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(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 
föltünést keltett-, hogy a költségvetés parla
menti vitájában egymásután három kormány- 
párti szónok is megsürgette a numerus clausus 
eltörlését. Ennek jelentőségéről megkérdeztük

Mikovényi Jenőt,
az igazságügyi bizottság előadóját, aki a kö
vetkezőket mondotta A Reggel munkatársának:

— Megakadályozni valakit abban, hogy ta
nuljon, nem természetes intézkedés és éppen 
emiatt nem is tartható fönn sokáig. X kor
mánypártban nemcsak Lukács György, Tan- 
kovics János és Hoyos Miksa gróf tartják 
szükségesnek a numerus clausus eltörlését, 
hanem

Ül &SSZ@ a
a magyar szocialistád ügyében

Öt megbízottat feiilílött Becsbe a szocialista yávt, — HL magyar- 
országi párté íetvöS. ftelytelen információt fcayott a Jfnier-
nacionáfle, — 3U paktum ügyével nvm fogSalftozib a á&nt&btróság

(A Reggel tudósítójától.) X magyarországi 
szociáldemokrata párt vezetőségét. mint isme
retes, a. II. Internacionále dönt obiró.<ág elé ál
lította, Kunfi Zsigmond volt bolseviki népbiz
tos panaszára. Az 1 nbema'cionále végrehajtó
bizottsága ugyanis olyan információt kapott a 
magyar szocialisták pártéletéről, hogy itt a ke
letkezett baloldali, áramlatot a vezetőség el
nyomta. Ez tulajdonképen csak más formája 
annak a már ismert vádnak, hogy állítólag a 
szocialista párt mai vezetősége akadályozza 
leginkább a part kiilföldro távozott vezotőin,',k 
hazatérését. A párt vezetőség szerint

az Internacionále helytelen információt ka
pott az itteni pártéletről

s legutóbbi ülésén öt párt vezetőségi tagol bí
zott meg. hogy a döntőbíróságot világosítsák 
föl a párt viszonyairól s mutassanak rá, hogy 
a vádban kommunista törekvések akarnak ér
vényesülni.

A második Internacionále v égre haj tóbi zott- 
sagana.k kiküldöttei Bécsbeti ülnek össze, 
hogy a magyarországi szociáldemokrata párt 
ügyeivel foglalkozzanak. Erre az értekezletre 
szombaton este utazott el Pécsbe Peidl Gyula, 
Weltner Jakab, Farkas István, Kruppa Rezső és 
t'icsz József.akiknek megbízatási hatáskörét a 
magyarországi szociáldemokrata párt vezető
ségének legutóbbi ülésén állapították meg.

A bécsi értekezlet jelentőségéről 
•'gyenként Vanczák János szocialista képviselő 
u- Következőket mondotta A Reggel munka
társának:

7“ A becsi tanácskozások célja az, hogy a. 
mas(x|jtk_ 1 nternacionále végrehajtóbizottsága 
tisztakepei nyár jen a. magyarországi szociál
demokrata párt belső viszonyairól, mert 
valamilyen helytelen infomáció nyomán a 
régreh aj lobi zott súg úgy látta, hogy a párt- 

cr^s baloldali ellenáramlat kelet ke- 
i.\ . ugynevezet paktum ügyével a bécsi
bizottság egyáltalában nem fog foglalkozni. 
mert, a második Internacionále végrehajtó-

CteHSMÍr

rajtam kívül a pártnak jelentékeny része.

Valószínű, hogy költségvetési beszédemben én 
is meg fogom sürgetni a kormány mielőbbi 
intézkedését, de nem fogunk a szórványos föl- 
szólalásokkal megelégedni, hanem szóvátcsz- 
sziik ezt a kérdést a. kormánypárt egyik leg
közelebbi értekezletén is és nagyon valószínű
nek tartom, hogy

a numerus clausust az uj iskolai évben már 
nem fogják alkalmazni,

vagyis gondoskodás fog időközben történni 
ennek a törvényi; iktatott intézkedésnek tör
vényhozási utón való eltörléséről.

bizottsága ezt teljesen a magyarországi párt, 
beliigyénck tekinti. Azt hiszem egyébként, 
hogy a. bizottság egy-két nap alatt befejezi 
munkáját és kiküldői (cink már kedden vagy 
szerdán visszautaznak Budapestre.
A Reggel bécsi, tudósítója jelenti, hogy a ma

gyar kiküldöttek a döntőbírósági értekezletre 
már megérkeztek, holnap és a következő napo
kon azonban még csak előzetes tanácskozások 
és informatív megbeszélések lesznek. Előrelát
hat óa n

a döntőbíróság ülését .pénteken vagy szom
baton tartja,

tehát csak a. hét végén. A II. Internacionále 
Thomas Shaw és De Braueklere tagokat dele
gálta a döntőbíróságba, akik még nem érkeztek 
meg Bécsbc. A magyar szocialisták delegátusa 
Kautsky Károly, az elégedetlen csoport pedig 
Baucr Ottót bízta meg képviseletével.

Válogatott csapattak 
eredménytolenttl küzdött 

Sevillában
Budapest—Sevilla 0:0

Sevilla, január 25.
(Érkezett éjjel 1 órai.30 porckor.)

(A Reggel tudósilójának express-távirata.) 
Az FC Sevilla a füvetlon, beton-szerű pályáján 
25.000 főnyi fanatikus közönség előtt válogatott 
csapatunk

0:0 arányban eldöntetlenül küzdött
az andaluziai kerület rendkívül energikus és 
gyors reprezentánsaival. A védelmek mindkét 
oldalon brillírozlak. K. A.

Undor a politikától
vagy

a diktatúráit alkonya
A reformáció és az újkori kapitalizmus 

korszaka között hatalmas tömegmozgalom 
rázta meg az európai kulturnépek közösségéi 
és e véres orkán kellős közepéből tornyoso- 
dott ki az emberfölötti ember, a született ve
zér, a tömegek terelésére hivatott lángész: 
Napóleon. Azóta minden nagy tömegmozga
lom után törpe Napóleonok ütik föl fejüket a 
vérrel áztatott talajon, hamis prófétái az el- 
vakitott tömegeknek, gyatra másolatai a ter
mészet egyetlen ragyogó müvének. A nagy 
világháború után csak az atlanti világ há
rom-négy kulturnépe kerülte el a csapást, 
hogy elszánt és keményöklii kalandorok ne 
nyergeljék meg, ne üljenek mohó és kapzsi 
zsoldosaik élén a tört akaratú népek nyakúba 
és gőgös pózzal no játsszák a XX. század ál- 
Napolconjainak a szerepét. A pusztulás e he- 
roldjai azonban gondosan elhallgatják, mi 
minden marad a nagy világhódító francia 
•után. A mai Franciaország tökéletes közigaz
gatási rendszere, egész igazságszolgáltatása, 
a códe Napóleon, a polgári jog klasszikus 
epopeája, az uj Theatre Franeais, az uj Sor-*
bonne, az Ecole Normale, a porrá zúzott hű
béri világ fölébe épült, egész polgári Francia
ország: mind Napóleon szellemének szülötte. 
Húsz esztendő múltán ámulva kérdezzük 
majd: mi maradt a mai gőgös diktátorok 
után? Mussolini talán megreformálta Olasz
országot, rondbehozta korhadt közigazgatá
sát, uj és szabad élet felé vezette Szicília és 
Calábria sorvadó parasztnépéf? És, ó, az agg 
Pasics élete számlálhatatlan ravaszkodását, 
agyafúrt, ügyeskedését, meddő szélmalom - 
harcait, talán azzal fejezte be. hogy a tíz esz
tendei példátlan és hősies küzdelem után 
három délszláv nemzetet egyetlen, erőteljes, 
okos és emberi politikai kötelékbe Tűzte? És 
Bratianu? Kérdezzék meg a, drága Erdély 
csipkéstornyu városainak és havas völgyei
nek lakóit, mi marad a fanarióták’ o méltó 
utódja, után? A züllés és korrupció belátha
tatlan tengere! Miguelito. a. szimpla Primo 
di Rivera éveit, az újból züllésnek indult spa
nyol pénz és sok-sok ezer spanyol legény kor
hadó csontja jelzi csak a kabyl-sivatag ho
mokján. Mi marad a magyar diktátorok után, 
akik olyan kevélyen szónokolnak az elárvult 
porondon? Meggyötört emberek ezrei, szel
lemi életünk lassú elsorvadása, elboruló lát
határ és meddő jövendő. A pirkadás még 
messze van, de a diktátoroknak már alkonya- 
dik. A szörnyű megpróbáltatás után ernyed
ten és csüggedt lélekkel nézik Európa népei 
e tragédia bősz torokkal szónokló színészei
nek ágálását az elhomályosuló politikai szín
padon. Nincs ország, ahol a szavazók száma 
no csökkenne, nincs nép, amelynek elitjo ne 
fordulna el keserű kedvvel, néma megvetés
sel az európai emberiség c desperútus jutó- 
kosaitól!



aReccel 1925 január 26.

Szilágyi beszéde
és Bródy Ernő elnök „renitenclAja** miatt 
feloszlatták a Lakók Szövetségének vasár

napi nagygyűlését
(A Reggel tudósítóidtól.) N Lakok Szövet

sége vasárnap délelőtt 11 órára hirdette nagy
gyűlését a régi kópviselőházban. Az érkező 
Vázsonyi Vilmost és Szilágyi Lajost tapssal és 
éljenzéssel fogadta a közönség. Dr. Bródy 
l'jrnö elnöki megnyitójában kijelenti, hogy a 
lakóknak az eddigi meddő kritika helyett cse
lekvő mozgalomra kell áttérniök.

— A lakásrendelet és a lakásföl szabadi tusi 
terminus illetéktelenül került be a szanálási 
törvénybe, ennek a fölvételét senki nem kérte 
tőlünk. A lakásfölszabadilási terminus tclkiis- 
retlenül van megállapítva. Immár 10 cv óta 
szünetel az építkezés, holott a kormánynak 
módja lett volna a papi r koronát lakások épí
tése által aranyért Ókben stabilizálni. A szorzó
szám igazságtalanul van megái lapítva 

17.000-ben, amikor az aranykorona világpiaci 
kurzusa alig 15.000. De

a legnagyobb igazságtalanság, a lcganti- 
szociálisabb adó a kincstári haszonrésze* 

se dós,
Annak idején a kormány azon a. címen állapí
totta meg a kincstári haszonrészesedést, hogy 
a befolyó összegeket építési akció céljaira 
Fogja fordítani. A kincstári haszonrészesedés
ből 7.90 milliárd papirkorona folyt be eddig és 
a költségvetésben a kincstárnak ez a jöve
delme körülbelül 770 milliárd papirkorónának 
megfelelő aranykoronával szerepelt. 11a ezeket 
az összegeket, csakugyan lakásépítésre fordí
tották volna, akkor ma nem volna lakásínség' 
Budapesten. Budapest lakosságának 89Vt-a 
egy- vagy kétszobás lakásban lakik.

Nem az cgy-két szobás lakrészekből álló 
házak tulajdonosait, hanem az cgy-két szo
bás lakások lakóit kell tehát mentesíteni a 

kincstári hasszonrészesedés alól!
Dr. Vág Sándor főtitkár és Rclsz Zoltán mű

építész előadásai után a jelenlevők kívánságára 
Szilágyi Lajos emelkedett szólásra:

— A demokratikus ellenzék, amíg bent volt; 
;>z ülésteremben, mindent megkísérelt, hogy a 
lakók jogos panaszait orvosolja és jogos kövo- 
teléscik'nek érvényt szerezzen. De úgy ezeu a. 
téren, mint más dolgokban is, fáradozásaik 
eredménytelenül végződtek. Ezért, vonultaik 
passzivitásba. De a passzivitás nem a politi
kától való visszavonulást, nem a küzdelem 
föladását jelenti; ez csak egy más harci 
eszköz....

Kötsky Gábor rondőrfőtanácsoK ekkor a. szó
nok mondatát félbeszakítva, fölszólítja Bródy 
Ernő elnököt, hogy — mivel az engedély nem 
politikai gyűlésre adatott — figyelmeztesse a 
szónokot: ne foglalkozzék, beszédében polit‘ká
val. Bródy Ernő kijelenti, hogy

ő, mint a .szólásszabadság híve, nem haj
landó a szónokot szólásszabadságában 

semmiféle irányban korlátozni.
Köteky rend őr fő tanácsos erre föláll <• a kö
vetkező kijelentést teszi:

— JfzvcZ az elnök intézkedésemmel széniben 
renitenciál tanúsított, a gyűlést ezennel be
zárom!

A gyűlés résztvevői a rendőrségi intéz kettőst 
nagy fölzúdulással fogadták. Mindenfelől föl 
kiáltások hangzottak, amelyek Szilágyi Lajost 
beszédének folyta tájára szóli tot.tűk föl. M;i- 
sok éles szavakkal bírálták a l'öloszlmtó intéz
kedést és sűrűn hangzott el a főik iá! tár;; „Le a 
szájkosárral!" ..Boly fussuk. a gyűlést!" „Nem 
vagyunk. Zágrábban!" Bródy .Ernő még mindig 
az elnöki emelvényen állva, Fölszólította a 
jelenlevőket, hogy a rendőrség intézkedésének 
megfelelően, minden rendzavarás nélkül hagy
ják el a termet. A gyűlés erre az ellenzéki 
képviselők folytonos éljenzése mellett a leg
nagyobb rendben szétoszlott.

A gyűlés feloszlatása után mim kot ácsit ok 
készén

V ázson vi Vi I i’iotssa|
í< aki a lakók nagygyűlésének feloszlatásával 
kapcsolatban így nyilatkozott:

—■ A kormány nagyon kényelmes tuktikát

líörile minílenüíl?
\z ,R..(1.‘ brikntf :i legér(eken<ilili, IcjtakAtékottbb 
liitviiujag; tráUii.í.'iáudi lopás nem fordulhat elöl 
Magyiiroritzi'ur nagybani fbcliirusllója

Waas Karoly KeitMtóml rí.
itallap--1 V, Akadúmln-nte.i G. Telelőn 4'j 12 

választott. Bethlen miniszterelnök* egyszer mar 
kijelentette, hogy „huszárvágást*4 csinált a 
házszabályra vízióval és közben megfeledkezik 
arról, hogy a huszár is csak olyasvalakivel 
szemben vagdálkozik. akinek szintén van kard 
(i kezében. O pedig betiltja az ellenzék gyűlé
seit és megakadályozza azt, hogy nz ellenzék 
találkozzék a nagy közönséggel. Azt hangoz
tatja, hogy a közvélemény nincs velünk, de ha 
ez csakugyan igy van,

engedje meg, hogy ez a körülmény a uii
■ -  - —r •• 1 ■■

Kész a mepiyezés
íi szotiallst&lí és a RWri eS9enzél( iíöös 

vai^szfósi Iföfója üoyélsen
A megegyezés feázSositja a peGgá&'s&g vezeW szerepéd a városházón 

£ héften megaSaEcul a polgárok és munkások szövetsége
(A Reggel tudósítójától.) t\ Demokratikus 

Biok intézőbizottsága Szilágyi Lajost bízta 
meg azzal, hogy a polgárok és munkások szö
vetségének megalakítására előkészületeket te
gyen. E megbizatás jelentőségéről és a szövet
ség mega ki kit ásónak időpont járói

Szilágyi Lajos
igy nyilatkozott a Reggel munkatársának:

— iVor csuk napolt kérdése, hogy a. Demo
kratikus Biok mikor alakul át a polgárok és 
munkások, szövetségévé. Erre azért van szük
ség, mivel a blo.k mindössze 12 pont megvaló
sítása érdekében jött létre, míg

a szövetség már távolabbi célokért fog 
egységes irányítás mellett sikraszállni.

A szövetség megalakítása annál sürgősebb föl
adat, mivel a fővárosi választáson már egysé
ges listával, akarjuk fölvenni a küzdelmet a 
mai rendszerrel szemben.

Politikai körökben régóta tudják, hogy a 
szociáldemokrata, párt és a passzivitásba vo
nult polgári ellenzék közös listát akar u fő
városi választáson állítani, az erre vonatkozó
tárgyalások azonban nem kerültek nyilvanos-

—....... » »

Radicsot most már felségárulással vádolják
A jugoszláv kormány belátja, hogy a szerződéstervezet gyönge 

bizonyíték Ratflecs eiSen
Bclgrád, január 21.

(A Reggel tudósítójának távirata.) Miután a 
Rudies-párt vezéreit a hétszemélyes 'tábla is 
•szabadonbocsátót te. de belgrádi detektívek 
nyomban újból letartóztatták őket, a kormány 
elhatározta, lmgy nem lázadás, hunom

lelwgsértés címén indít ellenük uj eljárást.
Erről az A való, hivatalos távirati ügynökség a 
következő közleményt ;.dtu ki:

A kormány a Radics ellen emelt vádakat a fel
ségárulás vádja alapján akarja módosítani. Ez

Fenyő Miksa előadása 
a szegedi iparkamarában

Szeged, január 25.
fenyő Miksa n szegedi iparkamarában va

sárnap ciőadásí tartóit a közgazdasági élet 
különböző problémáiról. Elismeri n. szanálási 
kölcsön fontoságát, azt is érti, hogy Smith 
főbiztos boldog és örül r.nnak, hogy az első fél 
évbeji •15,000.000 aranykoronával több foJylbeaz 
előirányzottnál. A kormányzatnak azon
ban ezen , meg l eli döbbennie, mert ez 
nem a fölöslegünk jele, hanem tel őrt sé
günk és pusztulásunk oka, Ha a kor
mány nz adókat nem a. 17.000-res szorzószáin 
alapján szedte volna be, nem lenne több bevé
tel. de más képe lenne az. iparnak és kereske
delemnek. A forgalmi adót úgy kell megrefor
málni, hogy azt csak az importnál és termelőnél 
vájják fe. Beszélt ezután az aranymérlcgröl. 
amelynek a mnj rfabil paplrkorona szolgálna 
••lapul.

nagygyűléseinken ellenünk megny ilat koz
hassák.

A vasárnap délelőtti nagygyűlésen pártkü
lönbség és igazolási eljárás nélkül jelentek 
meg a főváros polgárai és

tüntettek a passzív ista politika mellett.
Márpedig ez az igazi közvélemény, míg a kor
mány közvélemény alatt a papirosközvéle- 
ményt érti, amelynek gyártása tisztára pénz
kérdés. A miniszterelnök ezzel az eljárásával 
is igazolja, hogy

nem érdemes .aktiv“ politikát csinálni 
ebben az országban, mert itt nincs alkot

mányos szabadság,
a Házban ott a klotür, a választásnál a nyílt 
szavazás és az erőszak, a választás előtt pedig 
a gyűlések betiltása, a jelöltek letartóztatása 
és a sajtó terrorizálása, a kolportázsjog meg
vonásának fegyverével.

súgva és igy meglepetést fog kelteni A Reggel
nek az a. teljesen megbízható értesülése, hogy

a közös listára vonatkozó tárgyalások 
eredményesen fejeződtek be és a megegye 

zés már létrejött.
A megegyezés részletei rendkívül kedvezőek a 
demokratikus polgárságra nézve. A szociál
demokrata párt vezérei ugyanis többizbon ki
jelentették már, hogy nem törekednek több
ségre a Városházán és megelégednek azzal, 
hogy a. demokratikus polgárságot megsegítsék 
a reakció ellen vívott súlyos harcában. A közös 
li. tára vonatkozó tárgyalásokon azután be
bizonyították a. szociáldemokrata párt vezérei, 
hogy kijelentésükért helytállnak a gyakorlat
ban is és készséggel járultak hozzá, ahhoz a 
megoldáshoz, amely

a polgárságra nézve rendkívül kedvező 
arány számot állapit meg a. közös lajstrom 

szocialista és polgári jelöltjei között.
Ez az arány szám biztosítja a. polgárság vezető 
szerepét a Városházán, amit politikai körök
ben máris úgy könyvelnek cl, mint, a passzivi
tásba vonult, polgári ellenzéknek első sikerét a 
fővárosi választásokat bevezető mozgalomban.

a vád önmagánál fogva magával hozná a párt, 
többi tagjának letartóztatását.. Kiemelik azt a 
körülményt, hogy bár a Radics és a magyar 
megbízott közölt Londonban megkötött szerző
dés nincs aláírva. a szerződésen Radicsnak több 
sajátkezű módosítása látható.

Ha » vizsgálat nem is jár olyau erodmény- 
nyel. hogy ezt az iratot tárgyi bizonyíték

ként lehetne, fölhasználni,
mindenesetre nagy erkölcsi tehertételt jelent, 
amely fényt vet a politikai tevékenység ama. 
módjára, amelyre Radics ráadta magát.

@i©
Mái
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Mrd. Uoiv.
Or. Kovács S. és Bárnál.

föorvcs.fojroi ros 
öudüpesí, VII, Erzsébet-kOrut 40-412 
Müfng.'ik. “foRBorok tiljruon «z;)jpaz;iás nélkül, 
Arim? v.v kuronnlc .-inviy.it fótló fém-
böl v.. Foghúzás, fogtliméN (ptonibálAs), 
Crzéwtclcnjtvf (allafnsFal Is). Sí'ltélck c»c- 
fén is forduljon n Icgnngyobh biznlonunal 
40 Cv óin fennálló rendelőnkbe. Vidókirk 
Boronkivül fogadtatunk. 10 évi JótiUl.ls I Rend
kívül mérsékelt, árak I Orvosi tanács dijtnlnn. 

ItoirdclÓH <1. <>. O-JS-ig, d. ii. 2 7-ig.
Va;iir- és ünnepnap d. c. 10- 1-ig.

R
É 
S 
z 
L 
E
T 
R
E
IS

K
É

ursku is pnli,rl>FOGORVOS
i jorerw.v* juh mgi ■

inviy.it


1925 január 26.________________ A R £ G G E L
——————— !*■■»—■■niWWI-l Ul HM B^7MMMBBM>MaB<(WgMWDraMMaK**r»WWM■■»■■■*!■ JM 1IHW1I— fi

UtóFő S&eFfecz Jvánné harca
Madocpassy-lSecIk Gyula bdi»óvalt &yei»me&ükt

Tessa bavoness tartdsdtía miatt
jl budapesti árvaszéh havi1500 papit* fcorona helyett 15,000.000 

tavtásdif fizetésére ft^telezte Wladarassy-Bech Gyulát
(A Reggel tudósítójától.) A pesti társaságok* 

bán és a pénzvilágban hónapok óta sokat be
szélnek arról a pörösködásről, amely báró Ma
darassy-Beck Gyula és elvált neje, báró Sker- 
lecz Ivánné között folyik és amelynek a buda
pesti árvaszék döntése most véget vetett. Arról 
van ugyanis szó. hogy báró Madarassy-Beck 
Gyula \vúnya'. Tessza bárónő részére havon
ként 1500 korona tartásdijat akart fizetni. 
Hiába vitatta elvált felesége, hogy 1500 korona 
csak 10 fillérnek felel meg, a báró hajthatatlan 
maradt és tudni sem akart arról, hogy leányá
nak ennél nagyobb tart ósdi jut fizessen. Az 
árvaszéknek azonban az volt az álláspontja, 
hogy

egy baronessz társadalmi állásánál fogva 
mégsem tud havi 1500 koronából megélni 
és azért báró Madarassy-Beck Gyulát havi 
15,000.000 korona tartásdij fizetésére köte

lezte.
Az ügy előzményeiről és a bárócsaládok 

tartásdijharcáról a következő érdekes fölvilá
gosít ásókat kapta J Reggel:

_. Báró Skerlecz Ivánná, született Guttmann 
Amália bárónő, amidőn első férjével, báró Ma
darassy-Beck Gyulával kötött házasságát föl
bontotta, az első házasságából származott 
Zsuzsa és Tessza bárónők tartása tekintetében 
1913-ban királyi közjegyző előtt egyezséget, lé
tesített. Az egyezség szerint a gyermekek tar
tásdija. fejében báró Madarassy-Beck Gyula 
fejenként és liavonkéut 1500 koronát tartozott 
fizetni. Később, az idősebb leány, Zsuzsa bá
rónő, az apa gondozásába került, inig Tessza 
bárónő az anyjánál maradt. A koronának idő
közben beállott nagymértékű értékcsökkenése 
dacára báró Madarassy-Beck Gyula

a legutőbi időben is csupán 1500 koronát 
fizetett havonta
üt,,. ia m—w—i,  ........................... w—,.

Kmetty József, a britanniás-Kmetty bátyja 
tudja, de nem árulja el öccse tartózkodási helyét

Kmetty Károly gyilkosság után „rekvirált60 autón hajtatott 
pezsgös találkára

Szeged, január 25.
(A Reggel szegedi tudósitójának tele fon jelen

tése.) A Kmctty Károly ellen elrendelt orszá
gos körözés következtében a szegedi rendőrsé
get is foglalkoztatja a megindult nyomozás. 
Megállapították, hogy Kmctty Károly húréin 
hónappal ezelőtt Szegeden tartózkodott^ itteui 
rokonainál. A rendőrség kihallgatta Kínétty 
Károly József nevű bátyját aki kijelentette, 
hogy

tudja öccse tartózkodási helyét, de nem 
hajlandó arról föl világosi tást adni.

Kmctty húrom hónappal ezelőtt Hódmező
vásárhelyen is megfordult és a rendőrség re
méli, hogy ott megtudja Kmetty Károly mos
tani rejtekhelyét.

♦
A Reggel tudósítója a britanniás léméiig 

Károly bünlajstromának, továbbá a megindult 
rendőri nyomozásnak alábbi ismeretlen ada
tait jelenti:

Kmetty Károly,
volt, hritunniús főhadnagy, akinek országos kö
rözését. különböző újabban napfényre jutott 
bűncselekményei miatt, vasárnap rendelte el 
a rendőrség, érdekes módon kapcsolódik beje 
a Tölgyfa-utcai gyilkos. Lédercr Gusztáv 
csendőrfőhadnagy ügyébe. A Pálffy-teri Ka- 
dor-laktanya kőfallal bekerített hatalmas ud
vara határos a Tölgyfa-utcával, úgy. hogy Le- 
derier Gusztáv áldozatával, vagy pedig a rab
lóit holmival a kaszárnyából egyenesen lakó
házába léphetett be. A Nádor-laktanyának leg
rettegettebb rémei Ledercr, Kmctty és Illés 
főhadnagyok voltak, őket nevezték usztatók- 
nak, közöttük Lederer volt a vezér, n főusztalo. 
Ixulerer természetesen a. legszorosabb^ baralsa- 
got tarlót! fönn cinkostársával. Kmetty vei, 
aki gyakran meglátogatta lakásán is. Kmettyt,

Legfőbb

svájci órák
óriási vnlnRz.t/kbnn, bókeniinősógbcn. 

