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Uj török-görög háború fenyeget
& Bcons&antinápolyi gör©g gBátffl&rlca JkhfiSaisiiás®

G®r®g-

erszág ©3resitíe]fte a részleges mozgásStásí — ‘OröBcország bs

hatowaü isíitézlsealésekeü tesaj-- Kemal basa Niagarába érkezett
Athén, febiuár 2.
(A Reggel tudósítójának távirata.) A kon
stantinápolyi görög pátriárka kiutasításával
kapcsolatban, ami tudvalévőén diplomáciai bo
nyodalmai idézett föl Törökország és (lörögország között,
a görög kormány ma behívta a huszonöt
éves korosztályt.
Az angorai görög köveiét egyelőre meg n -m
hívták vissza, de ha Törökország nem lesz haj
landó az ügyet nemzetközi döníöbrósegra
bízni.
Görögország megszakít ja :i diploma, iái
összeköttetési és egyél) intvzkodéseket is
tesz Törökországgal szem In a.
jlh: nbt n őriéi. i a:: igalom a pátriárka kiuta
sítása miatt. A hadügyminiszter . állandóan
tanácskozik miniszteriársaivdl (törögors ián ka
tonai helyzetéről. Görögország megkísérli az
ügy li(;kes eliutéz/ s, í, d ■ ha ez nem v»'zet
eredményre. ugy
a legvégső eszközöktől sem riad vímzíi,
hogy
gaii. megvédje. Az. ..Athéni Távirati
Iroda ’ ma hivatalosan is jelenti, hogy a kor
mány elhatározta az 1923. évi korosztály to
vábbi. bentartását. A község-tanácsosok, a világi
és egyházi testületek a patriá.nka kiutasítása
alkalmából országszerte tiltakozó gyűléseket
tartottak. Fölszántották a kormányt és a nem
zetet, hogy kérjen elégtételt. A sajtóban, úgy
szintén
a hadsereg és a politikai pártok körében
nagy nyugtalanság uralkodik.

A páíriáf'káníik egy árai idői
eawSteK az elutazásra
Athén, február 2.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Különö
sen fokozzák az izgatottságot, azok a hírek,

amelyek a pátriárka kiutasításának körülmé
nyeiről érkeztek. A török kormány csak
egy óra időt engedett a pátriárkának arra,
hogy Konstantinápolyt elhagyja.
A pátriárka pénz és podgyász nélkül volt
kénytelen elhagyni székhelyét. Nem elég
szik meg azzal. hogy
a török
kor
mány magatartásával szemben, mint ahogy
szándékában volt, tiltakozó iratot terjesszen a
pápa és az összes keresztény országok püspö
keihez, hanem
ügyét rábi-z" Görögország a kormányára.

PfuIsDan
Haris, február
(A Reggel tudósítójának távirata.) A görög
török konfliktus elmérgesedését mutatja, hogy
konstantinápolyi jelentések szerint Mustafa
Komat basa, a köztársaság elnöke, hirtelen
megszakította utazását és elhatározta, hogy
visszatér a fővárosba.
Kemal már meg is érkezett Angorába.
Hirtelen visszatérését azzal magyarázzák,
hogy
a török kormány katonai intézkedésekre
Részű’
Görögország fenyegető
magatartása miatt.
Athénből érkezett magántáviratok szerint a
görög kormány rendeletét adott ki, amellyel az
1925. évi korosztályt haladéktalanul be
hívja.
A külügyminisztériumtól nyert értesülésem
szerint a görög-török konfliktust igen ko
molynak tartják.

nyilatkozik A Reggelinek a király családfáról
Székesfehérvár, február 2.
(J Reggel tudósítójának telefon jelentése.)
Károlyi .József gróf, Székesfehérvár neiuzotgyiiLéei képviselője, aki október havában csahmjával együtt LequeitiÓbu utazott a szám
űzik t királyi családhoz, ma érkezett, vissza
^'kc^téhérvárra. A Reggel munka társa ma
• oikorest® Károlyi grófot, aki lequeitiói tar
tózkodásáról a. következz)kot mondotta:
— Néhány héttel ezelőtt a kisálltául sajtójá
ban tendenciózus hírek jelentek meg arról,
Jtogy a nagykövetek tanácsa jegyzéket inté
zett a spanyol kormányhoz, amelyben fölhívta
volna a figyelmét arra, hogy Z»7<r királyné
pontizál, Az állítólagos jegyzék említést tett
volna arról is, hogy a magyhataiumk három
tagú bizottságot küldenek ki a királyi csa
ládhoz oh figyelmeztetik Zita királynéi, hogy
ha továbbra is foglalkozik politikával, ugy

cl kell hagynia Spanyolország területét.
Mindezek a hírek teljesen alaptalan, rosszniszemu konolmányok. Ugy látszik, a kisán-

tűnt államai túlságosan félnek a Habsburg
hoz restaurációjától. Kijelenthetem, hogy

a királyné távoltartja magát minden po
litikától.
Február közepén tartom székesfehérvári vá
lasztóim előtt programbeszédemet,amelyben
részletesen ki fogok térni a kisálltául, hajszá
jára. Elmondhatom, hogy a spanyol nép és a
spanyol kormány a legnagyobb szimpátiával
viseltetik a királyi család iránt. A királyi csa
lád egyébként a legjobb egészségben van. Olló
(királyfi áprilin (közepén vizsgázik magyar bi
zottság előtt a negyedik gimnázium tananya
gából. A királyné állandóan érdeklődik a ma
gyarországi események iránt és olvassa a ma
gyar lapokat Szent meggyőződése, hogy lm
nem is hamarosan, de el fog következni az uz
idő, hogy ő és családja visszatérhet, újból az
integer Magyarországba. A-pponyi Albert gróf,
aki most Olaszországban van, pár nap múlva
valószínűen Lcqueitióba utazik, mert a legiti
misták megállapodása szerint, a. jövőben egy
magyar főur állandóan a királyi család mel
lett fog tartózkodni.

A pesti társaság egyik kedvelt gavallérja
Salm Hermán gróf, volt; huszártiszt akinek
nevét nem a háborúban, nem a. forradalmak
ban, de a bolscvizmus utáni időkben emle
gették. Az osztrák származású gróf Szegedről
indult cl, mint a Prónay-zászlóalj egyik tiszti
osztagának parancsnoka és rettenthetetlen
bátorsággal tört előre, egész Siófokig. Útköz
ben végrehajtott hőstetteit az istenadta nép
is ajkára vette és ma ugy él a Dunántúl fan
táziájában, akár egy modern Kinizsi Pál. aki
két-húrom hullát a vállára vetve, járja a
kör-, illetve a fajmagyart. A szeged.—siófoki
hadjárat az elmúlt esztendők véres homá
lyába veszett, nem akadt som lantosa, sem
történetirója. A hálátlan utókor már már
elfelejtette gróf Halni nevét, amikor egy ka
tonai törvényszéki tárgyalás során rablógyil
kosság gyanújába kerül;. Az lig; ■ ■ ,g vád
emelése természetesen nem érheti II föl a
lekötelező modorú gróf társadalmi pozíció
jáig, Salm Hermán továbbra is az a gáncsnélkiiJi lovag maradt, aki volt. Most aztán a
„Világ14 közli a dunántúli fölvonulás hadtör
ténelmi leírását és ezek a. naplószeríi följegy
zések ismét alkalmat adnak arra, hogy Halni
Hermán egyénisége érdekelje a közvéle
ményt. Egy uj Jókai édes mosemondása
tudná csak megértetni azt a lelki folyamatot,
amely az idegen mágnást, a magyar hazafias
fölbuzdulás oly magasságaiba röpítette, ahol
Franczia-Kiss Mihály és Héjjas Iván is meg
szédülne. Salm a fölbuzdulás nemes verse
nyében nemcsak a kivégzettek számával ál
lítja be az országos rekordot, ő chevalleresquo
elfogulatlanságával is hors concours veri a
kecskeméti mezei bajnokokat; nála, ugyanis,
ha akasztásról volt, szó, sem faj, sem vallás,
sem foglalkozás nem játszott szerepet, Bendőr,
ügyész, bíró és Ítéletvégrehajtó egy személy
ben. Négykezest játszik a nyakcsigolyán Le
déréi’ főhadnaggyal, akit — ami igaz, igaz! —
gróf Salm már akkor is műveletlen fickónak
tartott. Hogy mégis együtt akasztottak? Elő
ször: a gróf kezén keziyii volt, másodszor: ily
eljárásokhoz mégsem hozathat magának
partnert a Kaszinóból! Salm Hermán kétség
telenül szívesebben akasztott volna en deuxben a yorki herceggel... Ma már mindannak
az irtózásnak a leírása, amelyet, cáfolat nél
kül olvasunk napok óta, a hisztérikus holt
anyaga. Az amnesztia ugyanis e. véres aktá
kat is lesöpörte a megtorló igazságszolgálta
tás asztaláról. A dunamonti akácfákon ki
szenvedett, az országutak árkában megfoj
tott magyarok életét semmi földi hatalom
vissza nem adhatja. Bizonyára e bölcs meg
fontolásnák köszönhetik a gyilkosok az amnesztiarendeletet, amelybe belenyugodni pol
gári kötelességünk. A megüvegesedett sze
mek, a kékült tetemek, az utolsó rangosok és
hörgések azonban élnek és vádolnak. Nőm
Prónay Pált vádolják. Másokat. Akiknek az
álmát még a siralomház lakója fje irigyelje...
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Orsaággyiilési választások
szeptemberiben

lesznek

Bethlen ma vagy holnap utazik Genfbe — Vass helyettes miniszter
elnök nem ffog ,9békeakci4t6< imlitani
M Begyet tudósítójától.) Gróf Bethlen lat
rán miníriztereilnük riw vagy holnap utazik el.
Geníbe, hogy rósz, t vég yen a. Népszövetség lanácsának és pénzügyi bizottságánmk illésein.
FJredetllöé? keddro tervezte elutazását, de könynyérc megtörténhetik, hogy gyöngóllkedése
miatt
csak szerdán kel útra Szabóky Alajos
pénzügyi államtitkárral együtt,
:uki a berfiházátd kölcsönnel kapcsolatos pénz
ügyi kérdéeetk megvilágítása céljából kíséri el
a mánirizticroJ.ilöíköt Mr. Smith népszövet .-égi
főbiztos pénteken érkezik Genfbe, ahol a Ma
gyarország szanál úsávttl összefüggő kérdéseket
az ő jeleutésiü alapján fogják letárgyalni.
Jelen lesz a Népszövetség pénzügyi bizottságá
nak ülésein báró Korányi. Frigyes párisi köve
tünk is. A miniszterelnőik a genfi tanácskozá
saik bofejezóse után, február 15. és 29-lka közt
érkezik vissza Budapestre. Távollétében Vass
József népjóléti miniszter helyettesíti, akinek
helyettes mlittiszterelnök.tege elé politikai kö
rökben nagy várakozással tekintenek. Elter
jedt az a hír is, hogy Vaus miniszter a pártközi
béke biztosit ásóra akciót fog indítani, a kor
mányhoz (közelálló helyen azon lián kijelentet
ték A Reggel munkatársának, hogy
erre annál kevésbé körülhet sor, uiivel a
helyettes miniszterelnök nem vállalkozhatik
olyan lépésre, amelyet a miniszterelnök
nem tart időszerűnek.
.í miniszterelnök távoliéi ében egyébként, a vá
lasztójogi törvényjavaslat nem is kerül a nem
zetgyűlés elé. Szerdán vagy csütörtökön
Búd János pénzügyminiszter felszólalásával
bezárul a költségvetés általános vitája, de az
egyes tárcák ólut-lúnos és részletes tárgyalása
legalább február 29-ig fog tartant, úgy hogy a
nemzetgyűlés már a miniszter, Inök jelenlété
ben foghat hozzá a ki/.ebb 1 orvényjavaslafck
egész sorának tárgyalásához. Időközben a Ház

