudósítójától.) Nogyedaiilliárdos
JprUis
elején Kohu Igazgatónak a n:.dtnldd ren
kártérítési pór indult meg szombaton a buda
dezése
végett
egy nagyobb összeget átutaltam, Na
pesti törvényszéknél Eszterházy Lujza grófnő
gyon Itírlck, Kohlt igazgatóval haladckfalanul érintellen, rrkinek nőve nem ismeretlen a ny ilván os
l.c.zésbe Idpn’, hogy ez <i; ügy végre rendezhető
ság élőit. Az 1921-i királypuccs után sűrűn
lényen,
emlegették mint Ostenburg övnagy meny
Mád,
Szirélycs üdvözlettel
asszonyát. Az ellene most kezdődő pör előz
Ostenburg
ményei még a királypuccs idejébe nyúlnak
ajánlott
levelet irt
dr.
most
már
Király
vissza, amikor Ostenburg őrnagyot hűtlenség,
felség-sértés és lázadás miatt elfogták. A grófnő Kölni Józsefnek és a levél tartalmát úgy
ezekben az izgalmas uapokban fölkereste dr. Eszterházy grófnővel, mint Ostenburg őriiagygyal közölte.:
harasztosi Király Ferenc ügyvédet
Költségjegyzéksui tekintetében senki mással, mini
— Eszterházy Lujza, grófnő vagyok — mon
dotta —a letartóztatott Ostenburg ezredes
i}'j)j[e.lci.r.ottel nem tdroi/alok. Hivató somunk meg
csúfolása és méltóságomon aluli volna, ha ügyvédi
menyasszonya és arra kérem Önt, vállalja cl
tövékenysé-geuiot üzleti porti-ka módjára jogosulal
vőlegényem védetrné-i.
.Király dr. ügyvédi meghatalmazást Íratott,
hm h'in.taillk ezcmcljjck düniósc, vagy /.láve aUmjtt
alá a grófnővel, aki ettől kezdve szinte nap
i'hi bocsútanám, akik — mint ön mondja -- a kö
nap után fölkereste irodáját Ostenburg ügyé
vetelések eredetét, azok jogosságát és nagyságát
ben, az ő meghatalmazottjaiként tárgyalt, le
liqitidúlás előtt átvizsgálják. Egyébként, ha velem
velezett az ügyvéddel és a készkiadások födőérintkezni óhajt, fogcdóóvdnt alatt irodámban rr:,
zésére 500.000 koronát adott. Az Ostenburg ellen
tb’.kczticrc
Tisztelettel
megindult eljárás azóta teljesen megfeneklett.
Dr.
haraxitosi
Kirtiiy /'<
És bár a per törlés, amelyet a királypuccs pol
ügyvéd
gári résztvevőinek ügyében az elmúlt év tava
szán elrendeltél:, a katonai vádlottakra nem
Hiábavaló volt minden rábeszélés,
terjed ki,
az ügyvéd nem akart Kohu úrral, EszterOstenburg őrnagy jelenleg is háboíiiatlaés Ostenburg őrnagy meg
hány igrófék
'
nul él az Eszterházy grófi család mádi
bízottjával alkudozni,
birtokán.
úgy hogy az ügy végül választolt bíróság ele
E bünpörön kívül Ostenburg és Eszterházy került, amelynek elnöke Kövess fícla dr., tagjai I
Lujza grófnő anyja, özvegy Eszterházy .lánosné
grófnő más ügyek vitelével is megbizták Király
Ferenc ügyvédet, n intézte Ostenburg és
Eszterhiizyék pőréit a Star- és Corvim
filmgyárral szemben, azután a. PctöH-iilm^ ügyé
ben is. Amikor Király mindezeket befejezte.
.1923 december 31-én. elkészítette részletes
ügyvédi költségjegyzékét, amely végeredmény
ben a következő tételekbőlállott:
(A Reggel tudósítójától.) Nemcsak azoknál,
Bűnügyi védelemért----- — — ly.OOü aranykorona
akik személyesen ismerik, de a közönség köré
5!í késedelmi kamat-------7’ifl
ben is amely a sajtón keresztül figyeli Ma gyar Status ügyekért —----------- 4.0(W
ország főbiztosának működését, őszinte, sajnál
5% késedelmi kamat-------*5n
kozástkellett Mr. Emiik váratlan megbetege
Anyagi ügyekért — —---------- 1-000
dése.
Vasárnap
elmentünk a Fasor szanató
késedelmi kamat----- — —
riumba,
ahol
a
főbiztos
pihen. Senkit sem bo
öi-zeseu
•- l'í.025 aranykorona
csátanak be hozzá, jóllehet úgy hivatalos kö
Eszterházy grófék és Ostenburg őrnagy nem rök, mint Mr. Hniilíi ismerősei sűrűn érdek
sokallták a 16.000 aranykorona ügyvédi hono lődnek a főbiztos egészségi állapota felöl, csak
ráriumot és 1921 elején kijelentették, hogy azt Mr. Tyler kivétel e szabály alól, aki naponta
•rövidesen ki fogják fizetni. Ehelyet t azonban az fölkeresi főnökét és barátját. Dr. Szőllösy
törtónt, hogy Ostenburg őrnagy egy csipke- Lajos főorvos,
gyűjteménnyel jelent meg az ügyvéd- Irodájá
v> főbiztos kezelőorvosa, nagyon meg vau
ban és e szerinte Eugénia francia császárnétól
elégedve Mr. Smifh gyógyulásával.
származó cí-ipkegvíijlemóu} i ajánlotta föl ho
norárium gyanúul. Király F’orenc fölkereste Érdeklődtünk a szanatóriumban, meddig tartSteiner Lajost, az ,z-'r;/«t-muzeu.m becsüsét ós hat meg a főbiztos betegsége és a következő
Györgyi Kálmánt, az Ipar miivészeli. Társulat választ kaptuk:
igazgatóját, hogy
szakértői
véleményüket
— A főbiztos ur jóformán teljesen vendben
kérje. A két szakértő alaposan megvizsgálta a van már, valószínűleg 8 nap múlva elhagyja,
gyűjteményt és égjmá.-dól függetlenül megál a szanatóriumot, hogy az Adria mellé utazzon
lapította, hogy a z's'pkéke.t nagyon nehéz érté pihenni. Kél heti üdülésre lesz szüksége és
kesíteni és legjobb cselben 500 dollárt lehet
három hét után ismét átveheti hivatalát,
érte kapni.
. A kedvezőtlen szakértői vélemény után az A főbiztos urnák semmiféle szervi betegsége
ügyvéd visszaadta a. gyűjteményt Ostenburg nincs, orvosságot nem kap, diétát nem tart,
Őrnagynak és ajánlott levélben sürgette a költ- csak' idegei merüllek ki a. túlfeszített munkától.
ségjegyzék kifizetését. Erre azután váratlan for A szanatóriumi nyugalomra azért volt szük
dulat történt: Király dr. levelet kapott Kohn sége, mert Kclenlicgyi-uti lakásában nem. volt
József Aggteleki-utcai tőzsdeügynöktől.
meg a kellő ápolás és ott mégis csak ioglalkoKohn azt írja, hogy neki, mint az Eszterházy-csalúd anyagi ügyei intézőjének, fölh a It!) ma zása van. hogy a költségjegyzéket
hdiilvizsgálja, annak kiegyen ütéséről tár
gyaljon
és barátságos eszmecserére a^ Népopera-kávéházba invitálta. t>7 ügyvédet. Király dr. eleinte
van„ __
szó
azt bittó, hogy valami rossz tréfáról
.
és nem is akart válaszolni, de másnap ezt a le
velet kapta Ostenburg őrnagytól:
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Metzler Gusztáv dr. és Melzer István dr. ügy
védek voltak. A választott bíróság múlt év
nowetubcr 9-dn hirdette ki Ítéletét, amely úgy
szólt, hogy özv. gróf Eszterházy Jánosné 11QU
aranykoronái 15 nap (dalt, Ostenburg Gyula
11.500 aranykoronát. 15 nap alatt tartozik végre
hajtás terhe melleit Király Ferencnek megfizetni. Eszterházy grófné ki is fizette az llü'i
aranykoronát az ügyvédnek, de Ostenburg őr
nagy nem fizetett. December 24 volt a fizetés
utolsó napja, okkor Ostenburg halasztást; kért
és ismét fölajánlotta a. csipkegarniturát. Király
dr. nem fogadta cl. hanem azt kívánta, hog>
gróf Eszterházy Jánosné és Eszterházy Lujza,
grófnő vállaljanuk a tartozásért kezessége!,
amit viszont Ostenburg utasított vissza. Az
ügyvéd erre végrehajtást kért Ostenburg őr
nagy minden föltalálható vagyonára. A sze
rencsi járásbi róság elrendelte és december
81.-én foganatosíttatta a végrehajtást.
A végrehajtó megjelent Eszterházy gróf ék
mád! kastélyában, ahol Ostenburg vagyona
ként mindössze 3 lovat sikerült lefoglalnia,
de utóbb Eszterházy gi’ófné igénypört indított
azok visszaszerzésére. A végrehajtó és a kísé
retében levő Fejes László dr. tokaji ügyvéd
megkérdezték Ostenburgtól, Acf van a csipke
készlet, amelyet volt ügyvédjének néhány nap
elölt még fölajánlott?
— Túladtam rajta! - - válaszolt Ostenburg.
Miután a végrehajtás ciídinénytolenül vég
ződött Király Ferenc dr. kártérítési port indí
tóit Es'.lcrkázy Lujza, grófnő ellen, akitől
annak; Idején meghatalmazást kapott vőlegénye
védelmére. .\ kereset azzal vádolja Ostenburg
őrnagyot, hogy vagyonát elvonta a végrehajtás
elöl és arra kéri a törvényszéket, hogy
kötelezze Ostenburg volt menyasszonyát
Eszterházy Lujza grófnői, mintegy 15.0011
aranykorona ká rtéritésre.
í’&tcs István

Smith főbiztos, aKi „nagyon szófogadő beteg”,
már soKKal jobban érzi magát '

♦*

«»

Szonisházy István ugy » mngn, mint, egyetlen
loánya, EJly nevében megtört szívvel, tanácsta
lanul az Isten szörnyű aknrntAban. Jelenti, hegy
szerencsétlen, örök niartiromsúgot élt felesége,

a
I

I

Szomaházy Istvánná
szül. Szigethy Jolán
n hó IS úti, huruiiucóvl búza:,Míg után, melynek
ulukIcd pjjlanulát. cstilndjnnak szentelte, hirtelen
visszaezárnynlt. halott fiúhoz. RáwvétlAtogal ások
uicllőzóüét kZrjük. A törnek Időpontját később
közöljük.
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Lenyelt egy csomó gombostűt
mert megutálta az életét
ÉfletvesxéSyes sérU9ések5<el szfiEHtották
a Rókus-káíc’íiáübai Jancsó firfla vareöllányt
(A Reggel tudósítójától.) Különös módon kö
vetett el öngyilkosságot Jancsó Ida 23 éves
volt varróleány, aki a llózsu-uteában lakott.
Jancsó Ida vasárnap délután sápadtan támolygott ki az udvarra ott összeesett és csak
ennyit mondott:
— Megöltem magam!
Rögtön kihívták a mentőket, akik az első pil
lanatban azt hitték, hogy valamilyen ismeret
len mérget vett be a leány. Már gyomormosást
akartak alkalmazni, amikor .Jancsó Ida nyö
szörögve mondotta meg, hogy vele mi történi.
Lenyeltem egy egész csomag gombostűt
A tszerenc,‘•étien leányt azonnal bcszálJitoítáA
a ltok us-kór házba és u különös öngyilkosság
ról értesítették a rendőrséget is. A kórházban
megvizsgálták a leányt és megállapították,
hogy valóban egy csomó gombostűt nyelt le.
Csak fájdalomcsillapítót adhattak neki és a.
főkapitányságnak azt jelentetlek, hogy az ön
gyilkos élet veszedelmes állapotban, van. de
azért kihallgatható. A rendőrtiszt viselőnek
Jancsó Ida rövid vallomá-t. (dl:
Varrónő voltam még a mull év végén,
de nem. tudtam megélni,
niegutaláltani inngairut és ezért kétségbe
esésemben lenyeltem a nálam levő csomag
gombostűt.
A kórházban a konzíliumra egybegyült or
vosok úgy határoztak, hogy mu délelőtt
megoperálják a lcá.nyt és miitóti utón veszik
ki ti gombostűket.

világliirü amerikai

JftZZ ®MU
ütemeire kizárólag az úri közönség láncol
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Naponta párisi ttnnroaleít!
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zott hivatalos ügyekkel. A főbiztos nagyon
..szófogadó beteg , itt a szanatóriumban nem
törődik a. külvilággal, könnyű regényeket, an
gol lapokat olvas és mindennel nagyon meg
van elégedve. Csak egy vágya van: minél
előbb visszatérni az Íróasztalhoz, amely mellett
) • a pb. os x ra i dól g q : p tt.

Záróra hétfőn, y;tzerdún és pénteken
reggel 3P® órakor

Ne ííitsön

cr-ak a logjobh poro^r. nzónhöl préselt kl>.
70M) kalórián K.G. az.ar. a közismert békebeli
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Kérje mindenütt!
Az
brikett a legértékesebb, legtakarékosabb
fűtőanyag; tizállltásánAl leprts ucm fordulhat elö!
Jíugyarorsziig nagybani föchírimítója

Haas K&W KemketitóM Rt.
Budap; st V, Akadí mln-utca «. Tclcfou 4., !•.’

aRecgel

1925 január 19.

Bethlen és Vass
minisztertanács utáni vitája a választójog titkosságáról
(A Reggel tudósítójától.) Tekintettel arra,
hory a költségvetés parlamenti vitája, az el
lenzék távollétében, Scitovszky házelnök véle
ménye szerint is csak legföljebb 8—10 napig
tarthat, Rakovszky Iván belügyminiszternek
most már gondoskodnia kell a 'választójogi tör
vényjavaslat mielőbbi benyújtásáról és így
s minisztertanács pénteken már véglegesen
dönt az uj választójog alapelveiről.
Amnak ellenére azonban, hogy az uj választó
jog hivatalosan csak pénteken kerül a minisz
tertanács napirendjére,
a szavazás titkosságának kérdése már a
múlt heti minisztertanács utáni fesztelen
beszélgetésben is élénken foglalkoztatta a
kormány tagjait.
A Regtjcl munkatársának értesülése szerint
Vass József népjóléti miniszter hozta szóba
a pénteki minisztertanács után ezt a fontos
kérdést.
Előrebocsátotta, hogy a kormány tagjainak,
mint mbidcn kérdésben, ugy itt is szolidárisak
nak kell lenniük egymással és éppen ezért el
var. szánva a nyílt szavazás megszavazására
is. mégis minden tekintetben
kívánatosnak tartaná, lia a kormány v;>
íasztójogi javaslata nem a nyílt, hanem a
titkos szavazásról tartalmazna intézkedést,
■ -»•

Idősebb Chorin Ferenc állapota
válságosra fordult
I
í

Életveszélyes tolongás a temetésen — A tömeg letaposta a síron

a koszorúkat

A legjobb
egyfölvovásos bohózat

várain
vendég
háromnegyedórai kacagás
Béfoeffl
Kaffantéban
R agy mező-utca 17. Telefon 17 97
Előadás kezdete félki lenékor

nem is kincseiéért, rongy kis földi javakért olyan kegyet
len gyilkosságra volt képes, amire alig találunk példát.
Kötelességünk, hogy
o simái fogadalmat tegyünk, hogy kiküszöböljük tár
sadalmunkból azokat, akikhez nincs bizalmunk.
A gyászoló csuládhoz Intézett ezután gyöngéd szavakat,
hogy vigasztalja éket az a tudat, a társadalom azokat
fogja becsülni, akik dolgos tagjai.

ami nemcsak a külföldön tenne jó hatást és
nemcsak a passzív ellenzék részt vételét biztosí
taná a költségvetési vitában, hanem a közvé
A beszéd nagy hatást tett, a szorongó, rop
lemény jelentékeny részének helyeslésével is pant tömegre, emelyet ez a beszéd néhány pil
találkoznék. Az egész ügyet továbbra is nyílt lanatra megfékezett. De még a gyászoló család
kérdésnek lehetne meghagyni, ha tehát a nem el sem távozhatott, amint behantolták a sírt,
zetgyűlés többsége a javaslat, intézkedése elle
nére is a nyílt szavazást iktatná törvénybe,
a tömeg a sir felé hömpölygőit, a koszorú
kat letaposták a kiváncsiak és a sírásók
a felelősség ezért nem a kormányra, hanem
alig tudták elhárítani, hogy a tolongásban
a nemzetgyűlésre hárulna.
sokan a szomszédos nyitott sírba ne esse>
nek.
Ha pedig a titkos szavazás hívei kerekednének'
fölül, ennek veszedelmét az általános szavazati A rendőrség, amely azon igyekezett, hogy a. te
j jog
szűkítésével lehetve csökkenteni. Vass mi mető nyugalmát energikusabb föllépéssel ne
niszter
fölszólalóba után a kormány több tagja ! zavarja, csak hosszas küzdelemmel tudta eltá
l hozzászólt
ehhez a kérdéshez — legkevésbé M.a- volítani a közönség sűrű sorait. A kitódulók
yer miniszter idegenkedett a népjóléti mi visz- I hangosan tárgyalták, hogy ilyen temetése még
tér javaslatától —, a vitának pedig Bethlen Valérián ezredesnek sem volt. Egy főpincér
István gróf miniszterelnök fölszólalása vetett buzgón közölte, hogy itt volt az egész Kálvá
véget, aki kijelentette, hogy
ria-téri Scheiring-kávéház. Kodelka törzskávé
háza, az egész személyzet, a törzsvendégek és
meggyőződése ellenére nem terjeszthet tit
a. meggyilkolt kedvenc zenekara, a Róna Géza
kos szavazásról intézkedő javaslatot a nem
bandája. A sokezernyi tömeg süni rajokban
zetgyűlés elé.
húzódott a város felé, de a villamosok majd
üresen robogtak a síneken, mert a teme
Politikai körökben nagy jelentőséget tu laj- nem
publikuma,
a szörnyű gyilkosság őszinte
tés
doni tornak ennek az érdekes es bizalmas eszme publikuma — gyalog
jött és gyalog megy.
‘ cserének, mert ebből nyilvánvaló, hogy a tit
} kosság legalább
részbeni érvényes ülésének
l ügyo a kormányon belül is támogatókra talál.

Vádbeszéd Kodelka
(A Reggel tudósítójától.) Az a mérhetetlen
Izgalom, amelyet a szerencsétlen Kodelka
Ferenc borzalmas meggyilkolása keltett, óriási
tömegeket vonzott az áldozat maradványai
nak temetésére. Vasárnap délutáni Vád órára
volt, kitűzve a temetés, do már kora délután
a kiváncsiak ezrei
lepjék el. a Kerepesi-uti temető halottasházá
nak környékét, A rendőrség rendkívüli nagy
készültséggel vonult ki s a hosszú kordonokkal
már a szertartás megkezdése előtt is alig
tudták visszatartani a közönséget a ravatal
helyétől. Nemcsak az utakat és térségeket,
hanem a környező sirtáblákat is ellepték a
várakozók. A közönség leginkább a szegény és
egyszerű lakosság köréből verődött* de nagy
szómmal voltak láthatók drága prembundás
nők és vékonykoszlümös leányok; lámpafény
hez szokott rizsporos arcok és fázlódó, roman
tikus masamódok, varróleányok. A kordonon
csak a gyászoló családot bocsátották be. Do
minduntalan igyekezett a tömegen átjutni eg.vcgy izgatott hölgy.
— Én is hozzátartozó vagyuk! — mondották
türelmetlenül, de kevés eredménnyel. A halot
tas ház elé csak a hentesek és mészárosok
ipartestületének küldöttsége jutott a fekete
fátyolos, husvörös testületi zászlóval, Fnvózenekar is várakozott itt, csillogó instrumentu
mokkal, do szerephez nem juthatott, mert
ahogy a menet megindult,
a tömeg a zenekart mindjárt elsodorta.
Ihmn a halottasházban gazdag pompával
emelkedett a ravatal. Díszes érokoporsó zárta
magába a szegény Kodelka földi maradványait,
amiket a nyomozás föllclhctctt. A drága érc
koporsót már korábban , leólmozták, födelén
fekete belliik: Kodelka Ferenc élt 38 évet.
A ravatalt valósággal elborították a díszes
virágkoszoruk. A legszebb fehér rózsakoszom
a koporsó födelén feküdi, fehér szalagján ezzel
a. föriníesal:
Szeretett elvált férjemnek — Kodelka
Férencné.
Körül a családtagok számos koszorúja, külön
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egy. a hontexiijartcstaletiiő] és a Már. igazga
tóságának BX. osztályától. Aki bejutott, min
denki az áldozat elvált feleségét igyekezett
látni,
a kegyelet még itt bent, a szertartás alatt
is csak másodrendű kérdéssé lett.
A barna, kissé móléit Kodelkáné kisírt sze
mekkel, őszinte fájdalommal állt a koporsónál,
a halott fivére, Kodelka Lajos támogatta.
Mellette a halott nővérei. Ilona, férjezett
Schuck Námdorné és Kodelka Annus. A gyász
szertartást Lintncr Ákos józsefvárosi plébános
végezte s a józsefvárosi plébánia dalárdája
gyászdalokat adott elő.
— Az ott Kodelka anyja — mutat a kiván
csiak tömegéből ogy hölgy a gyászolók egyi
kére.
— Az nem lehet, szülei rég meghaltak — felel
egy másik nő.
— Én biztosan tudom, ismerem!
— tán is tudom, én rokona vagyok.
- Maga rokon? Azt mindenki mondhatja!
Egy szelíd férfi választja el a két nőt, akik
már majdnem összevesznek. A pap és segéd
lete már kivonultak,
egy rendőrtiszt hangosan fölszólítja a kö
zönséget, hogy mindenki távozzék a koporsó
mellől, de senki se mozdul.
A rendőrök többszöri fölszólitás után is alig
tudják a ravataltól eltávolítani a közönséget.
Amikor pedig a koporsóval kiérnek a halottas
ház előtti térségre,
a tömeg egyszerre átszakitja a rendőrkor
dont, elsodorják a gyászoló családtagokat
is. Valósággal életveszélyes tolongás kelet
kezik. a sirckat letapossák, elbukott gyer
mekeken és nőkön gázolnak át, heves szit
kok és szóváltások, hangos lármával tolong
a több ezernyi tömeg.
A rendőrség erősítést kap, háromszor. is meg
kísérli, hogy gátat vessen a tömeg elé. és csak
a legnagyobb munkával és tapintattal sikerül
súlyosabb botrány elkerülésével a sir körül egy
kis szabad térséget biztosítani. A sir a IX.
utón várja a halottaskocsit, Radó Gyula és
Rolmayer Aladár sírja inellett. A szertartás
alán itt a hon lesi partéstul et dalárdája, majd
a gyászoló család barátja, Kronstein József, a
Hadigondozottak Országos Szövetségének fő
tisztviselője lép a nyitott sírhoz és beszédet
mond.
— Hiába hóJitotU meg az ember n tarmów.ot orűll —
mondja
. hn önmagát nem tndta megfékezni. Népek
akarják egymást lotipornl. uz egyesek anyagi előnyökért
orőszjikoekodnak, a dologtalao. lóha élet akar diadalmas
kodni. Do ha van még lolkllstncrote a társadalomnak, ezt.
az örvényt meg keli állítani, érvényesülnie kell az Igazi
krisztusi Rzorotctnek. Hz a kirénnfi-g inkád föl szivünkben,
amll.or
egyenruhába bujtatott emberi szörny ée a gyöngébb
nemhez tartozó, magát nőnek nevező szUrnyetog