Javítások saját, műhelyemben legjobban készíttetnél.
Scíiünwattl Imre

IV. kerület. Bécsi-utca 5. azúni, Deák Ferenc-utca .sarok 

és ismételt fölszólitások dacára sem emelte föl 
ezt az összeget a változott viszonyoknak meg
felelően. Emiatt báró Skerlecz Ivánné indít
tatva érezte, r agát arra, hogy a tartásdij 
nagyságának a inai viszonyoknak megfelelő 
összegben való megállapitását kérelmezze és 
azért, ügyvédje, dr. Pőzcl, István utján bead
ványt intézett a székesfővárosi árvaszékhez, 
kérve a tartásdij fölemelését. Az árvaszék ál
tal folyamatba tett eljárás során az apa egy
részt azt igyekezett kimutatni, hogy jövedelme 
a békebeli viszonyoknak lényegesen alatta áll 
és igy a békebeli tartásdij most alapul nem 
szolgálhat. Vitatta továbbá azt, hogy ő egy
általában nem tartozik Tessza leánya után 
tartásdijat fizetni, mert erről az igényről báró 
Skerlecz Ivánné időközben lemondott. Az árva
szék a bizonyítást a legalaposabban lefoly
tatta és ennek során az apa állításai nem nyer
tek bcigazolást, sőt az általa kimutatott jöve
delem egymaga alapul szolgált megfelelő ma
gasabb összegű tartásdij megállapítására.

Az ügy árvaszéki előadója, dr. Novák Sán
dor ülnök a napokban hozta meg döntését, 
amely szerint báró Madarassy-Beck Gyula apát 
havi 15,000.000 korona tartásdij fizetésére kö
telezte.

Ezzel a döntéssel egyidejűleg báró Mada
rassy-Beck Gyula a budapesti királyi törvény
széknél keresetet indított, amelyben kérte an
nak megállapítását, hogy ő Tessza leánya után 
tartásdijat fizetni nem köteles, de, a legrosz- 
szabb esetben is,
legföljebb havi 1,000.000 korouát legyen köte

les tartásdij címén fizetni.
A bárónak ezt a keresetét a törvényszék az

zal az indokolással utasította vissza, hogy a 
kérés elbírálása nem tartozik a törvényszék 
hatáskörébe.

aki mint ismeretes, gépészmérnöknek adta ki 
magát és automobilok adásvételével foglalko
zott,

többrendbeli gyilkosságokon kívül számos 
autólopással és többrendbeli benziurablás* 

sál is vádolják.
Az autóspecialista Kmctty, Ledererék gyakori 
vendége, egyébként megtudta, hogy a. Tölgyfa
utca. 4. számú háznak — Ledererék lakóházá
nak — tul^donosa, Novák István tartalékos 
főhadnagy, garázstulajdonos. Kováknak a 
Mária ValériayUtca 3. szám alatt volt autó
garázsa. Egy éjszaka, amikor Novák nem tar
tózkodott a garázsban, teherautó érkezett a 
Mária Valéria-utcai garázs elé, amelyről négy 
állig föl fegyverezett, britanniás ugrott le. A 
britanniások becsöngettek a kapun s amikor 
az öreg 70 esztendős házföl ügyelő kinyitotta a 
kaput, a tisztek minden magyarázat nélkül 
földobtak a teherautóra három hordó benzint 
és indulni készültek. A házfölügyelő könyö
rögni kezdett,, hogy legalább azt mondják inog, 
hogy kicsodák? Végül nagy-nehezen annyit 
mondtak, hogy ők különítményben tisztek és 
megígérték, hogy másnap majd cédulát külde
nek annak, igazolására, hogy a benzint f lrekvi- 
rálták. Amikor másnap Novák István értesült 
a rablásról, a hat vitézségi érmes, tartalékos 
főhadnagy, boment a Britanniába, hogy meg
tudja, kik rabolták cl a. benzint. Legelőször 
Bibó Dénesnél érdeklődött, aki régi ismerőse 
volt.. Bibó azonban kijelentette, hogy ő mitsern 
tud az ügyről. A meglopott, gurázstiili-jdonos 
erre végigkutatta az egész Britarmiát, de a 
benzinnek vagy hordóknak nem akadt nyo
mára. Végül is azt. mondták neki, hogy menjen 
el a. Palaee-szállodába — ott, tanyázott akkor 
az Ostenburg-különitmóny — és érdeklődjön 
Schwcizcr főhadnagynál, biztosan az ö tisztjei 
szú Ili tolták el a. benzint. Kovák el is ment a 
Palaoc-szállóba, továbbkutatvtt a benzin után, 
majd amikor itt sem akadt re. Ostenburgék 
tanácsára följelentést tett a rendőrségen, 
hogy katonatiszti, ruhával visszaélő egyének 
elrabolták három hordó benzinjét. A főkapi
tány síi gon Dcrccskcy detektivfölügyolőnek 
osztották ki az ügyet, aki párnapos nyomozás 
után megállapította, hogy

a rablást Kmetty Károly követte el.
Érdekes, hogy pár nappal ezen megállapítás 

után Prónay elbocsátotta a zászlóaljtól Kmetty 
Károlyt. Amikor Novák erről értesült, kérte a 
rendőrséget, hogy most már fogja le Kmettyt, 
mert hiszen a hadsereg, illetően a, különítmény 
keretéből elbocsátották és igy már a rendőr
ség hatáskörébe tartozik. Novák újabb föl
jelentésére a rendőrség ismét Derecskey detek- 
tivföl ügyelőnek osztotta ki az ügyet, aki a föl
jelentést követő napon megjelent Kmetty 
Károly lakásán és le akarta őt tartóztatni, de 
Kmctty elekor elővette az Abonyi, illetően a 
Babarczy-különitmény igazolványát és bejelen
tette, hogy a Pronay-különitményből való 
kilépését követő napon szolgál áttételre jelent
kezett a Bubarczy-zászlóaljnál és már annak a 
tisztje. A detektivfölügyelő erre eltávozott, 
anélkül, hogy Kmettyt letartóztatta volna, 
mert hiszen nem állt jogában előállítani. No
vak abba is hagyta az egész ügyet, íiioat azon
ban, hogy a rendőrség újból megkezdte Kmetty 
bünlajstromának össze állítását, bejelentette ezt 
a rablást esetet is, amely annyiban fontos egy 
esetleges kiadatási eljárás szempontjából, hogy 
sokkal könnyebben adják ki, ha rablással van 
vádolva, mintha csak gyilkosságokért keres
nék, amelyeknek egy részére különben is 
amnesztiát kapott, mert ezeket esetleg politikai 
gyilkosságoknak minősítené a fascista Olasz
ország.

A főkapitányságon Seybold detektivfölügyelő 
csoportja nyomoz Kmetty Károly régebbi 
bűnei után és keresi mostani tartózkodási 
helyét. A rendőrségen vasárnap ugyanis sz a 
vélemény alakult ki, hogy

Kmetty valószínűleg Olaszországban tar
tózkodik.

A rendőrség egy Milánóból keltezett levelező
lapból és levélből megállapította ugyanis, hogy 
december végén Kmetty onnan irt Magyar
országra. A levelet volt barátnőjének irta, aki 
ma már férjes asszony, a levelezőlapot pedig 
egy régi pesti barátjához, Novák Antal bőrőn- 
döshöz, a Szondy-utca 17. szám alatti Hussz és 
Novák cég egyik tulajdonosához intézte. A 
rendőrségen kihallgatták Novák bőröndöst. álé 
azt adta elő. hogy Kincttyvel semmiféle köze
lebbi nexusban nem állott, mindössze üzleti 
összeköttetés volt köztük. A Reggel munka
társa ezzel szemben megáll api tattá, hogy 
Kmetty Károly, miután már a Babarczy- 
különitménytől is leszerelt, állandóan Novákék 
társaságában mutatkozott és majdnem min
den este a Szondy-utca és Felső erdősor 
sarkán levő Fekete Bika vendéglőben vacso
rázlak. Kmetty Károly ekkor már állás nélkül 
volt és különítményben régi sofőrjénél lakott 
a Szondy-utcában? Novákék tőszomszédságá
ban egy kis szobában, aki a harctéren a tiszti
szolgája volt. Abból élt, hogy egy villany
szerelő ismerőse magával vitte, mint segéd
munkást a szerelésekhez és juttatott neki 
valamit.

Az egykor nagy vagyonok fölött rendelkező 
britanniás tiszt ekkor már olyan szegény, 
ségben élt, hogy levest és főzelékföltétet 

vacsorázgatott.
Kmetty, amíg anyagilag bírta, rendesen a.z 
Andráfsy-ut és Csengery-utca sarkán levő 
Liszt Ferenc-kávéházban tartózkodott, amely 
azóta mái’ megszűnt és most autókereskedés 
van a helyén. Ez volt a Prónay-különitmény- 
bcli tisztek törzskávéháza.. Kmetty Károly 
rendesen 11 óra felé érkezett a-zon az autóu, 
amelyet Beck Vilmostól, a City-cukrászd-a tu
lajdonosától rabolt.

Ennek a Bonz-aatomöbilnak a belseje, a 
szemtanuk vallomása szerint, gyakran 

véres volt.
Kmctty Károly állandóan bátyjának, Kmetty 
István kereskedelmi iskolai tanárnak és egy 
tanítónőnek társaságában jelent meg a kávé
házban és nagyon sokszor hajnalig mulatott 
cigányzene és pezsgő mellett. Asztaluknál a 
Britannia legfélelmetesebb tisztjei ültek és 
többször is előfordult, hogy amikor fizetésre 
került a sor,

Kmetty egy csomó véres ezrest vett elő a 
zsebéből és azzal fizetett az izgalmában re

megő főpincémek.
A rendőrség, értesülésünk szerint, be fogja 
idézni Novák böröndöst és Kmetty Istvánt, 
hogy újabb kihallgatásukkal tisztázzák, vajjou 
Magyarországon tartózkodik-e Kmetty, ha 
pedig nem, akkor az olasz rendőrséghez fordul
nak és annak segítségével kísérlik meg
állapítani. begy melyik olaszországi autógyár
nál és milyen álnéven él Olaszországban a gyil
kos briianniás. A rendőrség azon föltevésével 
szemben, hogy Kmetty; Olaszországban tartóz
kodik, a britanniások és az egyébb gyilkosok 
ügyeiről és helyzetéről jól informált, körökből 
úgy értesülünk, hogy Kmetty Károly, aki 
Iléjjas Ivánnak állítólag barátja, a Duna- 
Tisza közén várja be. amíg a most, nagy lázzal 
megkezdett nyomozás clcsöndcscdik.

ÍGyászruiiák4óraalatt
Horváth és Halász

női nryAairuhakósxitö vállalat
i IV, Vécl-utcn 26. Telefon: József 8-61

Telles gyártClszerelősek speciális raktára
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Hegedűs Lóránt
három és félévi tépe lödés után elmondja bukása 
okait, véleményét Bethlenről, a liberális politi

káról és a numerus claususról
„B zsidókérdés olyan, mint a hisztéria"

(A Reggel lu<J<Í8Ítójdtól ) Kevés miniszter buktv-u mu
tat annyi megrázó tragikumot, mini /Icgctiüs Lóránt volt 
pénzügyminiszteré. Az igazi, mély öw.lnü^ff. amelyfii 
fölfogta föladatát és h nekifeszübés meddőségei, hdrntn 
ét fői érc börtönr.i " Winatóriuild doghoz, n bctci/szob". 
falat közi'. Három és félévi niri'átiyossóg. tűnődé* é> el
mélyedés után

most végre megszólalt Uegedils Léráuf. 
cikksoroz'itot kezdett egy előkelő m'nictuyébü lapban. -

„UngarDK Lchlcnsweg'*
Példátlan felolöetiegérzct alatt roskadozó pollHlui-, «:«/; < •*• 
ssrfs álmatlan őjtzaká.fának izgalmas eredményei ezek az 
írások. És ucmesnk politikai szempontból érdeke H-g- 
düs megszólalása, hanem IPtőiden írói fölm llfanái <imrl 7 
egy hosszas bafcgsőii tűnőin hi<-gtlnoréuV lélel. xzcv'.á- 
eiója. Méltáu keltheti a legnagyobb Ügyeim t.

Vasárnapi, legutóbbi cikkeben elmotidia, 
hogy

három és íe! év óta alig olva*. seinniltsem
ir, csak gondolkozik.

ügy érzi, az Igazság mélyebb megismerésébe:, 
küzdötte föl magút. Egyetlen professzornak 
<sem vetik szemére, ha három évi kísérli)'' utáu 
megváltoztatja. tudományos nézeteit. Tóié se 
vegyék rossznéven, ha. a politikáról és a poli
tikusokról más véleménye van, mint három és 
fél évvel ezelőtt. Sok hibájára — mondja 
amik pénzügyi koncepcióját, írr-lmlték, ina 
tudatosan tekint vissza. De egyetlenegy e.-;nt- 
ben nyugodtan néz leggonoszabb ellen fölei 
szemébe is: tökéletes meggyőződéssel cseleke
dett. Emellett tanúságul hívja föl nemcsak azt, 
hogy pénzügyi terve kedvéért összes nagy 
állásait otthagyta, hanem még inkább azt, 
hogy

abban a pillauatbau, amikor terveit össze- 
omlani látta, maga is összeomlott.

Ezért jogosnak látja, hogy in őst azzal az őszin
teséggel nyíl átkozhass ék politikai kérdésekről, 
amely őszinteséghez a jogot kimondhatatlan 
kínokkal és sokszáz álmatlan éjszaka árán sze
rezte meg. Bukását — mondja — nemcsak előre 
sejtette, de mep is jósolta.. Ez a jóslás abban 
a levélben van. amelybeu föltételeit írásban 
adta át Teleki Pál gróf akkori miniszterelnök
nek, amikor a pénzügyi tárcát átvette. E levél 
egy példányát átadta a kiváló magyar tör
ténésznek. Marczáli Henrik tanárnak, aki év
tizedek óta gyűjti a magyar miniszterek buká
sának adatait. A jóslás — mondja — csak any- 
nyiban nem vált be, hogy a bukás idegállapota 
miatt három hónappal, hamarább kövei kezeli 
be, mint ahogy előre föltételezte. Ha c levél 
fölött gondolkozom — írja — be kell látnom, 
hogy anyai ágon

terhelt vagyok a -lókai-féle fantáziával...
Föltételeiről beszél ezután, amelyekről el

ismeri. hogy politikai szempontból tisztára 
fantasztikusuknak nevezhetők. Elsősorban kö
vetelte. hogy a többségi párt kötelezze magút 
minden adó megszavazására, amit ö egy év 
alatt javaslatba hoz. Második követelése volt, 
hogy az állami koncessziókat felekezeti kü
lönbséf, nélkül minden kérelmezőnek adják 
meg. Végül az ország hitelképességének szem
pont,jábóí követelte, hogy

minden politikai gyilkost büntessenek meg.
Mii. tudom — mondja. hogy fantaszta vol
tam. Csak egyetlen eg.v emberben nem csaló
dott: gróf Bethlen Istvánban. Úgy •véli, ezt 
most megmondhatja őszintén, ahogy unnak 
idején Bethlennek . is megmondta, hogy az ö 
konzervatív nézeteit nem osztja. Szerinte az 
olyan ember, mint Bethlen, aki fejedelmek le-

„FREUD"
ingatlan-, iizlcl-, Inkán ri- árubizományi kcrenlt. vállalat

Bejegyzett kereskedőknek

korlátlan hitelt
nyújtok árufedezetre. ingóságok bizo
mányi eladásút vállalom, azokra 

előleget nyújtok
Fehérlett lakását 24 órán belül eladom. 
Üzletet venni vagy eladni óhajtók ke
ressék föl irodámat bizalommal
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számlázottja, javait elvesztette és akiben 
megvolt az erő, hogy

a vármegyék rongy álból megint országot 
foltozzon,

az ilyen ember hazaik Politikai nézeteit nem 
osztja, de mint férfi előtt fejet hajt. ízléstelen
nek tartja, ha n politikusok -között párhuzamot 
vonnak, de hazansúg'ban Bethlent

a magyar történelem nagy Istvánjai mellé,
Szent István. Széchenyi és Tisza mellé kell 
sorolnia. Ug.v vélj, ?zt neki szabad megmon
dania, meri, .sosem tartozott Bethlennel egy 
politikai táborba és csak nagy Önmegtagadás 
árán, tudott egy konzervatív kabinetben részi
venni. Hangsúlyozza, hogy ina is meggyőződés
sel képviseli a liberális fölfogá.-í. Szerinte

a liberalizmus a politika természeti tör
vénye.

Büntetlenül c törvényeket, nem ictie.l. figyelmen 
kívül hagyni. Ezek a törvények csak egészsé
gi'.-; szervezetünk valók, viszont egész Közóp- 
Európa beteg. Ebbő! arra, következtet- hogy

sem Ausztriában. sem Magyarországon nem 
lehet liberális politikát folytatni.

Ebből viszont azt vezeti le, hogy Hetiden épp 
oly hazafi, mint Seipel, az cxkancellár és hogy 
a legkitűnőbb férfiakat (Bcrzeviezyi, Lukács 
Lászlót, Szterényil. Fenyő Miksát, rf e’cszky.f, 
Herczeg Ferencet ésatöbbi) a. magyar nemzet- 
gyiilésbe, nem lebeíeiit beválasztani, mer' ezek 
oak libcráli- politikát csinálhatnak. Végül 
ennek következménye az a groteszk látványos
ság, hogy Bethlen néha, olyan stílust használ, 
amelyet sose használna, ha az országban nor
mális viszonyok uralkodnának. Bethlen azt 
mondja, hogy liberális politikát, akar fölépíteni 
konzervatív bázison, holott ennek semmi ér
telme.

igy kényszerül Bethlen olyan intézkedő* 
sekre is, amiket a történelem sohasem fog 

megérteni.
Ilyen a numerus clausus. A numerus clau.sust 
Hegedűs élesen elítéli. Válutakérdcsnck .tekinti, 
külföldre kell küldeni a magyar diákokat, 
tehát

ez a törvény drága.
Azt mid érti, hogy azért lett szükséges, mert 
kis ország lettünk. Éppen ezért kellene, hogy 
az oJszaktlott országrészek magyar diákjai is 
idejöjjenek és a mi ideáljainkon nevelkedjenek. 
Legsúlyosabb rzenvedósem és számtalan álnm.t- 
Iau éjszakám — végzi titkát — a faji kérdésből 
ered. A faji kérdéssel a zsidó kérdést szokták 
összekapcsolni. Minden magyar embernek sze
retném szivébe vésni hosszú töprengésem ered
ményét: a zsidókérdés olyan, mint a hisztéria, 
csak akkor van, hu beszelnek róla:

Magyarországon nincs zsidókérdés.
tízért betegágyamról kérem mindazokat. akik 
hazafinsau éreznek, ha a. zsidókérdés fölött, el
gondolkodnak, ne felejtsék nagy királyunk, 
Kálmán szavait: ..A boszorkányokról pedig, 
akik nincsenek, említés ne tétessék."

Amenkai csillagászok a Zeppelin
ről figyelték a napfogyatkozást

Ncwyork, január 25.
Ncwyorkban és az Egyesült-Államok keleti 

részén <í napfogyatkozás nagyon jól volt lát
ható. A maximum pillanatában a sötétedés 
csaknem teljes volt. Azok a csillagászok. akik 

a Los Angeles-léghajó födélzetén 1000 mé
ter magasságban

voltak, drótnélküli készülék segélyével érint
keztek a földön levőkkel.

KERTÉSZ II, Andrftssy-ut 36
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NegMili a Kiír--IMÍs 
ralim alílrl a WS Mnta 
Bírói helysein! szemlén tisztázzák 

az affér lefolyását
(A Heggel hulósltójáiól.) A föjvédő klubban 

dr. Klór Zoltán főorvos es dr. Dúnér Béla 
között, történt ismeretes revolveren affér ügyé
ben a bűnügyi vizsgálatot, dr. Mcdvés-Mcdicó 
István büntefötörvényszéki vizsgálóbíró inár 
megkezdte. Az ügyészség indítványával 
szemben a vizsgálóbíró a eselcknicnynck eny
hébb íninősitibét fogadta <*1 és Kiár Zoltán 
ellen erős föl indulásban elkövetett szándékos 
emberölés bűntettének kísérlete címén úgy 
rendelte el a vizsgálatot, hogy dr. Kiár Zoltán, 
( rös fölindulását az a jogtalan és súlyos táma
dás idézte elő, amelyet Dánér Béla intézni 
ellene. Kiár Zoltán e. héten, csütörtökön ter
jeszti elő a. vizsga lobi róná! az. ügyre, v.m at
kozó n'‘szlet<‘M védekezését. .Jogos önvédelemre 
hivatkozik és erre vonatkozó bizony ítékaíl 
rendelkezésre bocsátja a vizsgálóbírónak. 
Eddig az volt a közhit e revolvere# eset kai 
<sán. hogy a bűnvádi följelentést Kiár Zoltán 
és tarsai ellen a fajvédő klub tette meg ügy
védje, dr. Balonyi Imre utján. Olyan sujtóköz- 
lenié) vek jelentek meg ezzel kapcsolatban, 
bog.'.’ Dánér Béla emiatt ki is lépett a fajvédő 
klubból. Egész tömeg lovaglás ügy is kelctlo 
zeíí. ebből kifolyóan és csak most derült. I:i, 
amikor Kiár Zoltán áttanulmányozta bűn
ügyének aktáit, hogy ez a bír nem födi a való
ságot, mert

Kiár Zoltán ellen, valamint dr. Pályi Ede 
és dr. Itácz. Vilmos ellen nem a fajvédő 
klub, hnnein maga dr. Dáné'- Béla tette meg- 

a föl jelen'és i.
Ez a lény most már egész má.s irányba leveti 
azokat a lovaglás ügyeket, amelyek épp e föl
jelentés nyomán keletkeztek. Dánér Béla az 
ügycbzség döntésével szemben maga, kíván 
mint pótmagánvádló dr. Pályi Ede ellen is el
járni, aki ellen az ügyészség az eliá.rást tudva
levőleg megszüntette. Úgy értesülünk, hogy 
a vizsgálóbíró a tényállás teljes tisztázása 
érdekében, szükségesnek látja, hogy a felet; 
részvételével bírói, helyszíni szemlét tartson a 
fajvédő klubban. Tgy akarja, megállapítani, 
hogy miképen töri ént Klár és Dánér össze
ütközése, milyen helyzotbru volt, Kiár Zoltán 
akkor, amidőn Dánér inzultálta, hogyan és 
honnan került elő Kiár revolvere, hogy tar
totta azt kezében és ^íképen sült el a fegyver?

Ez n hirói szemle érdekesen izgalmas le
folyásúnak Ígérkezik,

mert umu. meg kell jetenniök az ügy középpont
jában szereplő személyeknek, Kiár Zoltánnak, 
Dáné'* Bélának. Pályi Edének, Rá.cz Vilmos
nak és azoknak is. akik közvetlen szomszédsá
gúban állottak a szereplőknek. A temperamen
tumos szereplőknek cszeiim meg kell ismétel- 
uiök a bírói helyszíni szemlén az egész alferl, 
ami aligha folyhat, le kínos jelenetek nélkül.

3 olcsó selyem I 

báli ruhára
az összes farsangi színedben:

Japonais, 96 cm ... ,

Lamé , 90 cm..................
Creppe de C h i ne,

100 cm..........................

OO.ooo

147.000 I

Selye.;iitüll, selyem és fémvolán 
arany-és ezüst kelme legnagyobb választékban
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A jövőben az elleiaikezSjéí keli csinálni annalC amK wnMféfc
Károm érat ál csMüitafc

Teljes erényei — WoH! és parttá síién -
( 4 Reggel tudósítójától.) A budai III. köz

ségi választókerület Ripka-vmTÖ polgársága 
vasárnap délelőtt a Budai Társaskör helyisé
gében alakuló gyűlést tartolt. Hcnnyey Vilmos 
államtitkár megnyitóbeszédé, uíáu a választó
kerület elnökévé Ziegler Gézát választották 
meg. Ma.jd

dr. Ripka Ferenc
(aríott beszédei. Azt. mondott:! a. többek között, 
hogy «»<•”• eddig nem történt meg a városhá
zán, abból kell a. polgárságnak megállapítania, 
hogy mit legyen a közeljövőben.

Mindannak, ami bárom éven át történt, a 
közeljövőben az ellenkezőjét kell csinálni.

Az elmúlt törvényhatósági rezsim állítólag n 
keresztény gondolat jegyében működött. Az én 
fölfogásom szerint azonban ennek éppen az el- 
levkezöje történt. A polgárság öli éven át nem 
a. cégérben, hanem a tartalomban követte a 
keresztény és nemzeti gondolatot. Ez a ke
resztény gondolat nem a faji, és felekezeti 
gyűlölet, hanem a megértés és kiegyenlítődés 
'erényeit jelentette. Ezt kívánjuk mi a jövőben 
is folytatni.