közigazgatási, közjogi és igazságügyi bizott
sága megkezdi a választójogi javaslat vitáját,
amely két hétig is eltarthat, ami azt jelenti,
hogy
az* uj választójog parlamenti tárgyalására
csak márciusban kerülhet sor.
Kormánypárti körökben úgy .számítják, hogy
a. választójogi javaslat április közepére kt rül
tető alá. és azután a vármegyei javaslaton kí
vül már csak két fontos törvényjavas-latot „kell
a nemzetgyűlésnek letárgyalnia, a felsőház
reformjáé és az 1925—26, évi uj költségvetést.
A felsőházi reform megszavazó.-a után nyom
ban összehívják a. felsöházat és
azt a néhány szakaszos tör vény javazlaloL
amely a nemzetgyűlésnek országgyűléssé
való átalakulásáról fog szóiul, már nem
csak a nemzetgyűlés, hanem a felsőház is
le fogja tárgyalni.
Jellemző a politikai, viszonyok sivárságára,
hogy ma már a kormány pár ti képviselők so
rában sem tartják valószínűnek, bog]} a mai
nemzetgyűlés mint az országgyűlés alsóháza
folytassa működését, hanem arra számítanak,
hogy
a nemzetgyűlés feloszlatása után szeptem
berben vagy októberben kiírja n kormány
az országgyűlési választásokat.
Tekintélyes kormánypárti képviselők jelontoaték ki A Reggel munkatársának, hogy a mai.
tarthcéatlan és fonák politikai helyzetből, csak
ez az intézkedés lehet az egyetlen, kivezető ut.
és ma már a. kormány sem idegenkedik attól,
a gondolattól, hogy ősszel erre, az útra lépjen.
Könnyen megtörténhetik tehát, hogy
ebben az évben háromféle választás is lesz,
április végén községi választások a. fővárosban,
ősszel pedig országgyűlési választások, vala
mint. községi választások a vidéken.

„sohasem volt oly időszerű a legnagyobb
magyar emlékének fölidézése, mint ma‘s
Gr67
LásaS© ünnepi besséije a Nemzeti Kaszinó
Széchenyi íalwmálán
(A Reggel tudósítójától.) A Nemzeti Kaszinó
vasárnap este tartotta m< g szol:'! sós Széchenyilakoniáját. Az emlóklx szédet » Szsehcnyiscrleggel ikezében gróf Bomssich László, a. ma
gyar gazdatársadalom vezére mondotta. A lakomán megjelent a kormányzó. is. a politikai
<** katonai élet, .számos előkelősége és a külföldi
diplomáciai testületek több tagja.
Gróf Somssich László ünnepi beszédében hi
vatkozott ari.i, bog; 1804-ben a kaszinó azért
határozta él alapitója, emlékének megünneplé
sét, hogy Széchenyi István nagy szellemének
I él idézésé legalább egyszer az évben buzditólag, lelkesítőle.g hasson. Sohasem, volt talán
oly időszerű e legnagyobb magyar emlékének
fölidézése
mondotta — mint ma, e realisz
tikus es materiül isztijkus korszakban, amidőn
az eszményiért való lelkesedés, a kötelességleljesités iránti buzgalom olv c-ckély fokát
látjuk s
« széniéi yesk edéri, gyanúsítás és önzés vad
tobzódása tulharsogja minden nemes érzés
megnyilvánulását.
— Széchenyi a magyar szellem föntiirtáiát éa
kiművelését
tartotta
főfölada tanuk, mert
ebben látta légiül.gyobb erőnket. Nem számbeli
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csökkenésünktől félt, de a nemzeti szellem
pusztulásától.
A nemzeti sajátságok föntartúsa és ápolása
alatt nem szabad értenünk azt a nálunk
oly gyakran látható egyoldalú soviniz
must. amely csak azért talál mindent jónak
és kifogástalannak, mert az magyar s nem
tud vagy nem akar más nemzetektől
tanulni.
— Hazánk műi sanyarú állapotában minden
kinek, aki magát magyarnak tartja, köteles
sége. hivatását betölteni és az ország érdekét
előmozdítani. Bízvást mondhatom, nincs az
országban olyan csekély tehetség, amelyet ne
lehetno hazánk javának előmozdítására hasz
nosítani. A cm lehel mindenki vezető pozícióban,
de bizonyos hatáskör betöltésére mindönki ké
pes. Mindenkinek csak annyi, jóléthez és bol
dogsághoz van. joga, amennyit magának meg
szerezni tud. Lehet ugyan ingyen jólét, de in
gyen boldogság nincs.

Az ingyen jólét pedig boldogság nélkül el
viselhetetlen nyűg,
az életuntwág forrása, azért a munka az. ember
nek épugy. mint, u népeknek, legfőbb, sőt
tálán egyedüli kincse. Ne vonuljunk vissza a
nemzeti munkában való részvételtől. mert igen
könnyen feledkezik', meg rólunk az élet, és egy
hamar előáll a „rólunk, de nélkülünk" helyzete.

Nem szabad megengedni, hogy egyes osz
tályok a maguk érdekeinek sajátítsák ki a
közéletet,
hanem együttműködve,
mindig a nemzet
érdekét szolgáljuk, mert csak ilyen munkából
fakadhat jólét a hazára.

Perzsaszőnyegek
minden méretben

Különös
Jutányosán
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A város polfijíirDttmSwc segKőakciót
IncNttolt a ha’HéktaítaftWok számira

Eger, február 2.

A földrengés a szombatról vasárnapra vir
radd éjjel megismétlődött. Az első gyöngébb
földmozgást, amely ’/ilí órakor volt,

csakhamar követte ’/sll órakor egy erősebb
földmozgás: ‘/<1 órakor ismét erősebb föld
lökés rázkódtatta meg a várost.
Több házban megrepedeztek a falak.
Reggel ’/s5 és ’/s6 órakor ugyancsak földgés volt észlelhető.
A városbuii a rengések nagyobb károkat okoz
tak. Ugyan egyetlen ház sem omlott össze, de
néhány annyira megrongálódott, hogy a lakó
kat ki. kellett telepíteni. A polgármester se
gélyakciót indított a. hajléktalanok számára. A
lakosság az éjszakai földrengés miatt nagy iz
galomban, van és újabb földrengéstől tart. A
vasárnapról hétfőm virradó éjszaka folyamán
újabb földlökések nem voltak. A. fölzaklatotl
kedélyek, lecsillapodtak. A lakosság már ismét
megnyugodott. Valótlan az a híradás, hogy a
városban egy húz mennyezete leszakadt.
.

. i—

Bethlen páríja - Noé bárkája
A demokraták hétfő esti zászlóbontása
(A Reggel tudósítójától.) Hétfőn este tartotta
alakuló ülését Kőbányán a Demokrata Párt.
Bródy Ernő volt az első szónok: A kormány
behozta — úgymond — a házszabályreviziót, a
klotürt és arra hivatkozik, hogy klotiir van
egész Európában. Miért nem hivatkoznak erre
a választójognál, hiszen titkos választójog is
van egész Európában.
j
Benedek János azi fejtegette, hogy Magyar
ország függetlenségéhez a deim.’ rácia, diadal
kapuján át vezet az ut. Rahols József azt mon
dotta, hogy Bethlen vakmerő, cinikus játékot
folytat a választójog kérdésében, mert tudja,
hogy reá és pártjára, a. titkos választójog poli
tikai. halált jelent. Végül Vázsanyi Vilmos
emelkedett szólásra.
— Bethlen, partja -- mondotta — Noé bárkája,
amelyben minden példány található. Ha általá
nos választójog kell, ott van Lukács György,
hu u numerus clausus eltörlése, ott van Iioyos,
hu tájvédelem, ott van Woltf. Egységes polgári
frontot hirdetnek: hát. Wolffal, Gömbössel csi
náljunk mi egységes polgári frontotl Az aktív
ellenzék föladata nem az, hogy az ellenzék el
lenzéke legyen; nem az, hogy minket támad
jon, hanem a kormányt támadja.

Kurz Zelma
hétfon este Budapestre érKezett, ma

este tartja egyetlen hangversenyét
(.1 Hegyei tudösilőjától.) Kur:. Zclnta kainaraéuekcsnő,
a bocsi Opera világhírű művésznője, hétfőn osto Buda
pestre érkezett és kedden, hangversenyt ad a Vigadóban.
A művésznőt tncgérkezóso titán A Reggel munkatársa
fölkereste Hogal-sxdllóbcli lakásán, ahol u következőket
mondotta műi hangversenyével kapcsolatban:

— Tavaly januárban énekeltem utoljára Bu
dapesten, azóta Párisban és Londonban vendég
szerepeltem. Párisban a Champs Elyséen ént keltem. Parisból Londonba utaztam, ahol a
Covcnt Gardenbcn énekeltem. Ug-y az angol,
mint a francia kritika nagyon ünnepelt. Ta
valy még Belgrádban és Prágában is vendég
szerepeltem. Bclgrádban a királyi család ven
dége voltam.