TGánvi-bittoi* tartós!
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, (A Reggel tudósítójától.) Politikai és társa
dalmi körökben nagy
részvétet
keltett
a hir, hogy Chorin Ferenc, a magyar jjagy
iparnak és a magyar szabadelvű korszaknak
ez az igen értékes és érdekes reprezentánsa,
betegen fekszik lakásán. Betegségének első
komolyabb tünetei már januárban jelentkez
tek, do orvosai remélték, hogy magas kora,
ellenire, megbirkózik a betegséggel.
Ez a remény napról-napra fogyott s mára
a minimumra csökkent
A beteg állapota ugyanis az utolsó huszonnégy
órában
válságosra fordult és fölgyógyulásában ; orvosi tudomány már alig bízik.
Az ütőérelmeszesodés báirtalmait súlyosbítja,
hogy a betegen az utolsó napokban a tüdő
gyulladás tünetei is jelentkeztek, ami nyilván
a hosszas fekvésnek a következménye. A sza
pora pulzus nem hagy fönn kétséget az iránt,
hogy a tüdőgyulladás komoly stádiumba jutott.
Mindezek az aggasztó jelenségek a beteg ágya
köró gyűjtötték a legközelebbi hozzátartozóit.
A 83 éves öregur ágya mellett állandóan ott
itaríózkodnak orvosa, dr. Diabclla Géza egye
temi tanár, lia, ifjabb Chorin Ferenc, továbbá
vejc. dr. Heínrich Antal és ennek felesége,
dr. Gáspár Sándor és felesége. Az állapot igen
súlyos voltára való tekintettel táviratilag hív
ták haza Debrecenből leányát, dr. Benedek
Lászlónál. De otít virrasztanak gondolatban
mindazok, akik tudják, mily értékes szolgála
tokat tett Chorin Ferenc a magyar iparnak,
amelynek mint a Gyász elnöke, egyik vezére,
sőt sok tekintetben úttörője is volt. De vissza
fojtott lélegzettel lesik a beteg ágya mellől
érkező híreket azok is, akik vissza emlék őznek
azokra a harcokra, amelyeket Chorin a kép
viselőházban, majd a főrendiházban küzdött
végig, sokszor a kormány mellett, de talán (még
többször a kormány ellen.
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Estélyi télikabát

K 2500
Estélyi bunda
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aHeccel
azt eszközölni, hogy mi eddig vesztegelt,
Ivagy
mozdulatlanságában megmaradjon, nem nagy
mesterség. Nehéz a politika mezején csak két

— Kosztümös menyegző Londonban. Amint
A Reggel-nek Londonból jelentik, e napokban
tartották meg katolikus rítus szerint Lichtenstcin András herceg és Brunner Halomé kis
asszony esküvőjét. A nyolc koszorúslány
középkori kosztümben jelent meg az esküvőn.
A vőlegény násznagya, Erdődy Ferenc gróf\
középkori, nemesnek volt öltözve. A meny
asszony masszív arany csipkéből készült ruhát
aranylevelekböl vert, koronát, arany fályolt
viselt. Esküvő után a Claridge-szállóban foga
dás volt, amelyen az osztrák és a magyar kö
vet. is megjelent.

dolog s ez: megindítani vagy megállítani a
mozgalmat.

Miniszterelnökök,politikusok
és egyéb nagy- és kisméltóságos
urak emlékkönyvébe
Irta: Báró Eötvös József —

NÉMELY POLITIKUSOK s pedig éppen
olyanok, akik magukat kiválóan gyakorlatiak
nak tartják, úgy járnak el, mintha a nép
többsége gazemberekből állna és ezért a kor
mányzásnál csak az emberi természet rossz
hajlamait kellene számiba vennünk.

Ha a népek életét (mélyebben tanulmányoz
zuk, az egyes kivételek dacára, azon meggyőző
déshez jutunk, hogy valamint az egyes, vgy a
népek életében minden erkölcstelenség végre,
megbosszulja magát és hogy a, legnagyobb
politikai ügyesség, amely az emberek rossz
hajlamaira számit, bűneikre, gyengeségeikre,
támaszkodik, nem tarthat fel oly államot,
amelynek vezérelvei a becsületes emberek er
kölcsi érzetével ellentétben állnak.
Vajon azok, kik könyvekben s hírlapokban
újra hirdetik a tant, hogy a népképviselők,
addig, míg saját nemzetöknek érdekeit bármily
eszközökkel előmozdítják, helyesen járnak cl:
nem követik-e ugyanazon elveket, melyek
fölött három század kimondta kárhozatát? Ha
igaz, hogy az, mi által az egyes gyűlöletnek és
megvetésnek teszi ki magát, nem válik szebbé,
ha azt többen követik el és ha. az önzés, amely
saját érdekeinek mindent feláldoz, nem ke
vésbé embertelen, midőn tömegek, mint midőn
egyesek által követtetik: akkor valóban, mit
napjainkban látunk s olvasunk, nem más, mint
Machiavelli, tanainak újabb korszerű kiadása,
s a.z idő jönni fog, mely azokról, kik c tanokat
hirdetik, szint úgy fog ítélni, mint mi a sze
rencsétlen florenci titkárról.
Valóban nagy csak az lehet, 7a a. népet telkesitve emelni tudja. Ki saját, nagyságát a. nép
nek alázatos hódolatában keresi, s oda- törek
szik, hogy azokat, kik felett uralkodik, félni
tanítsa: soha valóban dicső állásra jutni nem
fog. Gyáva nép 'nem azon anyag, mellyel dicső
dolgokat, kivihelünk.

Miután újabb korunk elfogadta, az él/vet,
hogy az államnak főcélja, a többség jólétében
keresendő, miután e szerint az egyednek a
jóléte a. fő, el kell fogadnia azt is: hogy a poli
tikának legfőbb feladata nem egyéb, mint a
morál elveinek alkalmazása az államra. Ebből
világos: hogy oly politika, onely céljainak
elérésére erkölcstelen eszközökkel cl. a, politika
főfaladat óval egyenes ellentétben áll.

Jóravaló ember mindent eltűr, de nem min
dent tesz hazájáért. Az erkölcsi lehetőségeket
nem mi magunk jelöljük ki magunknak, s
rajtok túllépni, még a hazáért, sem szabad.

A dcspotia meteorhoz hasonló, mely mint
fénytünemény támad, s miután az égen ra
gyogva. átfutott, mint idomtalan sötét tömeg
esik a földre.
Ki a házánál: szolgálni akar, ónnak egy
percig sem szabad elfelednie, hogy szolga, s
csak akkor felel meg hivatásának, ha, kizárólag
eszköznek tekinti magát: — Ki, ezen, ön meg
tagadásra erőt nem érez magában s a közjón
kivitt mást — ha csak személyes dicsőségét is
tartja szemei előtt. — jobban cselekszik, ha a
közügyektől távol vagy legalább alárendelt
helyzetekben tartja magát.

Oly urak, akik hízelgést követelnek, több
nyire csak rossz emberek által szolgáltatnak és
ilyen, fájdalom, néha a nép is.
Ha sok eszme s egyéniség, melyről azt hit
tük, hogy idejét lejárta, minden várakozás el
len néha uj erőt nyer, azt többnyire csak annak
köszönheti, mert ellenei azt, ami már halottnak
látszott, még el is akarták temetni.

,

Nem ártana, ha midőn nagy urak népszerű
magaviseleté annyira, magasztaltatik, néha Clodius emléke elevenítetnék fel, aki, hogy patrí
cius létére tribunusnak választassák, magát
plebeus által adoptált atta.
Régen fennállt viszonyok többnyire nehezen,
de mindig csak úgy dönthetnek fel Örökre, ha
helyettük valami életképességgel bíró újat ál
líthatunk fel. Minden felforgatás, amely csak
ront és nem alkot egyszersmind, szükségkép
s-estavrátlőhoz vezet.
tTJ »
Mozgásban tartani azt, ami már úgyis halad;

Vannak időszakok, amelyekben úgy látszik,
mintha, a. kormányra semmi, egyéb nem lenne,
szükséges, mint hogy az embereket kellőleg
megvessük.
Csak, ha a monarchia iránti érzések uj lángra
gyulnak, akkor forrhat össze oly korona, amely
egyszer széttörött.
— A miniszterelnök a Tátrában. Becsből
telefonozzák A Reggel-wcXí: A „N. W. JA hír
adása szerint gróf Bethlen István miniszter
elnök a legközelebbi napokban inkognitóban a
Tátrába érkezik.
— Szú?; munkahelyre hatszázkllencvcnkét ntunkakeresö
Jut Magyarországon. Az Állami Munkaközvetítő Hivatni
jelentése szerint január 14-én a budapesti és hét vidéki
hatósági munkaközvetítő térti- és nőmunkások részére
502. tanoneok részére 289, összesen tehát 791 munkahelyet,
továbbá .'>•131 férfi- és nőiiiunkakeresöt. 77 tanoneof. ö«zszosen 5511 munkakeresőt tartott uyilván. Száz munkahelyre. W munkakcrcső jutott. A munkapiac helyzete,
bár az előző héttel szemben javulást mutat, mégis nagyon
kedvezőtlen. Főbb foglalkozási ágak szerint tekintve, a
munkapiac kedvező -volt. a tanoneókndt, normális az ál
landó háztartási alkalmazottaknál), « többi foglalkozási
főágban pedig nagyon kedvezőtlen. Intézetek szerint
a munkapiac mindenütt. de különösen a budapesti és
miskolci intésetek körzetében nagyon kedvezőtlen.

— A Lakók Szövetsége nagygyűlést tart a régi kép.
vlr.clőliázban. A februári házbérnegyed súlyos gondjai
arra indították a Lakói; Szövetségét, hogy c hó 25-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor nagygyiilér.t tartanak a régi
kópviselőhüzbaii. Tárgyalni fogják u lakbérkérdést, a la
kások fölszabadításának ügyét és a kincstári haszonrésze
sedést és a lakásépítés dolgait. A nagygyűlés előadója
dr. Fáy Sándor, a. Lakók Szövetségének főtitkára lesz éj
a beterjesztendő határozati javaslathoz fölszólalnak
zsonyl Vilmos, dr. Bródy Ernő, Nagy Vince, Pakots Jó
zsef és több szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselő is
Hogyan halt meg a walesi herceg kedvenc prímásat
Megemlékezett A Reggel is a híres cigányprímás. Vege
Károly elhunytéiról. Az. elhalt prímás
Pvg..
most arra kér bennünket, cáfoljuk meg irz.l
mintha nyomorban. cllrlcdellcm, sötét udvari lakóiban
halt volna meg édcsatyja. 1‘cgn Károly ••• írja a fii:
nyáron Keszthelyen, a fiirdőtclepen, télen a József-Iu-ruti
Ifi vendégléiben muzr.ikált s v'-gsö tnnjáig rendes palgiri
lakásban éjt.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ.
J9>

— Windischgraetz — összeomlása. A „Pester
Lloyd“ még' 1921 május 25-én megjelent száma
„A monarchia összeomlása'" címen egy hos
szabb cikket közölt, amelyben IV indischgractz
Lajos herceg megtámadta
Abrahám Dezső
volt, szegedi miniszterelnököt és néhai. Holló
Lajos volt országgyűlési képviselői. Az inkri
minált cikk sajtópörbe vont része ezeket tar
talmazta :
..Gróf Andrássy Gyula már 1917-Im-u a legmegbízhatóbb
helyről értesült, hogy Franciaországból nagy összegekethoztak Magyarországba és a Károlyi-csoport rendelkezősőre bocsátották, hogy a pénzeket pacifista és defetist.
célokra fordítsák. Egy politikus — a nevét nem emlitjük —. bizonyára maga fog jelentkezni, aki Szegeden
is szerepet játszott, hozta a francia pénteket Budapestre,
átadta Holló Lajosnak, akinek, a lakásán voltak azok az
összejövetelek, amelyek a monarchia összeomlásához
lényegesen hozzájárultak. Ezen összejöveteleken resztvet
tek Károlyi Mihály, Hock János, Landler és ennek az
irányzatnak más hívei is, Batthyány kivételével. E haza
árnló üzelmekről a kormány is értesült; Andrássy ak
kor Tisza István miniszterelnökkel az egész dolgot
közölte.”
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Alfonz, király puha rköszön tőben
felei
Ibaneznek. Parisból jelentik A Rcggel-nck:
Egy madridi távirat, szerint Alfonz spanyol
király egy Cordovában tartott ünnepi lakomán
felelt, azokra a. vádakra, amelyeket a?, utóbbi
időben több oldalról emeltek úgy a spanyol
király, mint a spanyol hadsereg ellen. A
király kijelentette, hogy mindig teljesítette
kötelességét, számít a népre és nem fogja azt
a helyet elhagyni, amelyen áll. A rágalom
szennye sohasem fog fölérni, hozzá. Aki meg
rágalmazza azokat, akik a spanyol lobogó
védelmében meghalnak, az a haza, árulója.
Nem maradhat büntetlenül azoknak a spanyol
tiszteknek a megrágalmazó sa, akik Marokkó
ban vérüket ontották. Aki így beszél Spanyolországról, az saját hazájának ellenségé és
Isten bocsássa meg neki bűnét, amelyet hazája
ellen elkövetett.
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P. Abrahám Dezső és néhai Holló Lajos lia,
dr. Holló Gábor, Windisdhgraotz cikke miatt
sajtárrágalmazás vétsége címén följelentést tet
tek. A vizsgálat, alatt Wiudischgraetz a való
diság bizonyítására vállalkozott, és több elő
kelő .katonatiszt, főként, tábornok, tan tiki hall
gatását. kívánta, de Vqzsinyi Vilmosra is hi
vatkozott. A bűn te tőtör vényszéken dr. Törekit
Géza kúriai bíró ité'l.ö tan ácsa szerdán délelőtt,
tartja meg ebben az ügyben az első főtárgyalést. Itt határoznak majd arról, hogy milyen
keretekben rendelik el a bizonyítást.
— ügyvédből — diplomata. A magyar kormány a béke
szerződés 239. cikke állapján Londonban fölálllott magyar
angol vegyes döntőbíróság mellett működő magyar kor
mánymegbízott teendőinek ellátása alól Ruttkay Vilmos
nyugalmazott követségi tanácsost fölmentette és kormánymeghízottá. Pékár Imre budapesti ügyvédet nevezte ki.
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1925 január 19.
— Hát kérlek, én megengedem, hogy igaz,
amit Fritz Imre állít, hogy tudniillik testvére,
Frit'Z Rezső kecskeméti ügyvéd vitéz katona
volt, szenvedett a hazáért és majdnem a
Szamuely akasztó fájára került ellenforradalmi
üzelmei miatt. Megengedem, hogy azos a
hazafiak, akik öt kivégezték, magukra öltötték
ruháit, elkobozták cigarettatárcáját és kész
pénzét, szóval olyasféle dolgokat cselekedtek,
amiket emberek kivégzésével kapcsolatban bi
zonyos körülmények közt rablőgyilkosságnak
volt szokás nevezni. De a jelen eset más. Akik
Finízet megölték, azokról az anmesztiurendelet
megállapította hitelesen, hogy... A lcgkoiupetensebb formában állapította meg róluk az
amneszt iarendelel, hogy... « lm ők ilyenek,
akkor bizonyára tudták, hogy a kivégzett
Fritz Rezső ügyvéd csak színlelte a frontszol
gálatot, a sebeit és a fogság szenvedéseit és
lelke legmélyén nagyobb magyarnak tartotta
Széchenyit Franczia-lxiss Mihálynál. És ha a
destruktív Szíriáitól, aki oly gyáva volt, hogy
képes lett volna meghalni a hazáért, csakhogy
megtévessze az igaz hazafiak Ítéletét, ha ettől
a jogszerlnt kivégzett szimulánstól elvc;ték
ruháit és értékeit, ez a föntebb lek értelmében
szintén jogszerű cselekedet volt azok részéről,
akik arra voltak hivatottak, hogy az ártalmas
elemet kiirtsák és annak cigarettatárcáját a
megbízható elemek kezére juttassák.
lehetne
megbízhatóbb, mint az, akit e hivatott ítélke
zők annak láttak? És ha önmagukat ítélték
annak, ez csak teljes elfogulatlanságukat
dokumentálja ás nem szolgálhat jogalapul arra,
amit. Fritz Imre mostani beadványában köve
tel, hogy tudniillik a Fritz Rezső kivégzőit
minősítsék rablógyilkosoknak és az amniwzliában őket ebből az okból ne részesítsék. 11a te
hát itt. büntetni való van, azt Frit?; Imre kö
vette el. aki beadványában kimerítette a ható
ság előtti rágalmazás tényálladékáf és ismér
veit.
— A Ipar Ignác ünneplése, lictvenötödik születésnapja
alkalmából meleg ünneplésben részesítették vasárnap a
hírneves építőművészt. Alpár Ignácot úgy barátai, tiszte
lői, mint a hivatalos világ képvi elöl. Vasárnap reggel1 a
városligeti Mezőgazdasági és Erdészeti Miizeum udvarán
íelepleatéfc az ünnepelt bronzból készült domb9rniü-mellitépet, amely Teles Ede miive. Az ünnepi beszédet Uausmann Alajos műegyetemi tanár mondta. Az ünnepség
délelőtt 11 órakor a Tőzsde nagytermében folytatódott,
ahol Kerlész K. /lábért elnöki megnyitója után a kor
mány nevében Klcbelsbera Kunó kultuszminiszter, a fő
város novébnn Sipöcz Jcnfí dr. polgármester üdvözölték n
jubilánst. A Műegyetem, a Mérnöki Kamara, az Orszá
gos lparegycsület, a Képzőművészeti Társaság és az
építőmesterek üdvözletének tolmácsolása után Alpár 1 gnác
meghatott szavakkal köszönte meg az ünneplést.

— Szoniaházy Istvánné meghűlt. Súlyos csa
pás érte Szotmaházy Istvánt, a népszerű írót,
akinek felesége, Szigetiig Jolán vasárnap dél
után váratlanul elhunyt. Szoinuházv letván-né,
az ismert gleichenbergi ás abbáziai fürdőorvos,
néhai dr. Szigothy leánya volt, szelid és ílnomlelkü urinő. aki hat év óta, amióta egyetlen
Hát elvesztette, csöndes visszavonultsúgban élt
Fia halála óta nem tudod, vigasztalódni s mély
bánata néha hónapokon át búskomorságba bo
rította. Az elhunyt urinő ál) éves volt, halála
váratlanul kövei kőzett be. Senkinek semmiféle
betegségről nem panaszkodott, vasárnap dél
után hirtelen rosszul lelt s pár perc múlva ki
szenvedett. Halála mély inogllletődést kelt az
irók és újságírók s a közönség körében, akik
mély részvéttel osztoznak Szoniaházy István
gyászában. A tragikus haláleset oly mélyen
megrendítette az írót és leányát, hogy mind
ketten súlyosan inegbe.tcgodtek s az orvosok
megtiltották, hogy a beteg író látogatókat
fogadjon.
— Elscnberger x asűrn&pcsll hangversenye. lirahms,
Beethoven és Chopin müveiből állította össze Eiscnbcrger
S-cvcrin vasárnapi hangvorsonyét, amelyon nyoma sem
volt a délelőtti lndlszpoziciónnk. Eiscnbcrger a reflexiók,
vágyak álmodozó poétája, szinte ogyotlen sóhajba foglalná
az interprctdliandó müvet. Planlsszimóit néha már alig
hallható, csak sejtett, titkos árnyként borítja a hallgató
lelkéro. Tekintete befelé fordult; óppm ebben különbözik
brillírozó honfitársától, Frledmannlól. A tulrész.l'otezés
azonban mindkettőjük hibája. Elseuborgcrt a Zeneakadé
mia zsúfolt termo viharosan ünnepelte,
(V. M.)

-- Autógarazsirozás 700.ÍHM). benzin 7800 kor.
Székely-garagoban: VIII, Práter-utca H'B.
Telefon: József 54—08. Olcsó fuvarok!
Páriából állandóan érkeznek seJyemkülönlcgessógck
.</. idei farsangi szezonra a Fenyves Dezső Rt. elmére.
Ezek lösznek ar. idei bálok szenzációi. A cég rendkívüli
olcbó árajánlatait lapunk hiruetó^i rovatában közli.