Nem is képzelhetek el nagyobb veszedelmet 
z országra, mintha a faji és felekezeti 

gyűlölködést tovább is folytatnák,
mint eddig tették. Szélsőségektől mentes, dol
gozni tudó törvényhatóságot válasszon a közel
jövőben a főváros polgársága. Lehetetlen az 
-- folytatta Ripka —, hogy a városháza to
vábbra is a politikai szeminárium, a politikai 
önképzőkör s; < rajtét jólss:(/. (' I ossza n ta rl <í 
taps.) Ennek megfizette a polgárság drága 
arai. A városházáról ki kell zárni az országos 
politikát. (Úgy van!) J városháza nem arra 
hivatott, hogy egyes beteges ambíciójú pol-

Reítaicn István a tata? RlpM-pérf tőién 
gárlársainknak politikai ugródeszkájául szol
gáljon. Azt mondják, az elmúlt esztendők nem 
voltak alkalmasuk az alkotó munkára. Ez üres 
kifogás. Pár évvel ezelőtt, a bécsi viszonyok 
•sem voltak rózsás::bbak a. mienknél és mégis ;t 
bécsiek ezidő alatt, rendezték a legjelentősebb 
kérdéseiket. Két év elölt rendezték a község 
külföldi adósságait, megépítették a leggyönyö
rűbb vízmüvüket, ( gyanúkkor,

amikor mi a költségvetés egyensúlyozására 
kénytelenek vagyunk az elektromos áraiu- 
szoljáitatás diját emelni, Bécsben azt le

szállítottak.
Állítom, hogy komoly akarással és "hozzáértés
sel igenis nálunk is lehetett volna alkotni. 
Buda polgárságának a történelem számtalan
szor juttatott sorsdöntő szerepet. El kellett 
szenvednie a 200 éves török hódoltságot és most 
azt a megszállást is el kellett viselnie, amely az 
elmúlt három éven át itt teljesen idegen szel
lemet jelentett. Mert, én nem hiszem, hogy 
Buda lelkesedett volna a szélsőséges elvekért, 
amelyeket ráoktrojáltak. Vissza kel! térni arra 
a múltra, amikor a budai erények a maguk 
tisztaságában tündököltek. Bejelentette ezután 
Ripka, hogy a budai öt választókerületet, a. 
községi választásokra egybe tömörítik. és ezen 
alakulat ölére Bethlen miniszterelnököt vá
lasztják meg diszelnökill. Ezenkívül az alaku
lat élén részt vesznek a kormány összes Budán 
lakét miniszterei. Az egyesített öt választó
kerületben aztán

a legnagyobb erénye! veszik föl a harcot 
Wolff Károly pártja ellen.

Ripka beszédének végeztével az egyes budai 
városrészek küldöttei jelentették be csatlakozá
sukat a megalakult párthoz.

szoktuk tartani?! llát ez már aztán az én be* 
csületem dolga. Adták, vem szolgáltam meg, 
tehát visszajár. A ki ebben nem lóit többet, az 
no kérdezzen semmit. S hogyhát ekkor mégis 
miért jöttem, el?

Azért jöttem el, mert türelmetlen voltam.
Hevitelt a fiatalságnak, törhetetlen akaratereje 
és romboló becsvágya, ami vem tár gáéat és 
ami nem tud várni. Ez az igazság. S hogy 
miért megyeik vissza, azi ezzel már félig- 
meddig meg is magyaráztam.. De czenkvij! van 
egy má-eik indokom is: az. hogy tanulni aka
rok. Tanulni akarok az igazgatómtól, a. meste
remtől, akivel gyakran ujjat finztam, akit sok
szor nem akartam megérteni. (Jgy éreztem 
ezekben a távol töltött hónapokban. hogy

lélekben nagyon megöregedtem.
Hogy őzt ilyen nyíltan ki merem mondani, ez 
is azt bizonyítja. Vannak sokan a „jóakaróim** 
között, akik azzal gúnyolnak, hogy visszakér* 
tem magameé. Tökéletesen igazuk van. Úgy 
volt- és igy van:

visszakértem nutgam '•
Ezzel tartoztam azoknak és annak az intézet
nek, akiket és amit tuIuL cserbenhagytam és 
most úgy érzem, hogy ezzel elégtételt szolgál
tattam nekik. Még nem. vagyunk teljesen kvit
tek. Még én tartozom valamivel. Azoknak az 
ígéreteknek a beváltásával, amiket a publi
kum és a. színházak hozzám fűztek. Teljes szi
vemmel és teljes lelkemmel kérek tehát időt és 
bocsánatot most, már mindenkitől, aki szere
tett engem, úgy magamban, mint a. színpadon 
és én fogadom, hogy Kiss Feri neon fog több 
okot szolgáltatni szóbeszédre, szapulásra. Jó 
lecke volt. Elveszítettem a dollárok csengését, 
de megtaláltam a lelkem harangját és mos! 
úgy érzem, hogy igy van ez jól. Adja az isten, 
hogy időm legyen ezt bebizonyítani...

Kiss Ferenc néhány napig vidéken vendég
szerepel, ma.jd Parisba utazik ianulinónyutra. 
A Nemzeti .Színházban február végén lép föl 
először, mégpedig egy u.i magyar darabban, 
miután régi szerepeit, amelyeket n. színház idő
közben másokra osztott, nem a ka többé ját
szani. (E. Z.)

„J&gsse^tem a szavamat, nem tudtam 
a férfiak szentébe nézni, ezért kértem vissza 

a Nemzeti Szinházh®zM...
J(iss Jerenc elmondja, mtert tett hütlest s miért tér vissza wjböl a Nemzetihez

(.1 Reggel munkatársától.) Ma este játsza 
: tolpára A/vs Ferenc a Kriály-Szinházban a 
..Marica r/rő/»ó‘“ amoroso szerepét. Ma este még 
utoljára megfürdik a jubiláns századik előadás 
fényében, tapsában, táncos, betétes diadalában, 
"i g egysz1 r és utoljára, ügyeli majd a karmes
teri. aki ez, ünnepélye? .dk.ilonaból Kálmán 
Imre lesz , hogy mikor „vágjon be", zsebre- 
vágja. u páholyok és a karzat tapsait, az ope
rett hős fel'’: szálló szentimentális sóhajokat és 
aztán lemegy az öltözőjébe, „lesminkeli magat“ 
es ahogy téíikahát jóban a hideg utcára kilep, 
örökre elhagyja a dzsáva és a csárdás jazz-ban- 
des, cigáiiyzenés operettbirodalmúi. hogy el
foglalja mellé helvét, Shakespeare, Schille); 
Madách és Katona hajlékában. Vasárnap dél
ben találkoztam Kiss Ferenccel és ebből az al
kalomból megkérdeztem, hogy mit érez e szá
mára oly :iagj pillanatban. Ezeket mondotta:

— Ma játszom utoljára a. Kiről.u-S.inházban 
és nagyon, nagyon boldognak érzem magam, 
mert amikor elkezdtem, már akkor is arra gon 
deltám, hogy mikor (esz cége. Eleinte belátha 
latiunnak I...szolt. az idő, éppen olyan bvlátha- 
f.'i'.innak, amilyennek akkor láttam a sorso
mat. amikor eljöttem az én anyainf’ézctemlői, 
ahová nagyobb szeretet és nagyobb kötelesség- 
• rzet fűzött, néni az, édes .szülei házhoz, do hát 
elmúlt ez is. Fölmerül a kérdés, hogy akkor 
miért is jöttem el! Tudom, mindenki ezt kér
dezte é,. én mosolyogva feleltem egyiknek ezt, a 
másiknak azt Voltak olyanok, akik azt, mond
ták: jól lelted, mások a léjüket csóválták, úgy

böklek ki lassan a szót: nem jól van ez igy, 
Kéri... Kérdeztem ezeket, hogy miért? A fele
let mindig csak egy volt, mint, egy ítélet, in
dokolás nélkül: ott van a helyed, a Nemzeti 
Színházban, '■ >m tudsz te anélkül élni, üres a 
lelked és fáj a szived, llát. igazuk volt. Már a 
második nap, hogy megváltam az intézettől, 
furdalt a lelki-ismeret. Egyrészt kiűzött az. hogy

megszegtem a szavamat. Éu pedig úgy is
mertem eddig magamat, hogy férfiúnak 
életemben sohasem hazudtam és férfiúnak 

adott szavamat nem szegtem meg soha.
Sok szamárságot követtem már el amiatt éle
temben, mert kötött az ■' lóit- szó. És most, ime, 
mégis beleestem abba, ami nem én voltam. El
határoztam, hogy ezen segíteni fogok, mert 
éreztem, hogy különben bel 'pusztulok.

Nem tudtam őszintén, nyíltan a férfiak 
szemébe, nézni.

(A. Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 
a székesfehérvári rendőrkapitányság telefonon 
értesítette a. budapesti főkapitányságot, tiogv 
a pozsonyi nagyszabású csekkeöalá& egyik 
tetteséről megállapították, hogy a székes fehér 
vári Uránia-xoMigó tulajdonosánál, Szabadi 
Lászlónál járt. Szabadi a detektiveknek el
mondotta, hogy Soós Gyula január 7 és 17-ikc 
közölt tartózkodott nála. Páriából jött a. báty
jától és 17-én Budapestre utazott. A főkapi
tányság detektivjei azonnal ügyelni kezdték 
azokat, a helyeket, ahol Soós Gyula Budapes
ten megfordulhatott. Az egyik rlf tektiv az Ör- 
utca 9. szűnni házat, tartotta megfigyelés alatt, 
ahol Soósnak édesanyja lakik.

Vasárnap este 7 órakor Veréb Lajos detek
tív meglátta Soós Gyulát, amint a ház k - 

puján he akart osonni.
.Azonnal igazoltatta és előállította a főkapi
tányságra, ahol Soós Gyulát őrizetbe vették.

A spa^yuiok első győzelme 
Marokkóban

Tömérdek pénzt fizettem vissza, annyi pénzt, 
amennyi magamfajta- szegény embernek talán 
az egész ételén segített, volna, do örültem neki, 
hogy visszafizethetem, mert

égette a markomat.
És előálltij.m és megmondtam nyíltan: bocsánat, 
tévedtem. Itt a pénz, vegyék vissza, mert én így 
nem bírom tovább!

— Nehezen engedtek el, az igaz. Sok rossz
akaratú felebarátom azon fáradozott, hogy ne 
engedjenek. Nem is a. pénzt irigyelték tőlem, 
hanem valami mást. Talán az ember társai ni 
.szeretetek fiái erősebb voltam nálulanál. Pedig 
a kollégáim még must s: in tudják megérteni, 
hogy len eteti annyi lömerdék pénzt visszaadni. 
Azt' mondták: Jó, jó, visszamegy, nem bírja, 
de miért adja vissza a pénzt, hisz azt mi meg

Melilla, január 25.
Saro tábornak hadoszlopa megszállói ta Punta 

Altcres-t. Az ellenség nagyobb veszteséget 
szenvedett. Halottainak száma 50, sokan meg
sebesültek.
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Revíziót!
Meghalt s eltemették, mint nagy hazafit és 

igaz keresztényt. Zilaliy-Kiss Jenő elbucsuz- 
tatta, emlékét meg örökítette s a tanítóság elé 
ideálul állította. Most aztán föltámadt és vö
rös dresszben mutatkozik a bíróságnak. A taní
tók egyik elnökéről van szó. A neve nem fontos, 
mert a típust akarjuk méltatni, a típust, 
amely a kommün összeomlása után született s 
a maga bűneit mások üldözésével akarta elfe
ledtetni és jóvátenni. Wilde Oszkár irta a reá- 
dingi börtönben, hogy a bűn és a szenvedés a. 
tökéletesedés eszközei, ha a bűnös térdreesik 
és bevallja bűneit. Ezen az utón eljuthat a bű
nös a szentek és apostolok birodalmába. De a 
kommün bűnösei nem estek térdre. Csak átöl
tözködtek és fehér ruhában folytatták azt, 
amit tegnap vörösben elkövettek. Tegnap Le
nin nevében üldöztök Krisztus követőit, ma 
Krisztus nevében üldözik nemcsak tegnapi bá
nit óikat, de Krisztus híveit is. A francia rém
uralom szellemében fogant ez a kérdés: Mit 
tettél, hogy fölkössenek, ha jön az ellenforra
dalom. A. magyar kurzusuralom is igy gondol
kozott. Tetteket követelt és a kétségbeesett 
exisztenciák szállították a tetteket. Most már 
ismerjük őket: Mondd meg, hány tanárt, taní
tót és tanítónőt tettél hajléktalanná a haza és 
a vallás nevében és én megmondom, hányszor 
vétkeztél a kommün alatt a haza tk a vallás 
ellen. Ide vezetett, hogy közönséges bűnös a 
hazát és vallást teszi meg a bűn forrásául.

Nem Bedő Mór volt az első, aki ezeket az 
apostolokat pőrére vetkeztette és a fehér ruha 
alól előkaparta a vörös drapériákat. De bizo
nyos, hogy egyik sem végzett oly alapos mun
kát, mint ö. Tisztán, világosan látjuk, milyen 
erkölcsi erők dolgoztak azokban a lelkekben, 
amelyek bűnösöket és ártatlanokat gyártottak 
egy „magasabb cél'1 érdekében. A tanítói szö
vetség elnökéből ártatlant gyúrtak. így kí
vánta a tantestület békéje. Hamis bizonyítvá
nyokat állítottak . ki részdre, mert mivé lett 
volna Zilahy-Kiss Jenő bírói tekintélye, mivé 
az ítéletek erkölcsi súlya, ha kitudódik, hogy a 
tanácsnok ur legfőbb tanácsadója Lenin di
csőségére ódákat faragott. De hivatott bírák 
ítélete leszállította, a maga igazi értékére min- 
azt, amit a városházán elkövettek s most már 
tudjuk, mekkora volt azoknak az erkölcsi 
megbízhatóságuk, akiknek szavára oly szíve
sen épített a tanügyi osztály vezetője. Ha Zi
lahy-Kiss Jenőnek csak egy olyan segédje volt, 
mint a tanítók szövetségének ez az elnöke, 
a minap lefolytatott törvényszéki tárgyalás 
után a fegyelmi hatóságok ítéletei egy percig 
sem maradhatnak érvényben. Ripka Ferenc 
kormánybiztos már tett célzást az Ítéletek re
víziójára. De ez a revízió nem várhat addig, 
amíg a községi választások végleg megtörik a. 
kurzus hatalmát a városházán. A meggyalá
zott igazság és a. kétségbeesésbe üldözött taní
tóság nem egy uj többségtől, de a XX. század 
erkölcsi érzésétől várja az elégtételt. És ez az 
erkölcsi érzék hangosan dörömböl a kapukon 
Bedő Mór fölmentése után.

ll'allcsz Jenő

— Hogyan fizeti részletből) a házbérét? A 
hivatalos lap vasárnapi számában .jelent meg 
a ház- és üzletbérek részletekben való fizetésé
ről szóló, rendelet, amely egyúttal szabályozza 
a kapu- és szemétpénz fizetését is. A bérlő 
eszerint három egyenlő havi részletben fizet
het. Az első részletet február 10-ig, a többit már
cius. illetőleg április 5-ig bezárólag. A részlet
fizetés kedvezménye a közüzemi költségekre és 
a kincstári haszonrészesedésre nem terjed ki. 
A szemétpénz havonként a lakás első szobája 
után 5000, minden további szoba után 2000 ko
rona. Kapunyitásért — tekintet nélkül a ki
vagy bebocsátott- egyének számára — este 
10—12 óra között. 1000. éjfél után 2000 koronát 
kell űzetni. Az éjjeli munkát végzők éjfél után 
is csak 1000 koronát...

— Zsebtolvajlás az Apponyl-tércu. l.)r. Hajnal Henriit 
fővárosi ügyvéd följelentést tett a főkapitányságon, hogy 
fiz Apponyi-téri autobuszállomáson kilopták zsebéből pénz
tárcáját, amelyben tizenöt millió értékű idegen valuta 
ég magyar korona volt. A rendőrség megindítói fa n nyo
mozást.

— Alkohol mérgezésben meghalt egy rokkant 
főhadnagy. Vasárnap délután a ferencvárosi 
pályaudvar közelében eszméletlen állapotban 
találták Óbort Flórián, rokkant főhadnagyot. 
A mentők a Rókusba szállították, ahol alkohol
mérgezést állapítottak meg. A főhadnagy fél
óra múlva meghalt, a kórházban.

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

-— Krúdy Gyula emlékei Ady Endre éjsza
káiról. Vasárnap délben a Renaissance-Szin- 
házban olyan fölolvasás hangzott el Ady 
Endréről, a költő halálának ötödik emlékünne
pélyén, amely fölolvasás igényt tart arra, 
hogy vele Magyarország irodalmi körei hosz- 
szasabban foglalkozzanak. Krúdy Gyula, akit 
mostanában Magyarországon nem ok nélkül 
tekintenek a modern magyar irodalom köz
pontjának, olvasott föl eddig nem ismert Ady- 
reminiszcenciákat, amely emlékezéseknek már 
magukban is oly irodalmi jelentőségük van, 
hogy a napi krónikásnak se lehet megjegyzés 
nélkül elmenni mellettük. Krúdy azt a gyö
nyörű mesemondást, olvasta, föl a holt, költőről, 
hogy az tulajdonképen nem is volt szerelmes 
eleven nőbe, hanem a Magyar Királyi Opera
ház előtt- álló kő-szfinxek egyikébe. Éjszakán
ként, suttogott, beszélgetett, szerelmeskedett az 
oroszlánt estit kő-nővel, amelyet hol Lédának, 
hol Csinszkának nevezett, — amint a költő éle
tében az eleven nők váltakoztak. Ez a, különös 
szerelmeskedés egyszer csaknem, éleiébe kerüli. 
Ady Endrének. Fejtetőre zuhant le az 
Andrássy-utra a. szfinx hátáról. A fölolvasás
nak még az volt a pikantériája, hogy az előadó 
Krúdy Gyula huszonöt, esztendő óta először je
lent meg a pesti publikum előtt, sudár alakjá
val. Fiatal iró korában Prohászka püspök mu
tatta őt be először a Molnár-utcai Katolikus 
Körben fölolvasás keretében, most pedig a 
modern magyar irodalom ünnepelte vasárnapi 
fölolvasása alkalmából a nagy magyar írót.

— Elrendelték a csődöt Ernszt József te Társa bankár
cég ellen. Tavaly nyáron a; első nagyobb hankbukós 
volt a Szervita-toron működő Ernszt József és Társa 
bankár-cég összeomlása. A hitelezők egész tömege, sie
tett a rendőrségre te a baukcég tulajdonosa, Ernszt Jó- 
zsef ellen sikkasztás és hűtlen kezelés címén tettek 
följelentést. Ernszt Józsefet el is fogták a román hatá
ron, ahol útlevél nélkül akart átszökni. Sok értékpapírt, 
és vagy 17 kg. aranyat találtak nála. Hazahozták, több 
hónapi vizsgálati fogság után csak nemrégiben került 
szabadlábra. Ernszt a hitelezőivel csődönkivüli kényszer
egyezség utján akart, megegyezni, tartottuk is ebl>on az 
ügyben több tárgyalást és a hitelezők túlnyomó több
sége el is fogadta az egyezségi ajánlatot. Dr. Csiky Ká
roly törvényszéki biró azonban a megkötött egyezség 
jóváhagyását megtagadta, azzal a megokolással, hogy 
Ernszt József bankcégénck összeomlása bűnös manipulá
ciók folyománya. Ennek következtében a bíróság most 
Aiuatalböl elrendelte az Ernszt József te Társa bankár
cég ellen a csődöt. A csődbiztos dr. Csiky Károly tör
vényszéki biró, tömeggondnok pedig dr. fíabils Sándor 
ügyvéd lett. A követeléseket a hitelezők fobruár 28-áig 
jelonthetik be és a fölszámolási tárgyalást március 9-6n 
tartják meg.

— Ugrón Gábor nem közeledik a passzív 
ellenzékhez. Pozsonyi Vilmos szombat esti be
szédében fölszólította a szabadelvű aktív ellen
zéket arra, hogy azonosítsa magát a passzív 
ellenzékkel és összefogva vegyék föl a harcot 
a mindinkább erősödő reakcióval szemben. 
Vázsonyinak eiTŐl a fölhívásáról Ugrón Gábor 
a következőket mondotta A Reggel munkatár
sának:

— Soha együttműködésre eddig még nem szólított föl 
senki. Sem akkor, amikor a demokratikus szövetségei, 
sem akkor, amikor a blokot megalakították. Különösnek 
találom, hogy most látják jónak a közreműködésemet, 
amikor egyrészt, mint az ő szempontjukból megbízha
tatlant. mellőztek a szövetség és a biok megalakításakor, 
másrészt, amikor, nézetem szerint, zsákutcába kerültek, 
amelyből nem tudnak kivergödni. Engedjék meg. hogy 
a kibontakozás lehetőségét az ö meggondolásukra bízzam, 
cn a magam részéről nem érzem zsákutcában magam és 
megyek továbbra is azon az utón, amelyet meggyőződé
sem szerint a legjobbnak tortok és amelyen eddig is 
haladtam. Teljesen hidegen hagy, hogy a passzivitásban 
levő urak minden politikai eredményt maguknak sajátí
tanak ki, mert, hiszen nekem teljesen mellékes, kinek 
köszönhetek egy-egy eivmányt, fontos csalt az. hogy 
politikai- programom megvalósuljon. Az is hidegen hagy, 
hogy n. kormány minden reakciós megmozdulását nekünk 
tulajdonítják, mert, elegendő nekem az n tudat, hogy 
o reakciónak mindig megvannak a maga okai és eze
ket. az okokat sohasem én szolgáltaftam harcmodorom nini.

-- Bűnügyi zárlatot rendelünk el a megszö
kött Zala Károly bornagykereskedő ellen. Zulu 
Károly bornag.vkereskcdő ellen, amint ismere
tes, számos följelentés érkezeti a rendőrségre, 
amelyek szerint Zala körülbelül 7 milliárdos 
hitelezési csalási követett cl. Zala, amikor 
megtudta, hogy följelentették a főkapitánysá
gon, megszökött Budapestről és a nyomozás 
eddigi adatai szerint Miskolcon keresztül Cseh
szlovákiába. utazott. A sikkasztó bornagy- 
kereskedő bűnügyének aktáit a rendőrség ma 
küldi át az ügyészségre és a. soros vizsgáló
bíró ugyancsak még a mai nap folyamán elfo
gatóparancsot ad, ki Zala Károly ellen és egy
ben bűnügyi zárlatot rendel el a. megszökött 
borkereskedő a a gyónóra.

— A Charlté polikllnlka bálja, amely a Gellért-sznllóbau 
január 31 én. szombaton este lesz, rendkívül látogatott, 
nn.k ígérkezik, ezért kéri a rendezőség nz érdeklődőket, 
hogy jegyeiket Cnengery-utca te (Telefon: 5—19) előre 
váltsák meg.

• Bloc.knor Izidor jubileuma. Blockner Izidor hirdető- 
irodatulnjdonos o hónapban érte rneg szakmai működésé 
nők 50. évfordulóját. Az Üjmigkindó Tisztviselők Egye 
sillcte január 31 én társasvacsoru keretében ünnepli meg 
ezt a ritka jubileumot, amelyen a jubilálj* kartácsai, 
tisztelői és ügyfelei nagy számban jelentették be rész- 
vételüket.

— A koronakiajánlási bünpörök fináléja. 
Most egy esztendeje nagy ioltünést keltett az a 
bünpör, amelyet a magyar korona kiajánlása 
címén indítottak több fővárosi, előkelő bank
bizományos cég tulajdonosa ellen. A rendőrség 
nagy apparátussal kezdte meg a nyomozást és 
előzetes letartóztatásba helyezett több bankárt 
és elfogták. Kals Pál igazgatót is, aki a bécsi 
Depositenbank megbízásából járt, annak idején 
Budapesten. A bankárok átkerültek az ügyész
ségre, de az uzsorái)íróság, ahova az ügyük 
tartozott, elrendelte, valamennyinek a szabad
lábra helyezésését nagy összegű óvadék ellené
ben. Éppen egy esztendeig tartott az eljárás és 
most maga a királyi ügyészség hozott egy 
olyan határozatot, amely megszünteti a. bűn
vádi eZ.fr/tedsf a vádba fogott Kals Pál, Stein és 
Gara, Agai Gyula és Társa, Bódi és dr. Bíró, 
Schwitzer Jenő tőzsdebizományosok ellen és 
ugyanakkor megszüntették" az eljárást a De
positenbank, a Zcntral Europeisehe Landcr- 
bank és még néhány bécsi pénzintézettel szem
ben is azzal a megokol ássál, hogy bűncselek
ményt nem követtek el. A hosszú nyomozási 
eljárás nem derített ki semmi olyan terhelő 
adatot, ami bizonyíthatná, hogy a korona ki
ajánlást szándékosan előmozdították volna, 
ellenkezőleg az derült ki, a szakértők megálla
pítása szerint is, hogy a bankárok csak rendes 
tőzsdebizományosi és ügynöki jutalékot, ke
restek a terhűkre rótt esetekben és semmiféle 
különleges nyerészkedési vágy vagy szándék 
nem vezette őket. Az ügyben szereplő védők, 
dr. Bedő Mór, dr. Doroghy Ervin és dr. Bródy 
Ernő előterjesztésére az ügyészség az esetleg 
megállapítható egyszerű devizakihágás miatt, 
is megszüntette az egész vonalon a további el
járást, mert a kihágás időközben elévült. A. 
büntetőüggyel párhuzamosan külön eljárás 
folyik az Állami Jcgyíntézet devizaközpontjá
nak szorgalmazására pénzügyi hatóságoknál 
is, de most ez is megszűnt, mégpedig egyezségi 
alapon. A Depositenbank 150 milliót, az Agai 
Gyula és Társa cég 100 milliót, a. Stein és Gara 
ci)y 10 milliói, Schwitzer Jenő 50 milliót fizet
lek a megkötött egyezség értelmében és ezzxd 
a nagy hullámokat fölvert koronakiajánlási 
ügy véglegesen lezáródott.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ.