J^upvnl
a futó világbajnok még jobb eredményt
fog elérni, ha a
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Gyönyörű, valódi perzsa össze
kötők, már............................... 1,750.000
Valódi ebédlőperzsa, már. . . , .16,000.000
Stambul ebédlőszőnyeg ...... 3,050.000
Velour ebédlőszőnyeg.............. 1,495.000
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X faopmúnypáví
legközelebbi értekezletén a numerus
clansns eltörléséről tárgyal
ImMcs György, Vázsonyi, Hoyos gróf és Bessenyei
Zénó nyilatkozatai
(A Reggel tudósítójától.) Gyors egymás
utánban hat kormánypárti képviselő szólalt
föl legutóbb a parlamentben, hogy a numerus
clausus eltörlését megsürgesse. Kállay Tamás,
Hoyos Miksa gróf, Lukács György, Tankovit s
János, Berki Gyula, Görgey István és Mikovényi Jenő állásfoglalása után Klebelsberg
Kuno gróf kultuszminiszter szükségesnek tar
totta, hogy nyilatkozzék ebben a kérdésben és
kijelentse, hogy a numerus clausust szociál
politikai intézkedésnek tartja, amelynek eltör
lésére csak a gazdasági helyzet javulásával
kerülhet majd sor. X kormánypárti képviselők
azonban, akik egyre nagyobb számban szállnak
síkra a numerus clausus eltörlése érdekében,
a kultuszminiszter nyilatkozatával nem tekin
tik lezártnak az ügy aktáit és most már
az egységes párt egyik legközelebbi érte
kezletén fogják fölvetni a numerus claususról szóló törvény eltörlésének kérdését.
Erre vonatkozóan
Lukács György
a következőket mondotta A Reggel munka
társának:
— Megállapítható, hogy a közvélemény elitéit
a numerus clausus intézményéi, amely lénye
gében már meg is bukott. Ha tehát a kultusz
miniszter egyelőre nem is tartja aktuálisnak a
numerus clausus eltörléséi, kétségtelen, hogy
erre az intézkedésre előbb vagy utóbb sor fog
kerülni. Azt hiszem, hogy
a numerus claususnak rövid élete lösz,
napjai meg vannak számlálva és nagyon
valószínű, hogy az uj iskolai évben — amint
A Reggel múlt héten megírta — már nem
is fogják alkalmazni.
Csütörtökön elutazom Brüsszelbe, ahol a nép
szövetségi ligák uniójának tanácsülésén veszek
részt, majd Parisba utazom az interparlamen
táris konferencia végreliajtóbizottságának ülé
sére. Körülbelül 10—15 nap múlva érkezem
vissza Budapestre és
a kormánypárt egyik értekezletén
mindenesetre rá fogok mulatni a numerus
clausus eltörlésének szükségességére.
Hoyos Miksa gróf
így nyilatkozott A Reggel munkatársának:
— A kormányoárt tagjai közül egyre többen
és többen foglalnak állást a numerus clausussál szemben. A gyöngélkedő kultuszminiszter
úrral még nem tárgyalhattunk ebben az ügy
ben, de azt hiszem, hogy
a kormány nem fog elzárkózni az elől, hogy
a legkomolyabban foglalkozzék a kérdéssel,
amely legközelebb a kormánypárt értekezlete
elé fog kerülni.
Munkatársunk beszélt
Bessenyey Zénóval
is, aki a következőket mondotta:
— A numerus claususnak elvi ellensége
vagyok, de már csak politikai és taktikai szem
pontból is teljesen a kormányra óhajtom bízni,
hogy mikor tűzi napirendre ezt a kérdést. A
miniszterelnök ur jól ismeri u kormánypárt
tagjainak fölfogását és bizonyára
módját fogja találni, hogy a pártban fönn
álló ellentéteket kiegyenlítse.
A numerus clausus ellen nyilatkozott munka
társunk előtt Pelrovils György és Szabó Sán
dor kormánypárti képviselő is, aki kijelentette,
hogy már az első nemzetgyűlésben is azon
28 képviselő között volt, akik a numerus I
clausus ellen szavazlak. Ezzel a kormánypárti I
nyilalkozatsorozatlal szemben
Vázsonyi Vilmos
ezeket mondotta A Reggel munka.!ácsának:
— Araikor kezdődött u passzivitás, az egysé
ges párt fajvédő hangulatba esett. Györki be
széde alatt viharzott a jobboldal: „Ezentúl
mindnyájan fajvédők leszünk!" Ezután követ
kezett Klebelsberg Kunó páaztorlovole, ainelyl>c*n kifejtette, hogy az örökkévaló kormány-
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pártot kell kegyeletesen utánozni a zsidóknak,
akkor valamikor megérik a helyzet a numerus
clausus eltörlésére. Ezt követte Bcssenyey Zenó
fenyegetődző és vállveregctö beszéde. Zénó,
mint szabadelvű férfiú, egyszerűen lezsidózza
azokat az ellenzéki politikusokat, akik véletle
nül zsidó vallásunk,
de politikát nem mint zsidók csinálnak,
hanem mint teljes jogú magyar polgárok.
Ez a Kunó—Zénó-félc politika legfölháboritób'b velem szemben, aki sohasem csináltam
felekezeti politikát, aki minisztere és titkos
tanácsosa voltam a királynak, de soha senki
nem kérdezte tőlem: zsidó vagyok-e, csak a
fajvédők, az cgységespárti szabadelvűek és az
ő zsidóvallásu híveik. Minthogy a Kunó—•
i

Zónó-féle taktika csődöt mondott és fölhívá
suk ellenére nem történt meg az én követeit
kiátkoztatósom, most változott a taktika. Most
csakazértis hirdetik a numerus clausus eltör
lésének szükségességét
Genf előtt és a községi választások előtt.
Mindenesetre jobb szeretem ezt a taktikát,
még ha tudom is, hogy
Genf után és a választások után újra el
hervadnak a szabadelvűsé# virágai.
Ha a fajvédő sajtót olvassa az ember, egé
szen nyugodt lőhet abban, hogy újra csak
taktikáról van szó, hiszen
határozati javaslatot sem adtak be a
szónok urak.
Ezek a szabadelviiséggel való flörtölések kettős
célt szolgálnak: Genfben önmagán kíván segiten[. Bethlen, itthon pedig azokon a szabad
elvűeken, akiknek be kell bizonyitaniok, hogy
csak szélsőséges ember kételkedhctik abban,
hogy Bethlen István kivezet bennünket, a
sivatagából a. szabadelvüség ígéret
földjére. Notabenc: bibliai ismeireteink szerint
ez nem is valószínűtlen, mert a pusztában való
v án d or 1 á s tud vadé v ően
40 évig tartott.
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Véres szerelmi dráma
a Dunapalota mozgó liftjében.
A széllé liftkezelője leszúrta a szobalányt, akibe
reménytelenül szerelmes volt — A szobalény álla
pota életveszedelmes
(A Reggel tudósítójától.) Hétfőn este 9 óra
kor a Dunapalota halijában egyszerre két
ségbeesett sikoltás hangzott a magasból, a föl
felé haladó liftből. A személyzet rémült siet
séggel vette üldözőbe a fölszálló liftet s a
harmadik emeleten sikerült is a mozgásban
levő liftet megállilani. Ahogy a lift ajtaját
felnyitották, abban a pillanatban
vérző mellel, ájulton bukott, ki a liftből
Adám Bözsi, a Ritz-szálló egyik szoba
leánya.
— Szent isten, megölnek! — csalk ennyit tu
dott szólani és eszméletlenül elterült a folyo
són.
Ugyanokikor
dalt arccal, kezében hatalmas, vórespengéjü
kést villogtatva, kirohant a liftből Király
Mátyás, a szálló 19 éves liftkezelője s a kést
belevágta balkeze csuklójába.
Az ütőereket akarta átvágni, A fiút gyorsan
lefogták, majd hívták a mentőket és értesítet
ték a rendőrségei.
Adóin Bözsit életveszélyes sebével a Rókuskórházba szállították, kihallgatni azonban
nem lehetett.
A dühöngő fiú könnyebb sebét a mentők kö
tözték be s n rendőrük előállitottáik a főkapi
tányságra.
Király Mátyás alacsony termetű, 19 éves,
kissé kancsalszemii fin, aki egy évvel ezelőtt
került a Dunapalota szolgálatába, mint lift
kezelő. A fiú csakhamar beleszeretett a szálló
egyik szók álcán yába, a 21 éves szép, szőke
Adám Bözsibe, aki eleinte szívesen tréfálkozott
vele. A liftkezelő, ahányszor csak Adám Bözsi
emeletére érkezett, mindig udaszaladt a leány
hoz, aki a végén már unta a dolgot és figyel
meztette a. fiút, hogy ne ólálkodjék mindig
körülötte. Végül is a leány elutasította a sze
relmes liftest. Egy héttel ezelőtt Király Má
tyás bánatában inni kezdett s egy este szinte
öntudatlan állapodban tért haza, dühöngött és
kiabált.
— Hozzák ide szerelmemet, mert különben
végzek ma gamma l!
Ekkor a szálló igazgatósága orvost hivatott,
aki megvizsgálta Király Mátyást és konstalábta, hogy súlyos idegbajban szenved. Szolgá
latát azonban tovább végezhette a liftnél, de
csak most derült ki, hogy már ettől kezdve
állandóan élesre fent kést hordott magával,
úgy járt egy hete föl és alá a ülttel és
leste, hogy mikor száll be hozzá reményte
len szerelme, Adám Bözsi.
Ma délután 5 órakor Király lement a szálló
söntésébe, ott több pohár sört ivott és 9 óra
feló újból odaállít a. lifthez. A véletlen úgy
hozta, hogy Adám Bözsi éppen ekkor szaladt
le az emeletről 2 deci borért a döntésbe és
visszajövet a fiúhoz osont, hogy vigye föl
hamar a liften. így kettőn egyedül szálltak l>o.
a liftbe. A következő ikrében, amint a lift föl
emelkedett a magasba, megtörtént a véres
tragédia. Az orvos szerint
a hosszú kést rendkívül mélyen döfte a
leány mellébe az őrjöngő szerelmes
a a sebesült állapota életveszélyes. •
A rendőrségen Király Mátyás előadta, hogy

a leány, akibe halálosan beleszeretett, őt gú
nyolta és ő betege lelt ennek a. szenvedésnek.
Már az orvos is megállapította egy ízben,
hogy idegbeteg. Ma ivott is és az is elkese
rítette, hogy özvegy anyja az ő tudta nélkül
férjhez ment s ezt éppen ma hallotta meg.
Amikor a leány beszállt hozzá a liftbe, el
vesztette eszméletét,
csak azt, tudja, hogy szembefordult a leány
nyal, de hogy aztán mi történt, arról semmit
sem tud.
■■ ■ i ■ i«m

Jugoszlávia budapesti követe
nyilatkozik A Reggel-nsk a jugoszlávmagyar gazdasági tárgyalásokról
(A Reggel tudósítójától.) Hetek óta foglal
koztatják az egész világsajtót azok az esemé
nyek, amelyek .Jugoszláviában, de főleg Hor
vátországban lejátszódnak. Most folynak Bclgródban a jugoszláv-magyar gazdasági tárgya
lások is. A Reggel munkatársa hétfőn délután
látogatást tett a jugoszláv követségen, hogy