Leltár előtt <300 méter

Butorsztfveí-niaradléltot
kiárusítunk 1*50 métertől 12 méteres darabo
kig, u. ni.: pamut, gobelin, selyembrokát, velúr
de gincs, epinglé, matrácgrádli, plilssök stb.

mélyen leszállított ártsak
BAGK ÉS GER0 Sémiiéi
Belváros, IV. kerület, Hajó-utca 12—14. sz.

aReccel

ma a nemzetyggrffltfés e£é kw&l
MesKó Zoltán meginterpelláija a honvédelmi minisztert
(A Reggel tudósítójától.) A Tölgyfa-utcai
rab lógyilkosság ügye
ma délelőtt a nemzetgyűlés elé kerül.
Meskó Zoltán ugyanis közölte A. Reggel
munkatársával, hogy a Iláz elnökétől enge
délyt. fog kérni arra, hogy ha pírén dclőttl föl
szólalás formájában kérhessen ebben az ügy
ben fölvilágosltást a honvédelmi minisztertől,
ha pedig uupirendelőtti fölszólalúsra nem kap
engedélyt, akkor
a szerdai hiterpellációs napon fogja Csáky
minisztert meginterpelláini.
J ntcrpellúciójának tárgyáról
Meskó Zoltán
a következőkben számolt be A Reggel-nek:
— A Ledercr-házaspúr rémtettének bűnügyi
részét figyelmen kívül hagyva, két kérdésem
lesz ma vagy szerdán a honvédelmi miniszter
úrhoz a nyíl kos katonatiszti beosztásával és
házasságával kapcsolatban. Amikor ugyanis a
hadseregből egymásután helyeznek átmeneti
viszonyba és nyugdíjaznak kiválóan képzett és
akadémiát végzett hivatásos tiszteket, fölme

rül az a kérdés, miképen történhetik meg, hogy
állásnélküli tartalékos civilembereket, Lec’wer Gusztávokat aktiváljanak anélkül,
hogy előéletük iránt érdeklődjenek.
A második kérdésem azzal a körülménnyel
van kapcsolatban, hogy mindezideíg nagyon
szigorúan szokták ellenőrizni, hogy a tisztek
csak teljesen kifogástalan hölgyekkel kössenek
házasságot. Minden tisztnek előzetesen kell há
zasságáról jelentést tennie s a tisztikar esetrőlesetre szokta eldönteni, hogy az illető hölgy
msltó-e. arra, hogy katonatiszttel lépjen házas
ságra. Kérdés tehát, hogy ebben az esetben
miért nem érdeklődtek Schwartz Miéi kuszirnő múltja iránt, másszóval, hogyan tör
hetett meg, hogy ez a zivataros múltú kis
asszony aktív katonatiszt feleségévé le
hetett.
A Reggel múltbeli vezércikkében vetette föl
c kérdéseket, amelyekre a választ valóban
nagy érdeklődéssel várja a közvélemény. És
aligha lehet erre a válasz, hogy Lederer ">hadnagy csuk különítményes hóhér volt és nem
tiszt...

Hessenyey Zénó érdekes és tanulságos
afférje. A Vármegyei Tisztviselők Országos
Egyesületének hivatalos közlönye, a Vár
megye, amelynek főszerkesztője P. Szabó Géza
kormánypárti képviselő, hosszú cikkben számol
be Zemplén vármegye legutóbbi közgyűléséről
és elmondja, hogy Bessenyey Zénó kormány
párti képviselő „megfeledkezvén arról, hogy
megyegyillésen és nem a nemzetgyűlésen van,
a szélsőbal hang nemében ontotta ki a munka
pár li terror műiden mérgét" az előtte fölszólalt
Dómján Elek ellen. A lap hozzáteszi: „meg kel
lene akadályozni, hogy a nemzetgyűlés szélső
séges elemeinek hangneme honosíttassák meg
a vármegye közgyűlési termében". A Vár
megy ének erről a tudósításáról Bessenyeii
Zénó kormánypárti képviselő a következőket
mondotta A Reggel munkatársának:
— A Pdrmejzj/e, azt hiszem, szóról-szóra vette
át a Zempléni Újság cimü fajvédő lapnak a
cikkét. Ezt a lapot tudvuJevöon éppen Dómján
Elek szerkeszti, aki .Sátoraljaújhelyen luteránus lelkész, annak idején a forradalmi szellem
egyik lelkes népszerüsitője volt, később pedig
természetesen a kurzus egyik leghangosabb
helyi vezérének csapott föl és kurzuslapjában
ma is rendszeres támadásokat intéz nemcsak
ellenem, hanem a kormány ellen is. A közgyű
lésen történt fölszólal ás a után szükségesnek
tartottam tiltakozni az ellen, hogy valaki, aki
a forradalomban vezető szerepet játszott, mint
kurzusvezér szerepeljen újból a fórumon és
figyelmeztettem őt arra, hogy még nem, érke
zett cl az ilyen konjunktúralovagok ideje. Fel
szólalásomnak hangja csak látszólag volt erős,
mert hiszen, aki tudta, hogy itt régi politikai
ellentetek kiujulásáról van szó. semmiesetre
sem kifogásolta fölszólalásomat. Doniján beszé
dét egyébként búró Sennyey Miklós sem. helye
sel to és csak annyit jegyzett meg, hogy talán
még sem lett volna szükség, hogy Dómján sza
vait olyan szigorúan utasítsam vissza. Azt
hiszem egyébként, hogy a Vármegye cikkéről
F. Szabó Géza képviselőtársamnak nincs is
tudomása, lia pedig van, vele szemben is ki kell
jelentenem, hogy megleckéztetést senkitől sem
fogadok el, még ha az a valaki ugyanannak a
pártnak tagja is, mint én.

— Polcnyi Dezső sajíópöre Schandl államtit'
kárral. A legutóbbi nemzetgyűlési képviselő
választások idején a esőn;*,-rádi választókerület
ben dr. Polcnyi Dezső volt Schandl Károly
földmivelésiigyi államtitkár ellen jelöltje. A
választási küzdelem sorún — amely a kor
mánypárt részéről a legnagyobb terror jegyi
ben zajlott le — a lapokban hivatalos kommü
niké je^nt meg, amelyre Polónyi Dezső n.
„Pesti lJ-irlnp' 1922 május 31-iki számában
éleshangu cikkel válaszolt. Ebben Polónyi töb
bek között a következőket irta: „Az az ur, aki
nek érdekében ez a nyilatkozat történt, ha na
gyon akarja, hát majd, személyével szemben
konkrét adatokkal állok elő. Az én eddigi, ta
pasztalataim szerint az államtitkári fizetésből
még megélni is alig lehet, és hogy ha, tovább
irritálnak, majd egyenesen vágom, az arcába,
hogy egy és más dolog honnan és miből került
ki." E sajtóközlemény miatt Schandl fölhatal
mazására, hivatalból üldözendő ráigabnazás
vétsége címén adott vádiratot az ügyészség
Polónyi Dezső ellen. A biintetőtörvényszék dr.
Töreky Géza kúriai biró eluöklésévol c hónap
21-én tart ja meg ebben az ügyben a főtárgyalást

. A bőrklskercskodök nagygyűlése a bőrkartel föloszlafását követelte. A Bőrkiskoreekedők Országos Szövetségé
nek kezdemőnyezéséro a főváros ós vidék bőrdetalliatál
országos kongresszusra gyűltök össze vasárnap a TícrcskeJoliul és Iparkamara nagytermében. A kongresszuson a
kereskedelmi és a pónzűgymiuisztorium képviselői is meg
jelentek. Fábián Bfla dr. nemzetgyűlés! képviselő, mint a
kongresszus elnöke, valamint u többi szónokok Is élesen
tdrnadtdfc a böri/jjárakat, főleg a Wolfncr—MautncrMachlup-trlót Cl a kaitcl föloszlatásdt követettéit. Végül
is abban állapodott meg a kongresszus, hogy a bőrgyárak,
nagykereskedők és kiskereskedők kiküldöttől pénteken
délután tanácskozásra jönnek össze a Iriskorc.-kedők sé
relmeinek orvoslása ügyében.

— A folyóba zuhant egy francia személy
vonat. Páriából táviratozzak: A Quotldien dijoni jelentése szerint egy személyvonat az Al
báné-folyóba zuhant. Hír szerint öten életüket
vesztettok, hárman pedig megsebesültek.
- Ady Endre éjszakái. (Krúdy Gyula fölolvasilsa a k<Htőről.) Vasárnap, január 35-én nem mindennapi fölolvarást linllannk a Renalssanoo-SzlnhAz fnlnl — annyi sok
és hiábavaló Ady-olőadúa után a holt költő egyik lcgmegértőbb barátja, társa, a költő éjszakáiban jelenlevő
baj társa olvas föl Ady Endréről. Ennek a fölolvasás
nak nemcsak Krúdy (lynlo, oki ma a magyar irodalom
központjában ál1, kölcsönöz szokatlan vonzóerőt, hanem
azok az intim vallomások, amelyek odáig még seholsnm
hangzottak el Adyról. A nagyérdckil tanulmány fölolvasásával bizonyára közelebb jutónk az Ady-kérdís
mogoldrtsához.

— öngyilkossági kísérlet az őrssobán. A Hermína-nti
rendőrségi őrszobán vasárnap délelőtt Berkes Lászlé
51 éves rokkont, aki toda előállítottak, zsebkésével mellbeszurta magát, A Rókusba szállították.

— Búd pénzügyminiszter ma este megjelenik
a keresztény gazdasági pártban. A keresztény
gazdaság’, párt ma este értekezletet tart Trefort-utcai helyiségében és a költségvetést fogja
tárgyűlni. Az értekezleten, értesülésünk sze
rint, megjelenik Búd János pénzügyminiszter
is, aki a párt tagjainak fölvilágosítássál fog
szolgálni a költségvetés részleteire vonatko
zóan. Itt említjük meg, hogy a kormánypárt
rendes heti értekezletét kedden este tartja meg
és politikai körökben arra számítanak, hogy
Bethlen István gróf minisztereinök ebből az
alkalomból nyilatkozni fog a parlamenti hely
zetről, valamint a nemzetgyűlés legközelebbi
munkarendjéről is.
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Zadravetz és Gömbös
a Move vasárnapi közgyűlésén
Rémesen szép álom és ledér hivalkodás
(A Reggel tudósítójától.) A Jfove vasárnap
délelőtt a# szabadkőművesek PodnianicZky-uteai palotájában országos közgyűlést tartott.
Alig száz főnyi hallgatóság előtt nyitotta meg
a közgyűlést Gömbös Gyula elnök. A karzaton
elhelyezkedett egyetemi énekkar énekszámai
után Zadravetz Intván tábori püspök mondott
beszédet. .Rémesen szép álmom volt az cjjel —
mondotta. — Este azon gondolkoztam, mit
mondjak, milyen imával forduljak a tépett ma
gyarok Istenéhez. Azt álmodtam, hogy körü
löttünk borzalmas lángtengerben égett minden,
bombák csapkodtak le mindenünnen és tüzlán.gtól nyaldosva, állott egy zászló, amelyre
rá volt írva: Move. Holnap lesz öt éve, hogy
megszenteltem e zászlót, amely álmomban most
megjelent. Lengett az öt év alatt a magyar köz
életben tisztán, mocsoktalanul. És most a va
lóságban csüggedt magyarok lekonyult fővel
járják az életet, kiapadt szemekkel bámulnak
bele a bizonytalan jelenbe és a még bizonytala
nabb jövőbe. A lelkek támadó ereje elvesztette
fanatikus hitét. Ez a jelen valósága.
Kontra Aladár református és Kirchltnopf Gusztáv evan
gélikus lelkészek imája után lelkes ováció közepette
Gömbös Gyula
emelkedett szólásra.
— A .Vovc — mondotta — eredetileg tiszti alakulat volt.
Szegeden határozták el, hogy a Move tagjainak sorában
a polgári társadalom tagjai is helyet foglalhassanak. A
Move volt az a szelltem, amely megindította a magyar
reneszánszot és minden husuló magyar megtalálta benne
vigasztalását.
Tudatosan csináltuk, hogy nem fényes, nem népes
ez a közgyűlés.
A maga szürkeségében a magyar jelent ábrázolja. A Move
megint mozgalmat indít, mint öt év előtt. A kifáradt

— A Magyar országi Munkáspárt országos
kongresszusa a Sas-körben. Vasárnap délelőtt
a belvárosi Sas-körben vagy száz község kül
döttei sereglcttek össze, hogy résztvegyenek a
Magyarországi
Munkáspárt országos kon
gresszusán. Az emelvényén Rásonyi-Papp Ge
deon országos pártelnök mellett dr. Dénes Ist
ván képviselő, dr. Domokos László, Pajzs Zsigmond. Pásztor Imre és Molnár György orszá
gos elnökök, továbbá P.eregriny rendőrfőtaná
csos f og 1 a 11 ’ he 1 y e t.
Dénes István fejtette ki a Magyarországi Munkáspárt
nak a többi politikai párthoz való viszonyút. Éles határ-,
vonalat vont a munkáspártok között és kiemelte, hogy
a magyar paraszt soha sem lehet a szociáldemokráciának.
támogatója, mert a magyar nép leikéből kiirthatatlan a
hazai rög szeretető, a földhöz való ragaszkodás és az
isteni gondviselésben valló bizalom. A Magyarországi Mun
káspárt éppen ezért a magántulajdoni rend hívének vallja
magát és legfőbb hivatásának a földbirtokviszonyok egész
ségesebb megoszlását, a progresszív adózás meg valósítását
tekinti. A párt csatlakozott a Demokratikus Szövetséghez,
do föntartotta akciószubadságát. Ezután Domokos László
terjesztette elő a párt egyévi működéséről szóló Jelenté
sét. Karácsonyi ajándékull egy rendeletét kapott a ma
gyar munkásság a kormánytól, amely betiltotta a párt
lapjának, A Rögnek megjelenését. Viharos fölzúdulás támudt orré ós lelkesen tüntetlek a sajtószabadság melleit,
követelve a betiltott lap megjelenését. Rásonyi-Papp Ge
deon elnök ismertotte még a párt történetét és szervező-,
tét. Pajzs Zsigmond u Munkáspárt szociális célkitűzései-,
ről beszélt, majd a vidéki küldöttségek nevében Pásztor
Imre (Sarkad), Molnár György (Tótkomlós), Bogár Géza
(Zalavég) és sokan mások szólaltak föl.

— Gazdát cserélnek a bécsi Ha in mer-keuy ér
müvek. Bécsből jelentik A Ileggel-nek: A
Hammer-kenyérgyár botránya uj és érdekes
fázisba jutott: Az üzem, amely eddig 60%
erejéig iszocialista
‘
. ___
______ tulajdonában
szervezetek
volt, magántulajdonba, megy át. Ügy látszik,
hogy a .szocialista szervezetek igy _______
akarnak
szabadulni a vád alól, hogy képtelenek olcsób
ban előállítani a kenyeret, mint a magántulaj
donban levő kenyérgyárak. A Hamrner-konyórg.vúr üzeme napi 300.000 kenyér sütésére volt
berendezve és Becs szükségletének kétharmad
részét födözte. A gyárnak a szociáldemokrata
szerveztek
birtokában levő érdekeltségét hol...............................
land pénzcsoport veszi át.
-- A belügyminisztérium eladta a zalaegerszegi lntcrnálótáhort. Diósteghy János miniszteri tanácsos múlt
héten Zalaegerszegre utazott, ahol n minisztertanács leg
utóbbi döntése értelmében átadta az intcrnálótábort a
pénzügyminisztérium képviselőjének. A pénzű gy min iszteriuni természetesen nem ti maga részére vetto meg a
tábort, hanem rövid időn bőiül «7 fogja adni a népjóléti
minisztériumnak, amely tiidőbctegszanatóriumol fog Zalar.'lcrszegcn berendezni.

;
virágnak megtiltani nem lehet, hogy no nyíljon és
hódítson. A „Krizantém** egész Budapestét meghódította
y*™** ^r-mhaz népFzcrü. vidám operettje Alpár
V,51* .
. -Takács Rózsi, Gab-tta. Hziklav,
ti Arrigo és Szirmaival a főszerepekben, kedden, csütörtö
kén ea szombaton este kerül színre a Városi Színházban.

A dr. Taub-gyermckkenőcs épp oly jó,
punt az Árion angol fogkrém.

magyarokat akarjuk megindítani a fönnálló szervezőtek
segítségével. Azért vagyunk, hogy a jelenből! a jövőt ko
vácsoljuk. Nem azért vagyunk itt, hogy kivágott ruhák
ban. brilliánsokkal fölcicomázva hivalkodjunk, hanem
hogy a régi magyar életet folytassuk a maga, puritán
ságával. A trianoni szerződés miatt a tiszteknek ki kel
lett lépniök a Movebők Ma tohát a nemzeti sport és test,
nevelés terén helyezkedünk el, A múltban is azt mond
tam és ma is azt tartom, hogy kávézó és tcázó egyesü
letekre nincs szüksége ennek az országnak. Reggel, dél
ben jajgatunk, este pedig cifra ruhába öltözve, a ledér
hivalkodásnak, élünk. Ki kelj mondanunk bátran, hogy
a mai magyarok, és keresztények nem élnek, olyan életet,
amely méltó volna a régi tradíciókhoz. Nem vagyunk
igazi magyarok. Testileg, lelkileg félrcnevelt, (legenerdlt
korcsutódai vagyunk őseinknek. Sokan vannak köztünk,
akik idegenek szövetségesei. Sokan vannak köztünk a
sunyi, módon megaldzkodók. (Élénk helyeslés és taps.)
Move, hozzád fordulunk és kérünk: megint indítsál, mert
ha nem indítasz, meghal végképen a nemzet és a magyar
egészen a kisebbség rabigájába görnyed. Dacára, hogy
olyan kevesen vagyunk, mégis sokan vagyunk mi. Trianon
elvette tőlünk a katonákat, Trianon vissza fogja hozni
katonáinkat. A régi bajtársakhoz szólok, akiknek Trianon
miatt ki kellett lépniök a hadsereg kötelékéből, jöjjenek
vissza hozzánk és a mi zászlónk becsülettel fog lobogni.

Mándoky Sándor tábori ezredes-lelkész be
számolt a vidéki szervezkedésről és a jelenté
sek megtétele után Gömbös mégegyszer föl
szólalt. Azzal kezdte, hogy a Move szervezke
déséhez is pénz, pénz és pénz kell. Élesen tá
madta a sportegyesületekben kifejlődött professzionátus rendszert, amely szerinte meg
rontja az ifjúságot. Azután megtámadta a Le
vente-Egyesületet, amely a Move-re vetette ki
hálóját és el akarja onnan csalogatni a kikép
zett sportifjuságot.
-- Megint bezártak egy klubot. A napokban
•történt, hogy a rendőrség, amely a belügy
miniszter utasítására kártyarazzióikat tartott.
bezárt egy budapesti klubot és vasárnap haj
nalban egy másik klub is befejezte pálya
futását. Az újabban bezárt klubot egy olasz
pénzember
akinek felesége ismert szép bécsi
színésznő — a müvészotpártolás hangzatos
programjával s az ugyancsak
hangzatos
Magyar Nemzeti
Renatssance
Társaskör
címén alapította. A szépnevii klub a Royalszállóban, a régi szénkormány biztosság helyi
ségében volt. A kártyarazzia, amelynek során
30 különböző klubot vizsgáltak meg, a Renaissanee Társaskörben a művészetek pártolásá
nak nyomát sem találta, ellenben élénk hazárd
játékot konstatált. A rendőrség vasárnap liajnalba n el táv öli tóttá a széphangzásu klubból a
játékosokat, az ajtókat lepecsételték és közöl
ték a vezetőséggel, hogy a klub működését a
rendőrség beszüntette.
üt magyar zarándokló* Indul a szent évben Rómába.
flott Nándor dr. veszprémi püspök fölhívást bocsátott ki
u magyar katolikusokhoz a szent évi nemzeti bizottság
nevében, hogy minél számosabban zarándokol Janik az
örök városba, ahol a pápa várja szeretett magyarjait,
hogy áldását adhassa rójuk és összetört, szegény hazá
jukra. Az első országos nemzeti zarándoklóit Mikes János
gróf püspök. vezeti, a szombathelyi egyházmegyei zarándokl ássál együtt. Indulás március 23-dn, külön vonattal.
Rómából indulás vissza április l én. Résztvételi dijak a
kocsiosztályok szerint: 5,500.00(1, 4,500.000, 2,700.000 ás
1,600.000 korona. A második, zarándokldst Csernoch János
bíboros hercegprímás két csoportban vezoti. Első csoport
indul április 21-én. a második csoport egy nappal később.
Mindkét csoport Rómában találkozik az odaérkező ame
rikai magyar zarándokcsapattal. Erre u zarándoklásra
február 15-Jg lehet jelentkezni. Az első csoport résztvételi
dijai 8,200.000, 0,000.000 és 3,500.000 korona, a második cso
portban 5,000.000, 4,000.000, 2,500.000 és 1,500.000 korona. A
harmadik zarándoklóit gróf Zichy Gyula püspök vezeti az
ifjúság részt vételével, július legelbjén. a negyedik zarán
dokló* szeptember 10-15 között a az ötödik október 14-én
indul Szmrccsdnyi Lajos egri érsek vezetésével. A tanuló
ifjúság résztvételi dija a harmadik zarándoklúson 3,500.000
korosul, a szülők s a negyedik és ötödik zarándoklói tag
jai az áprilisi zarúndoklás költségeit fizetik.