— A demokraták Jókal-ünnepe. A Lipótvárosi Demo
krata Körben c hó 27-cn, kedden csto 8 órakor Jókai- 
cmlékűnncpélyt rendeznek, amelyen a Jókai-centenná- 
rium jelentőségéről Pakolt József nemzetgyűlést kép
viselő tart előadást.

ia kézelővel W9.ÍMÍÖ

MÉik’hás úiiite Miieden szűnt, mtoiien íazón
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— Ml igaz a szocialista párt válságából? 
Kárörvc ndvo írnak és beszelnek a magy ar 
.szociáldemokrácia válságáról. A leghongosub- 
bak azok, akik mélységesen lenézték a Ká
rolyi- fórra dalom lezüllése idején, hogy fültyiü- 
tem a piros gombra és nem iratkoztam be 
egyetlen szakszervezetbe sem. Ezek aszongyák, 
hogy most szabadul föl a munkásság a szak
szervezeti terror rabig;?,ia. alól és amint meg
kapja szabadságos kiskönyvét, tagnak jelent- 
kérik a Józsefvárosi Társaskaszinóba, vagy a 
Belvárosi Polgári Körbe. így elintéződik az 
osztályharc problémája, nőm lesz többé sztrájk, 
a „Népszava1' helyett, a „8 Órai Ujság“-ot olvas
sák és a gyűlések helyett a vasasok balrkozni 
járnak a Sziget Clubba. Hiszen, ha ily jóízűen 
folyna le ezoci-k krízise, habozás nélkül Kiina 
Pét és Kiss Eminél tartanám az ország leg
kiválóbb szociálpolitik usa inak. Sajnálatomra 
ez nincs módomban, mert ennek a válságnak a 
fele sem tréfa. Arról van szó. hogy a párt
vezetőség egy esztendő óta birkózik azokkal a 
szélső baloldali, mondhatnám kommunista ele
mekkel, akik főien a szerencsétlen munka
nélküliekre támaszkodva. újból falnak akarják 
vinni a magyar munkásságot. Ezek nyilván
valóan balalajkára táncolnak és az a céljuk, 
hogy mondhataitlan t szenvedésekbe hajtva a 
munkásságot, kéteégbeesúsüköt a Jegesztolc- 
nebb forradalmi kitörésekig fölfokozzák. 
A múlt véres tapasztalatai után a párlvezető- 
ség úgy határozott, hogy minden szakszerve
zetből kiröpitette a bolsikaf, vagy a. fél- 
bols-ikat. Hát ez az a válság, amit bizonyos 
részről olyan diadalittas ka jé ósággal kommen
tálnak. Mit? Hogy a. Garbaiék, Vargáék ügy
nökeit a munkások pántja kiközösitette? Nem. 
Sőt: an conihraire. Azon vigadnak. hogy a 
mérsékeltek bajban vannak, hiszen nő a 
műn ka nélküliség és a nyomor tudvalévőén a 
szélsőségek vén keritöjj. Szörnyiilködnck, 
amiért a törpe minoritás névtelen vezérei be
panaszoltál^ a pártvezető-éget a nemzetközi 
bíróság előtt és most Becsben pörbe szólítot
ták őket. A bornirt,súgnak v>’óban klinikai 
esete: jobbról azért akarják i’öUökni Poidlékat, 
mert balról a hátuk mögé gugoliak...

— A Waldbauftr-vonósnégycs vasárnap! hanu versenye. 
Zsúfolt terem ünnepelte vasárnap este W&ldbauorékat. 
A kiváló együttes újdonságként ezúttal Ervin. fic.hulhoj 
„Fünf títücko für Strcichquartett" cimü müvét mutatta 
be. Nugyobbára groteszk, szatirikus ötletek komplexuma, 
bizonyos programmatikus utalással, ogyidőben az ame
rikai Whithorne, az angol Bernére és az olasz Gazella 
művelték ezt a fajtát. Több rátermettséggel, meggyőzőb
ben- Sehulhof fitogtatja cinizmusát — valódi orő hJjján. 
Szinkeveróséuck sajátos technikája van. amely azonban 
egyhangú szürkévé kopik u folytonos használattól. 
Schubert Forcllcn-qnlntcltjénlí zongorából urnát. Elten, 
berger Szcvcrin játszotta, az együttes ucinse összhang
jából néhol kissé élesen kiválva, de lélektcli. közvetlen 
előadásban. A harmadik tételt meg kellett ismételni, 
oly 6ikürc volt.

— A Nemzeti és Országos Kaszinó közgyűlése. 
A Nemzeti Kaszinó vasárnap délben tartotta 
meg rendes évi közgyűléséi. Az igazgatóság évi 
jelentése szerint a Kaszinónak az 1924. évben 765 
tagja volt; évközben elhunyt 20 tag, fölvettek 
17 uj tagot. A könyvtár az év végéig 31.195 kö
tetre szaporodott. Elhatározták, hogy a szoká
sos Széchenyi-liikomát február 1-én. vasárnap 
este E-8 órakor fogják megtartani. Ez alkalom
mal gróf Somssich László fog emlékbeszédet 
mondani. Ezután megindult u szavazás az 1925. 
évre megválasztandó három igazgató és 16 vá
lasztmányi tag helyének betöltésére. Igazgatók 
lettek: Jekelfalussy Zoltán, gróf Széchenyi 
Emil és gróf IVenckhcim Dénes; választmány i 
tagok: gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Al
bert. gróf Csckonics Irán, báni Balázs, gróf 
Edelshehn-Gyulai Lipót, gróf Festetics György, 
gróf Károlyi József. Nárry Tamás, Válffy Mik
lós herceg, báró Prónuy Dezső, Radisics István, 
gróf Sigray Antal, gróf Sztáray Sándor, gróf 

gróf Vay Tibor és gróf 
Az Országos Kaszinó 

rendes évi közgyűlését a 
helyiségében. Az elnök’ 
föl kérésén* Hoitsy Pál fog-

Thorotzkai Miklós, 
Zichy Aladár. — 
vasárnap tartotta 
SeinmclweÍK-utcai 
-:z/'ket a jelenlevők .. „
bilin eh A közgyűlés az igazgatóságnak és vá
lasztmánynak a fölmentvényt megadta. Ezután 
az uj tisztikart választották meg. A Kaszinó 
igazgatója ismét dr. Nádossy Imre országos 
főkapitány lett.

— A hölgyközitnség w.ives figyelmét fölhívjuk Kivovlcfi 
Károly kozmetikai (szépségápolási) intózotéro (Teréz- 
k'-x-ul in. Bővebbet lapunk mai számában levő hirdetése.
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Bauer Ottót, a gyilkos bajor horoglíeresztest 
az igazságügyminiszter rendeletére szabadonhocsátoltáií 

Politikai gyilkosságnak minősítettéit a cselekményt
(A Reggel tudó silójótól.) Tavaly szeptember

ben, amikor Gömbös Gyula nagytétényi villá
jában vendégeskedő három bajor horogkeresz
tes fiatalembert a rendőrség üldözőbe vette, 
egv másik bajor horogkeresztes fiatalember, 
Bauer Ottó is rendőrkézre kerüli.

A müncheni vizsgálóbíró megkeresésére 
tartóztatták le kétrendbeli gyilkosság biin- 

tette. miatt.
Bauer Otté> egy óbudai textilgyárban dolgozott, 
mint tisztviselő és innen állították elő a rend
őrségre. Első kihallgatása alkalmával konokul 
tagadott, semmiféle gyilkosságról sem akart 
tudni.

Később aztán beismerte, hogy Münchenben 
nemzetvédelmi osztag parancsnoka volt és 
alárendelt tisztjei az ő tudtán kívül meg

gyilkoltak egy leányt.
Németországi megkeresésre a kiadatási eljárás 
megkezdődött. A müncheni Lundecgerioht 
hiteles másolatban megküldötte a budapesti 
bünteíőtörvcnyszéknek Bauer Ottó bűnügyére 
vonatkozó aktákat és ezekből megállapították,

hogy Bauer Oltót kétrendbeli gyilkosság 
bűntettében fölhajtói bűnrészesség terheli.

A német birodalmi kormány is külön közölte 
a magyar büutetőhatóságokkul az erre vonat
kozó tényállást. Eszerint

Bauer Ottó horogkeresztes főhadnagy föJ- 
bujtására 1921 március 3-án megölték 

Zandmayer Mária novelőuőt.
Amikor a gyilkosokat felelősségre vonták,

azok beismerték, hogy a fiatal leányt Bauer 
Ottó parancsnokuk kívánságára, egyenes 
utasítására és fölbujtó rábeszélésére csak

ugyan megölték,
mert a leányt azzal gyanúsították- hogy elrej
tett fegyvereket. akar fölfední Németország 
ellenségeinek. Bauer Ottó másik áldozata 
Hartwig János pincér,

akit ugyancsak megöltek a horogkeresz
tesek.

— 270^09 vái..szió lesz a községi választók 
név jegyzékében. Budapesten most folyik a 
községi választók összeírása. Az utóbbi napok
ban aggodalmat keltő hírek terjedtek cl a pol
gárság körében, amely szerint különösen g 
iVolff-párti tagokból álló választási bizottságok, 
a választók óriást számát hagyják ki az uj 
névjegyzékből azzal az indokolással, hogy nein 
látják elfogadhatóan igazolva a törvény által 
előirt holybenlakúst. A Reggel tudósitóju 
özekre a hírekre vonatkozóan kérdést intézett 
Városy Gyula tanácsnokhoz, a főváros közjogi 
üryosztályának vezetőjéhez, aki a következő
ket. mondotta:

— A választói bizottaágok működését állandóau ellen-
őrzöm. Véleményein szerint elkerülni is fog a névjegy
zéket c hó végéig elkészíteni s igy február 1-én meg 
lehet kezdoni a körszcuilét. Azok a hírek, hogy a hat
évi holybenlakás kellékének hiánya miatt a választók 
óriáfi száma, fog kimaradni a községi választók névjegy
zékéből. Z< Ijrrca lér/bfil kapottak. A különböző kerületek
ben beszerzett info/mációim szerint legföljebb a válasz- 
tál.- W'.a fog kiesni s a legsötétebb szám.ittis szerint 
sem l‘'s': kevesebb a föcórosl választók száma 270.00().nél. 
Egyes keriilctckbon csali « kiesés, a legtöbb o‘.t,
nhol a lakosság legnagyobb része munkád.

— Tiz. hónapig potyázott egy süketnéma a 
Nyugati pályaudvar vendéglőjében. Vasárnap 
délelőtt, a Nyugati pályaudvar éttermi főpin
cérének följelentésére kitartóztatták Slciner 
Miklós 35 éves soroksári cipőfelsőrészkésaitőt, 
aki tiz hónap óta állandóan a vendéglőben 
étkczetl, de soha nem fizetett. A cipőfelsőresz- 
készitő, aki különben süketnéma, nagy ügyes
séggel és furfanggal hónapokon # keresztül 
félre.vczettio az étterein két főpincérét. Amikor 
ugyanis déltájban a szegedi és debreceni 
gyorsvonathoz beszállás van, olyankor nagy a 
sietség, az utasok tolongnak a kijárat tele. Ezt 
a zűrzavart, használta föl Steiner ór az utasok 
közé furakodva, fiz hónapon keresztül minden 
nap megszökött a fizetés elől. Vasárnap újra 
megkísérelte ezt. az egyik főpinoér azonban 
észrevette szándékát és megkérdezte kollegájá
tól. hogy fizetett-e már a süketnéma, emberi 
Amikor a flzetőpincér tagadó választ kapott-, 
föltartóztatták a clpőfelsőrészkészitőt, mert rá
jöttek arra, hogy a fiz hónap alatt egyetlen 
egyszer sem fizette ki ebédjét. A főpincérek 
kúra körülbelül nyotc-tiz mitlió, Steiner Mik
lóst előállították a rendőrségre, ahol őrizotbe- 
vették,

— RablóUmailáH aa ulcAn. Vnsórnop délolótt a Dam
janich- ór Hernád-utca sarkún egy 28—ITO év körüli Hatul- 
nmbor niftgt&madta. Mayer Ármin müazorósz feleségét, 
kikapta kezéből czüntrotiküljét, amelyben 700.000 korona 
készpénz volt és nyomtalanul eltűnt. A rendőrség keresi 
a vakmerő utcni támadót,

Erre vonatkozólag az a tényállás derüli ki. 
hogy

a pincér szoros, bizalmas összeköttetésben 
állott Bauer Ottóval

és ennek a különítményével^ Hosszú időn út. 
Bauer pénzelte ezt a facér pincért, beavatta a 
különítmény féltve őrzött titkaiba. Kérőbb 
összekülönböztek,

amire Bauer Ottó intézkedésére hirtelen 
ellették Hartwig pincért a láb alól.

A bűnügyi eljárás során a tettesek azt állitol- 
ták, hogy ez a Hartwig kétesmultu politikai 
kalandor volt, akit a különítmény eleinte hír
szerző szolgálatra használt föl. így több ti lók 
jutott a tudomására, amiből tökét akart ková
csolni és Bauer Ottó különítményét meg 
akarta zsarolni. Ezért oltók meg. Amikor a 
német bűnügyi iratok megérkeztek, föHerjesz- 
tettók az összes aktákat a magyar királyi 
igazságügy miniszterhez, , hogy az döntsön 
Bauor Ottó kiadatása kérdésében. Ez a döntés 
most aztán megtörtént.

Az igazsáffiigyminiszter a német birodalmi 
kormánynak a kiadatásra vonatkozó kérel

mét elutasította,
■megtagadta a kiadatást azzal a megokolással, 
hogy a földerített tényállásból nyilvánvalóan 
kiderült, hogy Bauer Ottó gyilkosságokra való 
fölbujíást nem egyéni okokból, hanem kétség
telenül politikai célzattal és politikai gyűlöl- 
ségböl tette igy mind a két gyilkosságot 
politikai büncselc'kménynck kell tekinteni. A 
fönnálló egyezmények szerint pedig politikai 
bűnesetekben nincs helye a, kiadatásnak. Az. 
igazságiigyauini zter az erre vonatkozó dön
tését továbbítás végett megküldötte u külügy
minisztériumnak. de egyúttal értesítést kül
dött a királyi ügyészségnek is azzal a. meg
hagyással, l>ogy Bauer Ottó letartóztatására 
most már törvényes ok nincs és elrendelte, 
hogy a bajor horogkcrcsztes fiatal embert hala
déktalanul bocsássák szabadon. Vasárnap dél
előtt, érkezett az ügyészségre a miniszternek 
ez a randelete és délben Bauer Ottót már ki is 
engedték a Markó-utcci fogházból.

— Becsben a lakók vasárnap nagy tüntetést 
rendeztek. Becsből telefonálja A Reggel tudó
sítója: K keresztényszocialistu. párt azt indil- 
ványozta, hogy a lakók védelmére szolgáló 
rendelkezéseket függesszék föl. Ez ellen a terv 
ellen vasárnap nagyszabású tüntetés folyt le. 
A Ringen mintegy 20.000 főnyi tömeg vonult 
föl nagy táblákkal, do rendzavarás a tüntetés 
folyamán nem fordult elő.

— Menekülés az anyagi gondok elől, Műnk Ármin 
54 éves trafikon Akácfa-utca 34. szám alatti lakfusúu borot
vával átvágta ereit. Tettének oka: anyagi fiondol;. Élet
veszélye* sérülésekkel a Rókusba szállították.

— Einstein Jeruzsálembe utazik. Rerlinből 
telefonálja A Reggel tudósítója: Einstein pro
fesszor az uj egyetem mognyitóünuepélyére 
április 1-jére Jeruzsálembe utazik.

— A»á pponyi-Pollkllnlka február 12-én a Vigadólinn zárt
körű. hangversennyel egybekötött, jótékonycétu báli ren
dez a Poliklinika javára. A hangversenyen M^ndc Erzsi 
énekel. ZkiII Nándor hegedül.

5—20’Nfg terjedő i>-szegei ml vissza készpénz hon 
kizárólag ezen a héten történt vásárlásoknál vevőinek n 
Fenyves Dezső Itt. árubúzáinak pénztára. Büvohbct 
lapunk mai hirdetési rovatában közöl a cég.

Többévi newyorkl tartózkodá
somból megérkeztem és amerikai

kozmetikai (szépségápolási)
praxisomat a mélyen tisztelt 
liölgyközönség szives figyelmébe 

ajánlom

Kiváló tisztelettel: Mme Annié
Kozmetika a legmodernebb 
amerikai salsatéma saerlnt!

A legkényesebb igényeket 
kletéqltg haiqytodráeaat I!

Manlcur I Pedicur!

Kivovics Károly üzletében
VI. ker.( Teréc-ktfrut 44. se.
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Az angol iOwsag ni élete 
vad hedonizmns és kemény móka között víkarzlk

London, január 22.
{A Heggel levelezőjétől.) Soha, még közvet

lenül a háború befejezte után seni, kereste és 
habzsolta Anglia olyan mohám és olyan neki- 
vadultan az érzéki gyönyörűségeket. mint 
most. Minden színdarab

érzéki problémák
körül forog (ezért vau a „ZJóZibrfó‘-nak is 
olyan nagy sikere Londonban!), mfrufcn 
music-hallban, minden moziban meztelen női 
testek bábeli tömege villog a néző szeme előtt, 
minden szállodában hajnalig táncolnak és min
den éjjeli klub, minden titkos zuglokál tömve 
van emberekkel, minden kocsma zsúfolásig 
munkásnéppel, mindenki kivétel nélkül má
mort és gyönyörűséget keres a sűrű londoni 
ködben! A legmeglepőbb és legmegdöbbentőbb 
azonban, hogy mindezek a helyiségek tele 
vannak

fiatal emberekkel és fiatal leányokkal, 
a szombat esti vonatok százszámra, hozzák 
Oxforditól és Cambridgeböl a fiatal diákokat 
és diiákkisflöszonyokat, akik sápadtan, karikás 
szemmel térnek vissza hétfőn reggel a múzsák 
városaiba. Ennek a meglepő és megdöbbentő 
jelenségnek nagyon mélyen járó okai vannak. 
Anglia fiatalsága sorsdöntő le’lki válságon 
vergődik most keresztül és a világbirodalom
nak, talán egész Európának a sorsa attól függ, 
hogyan oldódik meg ez a válság.

Anglia éléről eltűntek az öreg emberek.
az aggok hada, az „old set“, ahogy itt hívják 
őket: Asquith, Grey, Curzon és Lloyd George. 
A 45—50 éves emberek kerültek előre, azok 
az emberek, akiknek gyermekkora, a jó 
Viktória királynő uralkodásába nyúlik vissza, 
azok a fiatalok pedig, akik a háború kitörése
kor te’tték be maguk után a gyermekszoba 
ajtaját, akiknek iskolatársai és jóbarátai száz
ezrével pusztultak el Flandria sarában és ez 
az egész, sokat szenvedett, kemény, kritikus 
hajlandóságú nemzedék kivülmaradt a parla
ment kapuján és nem szólhat még bele Anglia 
életének a vezetésébe. Pedig

ezek a fiatalok egészen más szemmel nézik 
a világ dolgait,

ezekből az emberekből teljesen és tökéletesen 
kiveszett a tekintélyek tisztelete, a vallás pa
rancsai üresen kongó szózattá váltak szá
mukra és az a rideg társadalmi rend, amily 
kemény keretek közé szorította az angol-szász 
népek életét, az ő szemükben üres és értelmet
len titoknak zagyva tömegévé vált. A mai an

gol ifjúság nem veszi készpénznek többe az 
öregek intelmeit és tilalmait a törvény c.s a 
parancs mögött az érdekek lelki rugójac ke
resi és kíméletlen önzéssel pózol at mindenen, 
ami saját egyéni életének az ufjaba áll. Az a 
kiutat, nem lelő óriási energia, ami e nyugha
tatlan és vergődő ifjúság lelkében l'ölgyü- 
lemlik,

nekidühödött hedonizmusban
keres vigasztalást. A mai angol ifjúság nem 
titkolódzík. nem bujkál és szere/mí életet <gy- 
általán nem rejti véka alá. Az angol lapok tör
vényszéki rovatában egészen meglepő, hogy az 
ember fiatal lányok vagy fiatalemberek nevé
vel nemigen találkozik. Nős emberek es fer- 
jes asszonyok hámbólkirugásai, bujkáló és lap
pangó szerelmi viszonyai kerülnek ebben a 
rovatban a világ szeme elé.

Az angol diák, a gépírókisasszony. a elére, 
a könyvelő és a munkásleány szabadon és 

bátran éli a maga életét.
Egy nemzedékkel ezelőtt az. aki az egyház 
vagy az állam pecsétje nélkül merte volna 
nyíltan élni a maga szerelmi életét, a helota, 
a pária sorsára jutóit volna az angol társada
lomban. Ma ennek a rideg, biblikus erkölcsi- 
,ségnek nyoma sincsen többé, Wells három 
utolsó regényében. Galsworthg színdarabjai
ban mindenütt a házasságon kívüli szerelem, 
a fiatal emberek szabad és korlátlan egyesü
lése áll a. cselekmény középpontjában. De nem
csak Londonban, ahol az óriási emberrengeteg- 
ben végre is könnyű találkozni és egykét órát 
vagy napot eltölteni a szerelmeseknek, nem
csak a hétvégi kirándulóhelyeken, amelyeknek 
a vendégei túlnyomó részben a szabadszerelem 
e híveinek a táborából gyűlnek, hanem az an
gol egyetemi városokban, az angol ipar köz
pontjában mindennapos látvány ma már, hogy 
fiú és leány szülők és gyámok beleegyezése 
nélkül, bátran és vidáman cl együtt, amíg 
meg nem unják egymást. Különös és meglepő 
jelenség, hogy ezek a fiatalok nemigen unják 
meg egymást. Éveken keresztül dolgoznak egy
más mellett hivatalban vagy műhelyben; vagy 
egyetemek laboratóriumában és ritka, eset, 
hogy megválnának egymástól. A közös munka 
akkor is együtt tartja őket, amikor a Szerelem 
már erősen lehiggadt. És ez a nemzedék, amely 
a puritán Anglia legkeményebb törvényein 
igy túltette magát, egy-két esztendő múlva 
maga alá fogja gyűrni azt az öregedő generá
ciót, amely az angol birodalmi politika kissé 
kopottas tógájába burkolódzva, igyekszik két
ségbeesett erőfeszi léssel támogatni Anglia ha
nyatló feudális rendjének az oszlopait. (K. D.)

— A ncp egységespárti akarata. Ezen a bé
len felnyílhatott mindazok szeme, akik kono
kul ragaszkodtak — inért reméljük, már nem 
ragaszkodnak — a. titkos szítva záshoz. A leg- 
konipolonsebb helyről, az egységes kormányzó- 
pávL iigyvezlő elnöke részéről értesülhetett a 
közvélt mény, hogy a titkos szavazás a Károlyi
rezsim fölujulásái eredményezné és egyenes 
vonalban vezetne a kommunizmushoz. Al
mássá László bizonyára hitelesen tudja, hogy 
mit kivan a magyar nép s ha csakugyan oly 
türelmetlenül kívánja vissza Károlyit és a 
kommunizmust, akkor mindenki csak helye
selheti. ha a nép szabad akarat nyit vánitását. 
a kormány ellenőrzése alá helyezik. Igenis, a 
nép nyilvánítsa szabadon akaratát, de legyen 
elkészülve arra, hogy ha helytelenül szavaz, 
annak következményei lehetnek s azt pedig, 
hogy mi a helyes szavazás, azt a kormány 
dönti el. \kkor és csakis akkor, ha. a helyte
len szavazás a szavazóra nézve káros következ
ményekkel jár, csakis akkor lehet a nyílt sza
vazás orvosszér a. helytelen szavazás ellen, mi
dőn tehát a nyílt szavazást, mint a helyes 
szavazás garanciáját állítják be, nyíltan és' 
férfiasai) beismerik, hogy a nép akaratnyilvá
nítását igenis befolyásolni szándékoznak. És 
ez helyes, mert éneikül Károlyit és a kom
munizmust választaná a szabadjára hagyott 
nép. amely magától sose jönne rá, hogy 
amikor nem az egységes pártra, szavaz, akkor 
mindig Károlyit és a kommunt segíti vissza. 
s ha egyszer nem lehetséges olyan kormány
zati politika, amely Károlyit és a kommunt 
ne lenné a nép előtt kívánatossá, igazán szük
séges legalább olyan intézkedés, amely a né
pet arra ösztönzi, hogy másképen szavazzon, 
mint ahogy az egységes párt elnökének tudo
mása- szerint akarna.

— A diplomaták som csalhatatlanok. Érdekes nemzet
közi szélhámost tartóztatott le vasárnap délelőtt a buda
pesti rendőrség. Déve Győrön 31 éves párisi, születésű, 
franciául és németül beszélő ügynököt följelentette a. 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. Déve György pár hó
nappal ezelőtt került Magyarországra. Hamis okmányok
kal fölkoresto Chélard Baoul francia kereskedelmi atta 
rét és ajánlólevelet kert tőle, hogy a Kereskedelmi Bank 
adjon, neki rönidebb határidőre 25,000.000 koronás köl
csönt. amíg Danzigból megérkezik a pénze. Chélard 
attasé azt felelte, hogy csak akkor adhatja ki nz ajánló
levelet. ha Robién francia követségi titkár ehhez hozzá 
járulását adja. Déve eltávozott, majd Robién követségi 
titkár nevében telefonon fölhívta Chélard attasét és kö
zölte. vele, hogy hozzájárul az ajánlólevél kiszolgáltatá
sához. Chélard erre kiállította az ajánlólevelet, a Keres
kedelmi Bank pedig kifizette a 25,000.000 koronát. Egyút
tal átjrtak a danzigi bankhoz, ahol Dcvéuek állítólag 
folyószámlája van. hogy utalják át a kérdéses összeget. 
A dauzigi pénzintézet ekkor azt válaszolta, hogy 
Dérének ott semmiféle folyószámlája, nincs. A Kereske
delmi Bank erre följelentette a csaló francia ügynököt, 
akit vasárnap délelőtt a detektívek előállítottak a fő
kapitányságra, ahol letartóztatták.

— Megítélte az osztrák bíróság a bécsi ma
gyar követség pénzét, amely eltűnt a kom- 
műn bukásakor. Mécsből jelenti A Heggel tu
dósítója: Mintegy két éve folyt az a pör, az 
osztrák bíróság előtt, amelyet a magyar ál
lam indított Fenyő Andor ellen, aki a bécsi 
bolse v is ta—m agya r követség főtisztviselője 
volt a kommün alatt s aki a kommün bukása
kor két bőröndben elszállította a követség 
pénzkészletét. A két bőröndöt a magyar ható
ságoknak sikerült kezükbe keríteniük s ekkor 
megái lapították hogy a bőröndökben 135 mil
lió korona, 331 ezer frank és 100 ezer svájci 
frank volt s a számadások szerint a pénzkész
letből 2,201.232 magyar korona hiányzott. Ezért 
a hiányzó összegért indított port a magyar ál
lam Fenyő ellen. A bíróság most hozott ítéle
tet ebben a pörbe.n. Az ítélet elmarasztalja 
Fenyő Andort és kötelezi 2,220.000 magyar ko
rona és áf232.000 osztrák korona perköltség 
megfizetésére, az idegen valuták értéknöveke
dését azonban a bíróság nem vette figyelembe.