Popovics Tihamér
meghatalmazott miniszter, rendkívüli követtől
nyilatkozatot kérjen ezen események felöl:
— A jugoszláv-magyar kereskedelmi egyez
ményt előkészítő tárgyalások akadálytalanul
folynak a két állam delegációja között — vála
szolta Jugoszlávia budapesti követe —, de
hogy mennyi ideig tartanak még. azt előre
senki sem tudná megmondani. Hatalmas és
bonyolult anyag vár leiárgyalásra, hiszen tud
juk jól. hogy minden kereskedelmi egyezmény
előkészítése nagy munkát és hosszú időt igé
nyel. Határozottan kijelenthetem, hogy
a jugoszláv-magyar gazdasági tárgyalások
nál politikai szempontok nem érvényesül
nek, a politika ebbe a megegyezésbe bele
nem játszik.
Amikor a jugoszláv választásokat, a Radicsiigyet és egyéb belpolitikai kérdéseket hoztunk
szóba, Popovics meghatalmazott miniszter ur
kijelentene, hogy ő, mint diplomata, ezekről a.
kérdésekről nem, nyilatkozhat. belpolitikai
problémákról véleményt nem nyilváníthat,
mert ez követi állásával nem fér össze, (v. i.)
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Mi történiK Becsben Németh Mária hörül?
Nem boatottáK föl a szerződését, lakását nem mondották föl — „Németh Mária addig
pihen, amíg újabb föllépésének összes előfeltételei meg lesznek adva“...
Becs, február 2.
1A Reggel ludósitőiának télefonjélentékc.)
Vasárnap osztrák müvésakörökben pozitív for
mában beszélték, hogy Schalk igazgaéő fölbon
totta, Németh \Mária szerződését és az elbocsá
tás következményeként már azt a lakást is föl
mondották, amelyep az osztrák kormány a llofburgban a magyar énekesnő rendelkezésére
bocsátott. A Reggel lelkiismeretesen, utána
járt a, Németh Márla-affér minden ré-szleténeik
és a következőkben számol be azokról a i’ölvilágGj-jtt’'-•okról, amelyeket illefékes helyen ka
pott
Az osztrák közoktatásügyi minisztérium
színházi ügye:-z,tál.váu a következőket mondot
ták A Reggel l.udó.<i tójának:
-- .Amikor Németh Álária Schalk igazgató
meghívására. Becsbe jött, nyomban folytatni
akarta énektanulmányaik már annál is inkább.
mert imm volt német repen'oárja. Az volt, a
szándéka, hogy tanulmányait Geirlfiger I,már
nái végzi, akii Budape-ten ajánlottak neki. Ezt
meg is mondotta Schaiik igazgatónak, aki azonbán azon a, véleményen volt, hogy a művésznő
ne Geiringertől vegyen, leckéket, hanem Steincr kamaraénekéstől. Németh asszon)) pompás
hanganyaga Sleinert is m< glepte, de
a kamaraénekes mégis elkövette azt a h‘hát, hogy nemcsak a német szöveget taní
totta be. hanem bele is avatkozott. Németh
Mária éneklési metódusába és azon is vál
toztatni akart.
Ez volt az Asö hiba. A. második hiba: n mű
vésznő szxTzódictésc s föllépése között, tulkevés
volt az idő ahhoz, hogy alaposan fölkészülhessen s komoly stúdium után nyugodtan szinvadra, léphessen. A legfőbb hibát azonban
a művésznő legszűkebb környezete, kövei l e el,
amikor Budapestről már olyan hallatlan, rek
lámhadjáratot
lámhád
járatot indított meg. amely után
n
a
bécsi közönségnek
azt kellett hinnie,
‘
. hogy
............ _..............................
valami egészen földöntúli fenoménnal van
dolga. amelyiknek nem is lehetnek emberi
.gyöngéi.
yöngéi. Amikor azután Németh Mária, kevés
előkészület után, minden izében reszketve,
kénytelen volt színpadra, lépni, senki sem talátta, meg énekében ant. amit a nagyszabású
reklám után várt.
‘ „Trubadúr" Leonóráját még csak eléneíclto valahogy, de „Aidádban egészen
megbukott.
Eszünk ágában sincs ebből a szerencsétlen
bemutatkozásból a művésznőre kedvezőtlen
konzekvenciákat levonni. Igen jól tudjuk, hogy
Németh Mária kezdő a német színpadon, aki
idővel bele fog illeszkedni a német, nyelven
való éneklés kereteibe. De ehhez idő kell és
most
meg ahhoz is idő keli, hogy a bécsi közönrés elfelejhie
< I? ’
a rettenetesen
__ i___ berek hámozott
müvé-zoö első föllépésének kudarcát,
meri nem -s .'ibad \cmeli’ Máriát még egyszer
-'.7.7 a közönség elé vinni. hogy blzulmutlan>ággal fogadják. Arról .s,;ó .sincs,
*
hogy Németh
Máriái elbocsátották volna, az Operaház
.....___ köfelékéből. A szerződése tovább is fönnáll. de föl
lépni csak okkor fog. ha föllépésének összes előföltételei meg lesznek adva.
AJv.in Károly karnagy,
aki Xmnelh. Mária mindkét föllépte alkalmával
dirigált, ezcl-mondotta:
- Meg kell mondanom ösziníén. hogy Aenxőli Mária bizony -- megbukott Becsben.
Második szereplése „Aidá“-han egyem^rn
kínos volt.
Bizonyos, hogy a művésznő rettenetes lámpa\•
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lázzal küzdött és azonlölül még beteg is volt,
amint utólag ki.lciíilt.
Egyenesen bűn volt, amit Németh Máriával
csináltak.
A művésznőnek gyönyörű hanganyaga van,
amelynek érvényesülnie kell é» érvényesülni is
fog, ha -- a közönségre, bízzák, hogy fölfedezze,
és vem akarják a. publikumnak, mint valami
földöntúli lényt, bekonfcrálnp Tudomásom sze
rint Németh Mdiia szerződése nincs fölbontva,
Schalk igazgató maga .jelentette ki az
Operaház személyzete előtt, hogy eszében
sincs fölbontani Németh szerződését, mert
nagy reményeket fűz hozzá.
Alig várja, hogy fölgyógyuljon és vissza
jöjjön ...
r
Itzin-ger Károly dr., udvari tanácsos, a
bécsi operaház főorvosa,
igy nyilatkozott:
— Közvetlenül az -Aidá’Mu.n való föJlénrse
után megvizsgáltam Németh Máriái, mcgttlla-

fiatai ügyvédek
az ügyvédi etika visszaéilitisára
A

és a kenyerük biztosítására szövetséget alakítottak
Fölsxőlal&sok o dinamós nyomorról és az ügyvédi tisztesség

dekadenciájáról

(A Heggel l adósilójától.) A fiatal ügyvédek
közös bajaik és sérelmeik megbeszélésére vn •
Bárnap délelőtt összegyűltek az Ügyvédi Kamarában és elhatározták, hogy érdekeik megvédésérc külön, szövetséget alakítanak. l)r. V>arannay István nyitotta meg az alakuló gyűlést és
hangoztatta, hogy a fiatal ügyvédeknek min
den politikai és világaézletí különbség nélkül
tömörülniük kiül, hogy visszaszerezhessék, HZ
ügyvédi hivatás régi szépségéi és becsületét. El
érkeztünk — úgymond —

a kari becsület dekadenciájához.
Ebből pedig egyetlen kivezető ut van: n. szövet
ségben való tömörülés. Ezután dr. Sebestyén
Ernő vázolta a liatal ügyvédek kétségbeejtő
gazdasági helyzetét Ez a. generáció tiz év alatt
a legtöbbet szenvedett, Még akkor kezdte el ta
nulmányait, amikor az elet szebb és boldogabb
volt. Mire azonban beérkezett volna a boldogu
lás révébe, becsapták az orra előtt az a jtót. Meg
kellett érnie ennek a fiatal generációnak a szel
lemi munka lebecsülésének sivár korszakát.
Ne szégyeljiik kimondani o helyen, hogy
a fiatal ügyvédnek nin nincs kenyere.
A mai napunk bizonytalan, de a holnap meg
egyenesen kétségbeejtő. Elértük, sőt tűi is ha
ladtuk harmincadik életévünket, és arra a szo
morú \ a lóságra keli ébrednünk, hogy volnának
kulturigénycink is, dr nem tudjuh- kielégíteni.

Jir. Fribuiu Sóndur söcrítil i:cni az. »'!ik;o
n krnjjrv l:ri (i('..te az clttő. H ii>:i, Inl.ui, llogv a esödönklviili
liény.'-zz'.rcgyrzsógekué] a rag iionfrilügyoh'ii kirendeléseket
a numerus elausut s;< Ifemúljei csiiudjdk. A (tatai iipyvédekuck kövob-lnlök-kell. hOR:- a vagyonföl ügyelői klrcn
tlclésaknól is a betűrenden nérsort a lkai mázzák a birós.igo\. Dr. Szírjeit l.ds-.l'i arról pnnai.zkndik, hogy

«

1925. április 18-27.
Rendezi

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

é.« c/.i-r, n szigorú erkölcsi alap álló ügyvédek nóiu (nflnnk megélni. .’/» cgyctiekhcl o. f'lelinnxtttl dolgiibrir néni
tudunk rcrnenyezní. (Saeuvcdélyen krlzhe^zólllsok: ,,.<f /'•
i'ílók. n dlr/lnirris Ügynökül:.'" )
A névleges ügyvédeket ki kell magunk közül
közösítenünk!
A. p.
.Vadrir :••:.• ci’iti< ar. ügyvédi fogíall.ozásbun he.'illő!.1, vi>.-(íl's di'knrleneiri köreikermCnye ratl n megi'llie.
télit rrhf'ssi'ffekitck. ,-l~ ilfjf/vi'di tekintély bjririitdsa o:
eff!/cs bit 'ért rjril,-. cirill naiJ/joii i« ('reihefíl. Mondjuk meg

Európa összes nagyobb városaiban
külképviseletek
Kedvezményes utazás és vízum
Lakáskiutalás
J’ölvilágositás a vásárirodánál:
V, Szemere-utca <>.

B^iiiárasolka&, fflyönsy«ke»
ósréRi fziisttrtrff.vnks; Vrhmolpwr Bí"* <Wr«l»-M«ut 28. ti. (Köz
teljes<’rlckboii váráról 'JlilllllBllilvI ponti városház főkapunál)

;l-y

rwr-sr

Nemzetközi Vásár

;• Idirnsek az ügyvédi otikóha ütköző orkölesteicn
dolgokat kórnrk az ügyvédektől

í *1

föal&ria-ofitások

ő /.itUi-ii: r. a i 'irrn ..úoli ''ifjiieéri’l nem Ind eltartani. Kő
vcfcljíik. hegy akik >i>'m tudnak ilf tisile:íSi'f/csc:i megélni,
a:ok mcnjcncl: át a .oki <t u ji<iljjúkru. a ?» etgeke! ügyvéd ’
(liploi.iúval <i Ltscbültbc.i eddiri is bctúlliilfcl;. (..l'.?y van!”)
Dr. fícross Győrén szintén kóuyteleo. elismerni, hogy sok
ne ovzkitnú. kevés sí. foka. pz. az. nlapbaj. Utánihoz kell
kölni o:: iifjyvédi huilalko.ús fiuakorlárát, amint az a
külföldön is van. Bizottság kiküldését javasolja a vagyon
fölügyeleti kirendelések dolgában. l)r. .íltoi'jui Sándor
után dr. Ztwmer»na>»»/ Géza a biiuiiayi /•('delein ferér
fönnálló anomáliákat tette szóvá, majd dr. Jl'olf Ernő
uj ögszeférhelotlcn.téoi térvényt sürgetett. Az uj törvény
nek ridegnek, szigorúnak kc.ll lennie. (Fölkiáltások:
Fogházból kiszabadult emberek ne tlgyvédoskcdhessenek!
Uj etikus ügyvédi numerus da-t-.usia ran szükség, amely
megtiszlilja az ügyvédi kart az ide nem való elemektől.
Dr. Kallinann Deríti üdvözli a liatal ügyvédeket iétföntartiisi harcukban. Varannay határozati javaslatot olvasott
föl. amelyben a Jelonvoltak az Ügyv 'dc!; nrfor>n-Szöve'.
ségél megalakulnak jelentik ki.

Az, egyes fölszólalúsok sorit.i <);•. hara.ulosi hUtíly F~rcnc azt hangoztatta, hogy ■■) külföldi kartiiir.uk niiiiíüjára a niarynr ügyvédeknek is dUnndófir
kell
farínul
ar. ügy védi etihr.

3udep?sev», (Városliget) SatvAn-ut ** Hun^Zirin-kBna 3Oroh • Telefon r frir.zat oa-13 6* JónseV 98-08
Eíséfríongw SyógytntoSsat
Külön szobák
Magánklinika! osztályán
ÍRril i-.v'-fc.'l,,•]< örnkou!
ideg-, bi'].. nebtazd uögydg.vA
, n nnpl díj négyszeri •'■(két?.-izatl- ás szülászMf o'/dúiyoska I
•cl. flifóssc! ás vilúg'trtssiil
i

pitotfam. hogy magas lázzal egybekötött, sú
lyos mandulagyulladása van. Szemrebú nyáro
kat. tettem neki, amiért ilyen, állapotban énrkelt, amire kijelentette, hogy
nem merte lemondani az előadást, mert
nem akart szeszélyes primadonnának lát
szani.
A művésznő azután a Löw-.szanatóri untban
megoperáltatta magát. A mandulagyulladás
nyomán angimája támadt, amire Németh Mária,
azt a tanácsot kapta, hogy azonnal utazzék
melegebb éghajlat alá.
Néni hiszem, hogy a betegség legkevésbé
is ártott volna a hangjának.
Most még azt. igyekeztem megái lapítani, mi
igaz abból, hogy Németh Mária lakását föl
mondták. A várkapitányságon fölkerestem
Martint Károly kormány tanácsost, n várkapi
tány helyettesét.
—• A művésznő lakását
mondotta — nem
mondtuk föl. A lak::.*. Iio van zárva és tudo
másunk szerint.
a művésznő március közepén visszatér Becsbe,
hogy az operaházná! ekget tegyen szerződé
ses kötelezet tségének.
Ez az igazság Németh Mária béc.*i .-zen’plcséről, kudarcáról, betegségéről és jövőjéről.