1925 január 19.
— 366 milliárdra taksálja az adóügyi út
mutató a pesti ügyvédek ez évi jövedel
mét. Ismeretes, hogy az ügyvédek átalány
ban fizetik a forgalmi adót A pénzügyi ható
ságok és az Ügyvédi Kamara vezetősége
egyezkedés utján szokták megállapítani, hogy
milyen összeget fizessenek az ügyvédek for
galmi adó óimén é« a Kamara vállalta eddig,
hogy tagjain behajtja az átalányban egyezségilcg megállapított forgalmi adóösszegeket.
Az 1925. évre szóló forgalmi adóösszeg egyezségi megái la pitása cél já ból dr. Pap József
kamarai elnök, dr. Proppcr Tódor, dr. Petrik
Aladár és dr. Ács Jenő ügyvédek a múlt hét
végén fölkeresték az adóügyi útmutató és el
lenőrző hivatalt, ahol a vezetőség már kész
tervvel fogadta a Kamara vezetőit. Az Út
mutató hivatal vezetői az» állították, hogy a
Budapesten gyakorlatot folytató 3000 ügyvéd
átlagos havi keresete 10.200.000 korona. Ennek,
alapulvétele mellett kívánják a. forgalmi adó
beszolgáltatását. Szerintük, állagban a pesti,
ügyvédek 122,000.000 koronát keresnek évente
és így a 3000 pesti fiskális ez évi jövedelmét
366 milliárdra értékelik. Abból indultak ki az
adóügyi urak, hogy az ügyvédek átlagban két
szer annyit keresnek havonta, mint amennyi
fizetése van az V. fizetési osztályba, sorozott
köztisztviselőnek. A Kamara vezetői meghő
kölve hallgatták ezt a prepozíciót és kijelentet
ték, hogy ezt egyezkedési bázisul nem fogad
ják el. Az ügyvédek nagy többsége a mai ked
vezőtlen gazdasági viszonyok között még a
létminimumot sem keresi meg. Ha véletlenül
pályázatot hirdetnének V. fizetési osztályú
köztisztviselői állásokra, garantálnák, hogy a
3000 pesti ügyvéd közül több mint 2000 ipar
kodna elnyerni ezt a közhivatali pozíciót, mert
a többségnek még 5.000.000 korona havi jöve
delme sincs. Otthagyták az adóügyi útmutató
hivatalt, anélkül, hogy alkudozni próbáltak
volna, mert az útmutató hivatal hatszor annyi,
forgalmi adót kíván a folyó évre, mint amenynyit tavaly kellett fizetni. Bejelentették, hogy
a további tárgyalásokat közvetlenül a pénz
ügyminisztériummal kívánják folytatni.
— Pakots József betegsége. Palcots József nemzetgyűlési
képviselő, a kiváló író és hírlapíró, amint A Reggel rész-,
vettél értesül, hetek óta betegen fekszik Nagy János-utcai
lakásán. A népszerű politikus s«l.*/os tiiszős mandulagyul
ladáson esett át. Orvosai véleménye szerint ma már túl
van minden veszélyen, de teljes fölgyógyulásáig még az
ágyat kell őriznie.

— Az Országos Takarékossági Bizottság a
héten megkezdi működéséi. Az Országos Taka
rékossági Bizottság kinevezett tagjai — amint
A Reggel értesül — ma teszik le az esküt, és
utána a bizottság rövidesen meg is kezdi mű
ködését. Az uj álla mi szerv főtitkára t udva
levőén Bárczy Dezső nyugalmazott pénzügy
miniszteri államtitkár lesz, az elnök szemé
lyére vonatkozólag azonban még nem történt
végleges megállapodás. A bizottság elsősor
ban az állami hivatalok tfe intézmények fölülvizsgálás út tűzte ki föladatául abból a szem
pontból, hogy megfelelő egyszerűsítések ke
resztülvitelével és a fölösleges eljárási módo
zatok kiküszöbölésével hal lehetne különösen
a személyzeti, létszám csökkentésével megtaka
rítást elérni és a rendelkezésre álló munkaerő
ket jobban kihasználni.
— Fölhívjuk a foghiányban és fogbetegségben szenve
dők figyelmét dr. Kovács és Barna J. fogorvosok Erzsóbot-körűt
bet-körut 40. sz. alatti fogorvosi rendelőjére, ahol igen
méltányosan és igon kedvező ilzetési föltételek mellett
eszközölhetik fogaik rendbehozását.
— A Reggel elmés karrikaturája a Borsszem Jankó
e heti brill idus számában!

r» ~. Meghajt, az Egyesült Államok ónkirálya.
Parisból táviratozzak:
.
tavi rábízzák: tieid
Dániel, az ónkirály, a Petit Párisién nowyorki híradása
szerint meghalt.
— Szolgálni! jubileum. Az Újságkiadók Otthonában
szombaton este Kransz Ed", a ..Neues I’cstcr Journal*4
tőtisztvlsolőjo 30 éves szolgálati jubileuma és 50 éves
születésnapja alkalmából 500 terítéken bankettet rendez
tek. Az ünnepeltet az Újságkiadó Tisztviselők Egyesülnie
nevében Sümegi Vilmos üdvözölte, majd I/öwinger Vil
mos, az egyesület társelnöke, mondott fölköszöntőt és egy
értékes ezüst műtárgyat nyújtott át az iiunepeltnck. A
„Neues Pestor Journal*4 tulajdonosai nevében dr. Bródy
László, a szerkesztőség nevében pedig dr. Strasser József
főszerkesztő <s Salgó Ignác üdvözölték a jubilánst.

GYÜMÖLCSBŐL

1925 január 19.
_ Január 31-én érkeznek meg a főváros kül
földi hitelezői. Mr. Fifcr angol elektromérnök,
aki néhány nappal ezelőtt érkezett Budapestre,
már megkezdte tevékenységét a nagyüzemek
körül. Azzal van megbízva, hogy műszaki szem
pontból vizsgálja fölül a főváros üzemeit,
elsősorban a ^villamos vasutakat és az Elektro
mos müveket, amelyeknek bevételei, mint isme
retes, részben az adósságok törlesztésére szol
gálnak. Még ezen a héten megérkezik Poissoa,
a francia állami javak és magánkölcsönök
szindikátusának pénzügyi tanácsosa s azonnal
hozzálát, a fővárosi üzemek, vállalatok üzleti
könyveinek átnézéséhez. A hitelezők két, előreküldött megbízottjának az a föladata, hogy
a főváros anyagi helyzetéről a .január Hl-én
érkező hitelezői bizottság tagjainak részletes
jölvilágositással szolgáljanak. A városházán
igen, nyomot a hangulat a külföldi hitelezők
érkezése miatt. A Reggel tudósítója elölt egyik
városházi felelős tényező elmondcitta, hogy
a Baselba küldött bizottság rövidlátása okozta,
hogy a hitelezők most itt a helyszínén igyekez
nek ily alaposan fizetőképességünk felöl megmeggyőződést szerezni.

aReccel

Ma kezdi meg a kecskeméti törvényszék
ülain hármas rágalmazásé pőrének tárgyalását
Ulain Héjigas OvánnáB lakik a
sEaRft

(A Reggel tudósitójától.) A kecskeméti tör
vényszék, mint büntetőbíróság, ma, hétfőn
reggel 9 órakor kezdi meg dr. Ulain Ferenc,
képviselő hármas rágalmazásl biinpörének n
főtárgyalását. E bünpör előzménye ahhoz a
korteshadjárathoz kapcsolódik, amelyet 1923
nyarán Cegléden, Lendvui-Léhucr István érde
kében fejtettek ki a fajvédők. A képviselő
választás előtt való héten, 1923 julius 13-án,
Cegléd város piacán ( Iáin Ferenc szónokolt. és
a kortosbeszédből a hatóság azt a részt inkri
minálta, amely a közismert „ingyenrészvény“iigyre. vonatkozott. A kecskeméti ügyészség
fölhatalmazása, hivatalból üldözc.idö három,
rendbeli rágalmazás vétsége, címén indította
meg az eljárást Ulain Ferenc ellen, mert Ulain
kijelentései „becsmérlöek és meggyalázóak vol
— Béesben elfogták a szombati rablógyilkossá# tettesét.
tak a. nemzetgyűlésre, a. kormányra és az ország
Becsből telefonálja A Reggel tudósítója: Clcislcr llcrta,
tiszt viselő karára nézve". Amikor (Iáin Feren
it Karlsplatzon meggyilkolt és kirabolt hivatalnoknő
cet
ebben az ügyben a büntetőtörvényszék
gyilkosát vasárnap este a rendőrség egy kávőhdiban Zcvizsgálóbírója kihallgatta, fölszólította, ne
tartőzlalta. A tettes Bergmclsfnr Károly
éves ipar
vezze meg, kik azok a. képviselők, közéleti nagy
miivé®.
ságok
és köztisztviselők, akik a bankoktól
— Súlyos affér egy éjszakai mulatóban. ingyenrészvényt
Szombatról vasárnapra virradó reggel az egyik gálóbíró kérdésére*fogadtak el. De Ulain a vizs
előkelő budapesti. mulatóhelyen kínos affér
keletkezett, amoly pofonokkal « a rendőrkapi
megtagadta a választ,
tányságon végződött. Reggel 3 órakor beiért
a mulatóhelyre Keleti. Andor szálló tulajdonos épp úgy, mint ahogyan a nemzetgyűlés előtt
barátjával, dr. Egry István mérnökkel. Meg sem nyilatkozott erre a kérdésre. Kijelentette
álltak a mulató bejáratánál, mert, nem volt a vizsgálóbírónak, hogy a. ceglédi beszéd célja
üres asztal. Vártak. Kissé távolabb ugyancsak a rendszer leleplezése volt. Nem is az a fontos
két férfi várakozott. Dr. Egry egyszer csak igy — mondotta Ulain —hogy a közéleti férfiak
szólt Keleti Andorhoz: „Kérdezd csak meg közül kik részesültek kisebb-nagyobb kedvez
az urakat, miért íixiroznak— Keleti a két ményben, hanem az, hegy a bankok tekintélyes
férfi felé fordult, akik hangos megjegyzéseket része a közéletben kedvezések utján olyan letettek. Erre Keleti e szavakkal lépett hozzájuk: kötelezést rendszert valósit meg, amely az
,,EIa valami bajuk van. adják ide a névjegyü ország gazdasági, társadalmi és erkölcsi fejlő
ket.“ A vita hangosabbá lett, végül Keleti dését gátló, oligarchikus állapotot teremt.
Andor kétszer arcul ütötte az egyik urat. Ennek előterjesztése után Ulain Ferenc
Természetesen ott termett az inspekciós rendőr
a valódiság bizonyítását kérte
kapitány s a békítők serege. Az igazolásnál ki
tűnt, hogy az affér szereplői Freisinger Vilmos és e tekintetben az Interrexim, a AL F. T. R. és
és aki a két pofont kapta, Haasz Miklós. a Dorogi gumi tőzsdei bevezetésére vonatkozó
Freisinger Vilmos az igazoltatás uifán hirtelen iratok
kívánta. A kecskeméti
hátulról fejbe ütötte Keleti Andort. Haaszék ügyészségbeszerzését
a
vizsgálat
befejezése
után vádiratot
hangoztatták, hogy az ügyet majd tovább az adott Fiain Ferenc ellen, amely részletesen
fog
utcán intézik el. Amikor Keleti és Egry távoz lalkozik Ulain védekezésével és a lefolytatott
lak a mulatóhelyről, az ajtónál Haasz meg bűnügyi vizsgálat anyagával is és ennek folyolökte Keleti Andort, aki újra két pofont adott, mányaképeu mellőzni kívánta azokat a bizo
Haasznak. Az ügyeletes rendőrkapitány ezek
után clőáTlitlatta a kerületi kapitányságra a nyítékokat, amelyekre ( Iáin hivatkozott. Az
négy fiatalembert, ahonnan azonban rövid idő Ulain-féle rágalmazást bünpör eljárása során
múlva elengedték őket. Keleti provokáltatta kihallgatták ugyanis báró Ullmann Adolfot, a
Hitelbank elnökét, valamint Weisz Fiilöpöt, a
Freisi nger V i 1 mos t.
Kereskedelmi
elnökét is, akik olyan val
— Walter Brúnó lesz a bécsi opera főzene lomást tettek, Bank
hogy
a
alatt álló inté
igazgatója. Becsből telefonálja A Reggel tudó zetek ingyenrészvényt vezetésük
soha
senkinek
ad
sítója: Azok a' tárgyalások, amelyeket a kul lak. A szóban forgó részvények tőzsdei sem
beveze
tuszminisztérium Strauss Riehárddal folyta tési, első jegyzési árát mindenki tartozott meg
tott, megegyezés nélkül érlek véget. A minisz
térium zenei főosztálya ezért Walter Brúnóval fizetni.
Báró Ullmann Adolf a vizsgálóbíró előtt
kezdett tárgyalni, aki elvállalta a bécsi opera azzal
fejezte be vallomását, hogy
fözeneigazgatói állását, amelyet tavasszal fog
50 esztendeje működik a fii tel banknál, de e
elfoglalni.
fél évszázad alatt egyetlenegy esetben
— Rassay a VVolff-féie névjegyzékek kijaví
sem tapasztalta, hogy közfunkcionáriusok
tását követeli ma a Házban. A nemzetgyűlés
nak, jóindulatuk megszerzéséért valamit is
ma délelőtt formális ülést tart, amelyen följuttattak volna.
szóJalásra készül Rassay Károly is, aki fölszólalásának tárgyáról a következőket mon Ennek alapján az ügyészség arra az állás
dotta A Reggel munkatársának:
pontra helyezkedett, amikor l Iáin ellen el
— Napirend előtt, vagy a napirendhez, fogok fölszólalni
készítette a vádiratot, hogy Ulain Ferencnek a
és követelni fogom a belügyminisztertől, .hogy a leg
bizonyításra, vonatkozó indítványa és védeke
rövidebb időn belül terjessze elő azt az egyszakaszos tör
zésének az iránya nem engedhető meg, mert,
vényjavaslatot, amely a Wolff-félc névjegyzékből ki
ezt tulajdonképen
hagyott választókon esett sérelmet volna hivatva orvo
Ulain a büntetőjogi felelősségének meg
solni. Az ügy azért sürgős, mivel c javaslatnak február
kerülése céljából terjesztette elő.
1-éig törvényerőre kell emelkednie, mert hiszen akkor
kezdődik meg a névjegyzékek kiigazítása az egyes
A kecskeméti főtárgyalást dr. Aágh Miklós
reklamációk alapján. A kihagyott választókon esett sé
kúriai bíró elnöklésével tartják meg. a köz
relem szükségességét maga a. kormány is fölismerte,
vádat pedig dr. Bardócz Árpád ügyészségi el
tekintettel tehát arra, hogy az, egyszakaszos törvény
nök képviseli. Ulain Ferenc nem, visz magá
javaslat letárgynlása korántsem ..borítaná föl a Ház,
val külön védőt, saját maga, védelmezi magát.
munkarendjét**, a belügyminiszternek a lehető legrövi
A főtárgyalásra mint sértetteket, illetve tanu
kat beidézte a kecskeméti törvényszék gróf
debb időn belül bo kell nyújtania ezt a javaslatot. Ha
Bethlen István miniszterelnököt, Scitovszky
ezt elmulasztaná, huzódotása nem maradna politikai
Bélát, a nemzetgyűlés elnökét és idézést kap
következmények nélkül és abban a színben tüntotuó föl
tak még a nagybeteg báró Ullmann Adolf,
a kormányt, hogy nem veszi komolyan saját ígéreteit
és csak taktikázott ezzel a rendkívül fontos kérdéssel.

Rakovszky belügyminiszter Rassay fölszólalására nyomban válaszolni, fog cs cl fogja há
rítani magáról a felelősséget.
-- Nádas Sándor: Januári Naplója a „Pesti
Futár" kiadásában ma jelenik meg változatos
tartalommal. Az elegáns füzetből kiemeljük.:
„Levél l’rónay Pálhoz", „A negyvenéves férfi",
,.A gyémántgyűrű", „Film“, „Uj bűnesetek",
„Mr. lltiskeír*, „A világlexikon hibái" cikkeket,
érdekes rovatokat, és Kádas uj vígja téká
nak néhány élettoljes jelenetét.
„Vita Soxualis.*' E címen most jeleni nicg a könyv
piacon dr. Nemes Xagy Zoltán főorvos, ismert fővárosi
i'lcgg.vógyó.Hz lollúból rgv nngyobbsznbásu tudományos
munka.. A könyv n modern orvosi fölfogás megvilágításá
ban leírja a M'xualis elet egész komplexumát. Stílusa
könnyöd, fordulatos, a tudományos nívót sohasem hagyja
e-1, mindenben a lényeget adja. Nemcsak szakembereknek,
de szülőknok. pedagógusoknak nagyon tanulságos. A
^e’uális kérdést, komoly alapossággal tárgyaló, hasonlóan
e.nlokes tudományos munka ritkán jelent meg a magyar
Könyvpiacon s éppen ezért méltó föltüncst is keltett úgy (
a^jkkörokbeu, miül a müveit vlvMóközvueégbcu. •

Örökbecsű
alkalmi aj&aidékok a

Magyar Porceiiángyár rt.
herendi müfestészetében
festett különféle porcellánok
étkező-, teás-, kávés- és raocca-készletek
egymillió koronától kezdődőleg

FöltUnően olcsó úrak!^
V, Bdlvány»utca lö, II. emelet 1

Weisz Fülöp. Rakovszky Iván l'-*lügyminiszter, Rakovszky István, Kánya
mán, Wild
.József, Marinovich Jenő főkapitány. Scitovszky
Tibor külügyminiszter, Andréku. Károly fckapitáíiyhelyottes. A Reggel értesülése szerint
azonban a beidézett tanuk közül többen nem
jelenhetnek meg a kecskeméti főtárgyai ásón,
úgy hogy a mai tárgyalás kezdetén már erős
vita indul meg arról, hogy a tanuk zömének
távolmaradása folytán megtartsák-e a főtár
gyalást vagy uj tárgyalási határnapot tűzzenek-e ki. Az ügyészség a tárgyalás megtartását
kívánja olykép, hogy a beidézett tanuknak a
vizsgálat során teli, vallomásait olvassák föl,
ezzel szemben Ulainnak az a kívánsága, bog?;'
minden tanúnak, aki megidézhető, kötelessége
a bíróság előtt megjelenni és ö ragaszkodik a
szóbeli kihallgatáshoz azért is, mert a. tanuk
hoz különböző kérdéseket akar intézni. Ulain
Ferenc vasárnap délután a gyorsvonattal uta
zott le Kecskemétre és amint A Reggel munka
társának mondotta, olt tartózkodása akiit
barátjának, lléjjas Ivánnak lesz a vendége.
»» ■ —r-airarXS fyXBDMMNMVMl

-- Wagner Riehárd leánya haldoklik. Becs
ből telefonálja A Reggel tudósítója: Bayreutból érkezett jelentések hírül adják, hogy JPaflner Riehárd leánya, Cosima, utolsó óráit éli.
— Sztcrényl József báró előadása a jóvátételről,
Székesfehérvárról jelentik: A Vörösinarty-kör meghívá
sára vasárnap Sztcrényi József búró előadást tartott.
Megállapított:), hogy kö-.qazdasáfjl közvólcnii-;:y cu.’jdltaIdbnu i.íncs a: országban. Legelőbb önnek megteremtése
és kifejlesztése volna sziíkeéges. hogy az. egész társa
dalom egyetemlcgcsön tudjon állást foglalni a jóvátétel!
kérdésben az cllon a törekvés ellen, hogy a győző ■ ha
talmak minket rabszolgájukká szeretnének tenni. Végül
a győztes és a legyőzött államok adósságairól beszélt és
kijelentette, hogy nincs utas megoldás Európa és a. világ
gazdasági helyreállítására, mint a tartozások kölcsönös
kiegyenlítése.

tBtei p».íha gallér
iteisfiitw gsis^r,
prágnl. szimpla....................

Kemény gal&r,

prágai, dupla.................... ..

15.500
n.000
Prágai Kezelő............. 16.500
!“ ftéssl Kézelő........... . 19.000
5:SsS!‘®H,éMy®ffll!ér

Frakülitg,
saját gyártmány ...............