— A I’ethes Imre Társaság vasárnapi emlékünnepélye. 
Gazdag müsoru ünnepély keretében áldozott Petites Imre 
emlékének vasárnap délelőtt az elhunyt nagy színész 
nevét viselő művészi társaság. Az ünnepélyt Horváth 
Árpád, a Nemzeti Színház rendezője nyitotta meg, né
hány markáns szóval jellemezve azokat, a törekvéseket, 
amelyek szerint « társaság nz uj művészt generációnál. 
Pcthes Imre művészetének, szellemében való kiképzését 
akarja meg valósítani. Nagy Adorján Pcthcs Imre pályá
jára vetett kegyeletei visszapillantást, fölsorolva néhány 
jellemző és eddig ismeretlen intimitást a nngy magyar 
művész életéből. Haló Elemér, a Kenaissaucc-Szinbáz 
tagja. Ady-vcrsekct interpretált, majd Hevesi Sándor, a 
Nemzeti Színház igazgatója, a modern műrészét szín- 
padi problémáiról tartott érdekes előadást.

— Szabadlábra helyeztek egy letartóztat ott 
tanút. A büntetőtörvónyszók egyik itélő- 
tun&osa a ionokban letartóztatta Licbermann 
Miklóst, aki mint tanú szerepelt, de a tanú
vallomást megtagadta olyan indokolással, 
hogy ha vall, akkor rá szégyen húrainolliatuék. 
Esztendőkkel ezelőtt ugyanis Liebermannt egy 
tolvajlás miatt elítéltek 3 évi börtönre és ezt 
a büntetést ki is töltötte. Most szegyeit régi 
tol vuj bujáiról beszelni ós iffy utólag1 kcziv* 
került, bűntársa, ügyébie-n nem akart vallani. 
Szombaton azonban már megunta a fogságot, 

jelentkezett és most már szégyenkezés 
nélkül megtelte a vallomásál. A bíróság erre 
elrendelte szabadlábrahelyczését és rögtön ki 
is engedték u fogházból.
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— Mindenki a saját mesterségét folytatja. 
-\ki rendszereden gy ilkol és a ténykedéseiért 
tömlőébe vagy akasztófára nem kerül, aligha 
hagyja abba ezt a mesterséget, kivált, ha az 
emberölés anyagi előnyöket is nyújt számára. 
Gzt az. igazságot a legkiválóbb olasz krimina- 
íista irt-u le 80 évvel, ezelőtt és bölcs megisme
rését. napjaink rendőri riportázsa tökéletesen 
igazolja. Csak Ledcrer és Kmelty gyilkos 
urak példájára hivatkozunk, nem is szólva a. 
löbbiekről, az úgynevezett, ki nem nyomozott 
gyilkosságok tetteseiről vagy a kinyomozott 
gyilkosságok ki nem nyomozóit tol főseiről. 
Ledercr és Knictty gyilkos urak vadállatok, 
akiknek ketrecben való tartása úgy az első
osztályú, mint, a másodosztályú állampolgárok 
eminens érdeke. Ha nem az utolsó, de az első 
gaztettük után kerültek volna, rendőrkézre, 
ha a Tölgyfa-utcai főhadnagy sorozatos rabló- 
gyilkosságait. megtorolta volna, az igazságszol
gáltatás, ha ..Károlyt, az automobilok bandi- 
fát'1, már öt év előtt a, maihoz hasonló buzga
lommal keresték volna, úgy már csak rossz 
emlékük kisértene. Míg igy ök kísértenek. Ma 
Ledercr és Kmetty, holnap talán a többiek, 
Britanniátok, Ehnuiun-telepesek, akiknek sem
mi földi hatalom és égi sugallat meg nem ma
gyarázza, hogy miért nem szabad azt cseleked
niük ma, ami egykor virtus volt, hazafiasság, 
sport, szórakozás és vidám, gondtalan kenyér
kereset. Hiszen ők régi mesterségüket folytat
ják, amelyre csak éppen, hogy iparigazolváuyí 
nem kaptak • •.

- Pezsgés éjszakák a Dobreccn-fcgadóban. <’c>7 István 
■>’i eves földmivest vasárnap délelőtt előállították a fő 
kapitányságra, majd letartóztatták. Vég ugyanis pár 
nappal ezelőtt a Deőrecen-szállóban vett lakást, ott ét
kezett, pénteken este pedig luirátai részére nagy vacso
rát rendezett, amelyen in üveg pezsgő fogyott f. A föld- 
míves budapesti tartózkodásának egész ideje alatt bérelt 
antót használt, de ngy a szállodában, mint a bérautó
fuvarozónál adós maradt. Arra hivatkozott, hogy gazdag 
disznókereskedö és rövidesen Hatvanból nagyobb össze 
get küldenek neki. A vendéglős nem adott hitelt Vég 
István szavainak, följelentést tett ellene a rendőrségen, 
ahol megállapították, hogy Vé/7 »tdr több ízben hasonló 
szélJt'imotsá gokat követett el és hogy most is körözik. 
Azonnal letartóztatták és nwi kísérik át az ügyészségre.

— Parisban emelik a lapok árát. Páriából 
jelenti A Reggel tudósítója, hogy február else
jétől fogva a hírlapok árát példányonként 1,5 
centime-ról 20 centimc-ra. emelik.
- A rendőrség betiltotta a hadi rokkantak szervezkedő 

gyűlését. A hadi rokkantak és hadi özvegyek társadal
mának jcTetítfis töredéke régóta elégedetlenséggel kíséri 
a hadi rokkantak egyetlen szervezett testületének: a 
n.óOfíf).4-nak működését. Az cl é gr d ellőnek dr. /Balassa 
Gyula rokkant ügyvéd és Gladáiiyi Mlftdly vezetésével 
elhatározták, hogy érdekeik megvédésére és jogos pana
szaik orvoslására nj rokkantszervezetet alakítanak; vasár- 
nap délután 3 órára hirdették szervezkedő gyűlésüket 
az épitömunkdsok szervezetének helyiségében. Már jóval 
n kitűzött idő előtt nagy számmal érkeztek a gyűlésen 
résztvenni akarók, akiknek azonban a terem bejáratánál 
nyolc tagból álló rendőri készültség állotta útját: a 
rendőrség ugyanis a rokkantak szervezkedő gyűlését be
tiltotta. Az. érkezők az utcán kise.bb-nagyobb csoportokba 
verődve, elkeseredett hangon tárgyalták a betiltó ren
delkezést. Legnagyobb részben félkezii. fóliáim, mankóra 
támaszkodó rokkantak és kopottkendős hadi özvegyek 
alkottuk a gyiilekozctet.

— Branting miniszterelnökből — tárcanélkiili 
miniszter lesz. Stockholmból jelentik A Reg- 
f/eZ-nck: Rranting miniszterelnök egészségi 
állapota a kormány újjászervezését tette szük
ségessé. A <kormány és a politikai pártok már 
hetek óta foglalkoznak az újjászervezés rnódo; 
zalaival, de megállapodásra csak a legutóbbi 
napokban jutottak. A megoldás szerint nem
csak Rranting. hanem Thorsson pénzügymi
niszter is kiválik a. kabi,létből, mégpedig szin
tén egészségi okokból. Branting utóda Sandler, 
ex eddigi kereskedelmi miniszter lesz, de azzal 
a föntartássál, hogy Rranting továbbra is 
mint tárcanélküli miniszter fog szerepelni s 
íölgyőgyulása után újból átveszi a kormány 
vezetését.

— Reformálják a szén- és tüzlfanrusltást. A Fa- és 
Szénkiskoreskedök Egyesülete vjwúrnap tartotta évi rcn- 
dos közgyűlését az Országos Innrogycoülcl. helyiségében. 
A közgyűlésen a Kereskedelmi' és iparkamarát dr. Ke
mény titkár képviselte. Rcich Mernél elnöki megnyitója 
nlan dr. Nádat Jenő, az egyesület ügyésze, jelentést 
felt arról a határozatról, amelyet a főváros tanácsa a 
legutóbbi napokban hozott. A határozat szerint a fővá
ros szigorúan ellenőrzi ezután, hogy fűszer- és élelmi.

iriizletrkhcn tüzelőanyag csak akkor árusítható, ha az 
" behordd* * alkalmával nem fertőzheti meg az clehni- 
<■lkk.ek.ct. Halász Lajos jelcntót.tc. hogy kiskereskedők 
akciói, indítottak avógből, hogy központi szövetkezetei 
létesítsenek, amely áruval lássa el a kiskereskedőket.

Libamájpástét om, libamáj- 
krémé, nyulgerinc, 

nyulkréme, töltött paprika

Eper, málna, ribizke, sdrtfa-■ 
és őszibarack, ringló, cse- | 
resnye, meggy, körte, stb. ra

Jamek és Kampótok ’

* Kaphatók
s minden jobb' fűszer- és csemegeüzletben
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Mielőtt

bútorszövetet, 
maíracgrOdlit, 
paplanszaténobat 
vásárol, saját érdekében tekintse meg 
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Belváros, JV. kerület, Mnjó-utcu 12—-14. sz.

aRegsel________ ________________ 9
Miért oly drá<a az élet Budapesten? 
Amig a Íergíilwti adót nem csökkentik, folyton drágább lesz a meg> 
él hét és — Vendéglők és mulatók, amélyek mllliárdokat fizetnek

(A Reggel tudósítójától.) A szeriek n adók 
alatt nyög az egész ország, amely kínnal és 
nehezen visel’ a. roppant terheket.. !)■■ a leg
fájdalmasabb a forgalmi adó, mert, minden 
szakértő szeriül ez az. adó a drágaság főoka, 
ez az adó drágítja, folytonosan a megélhetést, 
viszont a megélhetés gondjai teszik leginkább 
elviselhetetlenné az egyéb adók .terheit. A for
galmi-, vigalmi- és a vele kapcsolatos adók 
különösen a vendéglők, éttermek, ká.rébázak, 
színházak, ninlakóhelyek révén drágítják az 
életet, mert ezek az üzemek a. .milliárdos adó
kat természetesen a közönségre hárítják á.t.

X vendéglők és éttermek adómegterheléséről 
fi un de! Károly,

a legnépszerűbb pesti vendéglős a következő
ket mondotta;

— A budapesti vendéglősök nap-nap után súlyosabb 
helyzetim körülinek az abnormis adók miatt. Ha össze
adjuk az n.i adók címén kiűzőiéit összegeket, akkor egyes 
nagyobb üzemeknél meglepetésszerűen nagy számokra 
bukkanunk. Az 1924. évben például

b Royal-szállóboll és állatkerti éttermem 3.544 millió 
koronát űzetett he.

Ebből a fényüzési adó 1.945 millió, tehát, ha tekintetbe 
vesszük, hogy az. állami költ-égvetésben a. fényüzési adóból 
és a forgalmi adóból származó együttes bevételek 117 mil
lió aranykoronával vannak felvéve, ami mai koronaértók- 
bon 1,755.090 milliónak felel meg, akkor ennek az összeg
nek nyolcszázötvenedrészél az én két üzemem födött. Ez 
bizonyítja talán legjobban, hogy

a forgalmi és fényűzést adó elsősorban .i vendéglős*  
és kávéslpart sújtja.

A forgalmi adó fizetősénél legnagyobb sérelmünk, az, 
hogy a személyzetünknek munkabér fejében nyújtott ter
mészetben! ellátás után, sőt a magunk és családunk élei 
mezőse után is 3%-os forgalmi adót kell fizetnünk. Az ón 
esetemben az 1924. évben

személyzetem és tíz gyermekem után 25,600.000 koronát 
tett ki csak a forgalmi adó.

Vigalmi adó címen a fővárosnak 131,000.000 koronát, 
fizettem, azonkívül azonban, ha mulatságokat, vagy tea- 
délutónokat rendeztek termeimben, azok közvetlenül rót
ták lo az adót, ami szintén körülbelül ilyen összegnek 
felel meg. Pezsgöadóbó! 11,000.000 koronát, fizettem be. a 
személyzet kereseti adója gyanánt 32,000.000 koronát kö
veteltek és még egy fővárosi adóval sújtottak, a. világítás 
utáni ■ 10%-os. a külföldi kölcsön törlesztettre előirány
zott adóval. Békében a nagyfogyasztó kedvezményt ka
pott a gázgyártól és a. villanytársaságtól.

manapság a nagyfogyasztónak aránytalanul többet 
kell fizetnie, mint a kisfogyasztónak,

amit rabulisztikával sem lehet érthetővé tenni. Évenként 
30,000.000 koronára rúg a külföldi kölcsön törlesztésére 
tőlem behajtott adó. Ez a legigazságtalanabb, mert igy 
azok kénytelenek a külföldi kölcsönből eredő súlyos köte-

— Becs polgármestere súlyos kritikát mon
dott a bolsevizmusról. Becsből jelentik: A 
bécsi szociáldemokrata párt évi közgyűlésén 
Scitz polgármester beszámolt a politikai hely
zetről és a többi között a következőket, mon
dotta: A világgazdaság v háború utáni újjá
építés jegyében áll. Erősen szembekerült a 
kapitalista- és a proletár föl fogáé;. Ez a harc 
mindkét, fél részéről minden erő latbavetésével 
folyik. Seitz ezután azokkal a módszerekkel 
szállt szembe, amelyeket a szocialista elvek 
végrehajtása során Oroszországban alkalmaz
nak és a. bolsevizmusról azt mondotta, hogy az 
a szocializmus diszkreditálása.

— Rekonstruálják a caeh kormányt. Prágá
ból táviratozza. A Reggel tudósítója: A minisz
tertanács ma a kormány újjáalakításával fog
lalkozott és elhatározta, hogy az ideiglenesen 
betöltött közoktatási és postaügyi tárcát vég
leg betöltik. Habermann népjóléti és Pecska 
pénzügyminiszter, akit, már régóta alkalmat
lannak tartanak erre a szerepre, tárcát cserél
nek. Svchla miniszterelnök, akinek súlyos szív
baja vau, ma a Délvidékre utazik és távol
létiben Cibcrny miniszter fogja helyettesíteni.

— Autógarazsirozás 700.000, benzin 7000 K. 
Székely-garázsban: Vili. Práter-utca 44/B. sz. 
Telefon: József 54—08. Olcsó fuvarok! 
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lezci tségok nagyrészét magukra vállalni, akiknek éjszakai 
üzemük -zan, ahol állandóan ezökséges a villanyvilágítás, 
a színházak. mulatók, nyomdák, szerkesztőségek, éttér- 
piefc és 1-,-j-. óházak. De például az ékszerkereskedő,

aki csuk nappal tartja nyitva üzletét, alig pár koroná
iul jí'iru! hozzá a külföldi kölcsön törlesztéséhez,

mert kévét; áramot vagy gáz*  fogyaszt.
A; it'almérési illetékek terén is súlyos adókkal súj

tanak. Béliében 1300 korona, volt a legmagasabb illeték, 
most pedig, amióta ezt az adót, az allamháztórtás a főve- 
ro« rdyzőro engedte át. óriási módon fölemelték a: itat- 
mérési inn'ékef. A kivetésre jellemző, hogy két üzemem 
7500 aranykoronát fizet italmérési illeték címén, a fíoya’- 
szállóbeli Itis cukrászdámra pedig

700 aranykoronát róttak kJ ltalméréei Illetékül, ugyan
akkor, .Imidén szeszesitalokból az összes bevétel csak 

412 aranykorona volt,
tehát alig a fele, a kifizetett illetéknek. Ezeket a mérhe. 
tétlenül ?><;/"/ adókat kénytelenek vagyunk természetesen.

a fogyasztóközönségre áthárítani
és ez az okn annak, hogy Budapesten magasak az éttermi 
árak. Mind addig, ómig az adókat nem mérséklik, a kö
zönség kén i/eley. elszenvedni ezt. a drágaságot.

De még*  súlyosabb adókat kénytelenek fizetni 
a színházák és mulatók. Erre vonatkozóan

Tarján Vilmos,
a fíoyal-r)rfcum igazgatója-, a. következőket 
mondotta el:

- Az adókról jobb nem is beszélni. A Hoyal-Orfeum 
havonta 120 millió vigalmi, 45 millió forgalmi adót, fizet, 
ebhez jön irég 15 millió korona tüzoltódi.i, 14 millió 
korona rentfőri engedély és l millió korona a 10%-os 
világítási k iiiönadó címén.

Az Orfc?.ra tehát havonta körülbelül 20fl millió korona 
adót fizet.

A Papagátcj <mulató a jegyek, sőt még a ruhatár utón 
is 3f%-os vigalmi adót fizet, ami havonta 35 millió ko
rona, a rendőri díj 11 millió, a. 25%-os fényüzési adó) 
126 millió. íi pezsgőadó 40 millió, italmérési illeték cí
mén pedig -l millió koronát fizetünk. Ezen a több, 
mint havi kétsz.ázmilliókoronás adómcgterheléseu kívül 
minden cgyv s zánóvameghosszabbitásért 850.000 koronát 
vagyunk kémytelen>k fizetni- Havonta, tizenháromszor 
élünk az ötórás zárórával, tchú; u.iabb 11 millió koronát 
fizetünk havonta, a, rendőrségnek. Ha ezeket az adatokat 
összeadjuk, akkor kiderül, hogy a kereseti adón kívül

a Royal-Orfeinn és a I’apagúly például évente több 
miót 5 milliárd adót fizet.

A sujjos adókon Hívül nagy megterhelést jelent nekünk 
aunak a személy leinek a. fizetése is, amelyet csupán 
azért tartunk, hogy ezeket a nehéz, komplikált adókat 
könyvelni és nyiJv.intarta.ni tudjuk. Ma már az a hely
zet, hogy a nagy óbb vállalatok magántisztviselői az 
állami hivatalnokok, köztisztviselők munkáját végzik, 
nyilvántartják az e. térfélé adókat.
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Hogyan születtek 
a békebeli pesti milliók

I. 
Hunyadi Uános

A nagy vagyonokat az apró véletleneik szülik. 
A tudat és a szándékosság akkor is hiányzott* 
a.ini kor a Fuggerak vagy a Rothschilduk szület
tek, csak az ösztön dolgozott, meg a szerencsés 
véletlenek halmozódtak. A Forgáchok vagyona 
sem lett volna akkora, ha szerencsés ősük vé
letlenül nincs jelen Zách Felicián ur ismert 
afférjánál. A vagyonszerzés titka, úgy látszik: 
akcióba lépni ott, ahol az ösztönök Mu&nak, a 
Véletlen dolgozik és Szerencse öntigyságu 
mosolyog...

*
Az öreg Saxlehner András Óbudáról került 

Pestre, a család régebbi eredete qIvósz az 
óbudai homályban, nevük után ítélve, .s'zds.2 
telepesek lehettek a nagy királynő idejében. 
Saxlehner Andrásnak poszlókereskedtlse volt a 
Váci-utcában, fekete parasztposztót árult, leg- 
inkább, amiből ezüstgombos inándltit csinál
tattak a budaörsi és általában a Budci-környeb
béli sváb parasztok. Ezek voltak ti legjobb 
vevői Saxlehner Andrásnak, aki okai, érdekes, 
szimatoló, érdeklődő, extrává ga ne iák lkai meg
vert vagy megáldott ember volt. Különcködé
sére vall, hogy a pcsztósboltot a „Fekete 
kutyádhoz címezte, hasonló álkérészt rlés pedig 
posztósboltokkal kapcsolatban nomfigen volt 
divatos abban az időben. A „Fekete Jfcutya” jól 
ment, verte a ikonkurreneiát, mert Sax- 
Ichmm András készpénzért vásárolt és bitéibe i 
adott. Már az egyik is elég lett volna a békés, 
csöndes, bizonyos gyarapodáshoz, a kettő 
együtt alaposan megnövelte a ÍSuxlehuer- 
vagyond. Akiknek hitelezett, a. budaörsi és kör
nyékbeli sváb kisgazdák, jó pén^ voltak, 
aratás, szüret vagy vásár után rendesen és I 
pontosan fizették, aszerint, arain! arattak, ! 
szüreteltek vagy marhát hizlaltak. Az aratá- i 
sokkal és a szüretelésekkel ritkán volt akár a | 
legkisebb fönnakadás is, egyszer csuk azonban 1 
kezdtek pénz nélkül, siránkozva, jeJjemtkezni az 
állattartó, állattenyésztő gazdák Saxlehner 
Andrásnál. A derék svábok nagyon el voltak 
keseredve:

— Nem híznak a marhák. az érdiig tudja, ml 
van velük Csupa csont meg bőn valamennyi, a 
fü (kövér pedig, esznek is elegeit, csak minden 
kiszalad belőlük. (

A nagy 6váb Ikesergés n zsebét érintette » 
ugyan Saxlehner Andrásnak,, de az agyát 3 
kezdte érdekelni, izgatni.

Egy öreg sváb kisütötte, hogy alighanem a 
vízben lehet a hiba, források vannak a ré
teken, ahová a marhák legelni járnak, 
ezekből a forrásokból isznak és ezért nem 

tudnak meghíztuk
Az öreg Saxlehner — pár fonintja úszott is az 
állattartó sváboknál — föiszedelődzködött és 
Izirándult megnézni ezt a csodát. Maga, is szen
vedő alanya volt annak, a mi/t az a. furcsa viz 
állítólag gyógyított, illetve okozott, ivott a 
források vizéből és — bocsánat! — a hatás nem 
maradt cl. Azért volt viszont tudálé'kos. furdalt 
ember Saxlehner András, hogy ennyivel be ne 
érje.

Megvette, azaz csak lefejflalózta az összes 
réteket,.
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a/ioZ ezek a források kibuggyantak, meg a kör
nyéken is lefoglalózott vagy harminc holdat, 
állítólag

több mint másfélezer forintjába került
ez a vakmerőség, azután fölikereíkedetl ,és el
ment a császár városába a furcsa forrásvizet 
— vegyelemerfetnl. Akikor nem így’ hívták, de 
ezt csinálta. A kémikusok szakértő véleményé
ből azután megtudta. Saxlohnor András, hogy 
jó interest Kapott azért, mert a budaörsi svá
boknak hitelbe adta a fekete posztót és azok 
nőm tudtak fizetni neki, mert, a marháik se- 
hogysem akartak meghízni, A forrás területre 
csőszkunyhót emeltetett és

a források vizét sváb asszonyok nagy kő
korsókba merítették és széthorddák Budára 
meg Pestre. Egy nhites üveget toleöntöttek 

négy krajcárért.
Disznóölések idején, karácsony táján, a gyo- 

morrontások szezonjában bizony megtorlóul, 
hogy az összes pesti négykrajcárosok oduván- 
doroltak a. Váci-utcába, a „Fekete kutyádhoz. 
Megtörtéld. igy beszélik legalább a. régi Pest 
vidám krónikásai, hogy karácsony havában 
egész Pest a Saxlchncr-boltba járt apró
pénzért.

*
Nem volt azonban többe nyugovásu Saxleh

ner Andrásnak. M posztósbolt már nem érde
kelte, minden idejét kezdte a furcsa fúrások
nak szentelni. Volt egy könyvelője, nagy 
ádáiucsutkás, girhes Buchfialtcr; az meg- csuk 
furdalta, biztatta, valósággal erőszakolta, 
hogy arany bugyog a budai forrásokból, ki 
kell használni ezeket az arauyréteket. Sax- 
lehuor Andrásnak azután már nem is kellett 
több, mint ez a kis biztatás, egyszerre csak 
eltűnt a kőkorsós, sváb asszonyos kis üzlet és 
megszületett az üveges, ládás nagyüzem, szinte 
egyik napról a másikra és a. budai keserüviz 
elindult világhódító útjára. Mert Hunyadi Já
nos csak a törököket verte meg, de a. Hu
nyadi János az egész világot meghódította. 
Nem tréfa ez, néni túlzás és nem is rek
lám: ó század elején már a

Ferenc József-földíől egészen a délsarki 
expedeiő legdélibb pontjáig mindenütt tud

ták, hogy mi az a Hunyadi János?
Miért Hunyadi János? Kérdés, amelyre nin

csen felelet. Miért éppen egy olyan hadvezér, 
aki soha életében meg nem futott, részesült 
abban a szerencsében, hogy róla nevezték el a 
legjobb és legnépszerűbb keserüvizet? Erről 
két verzió kering. Az egyik szerint a könyvelő 
fia éppen Hunyadi Jánost tanulta az iskolá
ban, amikor azon töprengtek az öregek, hogy 
miként nevezzék el a keserüvizet, mert nem 
lett volna méltó a ..Fekete kutya” gazdájához, 
ha kellően el nem keresztelik. A másik verzió 
szerint t.axlehner András nagyon szerette 
Iluuyad’ Jánost, az öreget érdekelte a numiz
matika is és a kis gyűjteményének legritkább 
és legértékesebb darabja egy aranyforintos 
volt, amelyet. Hunyadi János veretett. A két 
verziói csak föjjc.gyeztük, mert szinte hozzá
tartozik a Saxlehncr-vagyon születésének tör
ténetéhez, nem 1 ártják azonban lehetetlennek, 
hogy a két verzió közül igaz egy — harmadik.