Szabad orvosvú I tisztás!
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„EFCO brikettel
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Kérje mindenütt!
Az, .K.G.* brikett ;i Icgórö'Ái'acbb, Icglakarí-knsnbb
fiHöanyng; sr.-iIIItrtsrtnrtl |oprtn nem fordulhat elöl
Mh(j< arorszilff nagybani föcldrusitójn

Haas Károly Kereskedem Rt.
Budapest V, \!<udéinla*utc:i 0. Telet1 n " -I
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Álljunk meg a romlás utján!
(A Reggel munkatársától.) Riadót szeretnénk
fujri, hogy a gazdasági élet teljes leromlását
bck'öszönténi látván, a gátakra hívjunk min
denkit, akire a védelem tartozik. És hihetetlen:
c tényezőket nem látjuk sehol. Azt már meg
szoktuk. hogy a kereskedelmi miniszterről nem
tud az ország. A neve sohasem merül föl,
programi alamság és
idegenkedés
jellemzi
mindattól, ami — cselekvés. A pénzilgyminiszier tele ambícióval, tetterővel, emberséggel jött.
A megértést hirdette és végtelen megnyugvást
keltőit azzal, hogy megértője gondjainknak,
bajainknak. Talán meg az orvoslás eszközei
sem idegenek előtte. Közben láttuk azokat is
értekezletre gyűlni, akiket megszoktunk a gaz
dasági élet vezetőiként hírlapi közleményekben
és egyébként busásan dotált stallumokban látni
és összegyűltek a bankvezérek és összeültek a
kormányzat illetékes
közegei is, anélkül,
hogy egy őszinte, emberi szó elhangzott volna.
Halljuk néha lelkesedéssel uj Jegybankunk bol
dogító létezését s a Pénzintézeti Központnak a
legsúlyosabb időkben való hatalmas és a pénz
telenség közepette is az állam pénzeivel ren
delkező voltát Büszkék vagyunk arra, hogy
végre önálló Jegybankunk van. Nem is értjük,
miért nem boldog a magyar s miért nem él
meg abból a büszke öntudatból, hogy önálló
Jegybankunk van. Olvastuk a hivatalos köz
leményt, amely szerint ezentúl csa/c a régiek
kapnak hitelt te tudjuk, hogy ezt minden át
menet nélkül közölték az újakkal, akik beren
dezkedtek és joggal rendezkedtek be a Jegy
bank hitelére. Egyik napról a másikra adták
tudtukra, hogy megfosztják őket a benyújtás
iéi, anélkül, hogy gondoskodtak volna egy
szersmind arról, hogy kihez forduljanak. Az
csuk nem megoldás, hogy átdirigálják őket pél
dául egyik nagybankunkhoz, hiszen az. aki az
egész gyári berendezkedésűét és kliontélájának
e válságos időkben való kiszolgálását, továbbá
a külfölddel való nehéz konkurronciámik a föl
vételét 22%-os bázisra helyezte, nem tud meg
állni, ha a nagybank például 6%-os kamat
differenciáját közbeiktatják. K Jegybank köte
lessé go. amikor olyan hiteleket, amelyeket
ő adott meg eddig és a másik fél hibája nélkül
hirtelen éjjelen át fölmond, hogy sürgősen
gondoskodjék pótlásáról. Ez nem az illető cé
geknek a kérdése.
Ez a piac súlyos gondjának előidézője lé
vén, országos fontosságú kérdés.
■Vagy pedig a Jegybank visszalök olyan váltó
kat, amelyeket, hogy egy példát említsünk, első
rendű bőrcég a Bőrgyárosok Szövetségének
girójával nyújtott be 100 millió koronáról; eb
ből a Jegybank 50 milliót, visszavetett. Miért
50-et? Ki az, aki ez megoldja? Ki az, aki ezt ki
találja! Ki az, aki ezt a hitelrontást műveli?
♦

Adókról, forgalmi adóról, társulati adóról,
aranymérlcgről hallunk meséket és regéket «ís
várjuk az életbeléptetésüket. Közben pusztul
az ország. Irtózatos elképzelni, hogy egy ope
rációt vagy egy
gyógyszer alkalmazását
akkor valósítjuk meg, amikor késő . . . És
miért mindent későn, elkésve megcsinálni?
A pénzügyminiszter teljes jóhiszeműséggel
maga köré gyűjtötte a bankvezéreket, a Pénz
intézeti Központot, u tőzsedtanácsot és csi
náltak valami olyasmit is, hogy fnferiX’Hciós
bizottság. Hivatása megvédeni a tőzsdét jogo
sulatlan és mesterkélt áresésektől. SzázniilJiárd
volt az összeg, amely összeadódott.
Tréfa a munkája.
A Pénzintézeti Központ delegáltjának min
den buzgalma dacára, teljesen meddő egész
működése. A tőzsdének kis, kipróbált, te
hetséges hozzáértői mosolyogva
nézik ezt
a tréfálkozás, a hebegő híradásokat és
n dadogó magyarázatokat.. Nem egészen
•rlik, hogy a tőzsdének, a bankoknak és
a pénzügyeknek vezetői egy sorba kerültek
a kis börze játékosok nívójával, amikor az ö
zsargóvjukat használják, líogy sok a papír

vagy még olcsóbbak is lesznek a részvények!
Mi azt hittük, hogy ezek a részvények „a na
gyok “ szemében nem játékpapirok, hanem egy
vállalatnak alkotó részei, vállalatok hányadai,
ha aranyban nem is egészen a régiek. Ha 100
millióból 40 millió lett is, az mégis 40 millió
és — 2 millió árán vesztegetik. Börzéről be
szélnek, kurzusokról, részvényárfolyamokról,
ahelyett, hogy a vállalatok jxjtom áráról be
szélnének, amelyek mellett nincs és nem kell
___ , ami anyintervenció, hanem _ fölvétele annak,
nyira olcsó, hogy lehetővé tegyék koreskedőembereknek a kis rezerváik pénzzé tételét
♦

— Valahol kell, hogy legyen forrás és ut a
kereskedők számára arra, hogy megőrizzek
legalább becsületüket és kötelességteljesitésiik lehetőségét. Az áruk, értékpapírok és egyéb
ériékben kifejezésre jutó vagyonra benyújtott
váltókat visszaadják, a vagyontartalékokat
képező áruk és értékpapírok pedig eladhatat
lanok.
Kiknek érdeke, hogy a kereskedelem és az
ipar összeroppauva, hiénák és gazemberek
áldozatává legyen?
Rogy az országos végeladdsnál újabb gaz
dagságok keletkezhessenek ártatlanul és be
csületben elvérzö ezreknek kárán?
— itt az ideje, hogy a Ledercr-ügy és a
Britannia, a múlt dermesztő szégyene, ne ter
jeszkedjek el úgy a nyilvánosság papirhasúhjain, hogy minden érdeklődést, aggodalmat és
fantáziát a maga számára foglaljon le. A mull

bűneinek mindennapi kiteregetése helyett es
sék szó a ma bűneiről is! Es terelődjék végre
az érdeklődés arra a Britanniára, amely az
emberi életen fölül a gazdasági élet kikezdését
jelenti. Erre gondoljunk, ne majd, ha későn
lesz, de ma, az utolsó órában...
*
Megdöbbenéssel látjuk, hogy az intervenciós
bizottság kebelében ismét

a régi bankféltékenység
válik úrrá. Újra azt mérik, kinek a pa
pírjaiból mennyit vásárol az intervenciós
bizottság, igy pedig senki részvényeiből nem
vásárolnak semmit. Mi, akik a bankoknak nem
vagyunk barátai, állítjuk, hogy ninos intézel,
amelyik ma egyetlen darab papírját adná,
tehát nem egymás papírjait vásárolnák, hanem
vásárolnák annak a közönségnek az értékeit,
amelyik meggyőződéssel, híven vállalta a
részesedést a vállalkozásoknál. Régi időkből
tudjuk, hogy amikor a tőzsdéken intervenció
vált szükségessé, úgyszólván semmi egyebet
nem tettek, mint tízezrével vásárolták az inter
veniáló kezek az Osztrák Hitel-részvényt, mert
az volt a piac hőmérője, vt> adta meg a hangok
az .jelölte meg a hangulatot és jelezte a kül
földnek és a belföldnek egyaránt a tőzsdének
egészségessé váló irányzatát. Senkinek sem ju
tott eszébe arra gondolni, hogy ezzel az
Osztrák Hitelintézetnek tesz szívességet, mint
ahogy annak semmi köze sem volt hozzá. Az
Osztrák Hitelintézet papírja, akár, emelkedett,
akár esett, a vállalat maradt minden időkben
az, ami volt: fundamentumában erős és hatal
mas. Csak a tőzsdéről, az általános gazdasági
helyzetről volt szó akkor is és most is.

Bettrtea csak elvi készségét hangoztatta, ö® a ratifikálást maga sem
tartja időszerűink
(A Reggel tudósítójától.) Politikai és gazda
sági körökben nagy föltünést keltett Bethlen
István gróf miniszterelnöknek az a váratlan
bejelentése, hogy az orosz-magyar egyezményt
ratifikáltatni óhajtja a nemzetgyűléssel. Ezzel
a tervvel szemben a fajvédőkön kívül offenzivóba lépett Gaál Gaszton és Vázsonyi Vilmos
is. A Reggel munkatársa éppen erre való tekin
tettel a kormányhoz közelálló helyre fordult
felvilágosításért és mindenekelőtt aziránt ér
deklődött,

mikorra tervezi a kormány az orosz-magyar
egyezmény ratifikálását?
A következő rendkívül
választ kaptuk:
— Egyelőre

érdekes és

meglepő

szó sincs arról, hogy az orosz-magyar
egyezmény ügye a nemzetgyűlés ele
kerüljön.
Ez a kérdés ugyanis egyáltalán nem aktuális.
Hogy a miniszterelnök ur ennek ellenére is
nyilatkozott az egyezményről, ennek oka kizá
rólag csak az, hogy a pénzügyi bizottság leg
utóbbi ülésén licek Lajos szóvátette ezt a kér
dést és a miniszterelnök ur nem akart kitérni
a válasz elöl és készségesen
megvilágította azokat a szempontokat
amelyek indokolttá tennék a kizáróan csak
a diplomácia! viszony helyreállítására irá
nyaié egyezmény megkötését
A miniszterelnök ur megelégedett a^zzal, hogy
orré való készségét bejelentse, egyetlen egy
szóval sem tett azonban említést arról, hogy az

Mielőtt

bútorszövetet,
matracgrádllt,
paptonszatoiiokat
vásárol, saját érdekében tekintse meg

A hölgyek jelszava:
vásároljunk

KLEIN ANTAL

BACK és GEMÖ cég

Király-utca 53 (Akácfa-u< sarok).

dúsan fölszerelt raktárát
Belváros, IV. kerület. Hajó-utca 12—14. sz.

egyezmény ratifikálására belátható időn belül
sor kerül. Erről nincs is sző, a kérdés nemcsak
hogy nem aktuális, hanem a parlament munka
rendjének alakulása sem olyan, hogy az egyez
mény ügyének letárgyadását lehetővé, lenné.