1° fraMKing, ^eiovei

A It.HreUf'W

169.000

Nárkás Aruk, minden szám, minden fazón

Árban, minőségben szenzátiö
Hösépö sxörméveB 200 ezer korona
Sarkaló* 10 ezer, talpalás 20 ezer. Sár.dpőbftl hócLeAt
készít. A'adász gumiUxera, Szerecsen-etea M>. Liszt Feróam
tér és Nagymező utca közölt.

aReggel
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Pesthy igazságügyminiszter
nyilatkozik a csongrádi bombapör fölülvizsgálatáról és a felsőház reformjáról
A. fölül vizsgálat még nem fejeződött be — Diószeghy fegyelmi ügyé
ben is csak hat hét múlva lesz döntés
f.-t Heggel tudósilójától,) A esougrádi bombamerénylet
ügye tudvalévőén kft irányban is folytatódott a szol
noki ítélet után. A belügyminiszter Schrcibcr Lajos
államtitkárt bízta meg azzal, hogy a csongrádi nyomo■sást irányitó l)iós~cghy János miniszteri tanácsossal
szemben lefolytassa a fegyelmi vizsgálatot, az igazság
ügy miniszter megbízásából pedig Juhász .tudor, a buda
pesti királyi ítélőtábla clnöko indított íölülvlzsgúlati el
járást annak tisztázására, hogy a szolnoki tárgyalást
vezető dr. l'uchs Gyula a pörrendtartásnak és a bírói
tekintélynek megfelelően oldotta-c meg föladatát. A leg
utóbbi napokban az egész sajtót bejárta az a hír, hogy
es a kél vizsgálat befejeződött és tekintettel arra, hogy
mind Diószegiig, mind dr. Fuchs szerepe teljesen tisztá
zódott, sokan már
teljes ellentmondást véltek fölfedezni a két vizsgálat
eredménye között.
.1 Heggel munkatársa éppen erre való tekintettel szük
ségesnek tartotta, hogy Pesthy Pál igazságügyminiszterhez forduljon ebben az érdekes és bonyolult ügyben
fölvilágositásert.
Az Igazságügyminiszter
a következőket mondotta munkatársunknak:

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy a
szolnoki tárgyalás ügyében elrendelt fölülvizsgáliiti eljárás
még nem fejeződött be,
a lapoknak az a Ilire tehát, hogy Juhász Andor,
az ítélőtábla elnöke már jelentést is tett nekem
ebben az ügyben, teljesen alaptalan. Egyébként
is különbséget kell itt tenni a szolnoki ítélet
ellen beadott föUcbbczés és a fölülvizsgálati
eljárás között. A fellebbezés elintézése, amelybe,
nekem semmiféle beleszólásom nincs, az Ítélő
tábla föladata, míg
a fölülvizsgálati eljárásban Juhász ítélő
táblái elnök előterjesztésére én fogok annak
idején dönteni.
Ez az előterjesztés azonban — amint már mon
dottam — még -nem készült el és így minden
képen korai arról beszélni, hogy ennek az el
járásnak, valamint a Diószeghy miniszteri
tanácsos ellen folyó fegyelmi ügynek az ered
ménye között ellentmondás van. Ilyen ellent
mondásról még akkor sem lehet beszélni, ha
mind Diószeghynek, mind dr. Fuchsnak a
szerepe teljesen kifogástalannak bizonyul is,
mert hiszen
én csak azt vizsgálhatom meg, hogy dr.
Fuchs Gyula a bírói tekintélyt és méltósá
got sértő modorban vezette-e a szolnoki
tárgyalást vagy sem,
míg azt a kérdést, hogy Diószeghy miniszteri
tanácsos verette-e a vádlottakat, a királyi
ítélőtábla fogja megvizsgálni, tekintettel arra,
hogy a szolnoki Ítélet ellen beadott fellebbezés
elintézése az ő hatáskörébe tartozik. Kétségte
len tehát, hogy ez a kérdés teljesen független
a szolnoki tárgyalás .vezetőjének ügyében el
rendelt fölülvizsgálati eljárástól.
Munkatársunk
minlEZtcrt, hogy

ezután

megkérdezte

az

igazságügy-

a felsöüi’u reform jóról
törvényjavaslat mikor kerül a uenuelgyiilés elé.
Az igazságiigyminiszter mindenekelőtt azt a hirt cáfolta
jneg, mintha ő a felsöház reformja ügyében tárgyalt
volna Hakovszky Iván belügyminiszterrel.
ezóIó

tsfci
HE

OPERA ETTEREM
VI, Ancfrássy-uS 25
Esténként

brassói Kozák Gábor

muzsikál

Szerda, csütörtök, szombat ós vasárnap
Bucsky-félo <Slsan6loros vacsorák.
Naponta Bucsky-fólc At«IScQI5nl«geB
cégek és Bucsky altul főzött halászlé
Ugyanő* a Vo i c k I tf pincében Is
A félemeleten "különterem lakodalmak
és társasvaesorúkra díjtalanul

ti®

PAPLANT ““ "Jí
T

. * Szaluinál vásároljon. Gyári
főilzlot csak Kortész-utcu

J1^

— A belügymjnis,zter úrral — mondotta az
i gazság üg'yminiszter — tanácskoztam ugyan,
de nem a felsőházi javaslatról, hanem
a választójogi javaslat bíráskodási részé
ről, amelyeknek ügyében véleményem iránt
érdeklődött.
Ami már most a felsőház reformját illet.',
Bethlen miniszterelnöknek az ti terve, hogy
az erről szóló .javaslatot rövid időn belül,
előreláthatóan február elején, a nemzet
gyűlés elé terjeszti.
A felsőház reformjáról tudvalévőén 'i'omcsányi
———

■

i

■■ ■ ■

Vilmos volt igazságügyminiszter terjesztett elő
annak idején javaslatot és
már hozzá is fogtam ennek átdolgozásához,
tekintettel arra, hogy a javaslaton az idők
változásának megfelelő, bár korántsem lé
nyeges változtatásokat kell tenni.
A javaslat végső formájúról mindenesetre a
miniszterelnök ur fog dönteni és mint mindéit
alkotmányjogi javaslatot, a felsőhöz reformját
is ő terjeszti a nemzetgyűlés elé és képviseli
majd a parlamentben.
■á Heggel munkatársának a)ka!:i:;i v >!t ezután meggyő
ződni arról is. hogy mint az igazságügy minisztérium
ba:) elrendelt fölül vizsga la ti eljáróngy a Diószegiig
miniszteri tanácsos ellen folyó fegyelmi vizsgálat sem
Iterii’t még abba a stádiumba, hogy eredményére vonal,
ko-óan jóslásokba lehehi" bacsó!ko'mi.
Schrcibcr Lajos belügyminiszteri államtitkár csak
a múlt héten készült cl az iratok áttanulmányozásával
és Dtószegby miniszteri tai.áesost. pénteken még C3«k
clsölzben hallgatta ki.
A lanukihalgatúsokru ezután fog sor kerülni, úgy hogy
a fegyelmi vizsgálat a legjobb ereiben is csak hat hét
maira fejeződhetik be.

—aag>
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Étes krltHca
a Oemokratikus Se ©vsteég ellen forduló
zékiekról a ECo$su%h*>|3árt vasárnapi
Cf Heggel tudósítójától.) A Kossuth-párt V.
kerületi szervezete vasárnap délelőtt tartotta
alakuló gyűlését a Lloyd-épiilet zsúfolásig telt
dísztermében. A gyűlést dr. Blauner Mór ügy
véd nyitotta meg, majd Rupert Rezső emelke
dett szólásra:
- Régi, történelmi igazság, hogy csaj, az a nemzet
tud dacolni az idők viharaival, amely minden tagját
egyenlő jogokban részesíti. Egy állami közösséget csak
akkor érdekük föntartani azoknak, akik ennek tagjai,
ba saját érdekeik bolekapcsolódnak n közösség érdekébe.
Hogy Magyarországon ilyen orkölosi közösség legyen,
anunk az a föltétele, hogy
visszakapjuk a magunk fölött való rendelkezés jogit.

Nagy Vince, a Kossuth-párt célkitűzéseivel
és a politikai helyzettel foglalkozott, majd a
Demokratikus Szövetséggel szakító 'ibcrálix
vezéreket bírálta,
— Attól a Sándor Páltól várjunk talán szolidaritást —
kérdezte —, aki. támogatta a Pcrczel-fólc zsabkandUs szavartatást a parlamentben? Vagy attól az Ugróit Gábor.

lói talán, aki két és félév óta a parlamentben hangját
még sohasem hallatta a nagy l<i'rd‘.'kni[? ,\ fővárosi
politikát akarja az a Haasay Károly vezetni, aki ellen
zékinek mondja magát és természetes, hogy legfonto
sabb dolga volt eddigi barátaiba tört. d'>f,'<. Attól a
Kárczy Istvántól kérjünk segítséget lalá.n, akinek tá
bora a régi muuk.ipárt híveiből koriilt ki?

Vámbéry Rusztem a koltsóuvotós
foglalkozott.

adataival

— A császári és királyi külügyminisztériumnak 205 tisztvisolőjo volt, a magyarnak most 3'>5 van. A kormány
zat ki jelen bvc-i szerint nem folytatunk nl.ti ■ külpoliti
kát. Milyen lc:z a létszám akkor, ha ftl';r l 'i'poi>t>l ríl.
folytatunk?
A nagyzási hóborttal szakita.i kell mert ez az or
szág bukását jelenti.

Ezután Kiár Zoltán dr. .szólalt föl és hang
súlyozta, a. dómokratik;us pártol- összefogásá
nak szükségességét. A uagygyiilé Kiár Zol
tánt a Kossuth-párt V. kerületi s erce';eiéii''li
elnökévé választotta meg.

Föloszlatják a KANSz
kecskeméti csoportját
(A Reggel tudósítójából.) Megírtuk, hogy a
céioaigrádi bombamerénylet büupörónek iratait
a szolnoki törvényszékről már fölt erjesztették
a budapesti Ítélőtáblához. Előbb azonban a
királyi Ítélőtábla mellett működő királyi fő
ügyészségnél voltak az iratok, ahol gondosan
áttanulmányozták a szolnoki főlárgyalús egész
anyagát és a főügyészség a fölmentő ítélettel
szemben bejelenteti összes jogorvoslatokat és
föllebbezéseket mind, magáévá tette, ezenkívül
szokatlanul terjedelmes indítványt fogalmaz
tak és ezzel együtt küldték meg az iratokat a
királyi Ítélőtábla elnökségének. A Reggel
értesülése szerint a csongrádi bombamerénylet,
bűnügyének
föllebbviteli
főtárgy aJúsát a
budapesti királyi Ítélőtáblán dr. Nyíró Géza
elnöklétével tartják mog és az iigy előadója
dr. Zachár táblabiró lesz. Érdeklődtünk afelől,
hogy, a főügyészségnek a terjedelmes előter
jesztése mire vonatkozik, azonban ebben az
irányban úgy a főügyészségen, mint az ítélő
táblán is elzárkóztak minden felvilágosítás
elől. Úgy, hírlik, hogy a főügyészség a Szol
nokon lefolyt atoll bizonyítási eljárás kiegészí
tésére telt indít vány t, azt kívánja a vádható
ság, hogy az időközben lefolytatott, újabb nyo
mozás során keletkezett bizonyítékokat is ér
vényesítsék a föllohbviteli tárgyaláson, újabb
tanukat hallgassanak ki, sőt némelyek tudni
vélik, hogy a főügyészség azt kívánja, hogy az
Ítélőtábla előtt egész újra tárgyalják, a cson
grádi bombaügyet, mert a szolnoki tárgyalást
és az ítéletei a bejelentett semmiségi okok
alapján nem tartják pcrrendszerilnck. Így a
tábla előtt zajlik le újra a tragikus emlékű
csongrádi bűntény...

A FORD-TEHERAVTÖ A LEGGAZDASÁGOSABB!
Ara karosszériával, forgalmi ndóivá 83 fis fél millió korona
A FORD-gyúrak autorizúlt képviselője:

HALTENMR0ER VILMOS

Budapest VI, Nagymextf-utca

Telefoni 06-15

(A Reggel tudósítójától.) \ KANSz kecs
keméti
csoportja kimondotta a KANSz
kebeléből való kiválást es fajvédő alapon
a vidéki tisztviselők uj tömörülését hatá
rozták el, a fajvédőknél szokásos éleshangu
politikai nyilatkozatok is hangzottak el a kor
mány és a mai rendszer ellen, A KANSz kebe
lében megindult a vizsgálat a harcias csoport
ellen, de nem tetszeti a belügyminiszternek
sem az a tendencia, amelyről az uj mozgalom
mal kapcsolatban bizalmas jelentések érkeztek
hozzá. Ezért a belügyminiszter a KANSz-tól
függetlenül szigorú vizsgalatot rendelt el u.
fajvédő csoport ellen és annak foganatosításá
val Hanti Kálmán miniszteri tanácsost bízta
meg. A tanácsos a múlt héten befejezte a vizs
gálatot, amelynek eredménye a fajvédők min
den szépitgetcse ellenére is igazolt a a meg nem
engedeti politizálást, a kormányellenes nyi
lathozatok elhangzását és a bizalmas jelenté
sek egyéb adatait. A vizsgálati adatok alapján
a belügyminiszter elhatározta a KANSz kecs
keméti csoportjának föloszlalását s az erre
irányuló rendeletét a hét folyamán közli az ér
dekeltekkel

NYUGAT-MATINÉ
a Rerialssansc-Sv.inhózban

január hó 25-ón, vasárnap délolőtt lúll órakor
Bartók Béla, Kosztolányi Drzsó, Krúdy Gyula,
Pécsi Blanka, Slmonyl Mária és Sonilay Artúr
Jegyek u színháznál és a „Nyngaf* könyvesboltjában;
VI. Andrutssy.ut 6. sz. alatt kaphatók
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Január 18.
(A Heggel munkatársától.) A chicagói buzaringclök úgy látszik igazat kaptak, az argen
tinjai. búzatermés sokkal kevesebbnek bizo
nyult, mint amennyire még egy hónappal ez
előtt is számítottak. Ebből az következik, hogy
a 600.000 koronás búzaár csökkenésére az uj ter
més előtt) alig számi thatunk és mivel az euró
pai búzatermés a. száraz lél után egyelőre sok
reménnyel nem kecsegtet, számolnunk kell az
zal. hogy
a hrke.árakhoz viszonyított százszázalékos
emelkedése a kenyérmugvak árának hoszszabb időre is állandósulhat.
’A búzaárak lényeges esésére csak akkor szá
míthatnánk. Int Oroszország újból megjelennék
az európai piacon a maga huzatömegcvel. Erre
egyelőre semmi remény nincsen. Az orosz mag
termelés alig haladja meg a béketermclés feléi,
maga is vevőként lépett most föl Rotterdam
ban és Hamburgban és o hónap folyamán ha
józták be az első Oroszországnak szánt buzaszállitmonyokat a tengerentúli kikötőkben.
Százszázalékos emelkedése a kenyérniagvak árának nem maradhat nyom nélkül.
El kell készülnünk arra, hogy legkésőbb már
ciustól kezdve munkabérmozgalmak törhetnek
ki. Ez pedig nagy baj a munkásra és a terme
lőre egyaránt. A magyar ipar az autonóm
vám fajú fa. kínai ftt la inak védelme mögött is
olyan drágán termel ma, hogy
=„ még a belső
fogyasztás piacán is csa/r az alacsony munka
bérek teszik versenyképessé. Ha már most, cgv
lépéssel tovább megyünk, akkor látjuk majd,
hogy a. kereskedelemre a búzaáraknak ez az
emelkedése színién súlyos hatással lesz. A ga
bonavámok védelme mögött a mezőgazdasági
termények ára olyan magasra szökik tavaszra
•— kivéve, egy ideig a fölhalmozódott zsirtömegeket —, hogy kivitelről nem lehet szó, mert

mezőgazdasági terményeink sorban elérik es
meghaladják a külföldi árszintet.
E sötét képet semmiféle reménységgel nem
lehet enyhíteni.
semmiféle reménységgel nem lehet enyhíteni.
Minden jel arra, mutat, hogy tavaszra az egyesztendős szanálási politika minden balfogása
ogyszere fogja meghozni valamennyi gyümöl
csét. Lehet, hogy a Népszövetség bizottságai meg
elégedetten fognak végigtekinteni a számsoro
kon, amelyekkel azt fogják bizonyítani, hogy
a bevételek az előirányzott, összegeket,ennyi és
ennyi millióval meghaladják, de néni tekintve
azt. hogy milyen nélkülözések és milyen igaz
ságtalan adóztatás utján sikerült azt elérni,
akad-e olyan ember, aki azt állítaná, hogy a
szanálás másik föladata, a magyar korona
stabilizálása, sikerüli? Hogy az 1924 februári
korona
azonos 1925 februárjának koroná
jával? A pénznek két szerepe: csereeszköz és
értékmérő.
Külföldi csereeszköznek stabil a magyar
korona, de értékmérőnek labilis pénznem.
Aki ezt. nem hiszi el, az. szakítson magának
egy. csak egyetlenegy órát és nézze meg ala
posan Budapest kenyér- és húsfogyasztást sta
tisztikájának, a korona értékmérő jelentőségé
nek a. csökkenésének arányos lefelé lejtőiénél.
A magyar királyi kormánynak pedig figyel
mébe ajánljuk, hogy a kinevezendő moszkvai
ügyvivője alapos és részletes jelentésekkel
szolgáljon a népbiztosok tanácsának gazdasági
ős irénziigyi politikájáról. Megjelentheti majd
a követ ur, hogy a múlt esztendőben hogyan
sikerült, a szovjetnek egyoldalú adópolitikájá
val a hirtelen kivirult orosz kereskedelemnek
jó egyharmadát hirtelen tönkretennie, de
megjelentheti azt is, hogy az a szovjet inkább
külföldön vásároltat aranyért gabonát, sem
min thogy a gabona árának hirtelen emelke
dése az orosz cservonec árfolyamát és belső
vásárlóerejét megingassa.

X A kulissz halála. A szombati és vasárnapi
magánforgalom kötés nélkül „zajlott” lo ismét.
Úgy Berlinban, mint Becsben van ugyan már
szombaton is hivatalos tőzsdeforgalom, de ez a
forgalom olyan, szűk keretok között mozog,
hogy Budapestre még a legszerényebb bulláin
verése so jut. el. Az az érdeklődés, amely a bet
közepe felé Berlinben az Osztrák Hitel iránt
meginti I atkozott, szombatra, cliilt.^ A közönség
köréből csak eladási megbízás érkezik es igy
a tőzsdei forgalom napról-napra. szőkébbre szo
rul. A forgalom megélénküléséi, az árfolyamok
mozgalmas hullámzását csak egy körülmény
teheti lehetővé, a Iculissz, u napi és boti játék
föléledése. A knlisszálás az árfolyamok hul
lámzásának szakadatlan kihasználása, az érté
kek folytonos adáisa-vétele minden tőzsde éle
tének az alapja. A kullssz az a „resonáncboden“, amely minden hangot visszaver és
megnagyii, s amely lehetővé teszi, hogy a
vezető értekek minden pilláimíl au riadhatok
és visszavásárolhatok legyenek. A XVI. szá
zadbeli amsterdami börzén is igy volt ez, ahol
a gyarmati társaságok részvényeit és az angol
meg a holland állami kölcsön kötvényeket
adták-vették az emberek s ma is all az, hogy
amely börzén nincs élénk kulissz. az a. börze
meghalt. Meghalt a kulissz a budapesti tőzs
dén. mert az árfolyamokban nincs „Spannung”,
iiinco np'g az az eltérés az, árban, amelyen
belül fi spekuláns, a kulisszáé, eredményesen
dolgoz.liatik. Aranyfdlérekrc rúg csak az az
eltérés, amely a napi legmagasabb és legala
csonyabb árak között legtöbbször jegyezheiö.
Ritka esed, mint. a. napokban a Ganz-Danubiusnál, hogy ez az eltérés 10 aranykoronát legyen
ki. A háború előtt a budapesti tőzsde a leg
mozgalmasabb j déktőzs'lpk köze tartozott, s
egész sora volt az olyan papírnak, amely a
sürii adás véd o.l re bő alkalma'! adott, s a „Spanming“ egész tucatnyi papirnál mozgott állan
dóan 1—2 dolár körül. 1911 júniusában például
az Iparbank 324—29, a Faba.uk 22^—30, a Nem-

zeti Takarékpénztár 244—254, a Kereskedelmi
Bank 3600—650 aranykorona körül moz-gott, a
Hazai Takarékot 6500—6750 és az Első Magyar
Biztosilót 14.300—375 között jegyezték. 5-10
aranykorona volib a „Spannung“ a malompapiroknál. A Viktória árfolyama 585—590, a
Hungária Malomé 200-210 körül mozgott, az
ipari értékekben csak 1-2 koronás volt az el
térés n legmagasabb és a. legalacsonyabb
árfolyamok között, annál nagyobb volt a
nyomdai vállalatoknál, amelyek közül az
Alhaenaeum 360—370, a, Franklin 580—590, a
Pesti Könyvnyomda 3315—415 körül mozgott.
Ilyen eltérések mellett a kulisszic. aki arany
ban lényegesen nagyobb tőkével operált,, mint
ma, a nyereség bizonyos
valószínűségével
vehette föl a harcot. Ma a legjobb esetben is
filléreket kereshet csak, mert ha nagyobb
tömegű papírral talál operálni, ki van téve
annak a veszedelemnek, hogy az üzlet-telén
tőzsdén nem tud kivergődni az angazsmánjából.
\ égül nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy a háború előtt a kulisszáé, ha maga is
egyezményes volt, nem fizetett többet kötésen
ként, mint 20 fillér adót, mig ma az adó a vár
haló nyereséget gyakran lényegesen meg
haladja.

11
X Kállay Tibor lesz a Külföldi Kereskedelmi Kamarák
Egyesületének elnöke. A békekötés után egymásután
alakult meg az angol-magyar, amerikai-magyar kereske
delmi kamaru, később, amikor ezen államközi kereske
delmi kamarák száma elérte a tizet, közös testületbe tö
mörültek, amelynek élén Pignatclli herceg állott. Ez a
testület most a Maoyarorszdoon működő Államközi Ke
reskedelmi Kamarák Egyesületivé alakul és élére Kállai/
Tibor kerül. Az uj egyesületnek az a célja, hogy a ma
gyar külkereskedelmet nemzetközi kapcsolatai révén erő
teljesen támogassa és általában a külföldön a magyar ér
dekeket szolgálja. A Kállay Tibor elnöklete, alatt működő
egyesület be fog lépni a Népszövetségi Ligák Uniójába és
a párisi nemzetközi kereskedelmi kamarába.