♦
Amerikában egy ember a dollárok ezreit, ke

resi meg azzal, hogy az övé a Hunyadi János 
név joga. Ez az élelmes és tulches amerikai 
ugyanis, amikor a háború alatt az idegen, el
lenséges alattvalók vagyonát lefoglalták Ame
rikában is, hogy segítsen Saxlehnerek ameri
kai képviselőjén, átvette tőle fi képviseletet, ő 
lett az Unióban a, Hunyadi János. Amikor pe
dig véget ért a háború, a kitűnő yenki ragasz
kodott a Hunyadi Jánoshoz és az amerikai alsó 
bíróságon meg is nverte a pört, az első ítélet 
szerint egyedül öt illeti mtg a jog, hogy Ameri
kában Hunyadi János név alatt keserüvizet hoz
zon forgalomba. Terjeszt is szorgalmasan va
lami mesterséges italt, amely azonban sehogy-
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Mérsékelt jegyéiak, a hajón napi ötször! étkező:-, 
frunoia konyha

FölvihlgOHiitíssnl szolgái

Cosullrft Tulesfi ll^úzásl Társasig
VII, Thököly-ut — Telefon: József 11-18

sem tud népszerű lenni Amerikában, ahol az 
igazi, a valódi Hunyadi Jánost reklamálják. 
Nagy üzlet, hatalmas érték és talán egy kicsit 
jótétemény is a Hunyadi János, amely a legfur
csább, legvéletlcnebb véletlenből született. Mert 
nincs nagyüzem, nincs világhír, nincs Saxlch- 
ner-palola az Andrássy-uton, nincs óriási va
gyon budai szöllőkben, sashegyi telkekben és 
ezer más stabil vagyonértékben, ha két ember
öltővel ezelőtt néhány budaörsi sváb hízásnak 
indult linója nem iszik a budai réteken keserü
vizet. Radnóti József

— Olcsóbb lett a szanatórium: gyógykezelés. 
Sok oldalról, különösen tisztviselők és orvosok 
részéről nyilvánított óhajnak tesz eleget a „Ma
gyar Magángyógyintézete k Szövet ségó”-ne k 
.szanatóriumi szakosztálya, amikor elhatározta, 
bőgj- a budapesti szanatóriumok, és pedig a 
Batizfalvy-féio szanatórium, a Fővárosi Fasor
szanatórium, a Grüuwald-féle szanatórium, a. 
Hűvösvölgyi Parkszanaiórium, az ístvún-uü 
szanatórium, a János-szanatórium, u Liget; és 
Park-szauatóriumok, a Pajor-szanatórium ás a 
Slesta-sza natóriuin olcsóbb magánklinikái osz
tályt létesítenek a teljesen szabad orvosválasz
tás elve alapján. Ezen osztályon a napid!j 
LiO.000—150.000 korona, amely összegben a telji ■> 
ellátás (fűtés, világítás, kiszolgálás .stb.) benn- 
foghiltatik. Ezenkívül teljesen önköltségen szá
mítják föl a szanatóriumok az elhasznált köt
szereket, anyagokul, gyógyszereket.' Ilyen mó
don mindenki saját maga választott orvosával 
kezeltetheti magát, kórházi árakon. a. neki meg
felelő rnilliöben, és szanatóriumi ápolásban, 
élelmezésben részesül olyan összegért, mini 
amennyit a klinikák, kórházai' külön szobáiban 
kellett eddig fizetnie. így például egy vakbél
gyulladás 8 napi kezelése, az összes szanató- 
riuimi költségek!:*1 együtt (műtőterem, kötsze
rek stb.) 2,000.0(10 körönébó’ teljesen kitc-llik. 
Egy másik példa: vese.-, gyomor- vagy szív
beteg 2 heti gyógyítása, minden kezeléssel 
együtt, körülbelül 2,500.000 koronába kerül. A 
mai lakásviszonyok között oly nagy gonda,! 
okozó szülés szanatóriumi gondossággal és igy 
a legnagyobb biztonsággal ilyen kereteken 
belül elintézhető. Ez az elhatározás nemcsak a 
középosztályra fontos, hanem Budapest idegen
forgalmának is nagy elősegitője lesz, mert az 
elszakított területeken lakók is csakhamar tu
domást szereznek erről és ezentúl nem pana
szolhatják főt hogy a budapesti gyógykezelés 
drága, mert mindenütt, még a bécsi szanatóriu
mokban és a klinikákon is jóval többe kerül.
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| Magyar Színház
A szezon 

leghatásosabb drámája

P. Márkus Emilia 
Bajor Gizi 

Csortos Gyula 
fölléptcvel
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Belvárosi Színház
A szezon 

legszellemesebb komédiája
I

Ift.fej vagy írás
Irta Lakatos LAszüó

Titlcos Ilona 
Törzs Jenő

Mészáros Giza, 
Kertész Dezső 
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Búd pénzügyminiszter 
kijelenti, hogy julius elseje előtt szó sem lehet 

a szorzószám leszállításáról
Részletesen nyilatkozik A. Reggelinek a takarékossági bizottság műkö

déséhez fűzött reményeiről és Mr. Smifh főbiztos betegségéről
(A Reggel tudósítójától.) A Lakók Szövetségének va

sárnapi nagygyűlése — ha löl nem oszlatják — határo
zati javaslatban követelte volna a kormánytól, hogy

a házhérterhek csökkentése céljából szállítsa le az. 
indokolatlanul magas tizenbétezres szorzószámot.

A Heggel munkatársa ezzel a követeléssel kapcsolatban 
fölkereste 

I

Búd János
pénzügyminisztert, aki a következő fontos kijelentése
ket tette:

— A szorzószám leszállításának kérdése szo
rosan összefügg a. költségvetéssel és a szanálási 
akcióval, ami azt jelenti, hogy a megoldás nem 
csupán a magyar kormánytól függ. Annyi 
bizonyos, hogy mindaddig, amíg a szanálási 
program végrehajtása során telje-, biztosítékot, 
nem kapunk abban az irányban, hogy az állam 
bevételei, födözni fogják a. kiadásokat, még 
csal,' beszélni, sem lehet a szorzószám leszállitá- 
sóról. Bármilyen oldalról sürgessék is meg 
tehát a szorzószám leszállítását,

szó sem lehet arról, hogy erre az intézke
désre még ebben a költségvetési évben
— vagyis július 1-je előtt — sor kerülhessen.
Munkatársunk most az iránt érdeklődött, megfelel-e 

valóságnak az a hír. hogy
a takarékossági bizottság

a drágaság enyhítésének kérdésével- is hivatott lesz fog- 
loik.ozni.

— A takarékossági bizottság hatásköre — vá
laszolta a pénzügyminiszter —, nem fog kiter
jedni a drágasági kérdés megvitatására, ment

föladata mindössze az lesz, hogy az állami 
Költségvetés terén elérhető megtakarít ásó

kat állapítsa meg.
A bizottság egyébként még e héten megtartja 
első ülését és nyomban meg is kezdi működését.

a
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Chorin Ferenc

Vezér volt a reális 
élet földjén, mert, 

olyan

Vezér volt; erre a tisztre 
nem az ö kora, nem évei
nek száma predesztinálta, 

hanem alakját korából, a közelmúlt s jelenből 
kiemelkedő egyénisége. 
munka, a közgazdasági 
fölülről tekintette át ezt a területet, 
magasról, ahonnan egy szempillaniássál be
fogta a szomszéd táblákat, s a magyarság egész 
nagy mezejét, sokmillió szántóvetőjével együtt. 
Ez az egész nagy határ, maga az ország, a 
magyarság, a politika, a közélet: ez volt 
Chorin Ferenc munkatero, Chorin elemi isko
lás gyerek, amikor a szabadságharcot leverik. 
Fiatal jogász, az első, erős, maradandó, de már 
kritikai szűrőn álbocsátott politikai impresz- 
sziók befogadója, amidőn Széchenyi maga 
kezével kioltja életét, s az egész nemzet szivébe 
fogadja a magyarság ősi problémájának már
tírját. Chorin Ferenc végig annak a kornak 
ifja maradt, amely a vérrel megpecsételt hit 
példáit tisztelte, eszménykép gyanánt. Világ 
szemlélete, izzó magyarsága, a haladás, fejlő
dés, előrejutás utaknak keresése, s a jónak föl
ismert intézményekhez való ragaszkodás; 
messzi, nagy célok kitűzése s lelkes érdeklődés 
cl 

a. hatvanas évek 1 
mutatták Chorin Ferimében, 
ar.iidőn eleven, szürke .szeme 
követte a betűi. de töretlen, 
elméje szakadatlanul figyelte, 
idők legapróbb változásait is. 
jónak fénykora a 
val esik össze, de 
bán állott. Szilágyi 
Gyula oldalán. A 
kezdve nagyobb 
az ő szemében nem __ , ..........  ,____
folytatóit politika. A gazdasági, függetlenségei 
Chorin a boldogabb, nagyobb Magyarország 

a nap minden aprónak látszó eseménye iránt: 
nagyszerű iskolájának 
”- még 

iná r 
friss,

■ ifjút 
akkor is, 

n ehezen 
rugalmas 

az esemény dús 
Politikai pál.vá- 
párt virágzása-szabadelvű

ennek független csoportja- 
Dezső és a régi Andrássy 

közgazdaság, amely ettől 
ni értékben fogj al kozta tta, 
más, mint az ország javára

REMA
gyors számológép 
a technika csodája

Akadtuk olyanok, akik kifogásolták, hogy a 
bizottság élére a. pénzügyminisztérium egyik 
államtitkára, került, de ezt az intézkedést eléggé 
megmagyarázza az a körülmény, hogy

a takarékossági bizottság és a pénzügy* 
minisztérium között szerves kapcsolatnak 

kell lennie.
Vértcssy államtitkár szakértelme és munka
bírása egyébként, garanciája, annak, hogy a 
bizottság munkájúnak irányítása az ország 
javát fogja szolgálni, de a bizottság tagjainak 
összetétele is olyan, hogy föltétlenül nagy 
reményeket fűzök működéséhez és meg vagyok 

föladatát, közmegnyuy-győződve arról, hogy 
vasra fogja megoldani.

Ur. Smifli népszövetségi 
kapcsolatban u következőket

— Végtelenül sajnálom, hogy
orgánumok a leglehetetlenebb h Íreket közölték 
a főbiztos ur betegségével kapcsolatban. A leg
határozottabban kijelentem, hogy

a főbiztos ur távozásáról szóló hírek teljes
séggel alaptalanok.

Egészsége máris tökéletesen helyreállott 
február elején Bethlen, miniszterelnökkel együtt 
el fog utazni Gen fbe, hogy részi vegyen a Nép
szövetség pénzügyi bizottságának ülésein. Genfi 
útjáról visszatérve, újból átveszi hivatalát.

A pénzügyminiszter végül közölte munkatársunkkal, 
hogy a cukorvdm megáll ipitdsdról c. héten lest döntés ás 

folynak a munkálatok a tőzsdeadó leszállításának 
ügyében is,

bár egyelőre még az sincs tisztázna, hogy az erről szóló 
intézkedés rendelet vagy törvény forrná jóban lép-c majd 
életbe. Mindezekről a kérdésekről Iliid miniszter részle
tesen fog nyilatkozni a költségvetés általános vitáját 
bezáró beszédében, amelyre c.siiförfökiiii vagy pénteken 
kerül a snr.

főbiztos 
mondotta

g !J ön g é l. k c fi é se vei
Und miniszter: 
egyes sajtó

korúban épp oly el választ hatatlannak tartotta 
az állami élet teljességétől, mint amidőn élete 
végén megérte a katasztrófát s ennek elviselé
sében is példát mutatott. A mai. nemzedéktől 
Chorin, Ferencet nem öregsége, hanem ellen
kezőleg. ifjúságának épen megőrzött hite, a 
magyarság herosi korából hozott ideálok ren
dületlen. tisztelete választotta el. Egy jobb kor 
emelte piedesztálról szemlélte a. vjF ‘ $ innen 
irányította azok nagy táborát, akik benne 
vezérüket, mesterüket tisztelték és siratják.

(Lengyel Géza)
X A magán fogalomról, ami nincs. Vasárnapi 

magánforgalom — szinte anachroniszfikusan 
hangzik c szó — sem Budapesten, sem Becsben 
— amint ottani tudósítónk jelenti — nem volt. 
Mindenütt iizlettelenség és némaság. Ehhez, 
persze, hozzájárul a közeledő ultimo, amelynek 
fenyegető árnya megfekszi a piacokat.

Az elismert világhírt! mIMstWm

Erzsébet-köral 36. szám 
Kecskeméti-utca 19. szám 
Kossuth Lajos-utca 2. szám

JESCO
VII, 
IV, 
IV,

X Bőrgyár hazufteágból. A Vilouyai (azelőtt Neuge- 
bauer) Bőrgyár Rt., amelyet ti „Duna lAoyd" bazallsng- 
hói alapított, a kurzusvállalatok közül való. Mái úgy 
volt, hogy a Vilouyai - sok részvényvásárló kP',,,!,,,- 
tönkretétele után — követi sorfiúban a „Duna. Lloyd"-<>l. 
A napokban azonban egyszerre csak hízásán ki.isnl 
kezdték a Vilonyai-részvényckcl. E föltiiitéstkeltő j< í n
ségnek érdekes oka van. I gyanis, amikor a Duna Llojd 
fizetésképtelen lett, továbbadta a kezében levő Vilouyai- 
részvényeket. Ezek jelentékeny része egy csoport kezebe 
került, amely dr. Halnpreeht .Intői kép; iselő vezetésével 
kezébe vette a vállalat ügyeit. Az uj igazgatóság a múlt 
év decemberében a közgyűlés elé terjesztette előző 
igazgatóság működéséről a lesújtó szakértő i véleményt. 
A közgyűlés nem adta meg a fölment vényt az alapítok 
által kinevezett igazgatóságnak és föliigyelőbizo11 súgnak, 
hanem kimondotta, hogy megteszi a törvényes lépéseket 
a lemondott igazgatóság vagyonjogi és büntetőjogi fele 
lösségrevonása iránt. A társaság kárát a szakértők 
Pi milUárdra becsülték. A felelő:-egrevon.is hírére a 
régi igazgatóság és az alapítók most minden! elkövetnek, 
hogy a válkilatuáJ újra pozíciót szerezzenek. Izgatottan 
igyekeznek vásárolni a részvényeket, levelezőlapokat 
küldtek szét Hcftij Ricliárd é> Xeugebauer hazafias üd
vözletével s tömörülésre szólítják föl a régi részvénye
seket. persze anélkül, hogy közölnék velük a bajokat. 
Heftyék azt ígérik a levelezőlapon, hogy egy hazafias 
csoport /;»') millió koronát ajánlott föl 1" . a vállalat
céljaira. Ezzo.'i a trükkel lett most keresett papír a Vi- 
lonyai. Egyébként érdekes, hogy a felelősségrevoni igaz
gatóság és fölügyelőbizottság tagjai között úgy a poli
tikai, mint a közgazdasági életben is nagyon ismert ne
vek szerepelnek. így Héjj Imre, Alföldy Béla, Rubinck 
István képviselők, Metzner Tibor. Halbritter Károly, 
Szatmáry-K irály Pál, CsikváJidy Ernő földbirtokosok, 
Sávoly János nyugalmazott altábornagy és mások.

TEA A CSALIDBAN

4axtafomd.ús"
AZÉRT LEGOLCSÓBB ÉS E@'BEN

LEGFINOMABB TEA A HASZNÁLATBAN

CipóQzBet eladó
berendezéssel együtt. 35 éves vevőköröd, csekély húzbé.r- 
rcl. Mindenre alkalmas. VIII, öröm völgy-utca 21. sz. alatt

CIPÓ OCCASIONAP

SALAMANDER

ÍVI, Andrássy-ut 37. szám
Szeged, Kárász-utca «. szám

Debrecen, Piac-utca 22. szám

vezórkó jívlseltj t BÍRÓ és eckstein
Telefon: nu or. 4c 25 v, Vörtfsmarty-tór 3
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Huszár KárW
azt índiívátnyma, toív wínflen 
választínaK Mit szavazata seejyen

Párts, január 22.
(.1 Reggel rendes párisi munkatársától.) Az 

Opera-tér Pári.s szive. Ami itt folyik, az már 
nem is forgalmi zavar, hanem a közlekedés 
teljes csődje. A zaj fülsiketítő. Tömött, hosszú 
sorokban vánszorognak — mert; gyorsan itt 
nem lehet menni tíz automobilok. Es a föl
vonulás egyre tart, már 15 percig állok az 
egyik oldalon és nem tudok átmenni a má
sikra. A rendőr még nem nyújtotta föl a 
botját. Könyörögve fordulok a forgalmi biz
toshoz: „Állítsa meg kérem a forgalmat,
randevúim van a túlsó oldalon es le fogom 
késni." Majd megindulok a bizonyt Maii ág, 
azaz a túlsó oldal felé. Az autók között kerin
gőzöm és elhagyom a gépeket; az ember 
ugyanis Párisban gyorsabban ér célhoz gya
log, mint autón. Egy ismerős hang szól ki rám 
hatalmas amerikai autóból: „Szálljon föl, el
viszem egy darabon." Párisban élő magyar 
ékszerész volt. Ránézek a 811 lóerős hatalmas 
gépre: „Köszönöm, sokkal sielőicbb a dolgom, 
semhogy autóba üljek..."

Dél. fizietek, bankok, nagy áruházak és 
divatszalonok csak ngy öntik magukból az 
embereket. Megjelennek a widinettek. Elegán
sak, csinosak, parfiimösek és vidámak. Kúria, 
bő szoknyákban, kivágott cipőben és természe
tesen selyemharisnyában korzóznak. Csoporto
sulás. A midinettek körülvettek az Opera köze
pén két nőt, akik értelmetlenül és ijedten 
bámulnak a köréjük, fonódó gyűrűn. ..Mit 
akarnak tőlünk?" - kérdik a legtisztább Bu
dapest. V. kerületi francia kie.jté-sel. Hamar 
kimagyarázódik az affér. A pesti hölgyek kis 
lábai otromba hóéi nőkbe voltuk bujtatva, a. 
midinél! ck pedig még néni ismervén ezt a 
szörnyeteget, körülállták ökel.

Ha, a Széni. Mihály-ulon átüli gyünk Budára, 
mert mi magyarok csak igy hívjuk a Szajna 
baJpantját, a. Quartier Latin kellős közepében 
vagyunk. Ady is megénekelte ezt az utat, ahol 
nem. lehet kél. lépést tenni, hogy az ember 
magyarba no ütközzék. Esténként magyar 
diákok raja korzózik széles járdáin és hangos 
tréfájukkal telik meg az utca. Aluli korában a 
Luxembourg-kert előli, véletlenül a lábára lép- 
1ean egy ismeretlen urnák. Mentegetőzöm. 
„Semmi baj" — válaszolja magyarul a világ 
legtermészetesebb hangján. — Honnan tudja, 
hogy magyar vagyok? kérdem csodálkozva. 
„Itt, leérem, mindenki. magyar!" — szólott és a 
j’á'kóezi-marsot fütyöré«zve, 1 ávozott.

A szín: újság-kioszk. A. világ minden lapjával 
leleaggatva: Kínai, ujság, görög folyóirat tár
saságában. Bábel. Leguitolsó párisi divat sze
rint öltözött fiatalember az ujwágnénivel pö- 
röftködik. „Ma szerda van és még nincs 
A Rcggel-eT „Még nem érkezett meg A Rozséi" 
— mert igy ejti ki a néni —, pedig mindenki 
azt. keresi.., (védekezik az clárusitónö)". „Ott 
egyo meg a..." — szólal meg az elegáns liu. 
De ezt már magyarul mondta.

Paris az amerikai bárok Eldórádója. Több 
itt a. bár, mint Amerikában. A legkülön
félébb szinii, szagú és izii .italokat szolgálják 
föl. Egy polc roskadásig legfantasztikusabb 
(üvegekkel): Ez a. „Mixtlor" — magyarul a 
keverő birodalma. Ö keveri, töri, kotyvasztja 
az italokat. E műveletet, mint egy misztikus

J

Hármon
Páctól

Stella

Boriiét
IClRŐrondil elegáns személy automobilok, v nlamint 

. teherautóik é"an*16 ***" 
Berlint___________________ _ rnhata, — Minden
nemű autónlknt részek és fölszerelés! cikkek. GyArl 
javHómUtiely é« caroaserlo-gyAr. Garanciális 

munkákat el vállalunk

Motosacoche 
wllAgbirU motorkerékpár győri lerakató 

METRÓRÓLGARAGE 
Bárdi József Automobil llószvénytúrsaság 

Budapest VI, Lehel-utca 25. szám 
Tolcfon: 112-23, 112-21. 112-25, 112-27

Legmodernebb nagyvárosi garage 
200 Kocsi fizéimara

Jutányos garagedljeik SsakssarU k«s«l4s

vallásos szekta hiída, szertartásosan és kellő 
ünnepélyességgel végzi. Egy ismert párisi ma
gyar sziiiházügynckkel felkapaszkodunk a bár 
előtt álló székekre és egy Amourcuse — sze
rető — című mérget rendelünk. A mixtlor félel
metesen gőzölgő nedvet főz, közben a mellet
tünk ülő amerikainak elmond egy hosszú vvild- 
vví-t-történeixt. Mi pesti színésznőkről beszél
getünk. Egyszerre csak zamatos szegedi ki
ejtéssel megszólal „az amerikai" mixtler: . Azért 
mégis csak Varsányi a legkiválóbb művésznő!"

Egyik házon u következő felírást olvasom: 
MAGYAR FOGÁSZ fájdalommentesen húz, leg
újabb metódusokkal, garancia mellett hlombál, 
aranykoronákat készít. Nem mentein föl.

A Quartier Lalin mellett van a A [ont pár na.-se, 
a.művészet negyede. Ott van a Rotonde-kávc- 
ház. Alig járt itt újságíró, aki meg ne énekelte 
volna. Mi, magyarok, titkos népszavazással be
kebelezhetnénk ezt a, területet. A magyar mű
vészek és újságírók találkozóhelye a Rotondc. 
A hivatalos nyelv, persze, a magyar..,

\ neves pesti színész fiával történt. Tanul
mányúton van itt és niég nem ismerős Paris 
térképével. Egy utcát keresett, összeszedte te
hát egész nyelvtudásai és megálljt ott az utcán 
egy komoly, szakállas urat. „La I’ue Vaugi- 
rard?“, kérdezte. „A harmadik utca balra", 
hangzóit magyarul a válasz.

Sok magyar vendéglő van Párisbau. Ál ind jó 
iiziel. A kiszolgálók is mind magyarok. De a 
vendégek között külföldiekkel is találkozunk. 
Kamii magyar gulyást, töltött káposztát, al- 
másrétcst és más hazait. A különbség csunán 
az. hogy minden olcsóbb, mint Pesten...

Póri-, tényleg olcsóbb, mint Pest. Alulikor íu- 
Jálkoztam egy pesti tőkepénzessel. A szokásos 
üdvözletek és kérdések lilán: „Olyan nehéz ma 
az embernek kamatjaiból megélni Pesten, ki
jött'm ide, hogy pénzt spóroljak..."

Egy francia, barátom panaszkodik, hogy Pa
risból eltűntek a párisink. „Képzelje — meséli 
nekem —, a taxisok nem ismerik Párisi. Teg
nap beülök egy autóba és miután tüzetesen 
megmagyaráztam, merre menjen, megkérdeztem 
soffőrömcí, hogy hová valósi. Valami Békészá- 
bát mormogott. Kékszékszá* Az ön geográfiai 
ismereteit hívom segítségül, hogy kiderítsem, 
hol van ez az exotikus ország.*’ Én, persze, csak 
mosolyogtam, mert megértettem, hogy Békés
csabáról van szó.

Vau így gyár - a világhír ii RenauU-autó- 
gyár —, ahol nem kevesebb, mint 5000 magyar 
munkás dolgozik...

A Ruo Lafuyetlen egy ékszerészkávéliáz. Itt 
magyar tudással is érvényesülni i«Mt. Igaz, 
hogy a kávéházban franciák is találhatók...

Nagy csoportosulás a Szajna egyik hiújánál; 
valaki a vízbe ugrott. Senki sem akar utána ug
rani, januárban a Szajna, is hideg. Végre egy 
merész ember elhatározza magát és a habokba 
merül. Az életmentőnek nagynehezen sikerül 
elérnie a már fuldokló öngyilkost. A közönség 
iapsol- a vízben pedig a következő diskurzus 
folyik le az öngyilkos és az életmentő között: 
„Ma megint sokáig hagytál a vízben, noha, jól 
tudod, hogy milyen hideg van!" „Siess inkább

• válaszolja a nemes életmentő —. kezdjük a 
gyűjtési, mielőtt .még széjjeloszhinak az embe
rek." Talán mondanom sem kell, hogy a beszél
getés magyarul folyt le...

Tehát, amint látjuk, Parisban niiudetiki ma
gyar. Csupán azt felejtettéin el hozzátenni, hogy 
vagy 60.000-on vagyunk. Igaz, hogy ez a duplá
jának számit... Pallós István

Jtoáfé Olga
miivé szí könyv köffészeíe

láttatja eyyes fa egész könyvtárak beköté
sét, a teglzlfacsebb kivitelben

Méai posta-utca 7-9, sz, alatt

Istvánul! Szanatórium Rt
Budapest VSü (Váíroaliget)! Istv£n>ut és Mungárla-lfifrut sarok

Elsőrangú gyégvintéviet ideg-, bel-, sebészeti-, nőgyógyászati- és szülészeti o; ztúlyokkal 
Mugánkliuikai osztályán a napi dij négy- “d Jrt 
szeri étkezéssel, fűtéssel és világítással "

KUltfn sxob&H Iz^en mCrsétaelt Arakon. Swtoad orvosváli.aaiKú/.
Malária-oltások

UJalib tervezet a vfilasztiWi ?8!e«ntéteM 
Kmtisztfitöl&áre

(A Reggel tudósítójától.) Ma már megáll ipit- 
ható, hogy a miniszterelnök Vázsonyi Vilmos
sal es Peidl Gyulával való tanáéi
lyot Zsitvay Tibornak, a nemzf'tgyül" ■ a! Illő
kének lakásán tartottak meg, egyetlenegy 
lépéssel sem vitte előbbre a. yávlhiiA béke m li
tere intésének ügyé', z' itvay akdnök ezzel be
fejezettnek is tekinti akriójál és

helyette most a Ház másik alelnökc, Huszár 
Károly készül arra, hogy a választójog 
ügyében megegyezést, hozzon Ifire kor

mánypárt és az ellenzék között.
Ezzel az akcióval cg.\es lapok helytelen be
állításban foglalkoztak és éppen ezért magához

Huszár alelnökhöz
fordultunk fölvilágositásért, aki A Reggel 
munkatársának a következőket nio idolla:

— Csakugyan foglalkozom azzal a gondolatai, hegy 
rjóf<rjct:tóst u) r ^-r:'nl vriló / o/.'-
•■.riraztis beuczctcuéri' A költségvetési vitában a belügyi 
tárcához fogok hozzászólni és beszedőmben I . Tje /’«>■- 
dini az ni választójog kérdésére is. Cgy terv ■ ■ hogy
a hci méterként való választó "italt wcfitrr, t ■ melleit, 
országos lajstromot is lehessen állítani, vagyis

bizonyos számú muuilátii’iiot titkos és lajstromos 
szavazással töltsünk be.

Ilyenformán azuttin minden egyes választónak sznrn. 
:nla !•: lenne. Az egyik szavazat a választókerület je
löltjére, a másik -z.ivnzat valamelyik országos lajstromra 
esnék. Tervezetein részletei olyanok. h’i.-y véleménjfa 
szerint

ez* a megold; f a ncnizctgj ülésnél majd minden 
pártja örömmel fogja fogadni.