„Farizeus pofával

t.
ax mafftpeh ftSrtitya
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Kórjon ajánlatot a ve«é»képviselettől: V, Vilinoa
császár ut oo.
Telefon 4B-05
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EcHhardt a numerus claususról >—«
Ulain az uj ébredőtaKtiEáról
(A Reggel tudósítójától.) Kz Eme, a szabadkőművesek Podinaniczky-utcai
palotájánál'
nagytermében, vasárnap délután nagygyűlést
tartott, amelyen dr. Eckftardt Tibor mon
dott hosszabb beszedet az uj ébredőprogram
ról. A folyó évben — úgymond — konkrét gya
korlati programot akarunk keresztülvinni. Az
uj ébredöprogram abban nyilvánuljon meg,
hogy a keresztény elemek a zsidósággal sza
kítsanak meg minden kooperatív működést.
Ezután Eckhardt Tibor a numerus clausus
ról szólott és azt mondta, hogy nem poli
tikai, hanem társadalmi vonatkozásban kí
vánja érvényesíteni. A mai fiatalság az egye
temeken pompás, fegyelmezett katonai szelle
met és igazi nemzeti érzést honosított meg.
Ulain Ferenc beszédében a hercegprímással
kezdett vitázni ama állítólagos antiszemita
ellenes nyilatkozata miatt. Azután a szociál
demokrata pártban történt eseményekre tért
át a szónok. Kár, hogy nincsenek itt a terem
ben szociáldemokraták. Nagy örömöm telne
benne, ha szemtöl-szembo beszélhetnék velük.
Vájjon akkor is kizárták volna őket a pártból,
ha bepiszkítottak volna egy olt ári szentséget?
A numerus claususról szólva, megállapítja,
hogy ha ő zsidó volna, neki is fájna az és küz(lene ellene minden lehető és lehetetlen esz
közzel. Igaza van a zsidóságnak, amely köve
teli ezen törvény eltörlését Csak az a kérdés,
milyen szempontból van igaza? Minden igaz
ság relativ. Nekünk is Igazunk van, amikor a
törvény fontartását követeljük. Ulain ezután
az ébredőpropaganda taktikájáról oktatta
hallgatóságát. Szerinte a mérget, a gyülölségc!
kell belevinni a mindennapi életbe. Az ellenfél
mérgezett hazugságaival szemben ellenmérget
kell használni. Nem a mi etikánk ugyan, de
azt ajánlom, hogy farizeus pofával rejtsük
magunkba a mi igazi ébredömeggyőződésün két. Mutassunk hamis arcot, csaljunk és csak
a lelkünk mélyén őrizzük meg a bennünk élő
tüzet.
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A legkomolyabb rémület
— Irta: Szép Ernő —
Átestem életemben egynéhány élclvcszcdelmen, amelyeknek órái, percei, pJlanatjai alatt
netalán illett volna halálra rémülnöm.
Nem beszélek a gyermekkori affairc-jaimról,
úgymint bikától és dühös disznótól való meg
kérgettetés; fáról való lehullás; jég alá merü
lés, másvallásuakkal való harcszcrü verekedés
iskola után a tempLomkertben; tintabogyóevéstől való mérgezés, elvadult lóból való hurcoltaiás a földön satöbbi; sem a repülőgépről
nem beszélek amelynél' a motorja elállóit a le
vegőben és én a pilóta- háta mögött éreztem
hogy billen a gép és hogy esünk lefele hirte
len... persze nem Indiám még akkor hogy ez
csak egy kis kunszt és joggal vizionálhattam
hogy egypár másodperc múlva magam sem
fogom fölismerni szétroncsolt tetememet a
földön.
Nem beszélek a harctérről, sem, ugyebár,
ahol annak dacára- hogy cn csak meggyőződést
szerezni mentem oda. nem pedig meghalni, a
tisztelt shrapnellrepcszek és szokásból golyók
nak nevezett ólomkúpocskák sok cselben kényszeritettek d sárba való vasalásra, szaladásra,
illő szívdobogás és ideges reszketés hozzájáru
lásával persze.
A halálnak e suttogó s vonító ajánlatai bizo
nyára komoly rémületbe ejtettek; sajnos nem
tudom ezeket az impressziókat most utólag
megbízhatóan lemérni; hanem ezt a hadi ré
mületemet erősen korrumpálta bennem a hal
hatatlan csodálkozás mindazon- ami velem és
körülöttem itt e szokatlan élet alatt történik.
Azután az a liúpnotikus szamárság is az eszmé
letemben, hogy a légiiteiilenebb pergötüzi
lárma alatt, a legpoc.skolóbb vér és a. legfcltámaszthatatlanabb holttestek fölött sem tudtam
igazán elhinni hogy háború van, nem, még
most is ragaszkodom ahhoz, a tiszt hitemhez
hogy Európa férfiai nem izenhetnek háborút
vagy más efféle tapintatlanságot.
A harctéri- rémületeknél, komolyabb rémüle
tet éreztem egyszer Párisban, egy tavaszi es
tén, mikor egy szegény piktor pajtásomhoz
szaladtam fel valahol a 'francia isten háta me
gélt az ötödik emeletre. Roppant xmucig volt
a világítás a- iépcsijházban, a. szűk de.szkálépcső
körbe ment fölfelé, és mondom futottam, mert
fiatal volton
egyszer csak, úgy a harmadik
emelet, körül azon veszem magam észre,
suhog
hogy
_
a hátam megett utánam
valaki, Árnyékot is láttam a falon. Ijedlemben, majd hanyatt ájultam; hátra nem
mertem nézni,
.
hanem erővel tovább szaladfant-; a suhogás
' _
abban a néma, kísérteties vén
lépcsökázban még határozottabb lelt, minden
ugrásom után világosabban hallottam, A negyedik emeleten kétségbeesve megfordultam:
most megícapow. és áthajt tóm a. karfán a.z ül
dözőmet. Hát kérem, senki! Hanem az eső
köpenyem, verődött, a falhoz, az tette, azt a
borzalmas suhogást mögöttem, az a. vacak
sárga gummA,köpeny! A legeslegigazibb rémü
lete/:, amelyhez a földön eddig szerencsém
volt, tizenkettőben tapasztaltam a margitszi
geti hotelben, egy csillagos augusztus-éjen,
félkettől'-or. Le voltam- feküdve s olvastam.
Az egész hotel aludt-. Egyszer csak behajlik a
kvnyitott ablaíüszárny. Éppen csak hogy fel
pillantottam. Tovább akarok olvasni. Kinyi
tik sebesen a szekrény ajtaja. Jóformán föl se
vette még ezt az eszméletem, hát az ágyat el
rántják alattam. A mennyezet lógó lámpája
pedig egyet, lendül, mint az inga. Különben
csend, világosság, gazdag nyári éjszaka odakint.
Felüliem, nem, tudom fagy volt-e vagy tűzvész,
ami a homlokomtól a hátam közepéig kor
csolyázott. Az ingázó lámpára látottam a sze
mem. a szám: a szivem és az eszem egy
szerűen megállóit; ha, volt valamely észlele
tem. akkor az lehetett, hogy hirtelen megtébolyodtam és íme igy kezdődik a téboly! Még
egy rándulást kapott az ágyam. Abban a pil
lanatban egyesegyedül életemmel, a hotel
ágyán.
megrázta
tcsiemet-lelkcmcl,
mint
Lisszabont; egy szó: földrengés. Ajtók csapód
tak és asszonyhangok sikoltoztak már az eme
leten.
Ez volt az a bizonyos kecskeméti földrengés,
amiből mink is kaptunk Pesten egy sikolyra
valói; egy halotti sápadásra való!.
— A miniszterelnök hétfő osti ebédje. Bethlen
István gróf miniisztorelnök és fdc^óge, Bethlen
Margit grófnő hétfőn este ebédet adtaik, ame
lyen megjelentek Horthy Miklós kormányzó és
>< felesége is, Csáky, Klebclsberg, Vass miniszlerek és mintegy 50 képviselő.
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— Kopsiszámra érkezett a virág és ezer
számra a táviratDoornba,a volt .császárszüle
tésnapjára. Amsterdamból, jelentik^ A Rfg-l.
nek: A volt német császár 60-ik születés
napját ünnepélyesen ülték meg Doornban.
A világ minden részéből kocsiszamra crkezlek
a virágok. N császár születésnapja alkalmából
mintegy 3000 üdvözlő táviratot kapott. Aerae országból megjöttek Henrik herceg, a volt
császár öccse és a Braunschweigi herceg ielcségével, akik a császárra második hazassaga
miatt sokáig nehezteltek, de most. fölhasznál
ták az alkalmat és kibékültek. Este nagy va
csora volt, amelyen a császár az utrechti néme
tek küldöttségét fogadta. Az utrechtiCÁneik
néhány német dalt kellett volna elénekelni, de
mikor meglátták u császárt, annyira clerzekcnyültek, hogy könnyekre fakadtak es egyetlen
akkordot sem tudlak elénekelni.
Kertész Euilro temetése. Vasárnap délelőtt temették
a rákoskeresztúri temető halót kisházából Kertész Endiel,
<i Magyar Színház tragikus sorsa művészét. A Magjai'
Színház, tagjai úgyszólván teljes számmal megjelentek,
hogy utolsó útjára kisérjék kollégájukat, de képviselve
volt a temetésen valamennyi budapesti színház is. A szer
tartási teremben Wcisz Miksa rabbi mondott gyúsz.bcszédef, n sírnál Tárnán Ernő lépett a koporsóhoz és a Ma
gyar Színház tagjai és igazgatósága nevében búcsúztatta
el az elhunytat:
-• Kertész Endre, művész volt és ur colt. Lr volt, ha
nem is a legutolsó divat szerint öltözött: ur volt, mert
a művészete tette, úrrá. A darabnak, amiben az. élet szín
padán játszott, csak az első fölvonásál. játszhatta Végig,
abban is csak epizódszerepe volt; n többi fölvonást, n nagy
jeleneteket nem érhette meg ...
A Budapesti Színészek Szövetségének nc.ébeu Kompollhy Gyula mondott utolsó istenhozzúdot, aztán n kopor
sót leeresztették a sírba.