I
I
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(A Reggel munkatársától.) Hölgyeim és ahogy hang ki nem jő a torkán, ahogy aztan
Uraim! A Magyar Színházban pénteken este végre megszólal s ahogy csak azt a két szót ki
bemutattak egy színdarabot, a címe „ztZtoaa“, mondja, hogy: igen és azt, hogy: nem. nullát
Fazekas Imre fiatal író munkája. A darabról c?/, igy. ilt, ugyan próbálja valaki utáoacsielmondották véleményüket a kritikusok: A nálni. Ilyen misztikusan, furcsán, érthetetle
Reggel nem .száll vitába velük. De igenis meg nül, ilyen varázsos titokzatossággal, ennyi ősi,
állítja egy másodpercre az olvasót, hogy figyel a. mélyben és sötétben _ elvesző emberi és szí
meztesse: Az „Altona'* brilliáns előadásában nészi pedigróvel... Bajor Gizinek nem valami
három olyan színészt talál, akikhez foghatót, különös szerepe ez a Mária ebben a darabban.
akiknél különbet igy együtt évek óta nem lát De az iró módot ad benne neki, hogy csicsergőtunk magyar színpadon. E húrom név: Márkus feesko száját kitálsa s egy-egy szó billeniyiiinEmíliáé, Bajor Gizié tV Csórfos Gyuláé.
1 negszólalhassa az aruvimi erdő paradicsomi
11adorainak kábító o rk észt e rét. Va rá zsos és
*
végtelen ez a színésznő, éhező, nagy szemeibe
iuiiiu az
<« fs örvénybe, vagy mint
juh' ?
Márkus Emíliáról csak ennyit: a természeti •roflS.2 belenézni, mint
tünemény lenyűgöző erejével hal. Nem merem az éjbe,*. amelynek' rémei ismeretlenek. Félelme*
leírni, hogy hány éves, úgysem hinné cl senki les és titokzatos, mint a messzi-messzi. csilla
sem. Bár az ő legszenzációsabb sikere az volna, gok. Ki tudná, mire is született. Csak játékra,
ha. ezt megmondaná a publikumnak valaki. alig.
*
Az ember tűnődik, hova tegye, mit csináljon,
szivének milyen trónusára ültesse, állítsa ezt
Végül Csorlos. Soha igy ki nem nőtt a szín;
a. csodálatos asszonyt, aki szivének és’S hangjá pádból, Beüli a fejéi a sziifitákbu. A vénülő
nak töretlen ifjúságával uralkodik minden komédiás, akit a te i föl összáj ua k olpíiren (á 11 ak.
színpadon, minden szerepen. Őrá (és Varsányi Nagy a hasa, mondta ogy színigazgató; nagy
Irénre) gondolva, nem kell-e kétségbeesni a a hasa, rikácsolta móg'Ogy.szer. Aztán nem
jelen epigonjai, hamis s tarjai fölött? Ki találtak neki szerepet, nem játszott. Kcllenietjöhet utána, aki az ő poharából ihat, aki őt el le.nségek jelentek meg róla a lapokhan. A kis-.
feledtethetné valaha is. Belő kell nyugodni: lánya beteg lett, attól külön megőrült, A végén
Márkus Emília nem követheti a természet tör már ott tartott, hogy elhatározta: elmegy vivényeit, meg nem öregedhetik, néki játszania dékre gazdálkodni, itthagyja az egészet. Ebben
kell még.-igy, tovább az idők végtelenségéig... a szerepében sem bízott. Nem is indult úgy el I
— az első szavakkal legalább —, hogy történik
♦
vele valami. Do amikor ez a degradált tenge
Bajorról azt mondtál: Shaw „Johanná“-ja résztiszt, aki szerelmes az uniformisába, mint
után, hogy megbukott. A „Masamód“ után is. egy drága és elérhetetlen nőbe. a. tengerről, a
Egy ismert békebeli kritikus órákhosszat ma hajójáról, Labradorról és a szolgálatról beszél
gyarázta nekem a „voix Manche — ne pleure a kadettek'kel s a szemeiben a tébolynak és a
pás*’ törvényét, a vánnyadtnak ható testecske mámornak emésztő lángja ölelkezvo ldgyul.
predeszfinált sikertelenségét. Lehet, nem 1u- ahogy a tengert, a hajót, a zászlókat és az unidoni, nem hiszem. Azonban — ennek az „Alto- í'ormixá.t
■<
— az életét megszakadva, a. fájdalom
ná“-nak. a második fölvouásában bejön a szín ban fölolvadva megvitatja, lehelellen arra nem
padra és ahogy ez a leány bejön, egyenesen gondolni, hogy egy (kicsit <1 saját baját is pana
az intézetből, ide, ebbe a lejüvcggel elkerített, szolja, sírja, .játsza, éli, Csortos Gyuláét, a
lampionnal színesített, karmazsinnal, pirosított, degradált .szili-észét, akit, íme, csak hajóra kel
piros szőnyegektől, biborselyem tapétáktól, lett ültetni, hogy megnyeije a trafalgari ütkö
lámpáktól és, fényektől égő, részeg házba, zetet. Már pedig ezt az ütközetet három évi.
ahogy ide belép s ahogy a lába a küszöbön a kínlódás, vívódás, szégyen és nyugtalanság
árán megnyerte.
Egyed' Zoltán.
földbo gyökeredzik, ahogy a száját kitútja
'»1 ' < 11.y »'v.,

»
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Sántáé? E>áS s Becsáslsifios: emberek helyébe rabBékőstg
ültetett
a kurzus —
FöS fegguk tárni a kormánynak a fajvédőkkel
vaié szövetkezését — Sxafe&röellvfó gyűlés a ILiget-C^bban
(A Reggel ludósilójálól.) A Thököly-uti Li
get-Club vasárnap délelőtt általános taggyű
lést tartott. Márkus Jenő dr. elnöki megnyitó
jában azt. a javaslatot terjesztette elő: mondja
ki u gyűlés, hogy a Fővárosi Szabadelvű Párt
hoz csal lakoznak. Soltész József kifejti, hogy
a szabadelvű párt programja, ez: ..Adjátok,
vissza Bárczy István Budapestjét!'* Mózes Já*
nos és Frommer Ferenc után Tolnay Kornél
a Már. nyugalmazott el nők igazgatója, az egy
séges polgári front szükségességét hangoztatja.
Együttműködésre szélit föl mindenkit, aki az
..egyenlőség, testvériség, szabadság'4 jelszavát
valíja. De nem kíván együttműködni azokkal,
akii: osztályharcot hirdetnek és — mivel ilye
nek is vannak — nem hiszi, hogy az egységet
teljessé lehet tenni. Ezután Sándor Pál emelke
dik szólásra:
- Amióta rt világ fönnáll, n konzervativizmus mindig
küzdött a liberalizmussal, a világosság mindig harcolt
a sötétséggel. Magyarország fönn sem tudod volna
fillani ezer óvón át. ha nem hatotta volna út a szr.bad-

elviiság. Mayyarorszáo mtndiy, a legnayyobb királyai
alatt is, liberális volt. Ma pedig Mngyarorszúg Európa
legkonzervatívabb állama, ralósór/yal szlyetc a /íonswrvativizmusnak.
A polgárság gj(inge és gyáva. Az összeomlás után Is
r.z volt a baj, hogy a polgárság megijedt néhány
éretlen fickótól.
Ezek ott vui'jik mindenütt? Tisza István idejében Tiszapártiak, voltak, aztán októbristák, majd kommunisták,
végül a fehér terror mezejére nyargaltak, át. Porhintós
folyik ma az egész vonalon, a polgárság pedig mu is
gyáva és tűri, hogy port hintsenek a szemébe. A kommu
nizmus alatt egy halasi földinives, akitől megkérdezte,
meddig fog tartani a kommnniznwis, ezt felelte: „a fe
jén táncolhat az ember egy ideig, de nem sokáig '. Ezt
mondhatjuk most a jobb- és baloldali szélsőségeknek
egyaránt. Meg kell szüntetni a föld oinnipotcnclújAt a
városi lakosság fölött. A legerősebb harcot folytassuk
az ellen a rut rendszer ellen, amely az embert rab
szolgává nlacsonyitja. Becsületes embereket kiüldöztek
az állásukból és helyükbe lllyékct: rablókat, gyilkosokat
ültetett a kurzus. Pusztuljon a helyéről ez a rendreerl

Rassay Károly a követ-kifző «zónok. aki beszé
dében ezeket mondotta:
cip&&

7jifuzr.ezim*fjiir*uif 33 (Múzeummal szemben)
Előrehaladott idény miatt nagy

árleszállítás
brokéftspCyGm-, lakk-, antilop* és
erj^éfo cip&kban

i

Tekintse meg kirakatainkat!

— Annyi keserűség, nyomorúság s szenvedés után könnyű
lett volna a Szabadelvű Pártnak, ha a Icyerösc.bb ellen
zéki hangot megütve kereste volna a népszerűséget.
Vannak, akik ezt az utat választották. Ara nehezebb
fölkelteni a polgárság önérzetét és elindulni a bölcs mér
séklet ntján. Én ezt hirdettem már a párt megalakulá
sakor, ogy hónappal ezelőtt, amikor még görögtüzzel
világítottak meg azok, akik ma sárral dobálnak. Nem
a hasonló gondolkodásnak, ellen akarjuk kijátszani ezt a
programot, őket, együttes, testvéri munkára hívjuk föl,
l)o no hozzanak közénk forradalmi reminiszcenciákat
sem forradalmi, sem felekezeti pártot, nem akarunk

csinálni
felejtsék el egyéni dolgaikat a köz érdeké
ben. Le kell rombolnunk a gyűlöld várát, vissza kell
adni a városházát eredeti, nemes hivatásának. Ez a
mai rendszer
a dolgok 63 a logika törvényei szerint
me.o fog bukni és nekünk a szabadelvű polgárságot egy
összefogó eszmébe tömörítve, meg kell keresnünk, azt a
tősgyökeres, erős fundamentumot, amely minden metró
polisuak alapja. .1 kormány Ígéretet telt a ll'olff-fdlc
választások- sérelmeinek reparálására, ez a z Ígéret a:on •
bon elfolyik, mint a futó víz. .1 kormánynak uj h<izszabály kellett az obstrukció elten és most mégis azzal
érvel ebben <1 kérdésben, hogy ígéretét azért nem válh
hatja be, mert a IVol ff-párI. .obslrukciőval. fenyegdödzik,
A lcgkür.oJebb! politikai kuinrúnyhnn föl fogjuk tárni
a kormánynak a favédőkkel való szövetkezését és a
kormányt felelősségre fogjuk vonni.
Én pár nappal ezelőtt jelentettem ki. hogy n legerősebb
harcot kezdem a kormány elleti és most kicsinyes párt
taktikai szempontokból mégis meg!.riik, hogy engem
és híveimet dlsz.krcditúljanak.

Liplúk fb'd hangsúlyozza, hogy n, kiszélesí
tett választójog által szerzett hatalmat a kis
emberek érdekében kell fölhas-fnábn, Ezz-’l a
gyűlés véget ért.

Az ötös tanács ujabti érfeltezíeten foglalkozik a Xároiyi-fiéle
vagyonelkobzást pörrel
ti

Fírancáatoyssájj és a

tSípSorc^áetiat!

kKiBsíjléiP'Ssft s&s’get, az angol) és ©les?
megbisott a BtSzIselőpést tnatenaca

Páris, január 18.
(A Reggel kiküldött tudósítójának távirata.)
Az ötös tanács Bartou elnöklete alatt bizalmas
111 egbeszé!és ke rét ében most foglalkozott azzal
a válasszal, amelyet a magyar kormány adott
a hatalmak íigyelrneztetésére s amely szerint,
a békeszerződés értelmében a Károly' vagyon
elkobzása Károlyi Mihály háborualatti politi
kai működése miül' nem leheb/'ges. A magyar
kormány, amint ismeretes, azt válaszolta, hogy
a. bírói eljárásra nem gyakorolhat befolyási.
Az ötös tanács bizalmas megbeszélése,
amely ezzel :i válasszal foglalkozott, nem voi!
kötelező jellegit s csak azt a célt szolgálta, hogy
a kiküldöttek álláspontjukat ismertessék. A
megbeszélésen az angol és olasz delegátus arra
az álláspontra helyezkedett, hogy a kérdés nem
aktuális s annak érdemi tárgyalása annál ke-'
vésbé volna célszerű, mert.
a maguk részéről ebben az ügyben a ma
gyar kormányt többet megkeresni nem I- vánják,
A francia és a fiisántánt delegátusai éppen, el
lenkezőleg, úgy Ítélték meg a helyzetet, hogy a
trianoni békeszerződés 76. pontjának megsér
tése forog fönn, miért, is diplomáciai közbelé
pésre van szükség. Mivel teljesen ellentétes
volt a delegátusok véleménye, egyelőre a kér
dést tovább nem fejtegették, hanem
elhatározták, hogy egy későbbi időpor''
bant január végén vagy február elejéi’
i issza térnek az ügyre és pedig rendes éri'kéziét keretében.
A tényállás 1most
__ 1 már az, hogy mindkét álIáspontnál egyforma széimus szavazatról
_____
lévén
szó, az elnök döntésétől fog függni, hogy az
ötös tanács milyen határozatot hoz.
elnök,
__ Az elnök
— bár francia — és igy logikus lenne, hogy a
francia megbízott álláspontját tegye magáévé
— azonban annyira önálló hatáskörrel rendel
kezik, hogy szavazatát saját egydni belátása
szerint vetheti a serpenyőbe. Bartou, aki nem
a fferríof-kormány exponense, czidő szerint
leljesen elzárkózik minden olyan nyilatkozat
lói vagy ténykedéstől, amely a legkisebb fényt
is derítene fölfogására és így még az sem Kmtdthütó ki, hogy a A (irolyi-Uggyel pontosan
mikor fog foglalkozni az ötös tanács.
Dugovich Vidor.
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Beethoven összes zongora
Bizct: (Jármén................K 55.000
szonátái. •••••••••• A 143,000
,K í 10.900 Offcnbach: Hoffmann meséi 66.000
«
Mozart összes zongora*
szimf.fl kézre) .... .K 44.090 Rajna kincse . . w » .K 88.969 Beethoven össíi •. zongoráidéi 220.000
szonátái •••••••»••A 110,009
.1< 88.000 Mozart össz.zongoratriól K 132.000
WAGNER ÖSSZES MÜVEI: Walkür.............
Beethoven összes szimfó
Siegfried..........
.K 110.000 Tsch a i kowsky-zongoráim 6 66.000
niái. (két kötet).......... K 176.000 Rtenzt
.K 66.900 Istenek alkonya
. K 132.000 Mozart vonósnégyesei, ,K 132.000
Beethoven összes hegedű*
Bolygó hollandi.......... .K 66.000 Parsifal
.K 66.000 Schubert öMtn s dalai kótdenk. 88.000
zongoraszonátái.......... K 132.000 Tannhüuser
.K 66.000 Wagner összes müvei
Schumann „
M
„ K 66.(,00
Mozart összes hegedü-zonLohcngrin.................... .K 88.000 együtt
,K 900.000 Mendelssohn
„
„ K 66.000
j
ISX&S&U?
5^8<h0X?r!t KoűfiSy íisszM tidab valamin! az (istwrcs e~'
Kőim
zeneműBvűRWOrt Víí, E:z.';9bet-HOriU 50. srÁih <a Rovd-nzáldvaii szemben) Ilii
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
látta az ,jAltoná"-t?
— Láttáim.

— Na és?

— Egy hölgy a premiere elölt a2t mondotta,
nekem: Most 'végre meg fogom látni azt a
helyet. ahol férjeink ifjúságukat élt öltötték.
— És maga mit felelt neki?
— Hogy ez a darab sikere.
— Úgy érti, ugye, hogy kasszasikere. Mert
— bámulatos — , de a kritikusok ezúttal a me
rész tétmában még a szerző fiatalságát sem
voltak hajlandói: enyhítő körülménynek akcep
tálni. És priidek voltak és szigornál', min! egy
kenetleljes mormon főpap és megátkozták a
hetek óta félőrült Fazekas Imrét, aki szegény,
őszintén és forró szívvel megírta „Altoná"-!.
úgy, ahogy látta és érezte. Ezzel szemben a
darab, úgy látszik, igenis érdekli a publikumot,
a. szombati, második — rokon- és barátmenlcs —
előadáson, csak, úgy, mini a premieren, vas
tapsol kaptak a szerző és szereplők — akikről
egyébként más helyen szólok néhány szói, itt
csak Gombaszögi Elláról akarom (mcgállapilani, hogy II. fölvonásbeli nyiltszini tapsát
•megérdemelle. Az Unió kevés érdeme közül az
egyik, hogy ezt a brilliáns fiatal kómikát
évekig tartó hcrvadásából cgy-lcét neki való
szereppel életre locsolta, örömmel írom ide
Simon. Marosa nevét is, aki legjobb kolozsvári
formájút lalálla meg a neki evek óta idegen
■pesti színpad dzsungeljében. Jő volt Tarnay,
nem volt jó Vágó és aranyos a négy kadét,
Abonyi, Ábel. Palásthy, Tapolczaí.
-- No és a Lakatos-darab?
— Ha a pesti publikum a. harmadik fölvonás
vegén nem rohan a ruhatárba, hanem bent
marad a. nézőtéren tapsolni, akkor a szerző
nyugodtan alhatik. Már pedig Lakatost a
premieren hatszor hívták ki a harmadik föl
vonás után. A második után pedig tizennégy
szer. A darab színészi attrakciója Giza, Mészá
ros Giza. A színházigazgatók fantáziátlansága,
mert mind úgy futkos a siker után, mint meg
riadt tőzsdeügynökök a kulisszban, hogy nem
iratnak e nagyszerű asszony számára dara
bot, szerepet. A lógfölényesebb színjátszó
talentum, az egész mesterség a kisujjában
és sugárzó érlelem mindenek és mindenki
fölött. Titkos remek vörös parókáján kívül,
lábait, kezeit, szemeit s néhány babonásan
reflex-mozdulatát
ajándékozta a darabnak,
Törzs diszkrét eleganciáját és nagyon komo
lyan figyelmeztetem a színházat és publikumot
Rubinyi és Gárdonyi neveire.
— Na és a Víg?
— Csak bécsi vagy eljövendő vonatkozásban
tudok róla, jól mondani. A „Délibáb" ugyanis,
úgy, ahogy megjósoltam —délibáb csupán, egy
jóleső sziluettel látok még magam előtt, akit, a
múltkor elfelejtettem megemlíteni, a kis Szé
kein Lujzát. Az „Ezüstlakodalom" premierje
egyébként szombaton, a bécsi vonatkozás pe
dig: a bécsi — „Antónia". Az első próba szer
dán délelőtt volt, Fedők a Cadillac-kocsiján
hajtatott a Raimund-Thcater elé. Hosszú, ame
rikai opossum-bundajóba burkolva, besietctl a
színpadra, ahol a személyzet élén dr. Beér Ru
dolf fogadta ét; bemutatta a partnereket. Hans
Lakn< rt — Kovácsy Béla személyesítőjót, Eh■ma unt, aki Fáncsy Vincét fogja, játszani és a
többieket mind, A németek csodálkozva nézték,
figyelték Fcdákol, akinek már a harmadik
mondatánál felhangzott a nevetés. Fedők
eleinte, nem értette, azt hitte, kinevelik, amire
megszólalt Vajda, a darab vendégrendezője:
nincs baj, Zsazsa, nevetnek már...
— Öriássi!
— Az ..Antónia" szövege, miliője, dalai egyéblén! a bécsi előadásban pontosan ugyanazok,
mint a pestiben. Sőt a díszletek is Málnai
tíélu. tervei, szerint készülnek és Vajda László
rendezése, is hit mása a budapesti előadásnak.
Csupán egy mondat változott meg: A második
f>ilvonásban, ugyanis kérdezi Virág!. Marosa:
Hát érti ezt a kapitány! Amire Antónia fcUl: — Úgy beszél ez magyarul, mint Móricz
7sigmond.

Ez a bécsi előadásban igy lesz:
MARCRA:
ian?
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Versteht Euch denn der Kapi-

■ n!r nászajándékok, brilliáns éksze■Ilii rok, gy öngysorok olcson vápáról
UntíiK iCHHSLCltn
■‘UH hatók
gCHMELCILM panu-nei,
O^EGÖ-ivé!,
i" kor., KAroly-körút 90 (Központi városház főkapunál).

ANTÓNIA: Mcin Kind. der Jcann ungurisch, wie der Franz Molnár.
— Romok.
— Visszatérve Pestre, Fedők — da legsl di'
nieder — újból operettet fog játszani. Még
pedig az Uniónál a „RybilU-t. Előttem állapo
dott meg erre vonatkozólag wasárnap déliben
Fedők nevében Marton Sándor Faludt Jenö
vei. Nem igaz viszont, hogy Somlay az Unió
hoz szerződik. Somlay változatlanul Bárdosé;
és anyagi okokból non szokta elhagyni, a
zászlót. Egy rossz szóért már inkább. Még egy
negatívum: Zerkovilz nem lesz igazgató a
Rluhu. Lujza-Szlnházban, megmarad azonban
szerzőnek. Egy bizonyos: líubcrrel nem fog
többé szereltetni. Se villanyi — se muzsikát.
— És mi lesz a Bullyltay-darabbal?
— Mi legyen? Jön az is. A két darab valószí
nűleg fölváltva fog menni, ami — szavamra
mondom — nem rossz öllel! A. Magyarban az
„en vogue' -ban levő olasz Pirandello első da
rabját mutatják be, „Az asszony, az állat és az
erény" címűt. Egy kereskedelmi hajó vad ka
pitányáról szól a rendkívül merész és szóki
mondó darab, egy kapitányról, aki dacára an
nak, hogy félévenként csuk egyszer látja a fe
leségéi, tudni sem akar róla, mert szivéhez kö
zelebb áll egy másik hölgy, akitől hat gyereke
is van már. Hogy a feleségével szóba se kell
jen állnia, ahogy megérkezik félévenként a
tengerről, a legkisebb dolgok miatt a legna
gyobb marit csinálja s aztán magára zárja az
ajtót. Végül is a szegdny asszony bajba kerül.
A kisfiának a latin, tanárával, aki egy szent
ember. Már második hónapja van bajban, ami
kor megjön a férj, a bősz kapitány, akinek a
latintanár a patikus bátyjával egy varázsszeri
készíttet, amitől majd újból észreveszi a felesé
gét. Az asszony bclcsüli egy tortába a varázs
szert, a férj eszik belőle, de vacsora után azon
nal valami hibát talál, óráit, kirúgja a széket
maga alól s lefekszik aludni. Az asszony az
eredményre türelmetlenül kiváncsi tanártól
azzal búcsúzik, hogy ha valami történik, virág
cserepet tesz az ablakba. Reggel jön a tanár —
nincs virágcserép. A kapitány elmondja •neki,
hogy az éjjel álmában meg volt gyulladva s az
öreg, 60 éves cselédet kellett behívnia, hogy se
gítsen az oltásban. A latintanár kétségbeesik,
— de jön a feleség és egymásután öt virágosérepet lesz az ablakba. A férj a cseléd ülőn öl
is behívta oltani.
— Huh, a kutyafáját'.
— A ravasz női szerepre a város legrava
szabb nőjét, Somogyi Nusit rukkoltálják be a
Blaha Lujza-Színházból. Azt hiszem, ez plety
kának is elég. Mi? Tanítsa magát a fíaskell
három hétig revüzni..,
• A „Walkiir" reprize. Márkus László, aki
rövid egy év leforgása alatt a „Farsangi lako
dalom", „Thais" és „Parsifal" szinrrhozatala
által szerzett, nagy sikereket az 0 pora háznak,
most a „Walkür“ átrendezésénél újabb jelentős
művészi eseményt vitt az Opera életébe.
Márkus a. cselekvő ny (ii^otos vizsgálata által a
színpadi képeket, gesztusokat a zenei motívu
moknak megfelelően trnnszporálja és ezáltal
rekonstruálja a wagueri összmüvészetet. Az
T. fölvonásba emberi melegséget, az istenek
jeleneteibe pátoszt visz s igy a történés való
szín üségét fokozza.
• A Főváron) Operctlszlnház Jövő licit niilsorát Is kizn
rólng „A nótán kapitány" tölti be. Minden nap adják
PurkuH Imre páratlan sikerű operettjét a premier nagy
szerű szereposzt ásá Imii.
• Zenemüvek ntsalctílzetfare a legolcsóbb ké.szpénzúrb&u,
kedvező föltételek nn licit, kaphatók Kohn Béla zenemű;
kereskedésében, Erzséhot-körut .">0. Bővebbet lapunk mai
számában levő hirdetése.
WMSaeaQNMHVnmn
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* Vasárnapi fllbarmőnlkus főpróba. StravinsktJ Zpor
(áncszvitje, „.1 hlzmafUír”, terűi a hetedik hangwrae,
nyan bemutatásra. Hfravinskij 43. évében jár, talmi;
körülbelül egyidős fíartőhl'nl és KotMllunl, akik mel-t
lelte a modern európai népi 'zene Icgpregofia.vabb képi
viselői, azonban milndliiirrnnk egyénisége ina >núr az. u.i
inüvéflzet kőteléből élewn kiváló, mús-mna krisfáiyos
alakot öltött. A faji Bajáisiigokal Irivcbben inegőrső <»•
ezeket nemes formákká, emelő magyar mii vészek közül
Kodály vallásos, klasszikus tisztaságú pátlmszn minden
esetre messzebb Jár az orosz szerzőtől. „A iiizmad:ir“
Slravinsklj régebbi müvei közé tartozik, n helyenként
letompítolt gyönyörű szövésű orkeszterH'zinek közé még
belovegyül egy-egy dekadensen lila UebuBHy-fo»/.kiny, de
Katüescj kiirilji ixAtuli lánca már a regenerálódó, kon
venciótól, ál6zcntimcntaliziuustól ment, üsritmusu. belát
hatatlan perspektívák fölött uralkodó virtuóz.!, mutatja
be. S'ravinskij természeti erőket lódít útnak ellenállha
tatlan vehemenciával, szemben a frauciák gondosan őt
zött üvegházi palántáival; etikája amazokéval ellentét
ben: élet igenlés. A tetszésed fogadott mii előadásáért
dicséret illőii Békái karnagyot, és a zenekart. Bemnlattűk niég Hadan Pdl „Bondo Capriccioso“-jút, tehetséges
magyar szerző ízléses, de egyik jelentéktelenebb miivél.
A hangverseny szólistájii, Eiscnbcracr Sxcrarin zongora
művész, aki Mozart c-nmll versenyét fölényes techniká
val, magasrendii ritmussal adta elő. azonban lágy lyrismusa a témák exact vonnlrajzát elmosódó színekbe foj
totta. a'. M.)
tavi.......