Hu.iszár végül kijylcjjtette, Iv.gy éjtől a ter
vezettől függ’tlenm ezb’ő szerint semmiféle 
olyan tárgyalásról nem tud, amely újabban 
indult volna vagy indulna meg a pártközi béke 
megteremtésére.

'Ifl

**•*"'" 1 — ——l«l l»l
i’R«> in :tuhi Hiijw 

Az uJ olcsó váratnia ítlieíövé teszi önnok i 
az osztrák árok eWrcyös behozatalai

^nvrr

(Tavaszi vásár 1225 március S 11-ig)
Egy választók MHíWrtl Állam

* 
120.000 bevásárló közül 70 államból 

2S.OOO KlUIOltii
jelentős ármérséklés az osztrOk uasrptakoB

★
Határátiéiiés 15.000 o. W-ás (0.25 tfoltar) útle
vél vizumbélyeg előzetes megváltása ellenében

Fölvilágositást nyújt a

Wton VíJ.
és a tiszteletbeli Jc<-j>vi<-k Budapesten:

Ausztriai követség. V, Akadéiuiu-iitea IV
Bcbenkcr ó, (,'o„ V. yádor-ufea 2'í
László Gy. A., V. Vilmos császár :it. 12
Idegenforgalmi és Utazási Vállalat. RT. V. Vigadó 
Angol-Magyar Iliink RT f.olija, I, (>’ellérl-tér l
Angol-Magyar Búnk RT Jlékja. VIJ, Erzsél t körnt. 18-15
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

tudja, hogy ki volt az a két elegáns dáma az 
„Ezüstlakodalom" premierjén a Vígszínház 
igazgat óság i páholyába n ?

— Éppen, kérdezni akartam. De csak az első 
fölvonás után érkeztek. Külföldiek talán?

— Dehogy külföldiek. Gróf Andrássy Gyu- 
láné és a nővére, Vay grófné, akik elküldték, az 
inast, hogy váltson számukra két jegyet az 
első sorba. Az inas pedig két első sor támlás
széket váltott nekik, ami a 18. sor zsöllye után 
következik. Miután a grófnők rövidlátók, kép
zelheti, milyen kellemetlen lehetett nekik a do
log. No, de egy sasszem ii, délceg, népszerű mél- 
tóságos már az első fölvonás alatt észrevette 
őket és miután a fatális jegyváltás körülmé
nyeiről tudomást, szerzett, legott elmondotta a. 
dolgot .lábnak és Koboznak, akik természete
sen készséggel ajánlották föl helyüket a páholy
ban a grófnőknek, akik hol könnyezve, hol mo
solyogva élvezték végig a. gyönyörű Géraldy- 
d.ai abot.

— Mit szól hozzá, milyen szép?
— Erről a másik hasábon. Itt csalc Varsányi, 

Gombaszögi és Kürti Parnasszust triászának 
hadd nyújtsam át a lélek, meghatott hódolatál. 
Ahogy Varsányit nézi az ember, szinte azt ál- 
módja, hogy ez a csodálatos színésznő kiemeli 
az elmúlt, tizenöt esztendőt az életünkből, és a 
tényt réröl szétfujja a levegőbe, mint a port 
ragu a pihét, mindnyájunk életéből kigyógyitja 
az elmúlt tizenöt esztendőt, mint egy rossz ál
mot és mi tizenöt évvel, fiatalabbau újból ott 
ülünk a Nemzeti Színházban, amelynek színpa
dán Jászai, Márkus Emília és Alszeghy Irma 
reprezentáltak, vagy a kakasülön szorongva, 
visszafojtott lélegzettel hallgatjuk a. vérző Dú
sét, vagy a fiatal Susanne Després-t. A mai ma
gyar színházi viszonyok meg összehasonlításra 
sem adhatnak alkalmat, ha erről az asszonyról 
beszelni akarunk és ha a művészetéről — amely 
ragyogó érettségében, ellenére annak, hogy ösz
tönös, mégis oly öntudatos -—, valamilyen meg
állapítást akarunk leszögezni, ükkor azt kell 
mondjuk róla, hogy olyan egyszerű és olyan 
leheletszerüen finom, mint amilyen író 
Flaubert a. „S zenéi mcntálizmus iskolájáé
ban, Gombaszögi. Bejön az első fölvonás
ban az érett asszony sugárzó érzékiségével, 
mint egy virágzó almafa és az utolsó föl
vonásig — amely között alig néhány hónap 
telik cl — keresztül kell mennie azon a 
csodálatos asszonyt metamorfózison, amellyel a 
legforróbb nyárból egy mosollyal, egy mozdu
lattal, kiábrándulva és egyedül maradva, egy 
deres, zuzmarás őszbe bágyad. És hogy ejtsem 
ki Kürti nevét — aki egyenes utóda ezen 
a színpadon a Nemzeti Színház nagy tradíciói- 
nak —, miiyen hangsúllyal, hogy a meghatott
ság és a hála forrósága ne kisebbítse a szív hó
dolatát. Micsoda erő feszíti vállairt a ruhát cs 
milyen imponáló mégis a nyugalma, mérséklete, 
egyszerűsége. És milyen sikerek várnak reá 
ezen a színpadon olyan szerepekben, amelyek
ben majd az ő szilaj magyarsága, vagy az az 
izzó heroizmus, ami az izmait, a piciiéi, da
gaszt ja. érvényesülhet. Egyszóval: tökéletes du- 
rab, tökéletes előadás... Még az epizódszereplők 
is, a cigány fekete kis Orsolya Erzsi, az első 
szép és komoly sikerét arató Dénes György, a 
magái ügyesen szervírozó, szlnle-szinte francia 
Székely Lujza és a. friss és kedves Földényi is 
kifogástalanok, Bródy Pállal, a világ legfiata
labb rendezőjével együtt.

— khm, khm.

... bocsánat, köhögtem.
— Ilói itt bizony egyebet nemigen csinálhat, 

mert ezt a. darabot vem magának adták elő, 
kedves ecscm. És bár a nagy siker miatt egyál
talán nem volna prcss.zánzs, Jób Dániel ma dél
előtt megkezdi a „Nju" próbáit. A ,Njt>." testet
len helyen, egy nagyvárosban játszik, hogy ez
zel is jelezze a darab tulajdon képe ni lényegét, 
amely egyszersmind tan'alma, tendenciája, sőt 
mtifájmeghatároiása is — tudniillik: „egy asz- 
mony tragédiája", illetve — minden asszony 
tragédiája. Kürtinek, van remek szerepe benne, 
Darvasnak, Lukácsnak és Szerénynek. Három 
tol vonás, amely csupa, kis képből áll, tehát 
nagy technikai, fölkészültséget igények Ter
mészetesen Jób rendezi. Készül azonkívül a 
I lg Ibsen .Mire mi halottak főitámadunk" 
cimii drámájává is. Ez lesz Kürtinek első, 
igazi nagy szerepe; a darabot a színház nem 

szánta rcpertoárdarabndk, hetenként csupán 
egyszer szándékozik majd előadni.

— Óriási.
— Most már láviratstilusban. Ma. Utoljára. 

Kiss Feri, Király-Színházban. 11 óra után már 
újból a Nemzett Színház tagja. A jubileumi 
előadást egyébként végig Kálmán Imre diri
gálja, akinek ma este lett volna Kopcnhágában 
a premierje, tle. lemondta azért, hogy a. száza
dik előadási Pesten eldir igái hassa. A holnapi 
százegyedik, előadást énekli először Király 
Ernő, aki hosszú idő óla most lép föl először, 
újból magyar színpadon. Ami pedig az Unió 
lobbi színházait, illeti: a „Fej vagy írás" és az 
„Altona" továbbra is jól megy, úgy hogy egyik 
színházban sem kezdtek még aj darabot pró
bálni. Egy bizonyos, hogy Titkos Ilona. akinek 
most kellett tolna szabadságra mennie Parisba, 
a Belvárosi. következő darabjában, nem vesz 
részt, négyhetes pihenése (dalt Makay Margit 
fog föllépni, és pedig Dévai: „Beauié diable"- 
ában. Elfogadta ezenkívül Bíró Lajos „Asz- 
szonyi lelkek" cimii három föl vonó sós drámáját.

— Römök.
— Na és egy szól a Sebestyén Ugari komikus 

esetéről. A tehetséges, fiatal karmestert oldalba 
lámadták, abból az alkalomból, hogy itthon is 
eldirigálta a „Pillangókisasszony"-!. Nyilván 
azt hitték, hogy itthon akar maradni, holott 
ez eszeágóban sc,m volt, meri külföldön remek 
elhelyezkedése, van, sőt: már vissza is utazott. 
És még egy szót a. kis Faragó Gyuriról, aki a. 
Corvin-Színházban „A Pál-utcai fiuk" Neme- 
csek-jét játszó. Remek kis színész, jobb még a 
bálványozott Jackic-nél is. Mindenkit meg- 
r lkat ott...

— Na, és a pletyka!
■— Két ifjú, mágnás, mindketten ugyanazon 

történelmi név viselői, csütörtökön éjjel egy 
bájos, de művészi szempontból jelentéktelen 
súlyú művésznőt kisértek haza automobilon 
egy étteremből. A robogó autó az Eszterházy- 
utca közepén hirtelen megállóit és a kei szang- 
vinikus gróf kiugrott belőle, majd kabátjaikat 
a. járdára dobva — nyilván amerikai szokás 
szerint, mind a kettő járt ugyanis Ameriká
ban — szabályos böx párbajba kezdtek. A 
művésznő a. kocsiban eleinte sikoltozni kezdett, 
majd amikor látta, hogy kétségbeesésének 
vajmi, kevés az eredménye, egyszerűen tovább 
hajtatott. Lehet, hogy az urak meg mindig 
püfölik egymást azóta?

• A l ovinni OperctLszínlinzhan nógy . c>e-; szeuieluek 
a ..Hulló. Amerika'." < anu revu clőkoszulcteinek. 1 önt. • 
kcu tartják meg a premiert, amely a maga iicnicbcn 
páratlan sjnhúzi esemény lesz Oly n.®8>’,'F' 
•i revü iránt, hogy vasárnap délután is adjuk u ..Iliim. 
Xiik i iká"-t. (Rendes esti helyarak.) A premierje, elő- Jcífyxett jogfrkot legkésőbb kedden déli£ tartják huni.

Király Ernő a „Murlca irrófii(J“ 181-lk előadásán, ked
di n kezdi pieg párutlun érdek lödénél vart > endegjsti k i. 
a, KUrály-Szlnhíúban. legkésőbb és kguugyobb művészi 
diadalainak színhely ér.

\ „Fej vagy íriw" második hete. Lakatéj la.-zhi szeu- 
Záciosan mulatságos pesti komédiáin doniltial.ia a Bellii- 
ío.-í Színház jövő mii-orut i-. A „lej vagy 't.i- . .im 
bravúrom szinpudi technikájúval ex szcllcmess -géiel a> hV 
különb francia vigjulékokku! ve ekedilr,. kedden < t „n - 
i „II. péuteken é. vasárnap eiu- kerül i-ziine ízen a 
mindannyis.-.or Titkos Ilona. Me-zanis <.Izn. h.us. ..h m . 
Kertész Dezs<>. I.'ubiiiyi. tnirdenyi, Z. Hnhnel Aranka ia- 
gvogó együttesben. X hél. többi esfejeii a ..Ki ba iája 
v-igyok <n" a szezóu )egmulatsugr>snbh Iránéin bohózata, 
v'a^írnnp délután pedig Szenes Béla péklutlaiml mp-zt-r,. 
vig.lntéku. „Az <,l.i«z asszony" megy.

* A Marlen grófnő" a IMO-lk előadás büszke Jubilvumát 
ünnepli’ hétfőn a Klrály-szinházbaii. Kálmán Imre világ- 
ünnepli hétfőn Király-Szlnliázhan. Kálmán Imre világ 
együttese: Lábuss .Im i. X mily Hmm. Palm.-iy Ilka. Kiss 
Fcroue, Rótkni. Latabár. Vendrcy, bzirnmi, l.asko lep tol.

‘ A .,Postás Katim" 50-lk előadása hétfőn, február 2-án 
le-z. Zerkovilr.- Hurmatli loguépszeriibti e» legvidámabb 
operettje termószetesen e héten is niind'-u e-.c szerepel n 
lJli'h:i Lujza-Szinház műsorán.

A hölgyek jelszava: 
vásároljunk

KLEIN ANTAL
dfivatás*uházában

IKirály»wtca SS (Akácfn-u. sarok). |
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* Pesti lakodalonh Hogy mi a Géraldv-durao 
bikeréuek a titka! Emberi hangon szótaiak a 
színpadról végre! /’icryeaeríkjn, gyöngéden, bzív- 
höl és nőm zsebből. Ennek n szer/mnuk íro- 
dalml dekadenciája mvgriaristottM, elrontotta, 
kiábrándította a publikumot, a magyar szin- 
pad tónusa clzüllötl, n. direktor urak elárul
ták. megtagadták, kijátszották nemcsak a 
múlt, de a közelmúlt e'/xip tradícióit, is. Paul 
Géraldy .színmüve, olvasva, vagy akár regény
nek rlképzehe, tiszta, művészi, nemes alkotás 
é.s összemú'i’Vc a mi szinliáói kassza fúróink 
.szándékaival, témáival, horizontjával, pirulni 
kell, kétsógbeesDi azon, hogy mivel etetik és 
áltatják a pesti közönséget. Persze, az ízlésnek, 
költői törekvésnek, ivói szeniérenwek ez a sii- 
lyedésc íiiegőrölte és inegörjitetle a színé.-,ze
két is, akik együtt buktak a darabokkal, vagy, 
ami még szomorúbb, clbódultak a hangádéi 
csőcselék tapsaitól. Már-már készpénznek vette 
mindenki: az igazgató, a szerző, u színész, a 
kritika és a közönség is, hogy aki szinhúznak 
ír, annak el kcll.1 dobnia a műveltség, ön
kritika, magasabbrendüség. irói tisztesség 
ballasztjait, mert minél közönségesebb a mii. 
annál inkább a közönségé. Az „Ezüstlakoda- 
lom“ a bizonysága, hogy a toll mégis csak jobb 
Írói szerszám, mint a. zollstock vagy a dikics. 
Géraldy erkölcsi és anyagi sikere tanulság a 
.színházaknak, az Íróknak, a közönségnek egy
aránt. Fájdalmas, hogy a. depraváció szennyes 
kora a színházat és az irodalmat, sem. ikimelte 
meg és a magyar szinnniirodaloin a tőzsdei 
papírok sorsára került. Ezt az ízlésbeli debaele t 
hiába takarják le néhány színházi képes ujság-. 
gal! Gondoljunk azokra, a színházi szezonokra, 
amelyek a „Bort.“-1, a „Bizánc“-ot, a. „Kará
csonyi álmot", a ,,Tanitónó“-l, „Annuská"-!. 
a ..Liiiom“-ot és a ..Mária An1óniá"-t adták a 
magyar közönségnek ...

* \z. A Honit ". n f.zezón sikci-szenzációja ezen a bélen 
öl'-zör szerepe) ;l Magyar Sziiihúiniir.orán. inég pedig 
kedd n. szerdán. vsü (il lőkön, pénteken és vasáru:,p este. 
I’ Márkus Emília. Bn.ior Gizi, (Portos Gyula. Gannilm. '.ögi 
Iliin. Taruay. Vágó, Simon Marcsi. Réthey. A.bonv i lény.--
< gyültcsc játssza mindannyiszor az ...Xliona"-!, amely
nek szenzációs témája. és bútor földolgozásn ma u. légim 
gyobb tömegsiker Budapesten. A hél többi estéin Drégely 
és Liptói mar fogalommá váll vigjúU:k«tkerc, .. X vörös 
ember" szerepel a műsoron. Vasárnap délután IlMtai 
Jenő romckniiive, „A musamód" megy.

* A Vígszínház jövő heti műsorát, u színház Tbgii.iabh 
szenzációja, az ..Ezüsi lakodalom" dominálja. Kedden, <-mi 
törtökön és szombaton a ..Délibáb" kerül színre, a. többi
< stén az ..Ezüstlakodalom". Vasárnap délután n „Tükör
folyosó" szerepei a műsoron.
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a nagysikerű műsor 
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Lingauer képviselő szerint 
a szombathelyi püspökvár és a 

legitimista kastélyok 
rendőri megfigyelés alatt állnak

(.1 ludúsilójálúl.) A magyar legitimisták ügyei
ről jól informált Lingauer .llbin képviselő lapja, a „Vas
várul egy e“ liivja föl a figyelmet a magyar hatóságok 
részéről a legitimisták ellen tett, illlltólagos intézkedésre. 
Azzal kapcsolatban, hogy egyes'bécsi lapok gróf Sigray 
.Intal, gróf Czirdlty József és Mária Térfala főherceguő 
hóéul tartózkodáséból készülő legitimista puccsra követ
keztettek, Lingauer lapja ezeket írja:

„A magunk részéről végtelenül különösnek 
találjuk, hogy az osztrák szocialisták rém
híreit és meséit a magyar hatóságok nagyon 
is komolyan vették. Ezt talán mi sem bizonyítja 
Ánkább, mint az, hogy

a szombathelyi püspökvárat (gróf Mikes 
püspök rezidenciáját), valamint a vasi és 
soproni főúri kastélyokat a rendőrség erős 

megfigyelés alatt tartotta,
de szemmel tartották a legitimista politikusok 
minden lépését is. Ezen a téren annyira men
tek, hogy maga Nádossy országos főkapitány 
adta ki az utasításokat."

E közleményre dr. Ferenczy Tibor szombat
helyi kerületi főkapitány nyilatkozattal felelt, 
amelyben elismeri, hogy

..lia ezek a hírek a valóságnak megfelelné
nek. a hatóság akkor sem ismerné be azok 

valóságát

és igy a hivatalos cáfoiat azok előtt, akik haj
landók ezeket a híreket elhinni, túlságos 
súllyal biriri nem fog“ — mégis kötelességének 
tartja a cáfolat kiadását. Kijelenti a kerületi 
ikapitány, hogy az említett legitimistáik meg
figyelésére sem felsőbb helyről, sem az ő részé
ről intézkedés nem történt, mert arra, okot nem 
látnak. __

A sörfőző 
emlékkönyvébe

Mondják sernek is a sört, leginkább a vörös- 
bajszu emberek, akiknek bajsza megfehéredik. 
habjától. — Nőnemű lényeket sohasem övezett 
elragadtatással beszélnek róla a vidéki lcuglizó- 
bán, ahol még mindig divatban van egy lökésre 
kilencet, ütni. —- Hordójának puffogtatásáról 
ábrándoznak', mindazok az emberek, akik keresz
telőről, lakodalomról, halotti torról vagy a min
dennapi élet egyéb fölkinálkozó ünnepélyeiről 
jönnek, amidőn már annyira telcitták magúkat 
borral, hogy a fejüket sem merik meghajtani, 
nehogy kiloccsanjon torkukon a bor. —t Vá
gyódnak. utána a farsang járók, amikor már túl
adtak minden bolond ötletükön és az az úgy
nevezett ex-korhely, amilyen minden városban 
akad, a kabátjánál fogva húzza vissza a cim
boráját: Még egy pohár sört megiszunk itt a. 
sarkon! — mondván.

*
— Hát azokra, a kedves, emberekre emlék- 

szünk-e, akiknek az orvos ur eltiltotta a terje
delmes boritalozást, ugyanezért orvosságként 
sört hozatnak poharukba. „Nem szabad bort 
inni" — mondják bizonyos rezignációval és a 

világ legnagyobb szomorúságával emelgetik 
bajszukhoz a söröskriglikct, amíg titokban 
egyet-kettőt engednek a mcllénygambon. —< 
Hát a békeidők legendás hőseiről tud-e manap
ság még valaki, amely legendákban fogadás 
köttetett bizonyos számú virstlipárok és ki
mondhatatlan számú, söröspoharak tartalmának, 
az elfogyasztására! Nem hallottam, hogy va
laha. elveszítette volna valaki a fogadást, sőt 
inkább halála napjáig nevezett ember maradt 
a nyerő, akit kellő tisztelettel fogadtak minde
nütt a. vendéglősök és csaposok: hátha megint 
a becsületről van szó, amikor a söröskrigli ko- 
kopogni kezdeti az asztalon?

*

— Nézzétek meg azokat a Irofeumokal, ame
lyek itt-ott még manapság is diszitik némely 
belvárosi vagy budai kocsmák sarokaszlalái 
fölött a falai! Mit gondolunk: talán valamely 
háborús emlékek ezek? Dehogy, dehogy! A régi
jó békevilágból maradott diadal jelvényei 
valamely asztal társaságnak, amelynek tagjai 
azóta tán maguk is elmentek komlónak, hogy 
belőlük sört főzzenek. Vicclap-szerkesztők éllek 
meg abból, hogy a, polgárok a sört szerelték, 
fejedelmek maguk állítottak föl sörfözőket, 
hogy alattvalóik békességben legyenek. A sör
fogyasztás mennyisége mindig pontosan meg
mutatta. az idők állását, anélkül, hogy a törté
nelem könyveihez kellene nyalnunk. Akkor 
volt a legáldásosabb a béke, amikor a polgár 
a legtöbb sört fogyasztotta, És az a sör, ame
lyet Magyarországon főznek és benne öröme 
telelt már nagyapáinknak és egyúttal mindig 
fokmérője volt annak, hogy mennyire lobog 
az országban a sovinizmus és nemzclbecsülés. 
A magyar földön termeti komlónak sohasem 
kellett szégyenkezni a külföldi komló előtt.

Krúdy Gyula,

BAKUKOR.
NAGYSZERŰ

EZKSTtlllUKI
Alkalmi ajándékok, diszlúTgyak és 

evőeszközök dus választékban, g y á r i a r b a u
Sc It. I e. if c r eziislárayijár Túzine^tcaíi

Magyar Agrár- és Járadékbank Rt. 
vetőmagosztálya

Budapest, V, Nádor-utca 16. — Telefon: 72-91 
sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz a legmagasabb napi áron lóhere-és lucernamagot 
és egyéb gaziriasógi magvakat

Mintázott ajánlatokat kér

X Kizárólag príma 

porosz szenet 
kokszot 

tűzifát, faszenet 
fuvarban és vagontételbcn legolcsóbban szállít: 

Gáspár Fülüp M“%‘r5£ 
Telefon: 4-88, .19 W, G8-Jl

FRACK ÉS SMOKING
kölcsönnái, clodós. NEUMANN ÉS FORGÁCS 420 

ssabóUslat, OohAny-utcu W

Angol bőrbutorok 
és ebédlészékek 
kényelmes formák, csak jómfnd- 

ségü kivitelben

Kendi Antal 
bffrtMjtorlparoB

Budapest IV, Sommelweit-nloa 7

csakehéten!
Kirakatainkban főitüntetett 
rendkívül jutányos árainkból

Flanell, zefir, delén és minden
nemű mosóáruk vásárlásánál

Szövet, selyem, bársony, 
továbbá harisnyák, kesz
tyűk vásárlásánál....

Férfi- és női kabátok, 
aljak, blúzok, továbbá 
szövet-, selyem-, mosó
maradékok vásárlásánál

0-Ot

0-ot

a vásárlás végösszegéből 
készpénzben visszatérítünk

FENYVES DEZSŐ RT
Calvin-tér 7, Koronaherceg-u. 8, Károly-körut 9, Károly-körut 10

Mintákat kívánságra készséggel-küldünk

*
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Miért JárjáK Európát az amerikai tlimemherek?
Amerikának színészek kellenek és ötletek — legnépszerűbb színészeik minő — európaiak

Cl Reggel munkatársától.) E boton öt uapig Dudnios- 
trn tartózkodón. Mr. Sámuel GoMuun, az amerikai First 
\ationaleb\mgyür elnöke, aki különösen az európai film, 
gyártásról mondott érdokos dolgokul A Rcggel-nek. Mr. 
Goldwyn síorlul

szoros kapcsolatot kell teremteni az amerikai és 
az cnróput filmgyártás között,

inért a francia, a nemet, az olasz, a magyar művészi 
/•oninlitaishoz tőkéiéire technikai fölszerelést é$ nug?- 
szerű lehetőségeket nyújt o; amerikai tőke.

—• Magam is itt születtem. Európában -- 
mondta Mr. Goldwyn — és Behinti The Screen 
című könyvemben részletesen irtani arról, 
hogy az amerikai filmcsillagok legnépszerűbb
jei és legtehetségesebbjei európai származá
súak. Csak pár név: Chaplin, Collen Moore 
angolok, Pofa Ncgri német, Adolph Mcnjou 
francia.

A legzseniálisabb eniápai színész azonban 
Emil Jannings, akit az United Artists-tól 
a Wanner Brothers-lg majdnem mindegyik 
amerikai filmgyár le akart már szerződ

tetni.
„The lasl Man.“ (Az utolsó ember) cimii leg
újabb filmjének amerikai bemutatóján magam 
is ott voltam a newyorki Criterionban. Csodá
latos ez a film! — ezt túlzás és elfogultság nél
kül mondhatom. Amerika nem igen szíveli még 
a művészien földolgozott európai filmet sem és 
bizony szópitgetés nélkül elmondom, hogy az 
Amerikába került európai filmek legnagyobb- 
része úgyszólván, csúfosan megbukott,. Annál 
nagyobb, érdekesebb eseménynek számit „Az 
utolsó ember" és Emil Jannings szenzációsnak 

a

mondható amerikai sikere.
— Most, hu visszafelé utazom. pár napot 

újból Berlinben leszek, ahol időm cgyrészét 
Janninffs-szal töltöm. Nagyon örülnék, ha, 
Emil Jannings-ot cgy-két film föszcreptN'.ek el
játszására Amerikába, vihetném. Ez a színész, 
aki annyira művész és ember egyszerre, aki 
arcjátékával a fájdalom, a fölény, az öröm, fi 
szenvedély száz és száz változatát tudja meg
eleveníteni úgy, mint, senki más — ez a művész 
a legnagyobb attrakciót, jelentené egy ame
rikai filmgyár részére. Egészen biztos, hogy 
pár film vtán neve vetekednék, Chaplin vagy 
Douglas Fairbanks népszerűségével.