— Egy bérautó sofförje elgázolta az örszemos rendőrt. Vasárnap éjszaka, e héten már
másodszor, elgázolta egy automobil az őrszol
gálatot teljesítő rendőri. Urbán György rendőr
a Nefelejts-utca és Thököly-Ut sarkán teljesí
tett őrszolgálatot. Hajnali '/:4 órakor utasok
kal telt, nagy nyitott autó száguldott végig á
Thököly-uton, nem kerülte ki az utca közepén
álló rendőrt, nekiment és gyorsan, tovább ro
hant. A gázolás után az autó lámpáit hirtelen
eloltották, hogy tovább menekülhessenek. Az
elgázolt, vérében fekvő rendőrnek még volt
annyi ereje, hogy hosszat sípoljon az éjszaká
ban. A súlyosan sérült rendőrt a Mosonyiutcí i rendőr kórházba sz/áliitoíták. A szomszéd
sarki derék rendőr azonban fölugrott egy arra,
haladó postaautomobilra ck üldözni kezdte
rendőrlűrsának clgázolóit. A bérautó mégis az
éjszaka sötétjében nyomtalanul eltűnt. Az ül
döző rendőr megállapította, hogy az automo
bilnak Bp. 227—47 a száma. Erről persze érte
sítették az összes rendőri őrszobákat és reg
gelre a. Gellert-szálló elölt szolgálatot, teljesítő
rendőri őrszem elő is állította a főkapitány
ságra a keresett autót és annak soffőrjét, Al
földi Józsefet. Kinyomozták, hogy a bérautó
1.0 ittas utassal cikkázott föl és alá a főváros
utcáin. Aldöldi soffőr azt vallotta, hogy abban
a hiszemben volt, hogy a rendőr nem sebesült
meg súlyosan, azért hajtatott cl. Miután szö
kési szándéka is nyilvánvaló lett. Alföldi Jó
zsef soffört a rendőrség hétfőn letartóztatta.
ííoen altábornagy nyugalomba vonulása. Bécsböl Írja
A Reggel tudósilója: Horn altábornagy, az osztrák
Kricgsarcliiv igazgatója nyugalomba vonult és a helyére
Gluisc-llorstcnau udvari tanácsost nevezte ki a kormány.
Az elmúlt monarchia egyik logrokouszcnvescbb s legtehet
ségesebb katonai egyénisége vonul el llocn lovag távozá
sával a közéletből. Kiváló hadtörténeti író volt, az asperni
csatáróji szóló nagy munkája franciára, spanyolra és an
golra is lo van fordítva. A háború alatt mint a sajtóliadiszdllás parancsnoka lett közismertté és e. minőségében
rengeteg jő barátot szerzett Magyarországon is. 191G-ban
magyar állampolgárrá lett és Dudapcslcv nősült. A házas
ságkötésnél tanúi Bdrczy István polgármester és Molnár
Ferenc voltak.

— ,,Mig Becs épített, Wolffék lakásépítő bi
zottságot alti kilőttük.** A Kossuth-párt VII. ke
rületi szervezete vasárnap délelőtt gyűlést
tartott. Elsőnek Batthyány Tivadar gróf be
szélt a városi pártpolitikáról. A Ióváros lakos
ságának — mondotta —, ha komolyan akarja
likvidálni a kttrzuis bűnös uralmát, a demoikratiilius szövetségbe tömörült ellenzéki párto
kat kdl támogatnia. Búza Barna azt fejtegette,
hogy Budapesten keresztény és nemzeti kor
mányzat van négy csztcnidő óta, Bécset pedig
a destruktív szocialisták kormányozzák, de
Budapesten a szegény néprétegek vállára rak
nak minden terhet, mig Bécsben a nagyvagyonokat adóztatják meg. Becs a Jaikúishiány
leküzdésére 10.000 kislakást építőt!, míg Wolffék
Budapestje orré a célra csak lakásépítési
bizottságot; alakított. A keresztény kurzus a
fővárosban is a zsidó és keresztény nagytőke
uralmát jelentette a zsidó és keresztény dol
gozó tömegek fölött.

— Somlay Artúr átférje a Margitszigeten.
Hétfőn hajnalban kínos incidens játszódott le
a Margitszigeti, nagyszálló halijában. Somlay
Artúr, n Renaissance Színház művésze, aszta
lától elutasított egy íintr.lembevt, aki Somlayt
később emiatt felelősségre vonta. Somlay nem
reagált a fiatalember i'elelősségrevonására, mire
a fiatalember, cg.v Papp nevű banktisztviselő,
inzullálta. Somlay az affér után telefonon je
lentést tett a szigeti rendőri kirendeltség veze
tőjének, Bosnyákovics főfelügyelőnek, aki egy
rendőrt küldött ki a hajnali órákban a szál
lóba, az affér szereplőinek kihallgatása céljából.
Az ügynek lovagias folytatása nem lesz, miután
Somlay támadója ellen bűnvádi följelentést
tett.
— Halálozfa. l)r. Ilác: Dezső ügyvéd, volt törvényhatósági bizottsági tagot, a Központi Demokrata párt,
elnökségi tagját vasárnap délben helyezték örök nyűge
lomra nagy részvét mellett a rákoskeresztúri temetőben.
A gyászoló közönség sorában megjelentek: Vázsonyi l’íl
mos, [lenedet' János, Fábián Béta képviselők, Bród'/
Ernő volt képviselő. Buzdth János alpolgármester. Déry
Ferenc nyugalmazol’ alpolgármester. Kemény Géza és
bí/a Emi' nyugalmazott fővárosi tanácsnokok. Kuzsinszky
Bálint, a l’ózmíin Péter-cgyetcm dékánja és még sok un. A
ravatalnál Bródy Ernő, a sírnál pedig Pusztai Károly
búcsúztatta az elhunytat.
Mau.-er L'i- ló dr.. táblabiró, a miskolci törvényszék
tanácselnöke Budapesten elhunyt. Az elhunyt kiváló
biró és jogász veit, akinek egészségit, az éjjel-nappali
szakadatlan munka öüc meg.
Budapestről Maurcr
I. ász'.ö dr. tetemet szülővárosába, \'yiregyházdra, szállít
.iák, ahol ma délután temetik.
Illencfalvi Linzer Béla, a világhírű Linzer-szeszgyár
egykori eégfőnöke, agyvérzés kövclkcztélrcn 63 éves ko
ráliaii vasárnap elhunyt. Kedden délelőtt 11 órakor te
metik a Kerepesi-tcmctő halottasbázából. özvegye, Margó
Zclmn. a hajdani híres oriinadouua és nagyszámú rokon
ág gyászolja Linzer Bélát, aki tál az. 50 cn, mint
kuszárir.á.'.ados végigharcolta a világháborút.
A Gyopár Turista-Egyesület február 7-cii. szombaton
'-■te ft or.-d.or cgycs’it. tj
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— A numerus clausus ügyét nem lehet magyár kérdéssé tenni. Ez a bárgyú, barbár tör
vény nem a magyarság szellemét tükrözi
vissza, hanem annak a nemzetgyűlésnek er
kölcsi és szellemi nívóját, amely visszaáll iíotta a derest, ameljr megretirált Héjjas Iván
elöl, amelynek hangja, lelkületű és céljai Ma
gyarországot Albániával egy sorba állították
a külföld előtt. Viszont szent igaz az is, hogy
a numerus clausns soha napirendre nem ke , (A Reggel munkatársától.) Kertész Endre 38 Kertész sokáig étí, vidéken. Szegeden halálo
rülhetett volna, ha az országot nem alázza eves színész a múlt héten összeesett a Körúton san szerelmes volt Titkos Ilonába. Halála
meg és nem tépi darabokra Trianon. A nem es meghalt Jobbkezc ott pihent a szive fölött, előtt egy héttel azt kérdezte egyik barátjától,
zetgyűlést, amely törvénybe iktatta ezt a hon- könnyű, vékony, szürke fölöltőjo fölött. Kertész hogy nem tudna-e számára valami jó pártit,
lalanitási törvényt, egy szerencsétlen, láz Endre színész ugyanis halála előtt egy pillanat- mert ö szeretne megnősülni. Mindig vékony kis
betegen vergődő, méltatlanul eltiport ország | tál a szivéhez kapott. Jaj, sóhajtotta a fájdalom sétapálcával járkált Szenvedélye volt a vé
múló közhangulata hozta össze. Tiltakozunk I miatt amely szivébe belenyilallott és ezzel földi kony nádpálca, gyakran hetekig keresett vé
rehát az ellen, ha bármely oldalról is, a ma eletet be is fejezte. A mentők a morgucbu vit kony nádpálcákat az üzletekben s valósággal
gyar nemzetet teszik felelőssé ezért a tör ték Kertész Endrét, ott lefektették egy asz kétségbe esetit, ha elvesztette, vagy ha véletle
vényért. Magyar szellemnek, magyar tradí talra, ott feküdt Kertész Endre az asztalon nül eltörte a pálcáját. Rendkívül sokat, olva
ciónak, magyar érzésnek éppen ugy nincs köze a Ásott Béla fölöltöjében, mert azt elfelejtettem sott, minden jténzét könyvekre költötte. Kon
a numerus clausushoz, mint az orgoványi, megmondani, hogy a. fölöltő nem volt az övé, szolidált korában már reggel 8 órakor meg
jelent valamelyik kávéházban, hóna alatt egy
dunaföldvári, siófoki gaztettekhez. Egyébként azt ő Zsolt Béla írótól kapta kölcsön, miután
vaskos regénnyel s ott olvasott, amig a szín
a kormányzó többség soraiban megindult
a télikabátját még decemberbeu el kellett
házhoz be nem, kellett mennie, ila aztán, a
mozgalom is ezt az igazságot látszik bizonyí
adja egy zsibárusnak a Teleki-téren,
könyvet kiolvasta, elvitte az antikváriushoz
tani. Az egységes pártban most ütközik össze
az első és második nemzetgyűlés hangulata. hogy a., lakását ki tudja fizetni. A januári ház és becserélte — egy másik könyvre. Nem volt
Minden boámirteágnak leghaTalmasabb ellen bért, mór nem is tudta megfizetni Kertész Endre, senkije, osak egy öccse, egy Ganz-gyári tiszt
szegény ember az is. Vasárnap délben
fele az idő...
a Magyar Színház tagja, mintán már nem. volt viselő,
ott
állott
a koporsó mellett, a színészek között,
— Olasz munkásokkal akar dolgoztatni a szegedi Fiukmit eladnia,, négy és fél millió gázsiját pedig a szeméből
csurogtak a könyek. A színészek
Rzalúmlgyár. Szegedről Jelenti telefonon A Reggel tudó adósságok, ácontók, kisebb-nagyobb letiltások
elszorult
szívvel
nézték a. zokogó fiatal cm béri,
sítója: Az ország egyik legnagyobb szálániigyúxn, a sze annyira megtépázták, hogy abból nem futotta
amint
a
sivitó
szélben
dideregve botorkált a.
hónapos szobára. Az ,1925. esztendőben tehát nem koporsó után — egy vékony
gedi Pick szalámigyár a napokban beszünteti üzemét. A
felöltőben. Neki
is volt lakása Kertész Endrének. A kávéház sem volt télikabátja..,
gyár eddig 120 munkást foglalkoztatott, akik 10.500 korona
Eryed Zoltán
ban, ano) a záróra utolérte, pirulva hajolt ilyen
órabért kaptak. A gyár vezetősége a munkásoknak azt az
kor valamelyik barátja füléhez és fatális kelle
ajánlatot tette, hogy ezentúl 8500 korona bérért dolgozza
metlenséget,, vidéki rokonok látogatását emle
lak. A munkások nőin fogadták el ezt az ajánlatot, mire
— Az uj köztemetőben hétfőn este szivéngetve, megkérdezte, nem tölthetné-e nála az éj lőtte magát egy fiatalember. Hétfőn este 8 óra
a gyár az össmb munkásoknak fölmondott és most olasz
szakát. így egyik este itt, másik este amott haj kor a rákoskeresztúri uj köztemetőben revol
munkásokat akar nerzőfltetnt
totta pihenőre furcsa fejét. Ez a fej olyan furcsa verlövést hallottak a temetőőrök. A bejárattól
—- Krausz Simon ünnepi beszéde a Tőzsde volt,
hogy amikor Paulay Erzsi egyszer Szege nem messze hanyatt feküdt egy uriasan öltö
klub díszvacsoráján. A Magyar Tőzsdeklub den vendégszerepelt
a színpadra való belé zött fiatalember. Melléből erősen folyt a vér.
február 6-án, pénteíkcn. délután tartja ezóvi pése előtt a színfalak és
mögött
Kertészt meg Mire orvosi segítség érkezett, az öngyilkos már
közgyűlések amely után este ’/z9 óraikor a klub pillantotta. elnevette magát ésálló
odaszólt
neki:
halott volt. A X. kerületi rendőrségről bizott
ünnepi díszvacsorát rendez. A Tőzsdeklub ve
—
Nahát,
ez
túlzás,
ez
az
orr.
kedves
kollé ság ment ki a temetőbe. A halott zsebeiben
zetősége, küldöttségileg, Krausz Simont, az gám ...
személyazonosságot igazoló írást nem találtak,
\ngol-Magyar Bank elnökét kérte föl az ünnepi
Kertész Endre Kolozsvárott volt színész Ja- csupán egy fekete kis noteszt, amelynek födél
beszéd megtartására, aki c fül-adatot d is vál noviosnál.
Moliére-től az operett-buffó szerepéig lapján ez a név állott: Dudinszky László. A no
lalta. A Tőzsdeklub Krausz Simon szereplését mindent játszott
mindent egy fantasztikusan teszben egy leragasztott, boríték, tintával meg
.■mná1 fontosabbnak érzi, mert a mai tőzsdei hosszuszámyu, és
fekete
zsakettben játszott. címezve: „Dudinszky János urnák, Üllő." A le
és gazdasági helyzetben gazdasági életünk e Imádta a zsakettet és Moliére-t,
Budapes vél hátsó oldalán kusza vonásokkal ceruzairás:
vezéralakjának nyilatkozatait nagy horderejű ten csak egyszer játszhatott, akit
néhány
év „Burián Palit engeszteljétek ki, hogy ne hara
nek ás fontosságúnak tartja.
vel ezelőtt tipornál, a Fasor-kabaréban. Leg gudjon." A noteszben több szomorú hangulatú
— őrizetbe Tettek két „elvérzett" budapesti zsákkercsjobban egy Karimthy-SiZercpét szerette, a „Ki vers és népdal szövege, azonkívül ez a pár sor:
kedöt. TAnczéni Rfía én Orosz József Géza-utea S. wám
sérleli módszert*-ét, abban volt a legnagyobb si „1926 junius 26-án lesz G. 16 éves." Néhány fény
alatt) zsáknagykereskedők Bécsbim kölcsönöket vettek föl
kere, Kökény Ilonával játszotta az Andrássy- kép volt még a halott zsebében. A halottat, a
ős igy vásároltak zsákokat, amelyeket Budapesten eladtak.
uti színházban. Ebben a színházban játszott elő bonctani intézetbe szállították.
A kölcsönt azonban nőm törlesztettek s amikor már több
ször Pesten, Bárdos Artúr szerződtette le a né
— E héten alakul meg a Polgárok és a Munkások Szö
tsdemilUőra rúgott a bécsi cégek követelése, a két keres
zőtérről az egyik műsor főpróbája alatt. A mű vetsége. A demokratikus szövetség ée biok vezetősége
kedő újra Bőesbe utazott ős a Kempfncr és SchacMer
sorból ugyanis ki kellett hagyni valamit és he eawn * héten értekezletet tart, amelyen meobestélik az
bécsi cégektől több mint too millió koronát vettek föl egy
lyette kellett volna hirtelen valami más. Ker aJftudlin politikai kérdéseket. Szilágyi Lajos kijéllentette
pőnzügynök közbenjárásával. A bécsi cégek megtudták,
tész ott ült a hallgatóság között, odament Bár A Reggel munkatársának, hogy a biok kereteit most már
hogy a két budapesti zsákkereskedő régebbi tartozások
doshoz és ezt mondotta:
a legrövidebb időn belül ki fogják bővíteni a Polgárok <*.<■
födözésőre fordította a tőlök kapott pénzeket és ezért a
— Igazgató ur, én színész vagyok, talán ki Munkások Szövetségévé, amely egységes vezetés mellet’
budapesti főkapitányságon csalás 6b sikkasztás miatt sür
tudom segíteni néhány napra, amíg jobbat ta haladéktalanul’ megkezdi a közös szervezkedés munkáját.
gős följelentést tettok ellenük. Amikor a bécsiek a több
lál helyettem. Tudom Avercsenkó-nok „A tükör
nzázmillió vissznflzotósét kérték, ezt a lakonilcus választ
— Rómában újból megdrágult a kenyér. Ró
lelke'* című kis jelonetét, díszlet sem kell hozzá,
kapták Budapestről:
szereplő sem, ha parancsolja, szívesen elját mából táviratozzák: A mai naptól kezdve a
kenyér ára kilógramonlzént újból 20 centesive/
Fizetni nem tudunk, mert sajnos, „elvéreztünk".
szom.
drágult Rómában. A többi városban is hasonló
A rendőrségen tegnap esto előállították Grosz Józsefet
Bárdos fölkiildte Kertészt a színpadra, aki intézkedésire készülnek.
és LInczéni Bélát. Mindketten bevallották, hogy pénzük
ott rögtön oljútezotta a kis jelenetet. így szer
nincsen, raktáruk üros és a bécsi milliókat valóban ége
Kotányl Nelll zeneiskolájában (V. Vilmos császár-nt 1G»
ződtették
le Kortész Endrét Budapestre, igy lett betratások
n második félévre febrnár 3-(él 10-íg bezárólag
tőbb és követelődzőbb adósok kielégítésére fordították. Dr.
belőle
az
Andrássy-nti
kabaré
megszűnése
után
folynak.
Intól Géza rendőrkapitány ez ügyben most azt igyck' ik
Unió-tag négy és fél millió havi gázsival,
inogáJlapitani, hogy a cég vagyona hova tűnhetett. Addig
is a két zsákkercsl;c<lőt őrizetben tartják.
amelyből havonta nem kapott többet kéz
hez 2% milliónál.
- A miniszterelnök sajtópert indított üiain
Eerene ellen. Gróf Bethlen István .miniszter Ebből élt meg Kertész Endre minden hónap
elnök' annak idején ugy nyilatkozott, hogy a ban 30 napig. Halála előtt egy héttel emelte
bajor pucwkisérlct ügyében Ulain Ferencet föl a tizetését 1 millióval Lázár Ödön igaz
csak azért nem lehetett elítélni, mert a kor gató. Nem igaz, hogy Kertész Endre éhen halt
mányzó személyére való tekintettel a blzonyi- meg, bár csak egyszer evett naponta. A bonco
1 ékokai nem bocsátották a bíróság rendelkezé lás mcg.il lap i tóttá, hogy szervi szívbaja volt.
sére. liláin ötre a nyilatkozatra ollennyils (kö Gy evm ekk órában szivburokgyu 1 la dúsa volt,
zúttal feleli, amelyben kijelentette, hogy a mi innét kapta a szívbaját. Ezt sem tudta róla
niszterelnök „vakmerőén hazudott". Az egyik sonkiseni. magábazárkózott ember volt, bajai
knrzunlap vasárnapi számában .megrótta most ról soha senkinek nem. beszélt, kölcsön nem
a, miniszterelnököt. azért, hogy I ’ain kijelen kért, nem panaszkodott. Nem is sejtette senki,
téséért som bírói, sem lovagion, utón nem hogy milyen rettenetes nyomorban vau. Né
igyekszik elégtételt venni, illetékes helyen hány bél, óta nem lévén lakása, sokszor regge
ezzel szemben kijelentették A Reggel munka lig sétált az Andrássy-utón, aztán betilt a
társának, hogy a miniszterelnök az igazság Palermo - kávéliúzba az egyik függönyös fülügyminiszterrel való megbeszélés alapján már kébo és itt szundikált egész délelőtt. A pin
napokkal ezelőtt intézkedett a sajtópör meg cérek már ismertek, letették a kávéját az asz
indításáról.
talára és szó nélkül behúzták a függönyöket
— Házasság, Grósz LásxlA eljegyezte liálint fAllyt,
Itt.
Bálint József tőzsde bizományos leányát.
<•> csöndes reggeliző emberek között aludt
Kertész Endre néhány órát a kávéházi
pa ml ágon,
mint egy kóbor kutya, esapzottan és kiállva,
fakó arcáról ezalatt n néhány óra alatt simul
tak le az éjszaki vánszorgáeők fáradt ráncai.