* „Fej vagy írás". Lakatos Lászlónak rendkívüli érdekességü, ragyogó ötletekben gazdag, vidám komédiája
ma, hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap és jövő hétfőn
van műsorra tűzve, mindenkor Titkos Ilonkával, Mészáros
GizávaJ, llahnel Arankává!, Törz.szsel, Kertészszol, Enbinyivel és Gárdonyival n. főszerepekben. A hét többi
napján a rendkívül népszerű ..Ki babája vagyok é.n“ ke
rül sz.iuro Titkos Ilonával, Tóth Böskévc). Kertésszel.
Tarnayval a főszerepekben. Vasárnnp délután Szenes
Béla vigjátéku, „Az. olasz asszony" van műsorra tűzve:
mérsékelt hely árak.
* Nézze meg n hlrdctőoszlopokon a Városi Színház
holyúrait.
' Egész Párls éjjeli éleiét lázim ejtették Legor és Lia,
a jmpos táncospá-r, akik január havában a Tabarinban vendégszerepelnek óriási sikerrel.
” „Altona". A Magyar Színház
heti műsorát termószvloson a színház döntő sikere, Fazekas Imre szenzációs
drámája, az ..Alton.i'* dominálja, amelyet a. bonnHaió
közönsége faiiatikiis tetszéssel ünnepeit. P. Márkus Emí
lia. Bajor Gizi, Csortos Gyula ragyogó triásza. Gombaszögi Ella, Simon Marc.se., Tarnay, Vágó, Kéthey, Abonyi
cgyüítcao a legnagyobb színészi szenzáció. Hétfőn, szer
dán, pénteken, vasárnap és jövő hétfőn van műsoron az
..Altona". míg kedden, csütörtökön és szombaton o szín
ház nagy vigjátéksikerc, Drégely és Liptai „Vörös cm
bi,r"-e kerül színre.
' „A cigány", Rózsahegyi Kálmánnal és Molnár Aranká
val, pénteken este a Városi Színházban.
' Az 5 Kremo. a világhírű 1 káriai-játékosok először
mufatkoznak bo Budapesten a Tabarinban.
* A Vígszínház hetének eseménye nz „Ezüstiakodalou<",
Paul Gérnldy világhírű színmüvének szombati bernntalója. lesz. Az. újdonságban nrigyszcrü szerepekhez jutot
tak: Varsányi Irén. Gonumszögi Fridn, Gaúl Frajicisk:!,
Kürti József (első föllépése), Dénes György, Kende Paula,
Sitkey Jrén. Székelj Lnjzu és Földényl Lászl<>. A primierig n színház kél legutóbbi sikere, a ..Délibáb" és a
„Tükörfolyosó" váltakoznak.
* Két nj név: Loger ók Lia. a púpos tóneoapár, akik
idáig Pária szenzációi voltak és 5 Kremo. a világhírű
ikáriaiak 11 Táborin bán.
* Sebestyén György vcr.cn.viccével szerdán este ..Pillangókisasszony" kerül színre n Városi Színházban. A ham
burgi operaház kiváló dirigensének vendégszereplése iránt
óriási az érdeklődés.
* 92 99: „Marira grófnő". 92—99 ik előadása lesz a
héten a Király-színházban Kálmán Imre veretlen világ
sikerének, a „Marién grófnö"-nek. Valamennyi előadódon
továbbra is a ragyogó prem’cre-cgyüttee vesz részt: Lá
hass Juci, Vaály Ilona, Fálmny Ilka, Kiss Ferenc, l’á'
kai, Latabúr, Szirmai.
■ ..Postás Katlca"*hét lesz a. Blahu Lujr.a-Sz.iahúzban
ezen a héten is. Minden este a páratlanul népszerű Zerkovitz • Harniath-operctt. m< gy. mely cIrő jubileumán túl
is táblás házakat csinál. Vasárnap délután a páratlanul
ötletes „Fügefalevél".
* „Túl a nagy Krlvánou" legközelebbi előadása ma.
hétfőn este lesz a Vúrord Színházban. Farkas Imre diadal
tnaa operettjének főszerepeit a nagysikerű ropriz szc
rcplői: Kolbay Ildikó. Lakatos Ilonka, bizőlosi Piroska,
Tamás Benő. Galetta, Csclőnyi és Lrczkövy játszók.
* Kedden, caiHörtökiin. szombaton „Krizantém", Alpsr
Gittával, a Városi Színházban.
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A moszkvai vagábondok
.Nézelődés egy orfeumi előadáson
— Irta: Krúdy Gyula —
... Tehát megint az Orfeumba járunk, mint
akár abban az időben, amikor Pest (és benne
mi) ifjak és aranyásók voltunk: az aszfaltból
akartunk aranyat kiásni és az ifjúságunkat
minden este kockára teltük a lepkeszámyu
szoknyáért.., Megint ott ülünk az orfeumi er
kélyen. hogy sorról-sorra figyelmes szemlélő
dés alá vegyük a tengerhabból való, mezítelen
női váltakat, amelyekről azt hittük, valaha,
hogy az öreg Somossyval és cirkuszigazgatói
frakkjával végleg eltűntek a horizontról. Ismét
kápráztatják a tiszta látásunkat a. női fülek
ből elinduló ragyogások, valamint eleven, és
megkövüli gyöngysorokat veszünk észre a né
zőtéren, amely gyöngyszemek kellő számbavé
teléhez rövid volna ez az egész hátralevő élet.
A levegőben a kucséberkosár illata ölelkezik
ama virágillatokkal, amelyek már megtalálták
az utat a sokáig elzárt határokon át nyugat
felől. Láthatni megint régi szabóságok divat
lapjairól való frakkos urakat delnőik oldalán.
Édesdeden szólal meg a. csengő az ezeregyéjsza
kából való színpadi függöny mögött. Ah, jön
Isztomina!...
4
...Mintha nem is lett volna sohasem háború:
az orfeum az ekvUibristák örök ruganyosságá
val ugrott talpra, amikor a nézők szivéből muladozni kezdett a halálos megfeszültség.
Lábujjhegyen jön elő tarlatán-szoknyácská-

Gy^pjuszővetesztály:
'llvatcsikos és kockás gabardin
Gyapjú trikókelmekülönlegesség
Gyapjukazán, minden színben
Kitűnő használati öltönykelmék
Tiszta gyapjú öltönykelmék ..
Eredeti angol öltönykelmék ..
Raglánkelmék, tiszta gyapjú .
Kombinált öltönykellékcsomag

48.000
55.500
74.000
85.000
115.600
157.250
160.000
185.000

(tartalmaz egy. öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

KőWttáiw oszt&ly s
(Csalt Caívin-térl Áruházunkban)

9.250
Női harisnyák, minden színben
Kitűnő női harisnyák és sarokkal 23.000
Fátyol női harisnyák.............. 37.000
8.000
Férfizoknik, tartós minőség ..
Flór féríizokni, kitűnő minőség . . , 23.000
Téli trikóing, férfi vagy női . 70.300
Gyermekszvetter, téli .............. 51.800
Férfi trikókeztyii, bélelt.......... 33.300
Női gyapjuzsemper, ^iübeü ..- 67.500
Női kötöttkabát, gyapju.......... 242.000
LejtiJabb szabású kötött Kabátokban is rnollényokbon
dús választék

K® nffeScciőosztáBy s
(Csalt Cuívln-térí Aruháxut*khun)

Kitűnő női télikabát.................
Gyönyörű velonr női kabát ..
Divatkockás és csikós aljak . •
Velouraljak, íS?0^°cI&üI..............
Selyemtrikózsemper, ""inben • • •
Opál-bllizok, legújabb fazon....................
Divatos női íilzkalap, Sben ■ •

593.000
900.000
89.700
194.250
165.500
139.600
89.000

1925 január 19. •

a spitz-táncosnő, nagyapós frakkjóban a
Í'ában
*ohóc és a gyönyörűséges kóklerek valamenynyien együtt vannak, hogy igyekezzenek velünk

elfelejtetni az elmúlott évek szomorúságát. A
műsort olyan finom papirosra nyomtat
ják, mintha manapság is emlékezetes aján
dékul szánnák azt a nőknek, akik- majd clra
kosgatják öt a régi bajuszkefék mellé. A zene
karban a nagydobos éppen úgy zsonglirozik
dobverőivel, mint hajdanában, amikor még
Ferenc* József uralkodott Magyarországon. Es
az a kopasz karnagy ott pulpitusán vájjon
nem a Télikertből való, ahová szivdobogva
léptünk be diákesan szűk szmokingunkban?

... Fölcsendül az a felejthetetlen zene, ame
lyet az orfeumi zenekarok akkor szoktak pro
dukálni, amikor a nézőtéren helyet foglal az a
fiatalember, aki halálosan és reménytelenül
szerelmes a trapéz-művésznőbe... Visongva
jön ki a kómika. mintha 1914 januári műsorá
ból jönne. Városligeti léptekkel a kémikus,
mintha ez estén is, mint annyi régi békebeli
estén, holtot rendelnék Árpádnak, a nagybajszu fiálterosnak, mielőtt cáiglijóval a
Stefánia-utra befordulna. Sétálni illik a Liget
ben, amikor langyosodul kezd az esti szellő.
Ilyenkor jutnak eszébe a járókelőknek, hogy a
boldogtalan szerelemért tüstént föl kell akasz
tania magát egy alkalmatos faágra, vagy
pedig Ösbudavárába kell rohanni, hogy Friedmann szakállán elnevethesse magát a szegény
pesti ifjú... Árpád éppen olyan halkan fitty- ,
tyent lovainak, mint, ahogy azt udvari kocsi
soktól i avulta, akik őfelségét fuvarozták a
stációról és szárazán, mint a hivatalos papiros,

egykedvűen, mint az örökkévalóság álldogál
az útkereszteződésnél a pesti konstáblcr. Hogy
hívják üti Tán Szabó XXV. János.,. A Liget
gyermeke csak onnan emlékszik rá, hogy
razzián már fölköltötte őt a pádon... Es az
elfátyolozott messzi ségröl idáig hallatszik a
katonabanda indulója a Wampetlcsböl. Köny*
nyes béke, undalgó művészet, szivtámogatás ex
régi szép nők ujjat begyének halk cirógatása
a fáradt homlokon: ez a kis színdarab, amelyet
Orfeumban játszanak. Es vannak olyan sze
mek ez estéken, amelyek már emlékezetből sem
ismerik a meghatottság vizeit, amely szemek
c messzi szép időkből visszhangzó dalokon,
bakkecske-korunkból való ugra-bugrákon, el
tévedt csikó-korúnkbeli kancámig ásokon ismét,
megtalálják a. szív kellős-közepéről jövő köny*
nyék forrásait. A kis színdarab szerzője:
Egyed.
*

Es énekelnek a moszkvai vagábondok, ahogyan
az az orosz atyauristen énekelni tanította
őket, amikor a Kreml harangjai még az ő
tiszteletére szólallak meg. Táncolnál:, mintha
a népmesékből jöttek volna elő láncolva,
dalolva, figurázva, színesen, mint a velő
kártyából való képccskék és oly fogékonyan,
megérthctöen, mint azok, a gyermekkori em
lékek. ahogyan a régi cári Oroszországot ma
gunkban elképzeltük. Moszkvai vagábondok!
Amint a színpadra kilépnek, érezni annak a
nagy nemzetközi Európának a nevettető mű
vészetét,
amely
művészetre
örökemberi
groteszlcségénél fogva a világ minden, tájékán
mosolyogva, görbülnek az egészségesek és bete
gek arculatai. — „így éltem akkor Odessza*
ban.“

<
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SelyemosztáEy 3
báli színek.
Csikós selyem, újdonság,
bi^sfe^éics
.
59.200
?•: __
....
Tit-zín
^nívóin
8
.
5
cin
sz6lcfi
min
’
xis/ati BCíjvui, ilen színárnyalatban 4 74.000
Liberty-selyem ruhára, SSíS * 86.950
Crepe de Chine, nőhöz minőségű ... 133.200
Selyem-inarocain, Mff?"bb..... 133.200

10.000 mtr divatflanel
3.000
selyembatiszt
ingzefir
7.000
1.000
fehér függönykelme
30.000
delén és kreton

Estélyi ruhaselymekben őrlés! választék

a legszebb mintákkal kitűnő
minőségek

Női feftérnemüosztáSy ?
(Csak

Egységára méterenként

Vászon® sztály s

Női nappali ing, azsprral ,,. 36.000
Női nadrág, azsurral................ 36.000
Női hálóing, azsurral.............. 86.000
Ing és nadrág bntisztkószlct, liimezvo 110.200
Batiszt szoknyakombiné, az'urrni 98.980
Vászon párnahuzat. *................
71.830
Vászon paplanhuzat................... 196.100
Színes paplan, jó minőségű . 316.000

Férfit ehérnem&loszt&y:
(Csők Calvln>tvrl áruházunkban)

Színes nappali ing, fctrniul.T.
74.000
Flanell sport férfiing két gallérral 85.000
Pikémellü ing, fehér.............. .. 107.300
Kitűnő hosszú hálóing............ 103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből 68.450
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 43.480
Férfi zsebkendő .........................,
6.650
Pyjanin öltönyök , irigy választékban 214.600
Férflfohérnemüek mérték után Is készülnek

Mintáit

maradékok
I oki) i let nélkül a minüségre, rendkívül jutányos árakon

Áruházunkban)

Különloges ItelengyefehérnemUekben nogy választék

Fenyves mosott vászon és siffon 17.000
Bőrerős angin............................ •
21.000
Kitűnő alsónadrágköpper t..» 29.600
Batisztsiffon, 83 cm széles...................... 24. 980
Batisztsiffon, 130 cm széles *............. 38.850
Lepedővászon, 150 cm széles » .... 45.350
Paplanlepedővászon, iso cm széles 53.650
Vászontörülköző......................... 19.450
Flanell portörlő.......................... 16.650
Pohártörlő..................................... 17.580
Színes kávéskészlet, <i személyes .. 155.400
Étkezőkészlet,
............ 247.000

2, 2'/s, 3 és 4 méteres

Caév?rt-7eöyJ

1

kívánságra készséggel küldünk
I0HM1

aReccel

1925 január 19-

tója esryike volt az idei filmszezón
tetlen szenzációinak.

€5^^^

Wma

Jutóm

A

legyőzhe

és Ffae flurray

Ifjabb Intim a moziban
Maga ne tudná, Intim Iván
fcí oí- a- olasz filmszínész, altinek . ..
_ Angéla Ferrari a neve és a Corvin-ffzinhdzndl .iátGyakran látni együtt egy ismert pesti szőke saápsíggcl. A napokban is együtt jelentők. meg a „Marién"
előadásán, ahová a hódifó Angola azért ment el, mert
tisztelegni akart Ldbass nagyKápánál, akivel másfél ír
rel czelfílt együtt játszatlak Rorlínbcn, a „Grülte
Manuéla." e.lmfi filmben.
Mi újság a Corvin Színház eladása körül?
... Illetékes helyen arról suttognak. hogy a belügy
minisztérium hajlandó végre beleegyezni abba, hogy «
CorwÍM-SteinWí motiengcdélyét. a Star-filmgyárra írják,
át. Ne lepődjék, hát mag, ha rt vásárt rövid időn belől
mégis csak, nyélheütik. Egyébként, amint. hallom, a
Star nemcsak, a. Corvint veszi át, hanem a színház
vezérigazgatóját, Darócey alezredest, is, egész kipróbált
mazi-vezér karával.
— Bravissshnő! De tudja r, Irdrkám i hét legjobb
/nációimét ?
— Mi lehetne mát, mint ,.A sors hrgyfokán!" Az em
ber csöndesen megvakarja a fület övét, ha ez a német
ből oly hátborzongatóan fordított cim vigyorog felém

a kirdclőoszlopukrúl. Tessék, a. elmek, szövegek magyar
ságára több gondot torditani! Est a. mozi kökorszakdban élni ítélt, de ma — az. aranykorban?!
- A „hegyfokosch'* filmen kívül nhics más mondaniValója a mozikról?
— H/it-bcn nem sok pang. ■ lehel rájuk, Jól stnlolnuk.
Jó műsorokat játszanak. S’ az is kiderült, hogy nincs
holdsabb közönség a ntozipublik untnál. Mcdgyaszay Vilma
föllép az egyik, moziban — egy kis dalt énekel csupán —,
de. a ’özönsé.g percekig zúgó tapssal ünnepli. „A rabszulyakirtilynfi" vagy sikeréhez néhány szól ufóiratnakt
A publikum körében ' általános visszatetszést keltett,
hogy az egyik, brilliáns főszereplő nevét, alrctusiroztilk a
képről. Magyar művész vetél. ./ Beregi Oszkáréi. fám.
Rákosi .fenő la merte írni, sőt. cikket mert írni erről a
nagy, nagy színészről.,.
— Hja, Rákosi Jenő! Igaz-c, hogy a müncheni Bagariafilmgyár lcs»rz<idletc!l egy Haskell-girl-öf ?
— igen. A giW-vek Fául iné Collín* a nccc és csak
akkor köteles filmprimadonndnak. fölcsapni Münchenben,
ha lejár a Rlumc.nfhal tröszttel kötött szerződése. Sb/ssz!

Megeleveiratetí jack Lontinn be»x^lő
bubája!

éc a szűzi erejű Aze.ia gyermekei közt a uemzolkic.i
érintkezés leple alatt folyik, még a regény nól is meggyőzőbb képet ölt. n filmen, A leggrandiózusabb része
azonban a tengeri ütközet, amelynél
____ _ . káprázatosabb
_________
és
Izgalmasabb filmfölvétclt soha nmn ló'tünk még és
amelyben n hatalmas befolyású G’fmmoip.filmgyár Kéré
sére rr,: c.gé-z frnnci.-i flottat mozgósították a ftlmf-i!', éto.
lek céljaira.
Ilogv pedig ..A csata" a logtökélvlnsebb film címét érdornoljo ki. főszerepére a ragyogó tehetségű Sh.-.<.o;e.
HayakuwaA, ezt a csodálatos japúni színészi az érződ tette
a gyár, feleségével, a nem kevésbé szenzációs .ilakitótehotsngü Tsnrit Aoki-vn] együtt, aki a női fősze.’ftp
mogszemélyositője. Tökéletes filni! C>nk oz lehet a meg
felelő meghatározás erre a vilóghirit filmre, amely egy
világhírű regény legrugyogóhb eletrokeltése..

Jonalliéin Swift, minden korok tárhadalnií ólrdőnck tö
kéletes és iitólérhetetlcn szatirikusa, nz örökéltdü nagy
angol irő hősét: Gullivert harmadik és utolsó iitján a.
lovak társadalmába vozoti. A puritán egyéniség, oko
ság, józan tisztesoég és naiv bit rajzolása — ami a lovak
társadalmi életének lényeget alkotja — közben válik leg
véresebbé Swift nagy, szánté borjaimat keltő szatírája.
Az embert önkónteJonül is nosz.talgikns vágv fogja cl a.
kedves állatok nőm csen egyszerű és józan ó.leto után . . .
Gulliver legalább kutyának is szívesen maradna közöt
tük. de annak som kell . . . Pedig hűsége, és ragnszkodása, amellyel .-gazdáit" körülveszi, teljesen azonos a
kutyáéval ...
j

Jack London ,,K/. éneklő kutya** ciniíí regé
nyében a főszerepei, juttatja a nemes állatnak
és el kell ismernünk, hogy ez a szerep teljes
séggel megilleti a regényhős kutyát.
Mi magunk is czorsac-r szemtanúi lehettünk <i kutyák
okosságának, csolekvőkéimsaógénok és ebből sarjadó, bamulatbaejtő cselekedeteiknek. A kutya, amely itt Metet
ment, amott gyilkosokat és rablókat korit a büntető
ign Megszolgál tatás kezére, máskor pedig cirkuszi pro
dukciókat végez: föltétlenül megbecsülésre méltó é» sze
retőire indító tulajdonságok.
De ahogy az emberi társadalomnak is vannak zsenijei,
a kutyák nagy tja oemet. társadalma is kitermel ilyet,
Rin-Tin-Tin. irt. emberiéiül csodákutya például föltétlemül zsenijo a maga nagyszerű fajának.
Az emberek egy nagyon Jelentékeny százaléka nem
lenne kópes
____ azokra a teljesítményekre,
_____________
amelyeket ez a
csodálatos állat könnyödén elvégez... Képzclheto. hogy
milyen nagyezerú példánya fajának RimTin-Tin, ha egy
szer agy hatalmas film főezerepét játssza végig, olyan
intelloktuáhs készséggel, olyan tökéletes, mert egystierü
művészettel, hogy sehol párját nem találhatjuk.
A lázas érdeklődéssel vért filmet a jövő héten mu
tatja he. a Kamara és Uránia. A film egyébként, amely
az utolsó évtized filmprodnkcióinak kiemelkedő szenzá
ciója, a Star-fllmgyár tulajdona.