A legnagyobb perspektíva áll az amerilcai 
töke cs az európai, film írók, filmszinőszek 
együttműködése előtt.

Az amerikai ül ni gyáraknak ötletek kelle
tlek és jó színészek!

Ötletekért és színészekért járjuk Európái. „Az 
utolsó ember" nagy művészét, Jannings-ot na
gyon szeretném Amerikába vinni — és hu nem 
tudok megállapodni vele, akkor műtermet bér
iek Berlinben, rendezőt küldök át Európába, és 
itt, csinálok .1 unitings-szal filmet. Egyébként 
Budapesten is akarok filmet csinálni, és erre 
vonatkozóan már megállapodást is kötöttem 
az egyik 'magyar filmgyárral.

Mr. Goldwyn, amint visszaérkezik Ameri
kába, jdekíildi embereit. Európába, hogy egy 
Olaszországban, Németországban P; Magyar
országon készítendő filmben megtegyék a szük
séges előkészületeket. (v. a.) 

szerelmi életének perezif lazsál adja ». kötelező 
anyasággal. De a ma szerelmi életének igaz* 
sága a két végletet, képviselő „Menscb Pctor 
cirkusza'* és „öhagysága. nem akar gyereket** 
cimii regény között található c'y ezt mestert 
tollal nőm kisebb Író, mint Morcéi Prcvoxf 
rajzolta meg Félszüzek" cimii. világsikert 
aratott regényében.

Milyenak a leányok ebben a korban* < zf a kérdést 
tárgyalja Prevost a regényében, igaz, mii vésőiéit el és en
nek a nagysikerű regénynek ;< nyomán készült el az n 
pártol filrv. amelynek pénteken volt ■ < bemutatóin, i;::gy 
Sikerrel. u Koj/af-Jpo/Iöban. Ternn'-zeUvs és nem _j£-he(. 
ceodiUkozai raj ti, bog)- a bemutatót és ezt követő 
előadásokat 'zsúfolt nézőterek izgulták végig. Ami azon
ban egyformán szól n. ténm érdekességének és a. páriái 
filmen szerepló filmművészek grandiózus alakításának. 
Különösen a két főszereplő: Gábriel. Gtaronnu Ger- 
maina fontain alaki tű mi marad sokáig kedves emléke a 
közönségnél.

A ..Fél.’züzok" előtt eg.v bájos Coa*7ow«e 'fal madgr. 
film, a „Don Juan kisasszony" került bemülatásrn.

LepUzei&n fűm a tőzsdéről
.í tókrdrt •manayrSg nem nagyon okoz örömei az r.m- 

t.t.rrci: sehol n világon, de legkevésbé Pesten. A kon- 
innkturrtkuttk vége van, n i'.-apósf, amit konjunktn- 
rák mnlása tejünkre zúdított, még nem hevertük ki. de 
meghalni sem tudtunk az összeomlás súlya alatt. Nem 
nagyon sok okot találunk életünkben a nevetésre, annyi 
bizonyos. Mull hét óta azonban mégis vigasztalást <!« 
derűt, hozott a tőzsde szegényes pesti életünkbe. No, néni 
szabad tévedésbe esni, nem n pesti tőzsdéről vau szó, 
nem.

A tőzsdei derültséget Buslcr Kcaton, a jég
árén skót hozta be. Pestre. Mert, sok tragiko
mikus kaland után már a tőzsdére is elkerült 
h jó Buster Keat'on, aki itt aztán éppoly sze
rencsés, mint akkor volt, amikor a szerelem 
miatt jutott bajba. De persze azért mégis 
jóra fordul minden a végén, úgy, hogy a kö
zönség derűjét semmi sem zavarja meg,

Buster KoHton melleit még egy ellenállhatatlan víg
játék szerepel Budapest reprezentáns mozgószi ti házában, 
o. Corvin Színházban. Ennek u második Orion-vigjátók- 
uak ,..Ve Iónt/ féllékcvy" n ciino ós fiola Duna játssza 
;i főszerepét. Tulzúe nélkül megállapitbatjuk. hogy a 
Corvin Színház vígjáték műsora a legnivósahbak közül 
való ás humoruknak a íngskótabb közönség srni Ind el
len 1 ál 1 nI. így történik, hogy a zenekarba még egy 
orrhe-fer avatkozik be: a közönség harsogó kacagára.

Ahol örök a hú...
— Joe PexKins —

A sűcc lobban: udvarolni kc.d.
Rln-Tht-Tin niort édet. meghatni

Viszontsrerclmct vágyó étákkal esd 
Alhtka fotdjén, hot örök a hó.

Aí/jska földjén, hol a föld fehér, 
RiK-Tin-Tln szive favatzoá meleg 
Csókolni híd, örülni, sírni, 
meghatábban, rsint 03 emberek.

Komor vadászok, gazltckeik leösöft 
Rin-Tin-Tín törvény, erkölcs ás a hit? 
Knge.srtel, itfl! S könnyel öbvőröit 
tragédiában: sorsot alakit!

Alaska földjén, hot nem ég a nap: 
Rin-Tin-Tin most kesergő, bánatos, ■ ■ 
sárlödöttcn bús hómeiön halad, 
de a gonoszra, nn'gis rátapos!

Azltin tovább a hámcxölc felett! ..,
Az elhagyott, családhoz sompolyog.
a. ősi törzsl'.ü:, honnan ö eredt,
hol: ritkább a könny, mint a mosolyok!

De vágya, ismét, ujra fehríkolt
-v felébred- benn' a kulluriinludal!
Felejti, hogy a bánt ódát mf i>o?l 

csaWdpsfrf! a bá' után kutat,

hot srercttík ás ö is szeretett'

♦
S.~inka:i fircmlcrs. onibamenó sikere volt, póiifckeu a 

..Rin- Th>-Ti>r'.ft\vj hómulatójiiuak a Kamin óban. Az 
Akaskábau já.traól’ó pompás filmregényt pazar színpadi 
rás:: elör.te. meg. Móni láttuk mák Ijazán. hop.v ar. ame
rikai öi.let.in < - színpad és film cf/yült milyen belát-
hatatlan jövője vau! Sálory rnüve.-tiesou f< rx-czűi- incj 
azt a tökéi éta*, illúziót kellő s:.íuj>adi díszletei, amelyen 
kengyel István és Pallós Tivadar hangulalOH, zenés dra- 
molettjc kercta-ben S:okolay Ol'i, a Fővárosi Operett- 
-z.inház mii vésznője, Takács Árpád operaénekes ép S:óler 
ídrienne. n kis gyermekpriinulonnu léptek föl zajos si

kerrel. ,-f haf<isi)!>, kis vgyföíetmdsosnal' is beillő jelene
tet percekig íapsolla a publikum.

Maga a film is a. legnagyobb, legteljesebb 
sikert aratta. Könnyes szemek, majd mosolygó 
arcok és izgalom tói feszült várakozás a néző- 
tóreu. amelynek közönsége lelkesen ünnepelte 
Hiu-Tin-Tiná. Ennek a zseniális kufyuszi- 
nésznek a sikere vuloban kivételes siker — 
büszke lehel rá a Kamara és n Sfar-filmgyár.

eu kúszUlt Káinon Novawo uj hímje, 
ahol leu!or*’úhh a szerelmi

Az epyi'iililó táján, ahol közepeuronai ember 
szám ra szinte elviselhetetlen forrósággal éget 
a. na] : lüzcfubb a vér és lékczhcii lh itvbb U 
•pereim!, szenvedély. \rabiára pedig f"ljes 
tűzzel iiull,-inuk a nap égető sugár.li. 'l'eriiiésze- 
1es lemi.f, hogy forróbb a, szivekben és er ik- 
oen :i vér. természetes, hogy égetőbb, elv’sel- 
heteí I'uebh a. xágy, amrdosóbb a szereb'tn 
utáni sóvárgás.

Az arábiui .szereiéin tomboló erejét, kínos 
soví.rgúsát pedig még nem állították plasztiku- 
.sabbun, szenilrltotőbnuTi és ignzabb művészei- 
’* ' '‘iirópai ember elé, mint ahogy .. I- arab" 
cimii IíJdj húzza ide, hozzánk, buja, poiepús 
kelet' csodái'ak.

A fihu csak részint készüli, mii taromban, nagyrészo 
lúnylugreou Arábiúbau jáf.sr.ik, inÁr nzórt is. hogy a 
usoda-szőko Alic.c Terry és méltó partnere: Romon No- 
varró annál könnyebben beleéljék magákat h. szerepükbe. 
A valóságban adja Arábia életét a nézőnek ez :i film, 
amelyet a mai kor egyik legnagyobb mozirendezője: 
llcx fngram rendezett nr, ő sajátos, utolérhetetlen mii- 
végzetével.

Szerepel filmen még egy kis arab gyenuok is. akinek 
külön nevezetessége, nagyszerű ssinctzi kvalitásán kiről, 
hogy jóbarátja a világhíres ki« inngdsatárnalc .Tackie 
Congannák. A finn bnmntaWJn-é hétén lösz a Corvin- 
Sainhátban. A nagyterű vilógatrekciót az Or»o»»-film- 
gyrir hozta Budapestre.

A híres írúlas falú — tűmén
Pénta.k n mntatták Ki az Ovtnla é$ Cortő mor^ószín- 

színhazakban Manfre-d Noának, a jelenleg Budapesten 
tartózkodó nagy német filmrendezőnek két. reodálatos film- 
époHzát, atnelyekbcu a régi görög korok varázsa eleve- 
nedik uxig. A „ffelrna elrablása" „Trója pusztulása" a 
két fllménosz címe és bár meséjük egymásból sarjad, 
mindkettő, külön-külöu. önmngáhaii is egységes cgéwu 

Hel.-ua. Páris és Achilles c. két íilméposz főhőse. A 
mitológiát mw körülöttük bonyolódik, ük állanak az 
éposz központjában. Ok a nagy drárun mozgatói, a 
mondabeli hősök, akiknek u»gy tettai'k szinte kívánko
zott addig is mór a nagyszerű technikával dolgozó öbn- 
színpadra.

Manired Noaó az érdem, hogy ezt fölfedezte 
és meg is valósította. Láthattuk a görög hajó
híd impozáns fölvonulását, u monó'tniózns, hat 
emeletnyi magas, híres trójai falovat és Ho- 
méros Iliusút uem a nehézkes nyelvezetű, fel- 
b-ngös versekből, hanem a szemet és lelket 
egyaránt, gyönyörködtetó, gördülékeny menetű 
és ragyogó szépségű filmből élvezhettük.

/■;</>/ Darclca igazi ,j.zép“ Jíc-lonu volt, akit kinetikus 
-r/pségc és fenséges alakja színt-o prnoeeztínált erre a 
swrcpro. Párisi U'lodímir Guidarou: alakította, mig 
AiJiilhv, szerepében Carln Ald.mil lultuk. alánok nőm- 
csak hntalnias irmai, honom pompás játéka is nagy 
hutást i.-fltotl. Prinmos királyt. Albert Stelvrück. H'cc- 
iort < r.rl de Vogl személyesítette iurp. A’sikos. o Jós 
szaropében Albert. Unssnrmnns remekelt. _ ,

\ nagy siliort aratott illír* zseniális ronrlezóje yfc.i-fred 
.Vica, Oninjábati személyesen is föllépett, ás szellemre 
<lofidAfíban leplezte le n filniKószif'-s bősz >rkánykonyhá
jának titknit. F.lö.adii?.it sz.-l ni tahin szór szakította meg a 
közönség tomboló topsvibarii. A tlbn n. 57vd>'i/:»-fitro- 
vállulaij-.

A mesil íMvöH íüíroje a ,.Fé!s#öze.lk4‘
Amíg a \ iJ/ieo i élünk. ö:‘"», incgoldatl;-a» ■ ■■* mindig 

érdekes probléiiin mariul «*áinuiil;ra a u*>. ,;.k:i'.- leány,
akár .asszony. A velük k.'*pcsoliif.ban lezíjló t.ovt»'n'-'»ck 
<s nemükre vonatkozó njng;-.ilapitír ok mindig Ízes j*ik3.n- 
térihkknl vainmk fiirzec-^ve é* Iry kifog'h it-ittan a:- 
iráiitni: való érdeklődésüuk.

Vauiét híres „öiiagysdga nem akar gyere
kei" cimii regénye realisztikus meglátásával 
ezer érdekes élményhez jnífatoll. bennünket, 
(ísakugy, mint slagé Madelung nagysikerű 
lui’.nkú.iii, awolyböu ez író a. forr.níuliHi állam

A iiWZGOföíÉP-OTTHON nayiysBkerU attrakció műsorai
u -r»_-iHT>r«n ll,. L_ najiti .ti iww—Himj-i i . T‘~ ,—r .p—_—

Sarcon asszonyok 3 arany 
nz amerikai FOX brnvnrl 

CWioo use?Bs és Corinne Grlfffith 
mest@ralakitása

Fául Wegener: a vad, szerelmes íúríi
„Könnyek. sngeid' — izgalmas, de emellett művészileg 

is értékes film. Pufit Wcgcner nagyszerű alakítását kell 
metrósod ülnünk benne. Amint pesti tartózkodása alatt, /•« 
elmondta a kitűnő német művész: valami csodálatos erő 
vonzza a legmélyebb, legkomplikáltabb emberi szenve
délyek felé. Ebben a. Hímjében a vad. szerelmes férfit 
szinte megrázó erővel alakítja. Wegcner partnere ni 
filmjében a. magyar származású fütty Lia, oki kiválta 
fosán szép, érdekes jelenség ebben a szerepében, amely 
pompásan illosxkedlk egyéniségéhez.

„Tartóitasfon le!" — ebben a filmben annyi kacagtató 
humor, olyan nagyszerű helyzctkómikumok vannak, 
hogy a publikum alig győzi kucagással. Az Buierikaí 
nagy burleazk főszereplője. Pil.otti. jóianerőoe a pcwíi 
közönségnek, amely nem először karaj a pompás ké
mikus hatásos mókáin.

A kát elágvrfilmct — az első Gánius-, » második Mit, 
vtarfilm — « heti műsorában a Capltol Filmpalota mu
tatja be. 4

A Pilotti-burleszk batáaos, ötletekben gaz
daír föliratatt Lakner Artúr irta. A két nagy 
film melletti, a bőkezű igazgatóság áldozatkész
ségét. dicséri, hogy Fenyő Emilt, a népszerű 
filmszínészt is leszerződtették személyes föl
lépésre.

ami

Budapesti 
Nemzetközi Vúsúr 

1925. április 18-27.
Rendezi

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.
Európa összes nagyobb városaiban 

külképviseletek
Kedvezmémfes utazás és vizűm 

Lakáskiutalás
Fölvilágositás a vásárirodánál: 

V, Szemere-utcu 6.

az amerikai FOX bravurfflmjo

Előadások: ‘/jl, ’/t6, ’/t8, ’/ilO-kor
V
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Távinat az első oldalon —

Kemény vtaskodás folyt a Bankszövetség 
kardvivö versenyén

Éröl Krausz Simon vándordíját az AngobNagyar 
Bank fölényesen nyeri

(A Reggel tudósítójától.) A Pénzintézeti 
Sportegylctek Szövetsége vasárnap délelőtt és 
délután a Saaitelli-féle vívóteremben előkelő és 
megértő közönség előtt, rendezte.

1925. évi bajnoki kardvivó versenyét,

A őréi Csáky Béla-vándordijat a BKE jofeft 
Oölaránnyal megvédte a leipzigleK ellen 

©rÉí BeMen István miniszterelnök a magyar hokkl-sport fejleséséről
(A Reggel tudósítójától.) A vnroslitpJti Nagyjogén 

szombaton és vasárnap harca küzdelmek folytak a BKE 
rendezésében eldöntésro körült jéghokki-viadolon a gróf 
Csák// Bdlrt-váudordijért. A védő BKE-nok, amely leg
utóbb Szlovonszkó bajnokságát nyerte cl, kemény ollen- 
folc támadt az európnhirü Lcípsiger fi>U-ban. A papír
formának megfelelően n döntőben a RKE és a Leiptíger 
SC találkoztak.

A BKE meggyöngülve állt föl, mert a védelem leg
jobb emberét. Oláh Aladárt lábrándulása miatt, nélkü
löznie kellett. Csapatuk egyébként a következőképen 
áll föl az izgalmas végküzdclemre:

Farkas — Minich, Barna — dr. Lator — Krsmpels P-, 
Krempels B., Kchrling.

A lelpzigi csapat gerince vasárnap is a két Scfeoot- 
burglt-fivér volt és a balszélső dr. Ragenf, aki azon
ban a tuierélyes játéktól sem riadt vissza.

A küzdelem mindvégig rendkívül változatos volt. Ál
talában, de különösen az első félidőben, a BKE volt a 
többet támadó fél, ami az eredményből is kitűnik. Az 
első gólt a 26. percben Kehrling ütötte egyéni kitörés
ből, kél perc múlva pedig Krcmpels P. védhotetlou ütés
sel szerezte meg a második gólt. Szünet után n néme
tek heves ellentámadásba mentek át és sikerült is már 
a 2. percben líeini Schomburgk révén gólt ütnlök, sőt 
ugyanő a 13. percben szerencsésen ki is egyenlített. Ez
után magyar fölény következett. A 20. r»ercben dr. Lator

újból megszerezte a vezetést n magyaroknak, de 8 pere 
múlva dr. Hagens megint kicgyerllfett.

Végeredmény tehát 3 : (!:•).
A grandiózus viaskodást Nddossy Imre országos fő

kapitány társaságában végignézte gróf Bethlen István 
minlaztcrolnök is, nkT A Reggel munkatársának a követ
kezőket mondta:

— Mindkét részről gyönyörű, a végletekig 
megfeszített játékot produkál lak. A viadal 
mindvégig magas színvonalú és lebilincselő 
volt. Mint egykori játékos, mcgóllápithatom, 
hogy a magyar hokkicsapat az utóbbi évtized
ben hatalmasat fejlődött.

A BKE—Leipzigcr SC eldöntetlen küzdelme uian a 
gólarány döntött a gró* Csák y-vándordíj sorsa felől.

Győzött a BKE jobb gólaránya (13:1) révén, 
mert a leipzigiek 18:7 arányban végezték összes mécs
eseiket.

Egyéb eredmények: BKE—MAC 1:0 (0:0). Gólütő
Krempels P. - BBTE—MAC 1:1 (1:0). Gólütő a brilliáns 
technikájú ílnn Kclin és — Neis-er. — Leipzigcr SC—• 
BBTE 6:3 (4:2). Leipzigcr SC—MAC 9:1 (4:0). BKE-
BBTE 9:1 (6:0).

amelyben négy bank képviseletében 14 kvali
tásos versenyző induld. Az előinérkőzések után 
6 teljesen egyenlő erejű vivő került a döntőbe, 
akik közül különösen TVínczos László (Angol- 
Magyar Bank) és dr. Szűcs Géza (Mercur) 
pompás küzdelmek utáu megérdemelten jutot
tak az élre holtversenyben. A megismételt dön
tőből) a múltkori kizárásos verseny győztese, 
Tánczos László. 4:3 arányú vereséget szenve
dőit dr. Szűcs Gézától, aki igy a bajnoki cint 
birtokába jutott. A döntő küzdelmekben folyó 
kemény viaskodást a minimális tuss győzelmek 
és az utolsó helyek holtversenyei is mutálják.

Abajnoki kardvivóverseny egyúttal érdi 
Krausz Simon hat almas és művészi ezüst- 
serlegéért is folyt- A pontozások alapján

a rendkívül értékes vándordíjai az Angol 
Magyar Bank nagy fölénnyel nyeri,

mert a kizárásos versenyen elért eredményei; 
vei együtt 34 pontja van, inig a mögötte álló 
Mercur csak 8 pontot ért el. A vándordíj a 
csapatbajnokság után dől el végleg.

Részletes eredmény:
Bajnok: <lr. Szűcs Géza (Mercur) 4 győzelem. 2. Tán

czos László (Angol-Magyar Bank) 4 gy. 3. dr. l’.tl István 
(Kereskedelmi Bank) 3 gy. 4. Krin Sándor (Angol-Ma
gyar Bank) 2 gy. 5. dr. Szűcs József (Angol-Magyar 
Bank) 1 gy. (>. Bartos Sándor (Leszámítoló Bank) 1 gy. 
holtversenyben.

A tavalyi győztes, Skaliczky Géza (Angol-Magyar 
Bank), az idén már nem indulhatott, mert közben 
professzión ista lett.

Az nj bajnok és a helyezőitek a Bankszövetség, az 
Angol-Magyar Bank. Pénzintézeti Központ és báró Korn- 
feld tiaztcletdijait kapták. Érdekesnek tartjuk megemlí
teni. hogy dr. Szűcs Géza, az uj bajnok, Camilli mester 
tanítványa, mig az utána következők Sautclli Jtalo lovag 
kozoi alól kerültek ki.

A zsűriben Werkner Lajos elnöklétével Glykias Gyula, 
dr. Gombos Sándor, dr. Kovács Andor és dr. Kovács 
György teljes megelégedésre funkcionáltak.

Eötvös Zoltán Hágw&rszftg gyors- 
KorcsWázö Bajnoka 

nűKorGSOl^zóhajnoftok: Járass Pöl és Tóin Gitta 
(A Reggel tudósítójától.) A MOKSz megbízásából a 

BKE szombaton és vasárnap rendezte a városligeti tó 
mesterséges jégpályáján Magyarország gyorskoresolyátó 
bajnokságát.

Győzött Eötvös Zoltán (BKE), akt az 5M. 15W és 
5M6 méteres futamokban elsőnek futott át a célon.

„PYRAMIS**
MAGYAR FOL.DBIRTOKOSOK ÉS FOLDBERLÖK 

KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTARfAEAGA 
BUDAPEST, VI. KERÜLET, TERÉZ-KÖRUT 26/D. SZ.

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

A vasárnapi 5fi00 méteres futam eredménye: 1. Eötvös
Zoltán (BKE) 10 p. 07.8 mp. 2. Körének János (BKE)

és egészség

11 p. 26.3 nip. 3. Knuscr István (Kegyesrcndi gimn. tan.) 
11 p. 33.8 mp.

A győztos Eötvös Zoltán a legkiválóbb all round 
sportférüak egyike, aki az idén Hamcrban (Norvégia) 
és Krisztiánjában készült a bajnoki mitingre.

Eötvösben különösen Hatig norvég tréner bízott,
aki jelonleg Budapesten tartózkodik és aki szerint egye
dül Eötvös „fut" a jégen.

Nitgyarórízág műkorcsolyádé bajnokságaiban a tátrai 
győztes Járass Pál és Tóth Gitta győztek.

Résele/es eredmény:
I. Fcrflmü korcsolyázó bajnokságban győz: Jaross Pál 

(BKE). 2. LApóosy (BKE). 3. Finster (BKE). II. Női 
műkorcsolyázó bajnokságban győz: Tótb Gitta (BKE). 
2. Sticber Sarolta (BKE). <*. Ozorovazky Andorné (BKE).

A finn Nurml éa társai tréningrendszeróről lassított 
filmek kíséretében túrt ■ előadást a Royal Apollóban 
február 1-én Munkácsi Márton hírlapíró, aki most érke
zett hflza Helsinkiből.

Győzött 8 33 FC a III. kér. TVE elleni barátságos mér
kőzésében 1:0 (0:0) arányban. A győztes gól Oláh fizen- 
egyosélxYl származott. Mindkét- csapat komplett, fölállítás
ban szerepelt. — 33 FC II.—III. kér. TVE II. 2:0 (1:0).

Bécsi futball. (A Reggel tudósítójának telefon jelentése.) 
Wack-er—8C Gráe. 2:1 (1:0). Admira—Simmoring 0-;O, 
Ostmark—Rudolfshüge.l 2:1, Internálionale—Gcrmaina 2:0, 
Nicbolson—11 ed 8tar 3 ; 0.

A Magyar Fufballbfrák Testületé sorozatos előadásai
nak befójezésekópon hétfőn oste 7 órakor hivatalos helyi
ségében (Westend) vitaestét rondez. Ekkor az összes vitás 
szabálymagyaríizatok fölszinro kerülnek.

Felelős kiadó: Hóna Ödön igazgató
wVilágossúg"-kőuyvnyomda rt. Budapest. VIIL Conti-u. 4. 

Műszaki Igazgató: Deutsch D.

Kézfertöílenitésre legalkalmasabb a

Láni/i-buíer tartós!
Podmantcsky-utca 27 
Tcréz-kdrut sarok Eyitgatiná

honol ott, ahol a

Diana-sús&opszesz
használata állandó

Ez a csodálatos háziszer az egész világon közismert és 
eltorjedt, mint kitűnő hatású fájdalomcsillapító, be
dörzsölő szer, száj- és toroköblitö. Kockacukorra csep

pentve belső használatra is alkalmas
Kis üveg ára . . . 16.600 K 
Közép üveg ára . , 48.000 K 
Sági/ üveg ára , . 06.000 K

Mindenütt’ kapható

Kérjen ajánlatot a veaér- 
képvlselettöl: ▼, VUtnoa 

caáiaár-irt M. 
Telefon tó-«5

STOEWER
az írógépek királya

wng ■WIR.KDWF—■millig^igi ■ WmWWF—WRWI JIIWJ—l I UH

A közvélemény szava:
„Magyar ember csak magyar sört iszik!

Szent István PortersSr
bármely külföldi márkát föfölmul**

Állandóan friss
belvárosi Sörtöző VIII, Rákóczi-ut 1. 
Dlró Dénes .IV, Vámház-körut 16. 
ÉK JÖZMl VIT, Thököly-ut 4.
Erdélyi Borozó VI, Dalszínház-utca 8, 
Frenrelsz István I, Gellért-szálló.
Keszoy Vince VII, Rákóczi-ut 44. 
Fosai Ferenc VII, Dohány-utca 20.

winkler István I

csapolásbam a következő helyeken:
Postbh Kóroly Vili, József-körut 3.
Pftczer Júnos Vili, Népszinliáz-utca 30.
Patz Ant&l VI, Hajós-utca 31.
Síelúnia Étterein VI, Toréz-körut 15.
Sturm Ferenc V, Berlini-tér 4.
Szabó Lajos VII, Rákóczi-ut 88.
Szt István Étterem I, Alagut-ut<-a 5.

Margit-körut 2.__ ____________ J