Ki a legszebb francia íiiinszinésznő ?
Arlcltr. Marchal — a legszebb francia színésznő, aki
nek minden egyes föllépése szenzáció erejével hal Pa
risban is. Pedig ez, igazán nagy szó! .Yrlotto Marciiul,
a lcgsacbb francia .tzinácznii most Pesten von dógszerepei
•— Potrovich Szvetiszldvval. aki viszont a legszebb ma
gyar filmszínész. E két tökéletes azxjpaéírti emberpár a
('apitcl filmpalotában lép föl a ..Becsületes gazember"
eitnii nagyhatású filnuwibmii főszerepeibon.
fu-on bekapcsolják a rádióEmellett minden esti előadáson
■lildgkonccrtet is a közönség szórakoztatáaúra,
i......'
anud.v igy
;l nagyhatású liltuoken kisül még ebben a különleges
ezó.-akozósokban is részesül. Mindezek mellett szinrekerül
„A Pál-uteai fiuk" h.

Az irodalmi JUm és a WKéieíes
mezlcMctós
A ülni irodalmi hivatásáról sokat írtak 08
beszóltak már, do meggyőzőbbi érv m'ui akadt
müvémég azok számára, akik a mozgókép
i
széfét valóban művészetnek és irodalomna k
tekintik, mint ,. \ csata’* c.imii film, amelyet
pénteki műsorában mutatott be a Kamara
egyik legnépszeJ/rcr/ófi'pszhiház. A világ
'
riibb és l,-,raneiaország egyik legnagyobb iró.innak, Claude í’iirrcri-mtk hasonló című regéíiyóból készült ez u. Iia.t-.dmas tilniatt-mkcíó,
aineljuck színpadi változatát, a ll' lvdrosl S'hiházban láthatta tavaly a. közönség.
l>c mi volt ennek :< nagyszerű regénynek “'cipeli
•■'lakja ;>hhoz. képad, tnnit a Ilim korlú-Uxn lobolíífw'gai
uyultonak nzámárnt Annak
_____ a butát hatni lan pcr'iulJi
vriüak. tenolynt Furrói-o regénye • nyújt, yulósngos
r
korrikalurájr; volt a Rzinpadi földolgoíát1. IM minő végtelfinságck nyílnak meg cz.cu r> csodúlntos flintán n regénv
s/óniór.-i! .lupán
h vog6.le, élete ott. ponjpáz.ik cbít' •!')]. ri;r.-, uluttontos hmc, amely n romlót'. Enrópt

A Kamara, hódolva a film páratlan művé
szetének, pompás miliőt teremtett köré. Szenkár Dezső, a jeles fiatal zeneszerző, két mű
vészi ünomsáffu japán dalt, komponált a film
hez, amelyet minden előadás keretében Hajdú
Ilona, az Operaház művésznője énekel elő
kelő művészetével. „A csata** uagy szenzáció
ján kivid egy PitHŐiíZa-hurleszk és az Angol
íiiradó alkotják a műsort, amelynek a premie
ren tomboló sikere volt.
ó.

A rokokó-kor finoman szénáim mtúlis romanfiejzmusát kapja keretül Mac Murrajf, a- pi
káns szépségű és csodálatos Ízléssel öltözködő
íLlmprimadonna Icgiijabb, nagyhatású és vi
lágsikert aratott szerepében, ,.A francia, baba'1
című kedves és finom pikantériával füszer<3zatt
vjgjátékban. Mao Álurruy csodálatraméltó pi
káns szépsége pedig egymagában is kitünően
érvényesült eddig, minden szerepében. Ezzel
u jgarnirozással és föl szolgál áss-tl egyenesen a
szépség és gyönyörűség királyi piedesztéÍjára
magasztosult.
„A francia baba" — fíri.oii-film ós a Corvin Sziiiházbon
kerül bemutatósrr. A flliucn Mac Murray a í'ra.ncia
baba. d» n. Corvin asiupadún — Medgyaszuy Uihna atovcniii mog óuokkol u. felejthetetlen milvéeznö alakját.
— Mao Miirrn.vról c«ak annyit nióg. hogy sohaacxn öltöz
ködött olyan csodálatos harmóniával, mint ebbon a sze
repébe!).
Ugyanannak a műsornak keretéboti fut még a (>>rvínSzínltózbati a „Pót-utcai fiuk" filmregénye is, Molnár
Ferenc, vil.igjárt hírős é« klasszikusan szép ifjúsági icgényénck ez a gyönyörű filmváltozata. És n színpadon
személyesen is föllép Faragó Gyuri, ..A Pnl-nlca.t fink"
film lének fószeroplője. A Corvin f^zinhí-zna k ez a bele
nemcsak maradandó, de irodalniilag is értékes sikert
jelent.

A íMagBesícji M0z9 FSacLM N&a
DyBlatííoA uj ffiBusJérOI
Pár uap óin érdekes vendége, vau a magyar
fővárosnak: Budapesten tartózkodik Manjréd
Non. a német filmgyártás egyik előkelő repre
zentánsa. Aíanfréd Noa. a világhíres néniét
filmrendező a következőket mondta a íilmfejlődésről és uj irányáról:
— Éppen úgy, niJnt a szinjutdi iroda-Iom, a ülnxírodalom is válságba kerüli. A közönséget már nem elégítik
ki .1. klínpotott utakon járó filmok; elvesztette varázsai
:i társadalmi dráma, fll ruszin mii, «őt mondhatnánk: a
bvrlcszk i.«. Valami egészen uj, eddig ismeretlen műfaj
kell már ;i közönségnek.
— Legutóbb rendezett két filmem, - • a .,Heléna" ói u
„Trója pusztulása" cimii film-épuszok uj utakon jár
nak! A mitológikus háttérrel rendelkező filin-époszok
ugyanis egyrészt a 2—SOM esztendős múltat varázsai jak
csalódásig hűen a szentünk elé. másrészt pedig a mitíio
lógiai keret, alkalmat nd a tilmtechnika bravúrjainak mi
nél gyakoribb használatára. A két film igy aztán min
deniitt a.i újdonság és frissesség hamisítatlan ingerével
hatott. Ez. adja magyarázatát u világsikoniek, amely
utjain osztatlann] kiséri e két filmalkotásomat.
A Stvdiiim-filmvállolat tulajdonát képező két filmet az
Omnia- «e Corsó-mozgótényképsziuliázak mutatják be.

Buja, Japán rnblö ás egy csodaszép Blm
A nézőtéren a premierek forró, várakozás
sal teljes hangulata. Ahogy a függöny föl
emelkedik, a közönség sorain a meglepetés
moraja fut végig. Az orcsesztarhŐl édes me
lódiák búgnak és a színpadon ragyogó szép
ségű ifjú hölgy: Kruyswik Annié, az Opera
ház művésznője áll, pazar díszletek között...
Egy daljáték, nmnly zetiébcn ős előadásban egyaránt
a niüvéozi élmény ereiével hat. Aztán, hogy az utolsó
akkord is elhangzott, kezdődik a kép. n Claude Farrárc
,.La. bataillc" című nagy regénye uyonuiu rendezett film
i'crnutatúaii.
Már itnd olásában monumentális és bámuló! hae-bl
munka. Méltó a regényhez, amely vhnwmt — minden
ben méltó viliighirérc. A nézőtér csakhamar egy ánmlás. egy izgalom, egy boldogság. A premier-hang.ilatot
mindenben igazolják a következeudók: a siker ellenállhuUitlnnnl, logyőzhetetlcnül gördül a — tapsos elis
merés felé.
Egyes képek alatt, a tropikus, buja és titokzatos ja
pán tájak feltűnésekor a nézőtéren az eredeti illatot él
vezik a >.ié.'Z>l; és ezzel nz illúzió tökéletesre fokozódik,
a negyedik fölvonus e.íalt aztán niógegyszcr föícsendiil
K’ii ijsiril: Annié lmxigja; a „Csor&wiiyevirágda.l"-t. élvezi,
Szénkor
A fialok zenéjét Szántó Arm.and verseim
A
íJt.sö, a Belvárosi Színház karnagya, komponálta.
szán padi dhulc.l.'kot, valamint furfangos géponeteket,
amelyeknek____________
köszönhotő, hogy az ónok betét miatt nem
áll bo zökkenő ns előadásban. Kéméndy Jenő, az Opera_____ ...... tervez,te.
' . A színpadi rész ós
\:nr. scenlknl főfelügyelője
általában az egész előadás művészi rendezésének érdonw
dr.. Haycr .....7...t.é.
Eleméré. az Omnia Színház vezériguJigatójilé.
\ premlcrközönséget a külsőségeken kívül egv
csa
pásra meghódította a két főszereplő művésze a. filmnek:
Si’s-no lfayaknma i’« felesége Tsurti Aoki, akik a leg
tökéletesebb művészi munkát produkálták.

A művészi keret és beállítás. amelyben a.
Ilim bemuiatásru került. szép dicsérete az
Omnia igazgtitóságé nak. De egyben. a siker
bizonyltja, azt. is, hogy a közönség hálásan
fogadja és méltányolja az áldozat készséget.
,,.\ csatu“ <úrnü Claude Far verő fi 1 ui Leinti (a l«M

pre¥0” ‘TÉLSZÜZEK"

BAKKSÖfö,
NAGWERÜ

topoly, teljes rhf*í>®fi) tölgy, vitrines komberendezés g ijMm! plot.t. 4-5 millióért
illlóért.
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Leitaw ©usztímá íörölíéls
a WMiMk sorából

A. vftieW gófó az oSasz Gísztóí 8®H«, Spííz
PiW3iwsF4M3-~®^szorszftf3 2:1 (1:1)
A maw
egyeitii&ft Síi és TíiMáls vértesien lövéssel szerezte mey a pvöTiei^eí
véMem
(A Reggel tudósítójának távirata.) Vasár
nap már a kora esti órákban ezer és ezer
spotrajongó sietett a lapok szerkesztőségiéi elé,
hogy a milánói nagy ütközet eredményét- minél
előbb megtudja. Az első híradások 7 óra után
érkeztek Budapestre é« amikor nyilvánvaló
lett, hogy
a magyar válogatott csapat értékes győzel
met aratott Milánóban,
határtalan lelkesedés lett úrrá a szorongó lel
keken — mert titokban mindenki vereségtől
tartott, Egészen ismeretlen emberek össze
ölelkeztek. Mindenki tudott valami érdekes
részletet, az ötödik olasz-magyar válogatott
mérkőzésről és csakhamar a legfantasztikusabb
hírek jártak szájról-szájrn, amelyekből tor
mészetesen egy szó sem volt igaz, de a. sport
fanatikusok boldogan
itta sód tak meg az
értékes győzelemtől.
A nagy ütközet előtt
Vasárnap reggel !> órakor egy Milánóban élő volt
MTK-birkózó jelent mog a magyar kolónia szállásán, n
Hotel Terminusban, ahol alaposan lenmsszirozfa a játé
kosokat. Kiadós reggeli után a magyarok a városházára
vonnltok, ahol 11 órakor a polgármester fogadta őket éa
azt kívánta, hogy az ősi város falai között jól érezzék
magukat, és csak kellemes emlékekkel távozzanak Páljá
ból, ahol „mindenki barátja Kossuth népének". A város
házáról a „Hősök emlóks‘zobrá"-hoz mentek a m-ig-yar
színek képviselői, ahol az. emléktáblát incgkoszoruzíák és
a talapzatba egy vasszöget vertek.
Két órakor autókon robogtak ki a mieink a zászlódiszben pompázó pályára, amelyet ekkorra már vagy
39.094 főnyi közönség tartott megszállva.
.4 rendőrség lezáratta a kapukat, mert már élclveszrdelmas roll a tolongás a csak 15.00(1 néző befogadására
épitott sporttelepen. A megérkező magyar játékosokat
lelkes Evvira" és ..Éljen" kiállásokkal fogadták, mert
a tribünön a MUdnói Magyar Egyesület va«y 1000 tag
gal képviseltette magát, hogy a mapvíir színek dicső
ségéért küzdőket buzdítsák cs bátorítsák.

A mérkőzés
Slavick (Púris) bíró sipjoléro a küzdő felek a követ
kező fölállításban leptek a pályára:
Magyarorsxág: Z'-'ák — Fog] 1T„ Fogl LLT.
Ftibripon'i.
Klébor. BJum — Rémay Jll. (Kuutzky), Takáts, Orth,
Spitz, Koliut.
Itália: De Pra (Genova) — Callignris (Pasaié),
_
!><■>
Vocchi (Genova) — Genovcsi (Bologna), Baldi (Genova),
Aliberti (Torino) — Conti (luternationole), Ccvennini III.
(Internationale), Dolo Valié (Bologna), Magnozzi (Livorno), Ijovratto (TIalias).
Azonnal az olaszok támadnak, akik a fanatikus kö
zönségtől hajszolva, lelkesebbnél lelkevobb támadásokat
vezetnek n magyar kapu ellen, amelyben Zsák sziklaszilárdan áll. Bár a védelemben
különösen a Fogl-tw>(vérek és Kiéber föladatuk magas
latán állottak,
sikerült az olasz csatároknak szép kombinációs játékkal
egészen a tizenhatos vonalig eljutni, ahonnan
a Jobbszéiső Conti helyezett lövéssel megszertz’e
s vezetést. (18. p.)
A közönség lelkesedése leírhatatlan volt. Szinte üvöltőttek izgalmukban és
ettől1 az olasz játékosok niegitta............
sodva, vadul, szinte észnclkül rohantak előre, ha megkerítették a labdát.
Az olaszok fölénye azonban csak 29 percig tartott,
Ettől fogva minden támadásuk megtört
„
.........6«.
a Fogl-gálon
a magyar támadósor folyton előbbre és előbbre dolgozta
magát.
A 28. percben Spltz váratlan lövéssel kiegyenlített.
1:1.
Ezután, mint egy óriási kaleidoszkópban, folyton válfo-

zott a játék képe, de a magyarok technikai fölénye
ininíljobbán leiilolaborodatI.
A 30. poreben a jóformán csak statisztáló Rémay III.
helyét Orth kívánságára Krutzky foglalta cl.
Nemsokára Spit: u fején megsérült, de tértibb játszott.
Félidő: l:i.
A mérkőzés második felében >i magyar link erősen
ambicionálfál: a győzelmet, és bár kemény ellenállásra
találtak a tuhmergiknsan védekező olaszokban,
n 25. percben Takáts védhetetlen lövéssel bcbhloidtoltn
a győzelmet. 2:1!
A tribünökön szorongó magyarok leli.os éijenzésbe tör
nek ki.
ki, amelyet ,nz olaszok megdöbbenve hallgatnak,
mert látják, hogy már hiába mindene
A magyar futbnlliakola még mlncng dominál az
olaszok fölött,
ezt állapították meg a milánói pályára kiözöaló közöli
ség soraiban.
A küzdő felek
A ni n gyár <• lapátból toronymagasan emelkedett ki
ZstíA: pompás játékával, nki
életének legszebb védéséi produkálta.
Előde a Pepi-gát nevéhez méltóan szerepeli. Negyed
óráig tarló balul * ike.iill. kísérletezés után <r. i/'w: cs«tdrok megzavarod eu fölhagylak erős belcmcnésiikkel; na
gyon respoktáltá r a Fogl-flvéroket. Hallovunk jól meg
állta a helyét. Nemcsak a csatárok támogatásábun, de a
védelemben is megbízhatók voltuk a födözotpk, akiknek
a kisméretű pálya határozottan n Ingjobban konvcniiilt.
A csatársort Orth nagyszerűen dirigálta.
Spitz ía Takát:; klliinő Ortii-tanitványoknak bizouyultnk.
A kél szélső közül Kokul volt a jobbik, aki egyéni ak
cióival többször előre rántotta a csafársorf. Kaiitzlty kevéslxi bízott magába
magúbann és a legtöbbször T/’krili it."k adta
le a nehéz labdába',
Az olasz védelem szintén eisőrangii munkát végzőit,
A tartalék lialdi csak valamivel volt gyöngébb, mint
Hurlando, akit helyettesített. A csatárok gyorsak és
Jabdaéhesek voltak. Főként Conti
___ volt veszedelmes, az
olaszok egyetlen gólját i« Ő lőtte.
Ai eddigi öt magyar-olas’: válogatott niérkőzés statisrtlkdja:
J91Ó ----.
V/26. Magyarország győz Budapesten
fi:l (2:0).
1911 1 'fi. Magyarország győz. Milánóban 1:0 (1 0).
1923 II 1.1. Eldöntetlen (íénuábnii 0:0.
1924 IV fi. Magyarország győz. Budapesten 7:1 (2:0).
1925 I 18. Magyarország győz Milánóban 2:1
Oólarúrty 1(1:3 Magyarorveág janiira.
A délszlávok győztek Zágrábban e Zágráb-Stáj'rorszóg
válogatott mérkőzésén 2:0 (1:0) ra,
Ujzéland győzött Franciaország fölött. Touleuscban
l'jzclond válogatott rngby csapata győzött Franciaország
ellen.
Muriul, a ..finn világcsoda", Budapesten Is látható volt
vasárnap délelőtt a Magyar Atlétikai Szövetség fitmmatinéján. amely az rráníábaii a sportrajongók lelkes
tábora oJŐtt. folyt le.
■—wwiia ii—■ n n ■
■ ■ ■■ . ■■■ »w<w—i——i i
___ ^_j.

(A Reggel tudósítójától.) Kodelka gyilkosát,
Lederer Gusztávot sportkörökben is jól ismer
ték, mert a MAC futball csapatában „Levente*
néven ért cl sikereket, sőt vizHgázoitt futbalíbiró is volt,
A Magyar Fntballbirák Testületé legutóbbi
tanácsülésén Lederer Gusztávot törölte a
bírák névsorából.
Értesülésünk szerint a Lederer-fivéreket a
MAC is kizárja tagjai közül.

gáTíiánlK elsíie
pompás KíSzfJtelisieí vSwo« BuáapeM
I’afMtssásiáftrí
(A Reggel niiinkalársától.) Budapest bajnoki
birkózóviadala starthoz szólította legkiválóbb
versenyzőinket, akik szombaton és vasárnap
szobbnél-szohb küzdelmeket vivtnik a bajnoki
címért.
Különösen Matúra, Rózsás. Harmath, Szalag,
Laczlca dr. és tíadó keltettek föltünést akeiodus munkájukkal és bámulatos kitartásukkal.
A Badó—Adorján reváns mérkőzésben
Adorján kimerült és föladta a küzdelmek
F'l'.l'fil e ediif'iicrk:
Légsulyban: (Védő: Magyar Ariuand, BAK.) Bajnok.
Magyar Armnnrl (BAK). 2. Németh József (M \V).
3. f'ülöp Sándor (MÁV).
Pehelysúly bar.: (Védő: Németh Jenő, MTPj.)
Bajnok:
Harmnth István (MTE). 2. Molnár László (Török
i
vés).
3. Németh .Jenő (MTE).
A míg hátralevő súlycsoportokban a döntés szmiba'cn
ette 7 urakor kezdődik a régi képviselőházbnn.

Hatalmas gólaránnyal győztek a budapesti
jeghokki játékosok Ó-Túirufüreden. ÍA Reggel
tudósítójának telefon jelentése.) A Kassai SC
tilfnl ronflevctt nagyszabású nemzetközi rniting< n a BuduLcsti Korcsolyázó-Egylet hokki c.sapata 13:2 arányban győzött ít Troppaner SVfölött. A BKE gólütői: Krempels
II___
Péter (fi),
dr. Lator (5) és Kehvltng (2). —• Bíró: Szántó
István (Budapest).
A világbajnok Szabó Herma (Jnrixmné) győzött Ausztria
bajnokságában (A Heggel tudósítójának. ! clcfonjclcni ésc.)
Az Osztrák Korcsolyázó-Szövetség rendezésében Innabrm kbán tartották meg az 1925. évi brij nőit Ságokat. A
férfink sz.epiorvi r.se.nyéhen Kronfuss (Bécsi
.
KorcsolyázóEgyesülőt) győzött 243.85 ponttal.
f ’
Hönigsehmid
(Bácsi
Korcsolyázó-Egycsülot) 236.3 ponttal. Ausztria
....... párosverocuyében AVredo és Jarossné (Bécsi Korcsolya zó-Egyé
sülét) győztek 11.3 ponttal l’rolinska én Slcipakyné (Inns
brticki Korcsolyázó-Egyesület) ellen, akik 8.3 ‘ pontul a
második helyre körüliek.
BUTI. II.—BEAC 5:1 (3:0). A. Széna lóri pályán lefolrl.
mérkőzésen a budai hokkizók abtaoluf. fölényben voltak.

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató

i n m

,.Viláffosstig “-könyvnyoDi<la rt. Budapest. VIII. Conti-u 4.
Műszaki igazgató: Deutacb D.
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Állandóan ffrÍ8S CSO|Wi6sbaira a következő helyekon:
Belvárosi SürtM Vili, Rákóci-ut 1,
Bkó WÖMfcS IV, Vámház-körut ifi.
Élű .Rizse? VII, Thököly-ut 4.
Erdélyi Domző VI, Dalszínház-utca 8.
Frenrelsz Isívíki I, Gcllórt-szálló.
Keszey Vince VII, Rákóci-ut 41.
PffSGh Ferenc VII, Dohány-utca 20.
WlnMer István

P05íJ? KíAroüy Vili, József-körnt 3.
FíÍJ’.Ztir Jónus VIII, Népszinhúz-utca <30.
Pa<Z ÁiHflJ VI, Hajós-utca 31.
ShJSáltáa idílKreiKi VI, Tcréz-körut 15,
Sturm Fercac V, Berlini-tér 4.
SzeSkí Lajos VII, Rákóci-ut 88.
Sít iBívün Étterem I, Alagut-utcn 5.
H, Murglt-körut 2.