A milliárdos színészek városában
hogy élt és hogy halt meg egy tehetséges
színész, aki nem tartozott a starok közé

IZfeW® M O cipők
(Alsó Szt. Margitszigeten)

nyilviijmos vendéglőjének
földszinti, jól fűtött, tfyüoyUrli helyiségeit Imi), lánc
terein, étkező táranígo. ruhatár, stb. — a nzombut esték
kivételével — búink, »ArtkUrU mulntsúgolc, hane 3
versenyek, bankettek cúllulra, csakis ItnkííitséaeT.
mogteritésn ollonóbon, kiadók. — fálsőrondii M'iidcglőkávéház, állandó házi kitűnő túnezenekar. írtokezcsok
■' helyszín. n va.-y v. ■ /cinéivnök-u. 7. I/'.’. Telefon 106-06

33 (Múzeummal szemben)
Előrehaladott idény miatt nagy

árleszáSBitás
InkEc-, antilop* 6*
egyéb cÁpfíkben

Tekintse meg kirakatainkat!

aReccel

1925 február 3.
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végig

— Szabályrendelet a kávéházi fehér asztal
ellen. A vendéglős ipartestület már régebb idő

óta nem jó szemmel nézi a kávéházak fehér
asztalát és előbb békés, majd harcos eszközök
kel igyekezett megakadályozni a kávéháztulaj
donosokat a vendéglői ételek kiszolgálásában.
Magy izgatom Bukarestben Besznrábia miatt
Most a főváros is a kávéházak ellen fordul, el
határozta ugyanis, hogy szabály rendelet tel ne
Bukarest, január 31
és még a cári uralom alatt sem szenvedett a hezíti meg u kávóházak tulajdonosainak az ét
moldvai parasztság annyit, mint a romcin termekkel való versenyt. A városháza közgaz
(Becsen keresztül.)
tisztikar ökle alatt, amely a besszarábiai gar- dasági ügyosztálya már készíti a szabályrende
(A Reggel bukaresti tudósítójótól.) Frunze nízonokat számkivetésnek tekintette és leg letet, amely kimondja., hogy csak azok a. kávé
'kinevezfetése Trockij helyébe az orosz hadi alább anyagiakban igyekezett kárpótlást ta házak szolgálhatnak föl meleg ételt, amelyek
tanács cinciikévé és a szovjet hadseregének a lálni a sivár szolgálatért. Soha a cári reakció az ételeket teljesen külön konyhán főzik. A fő
főparancsnokává, leírhatatlan izgalmat váltott legsötétebb éveiben sem volt olyan szeszélyes város tanácsa úgy okoskodik’, hogy a kávéhá
ki Bukarestben. Frunze besszarábiai román és és kegyetlen a közigazgatás, minit ma.
zak nagyrésze nem lesz hajlandó uj konyhát
Racovskival együtt két legclkesercdettebb
építeni és így majd megszűnik a ljávéházi fehér
Végig egész Romániában katanavonatakellensége volt mindig a mai Romániának,
asztal. Ez a megoldás természetesen a legsze
kai találkozik az ember, amelyek az orosz
Xz izgulom, amely Fruuze kineveztet ésc nyo
rencsétlenebb, mert ezzel csak azt érik cl, hogy
határ felé robognak,
mán különösen a román hivatalos körökben
a kávésok kénytelenek lesznek drágítani és ig\
támadt, főleg arra vezethető vissza, hogy a ámbár a román hadsereg olyan szűkében van íz harc árát a, közönség fizetheti. A városházán
népbiztosok kormánya, régi cári recipe szerint, mindennemű fölszerelésnek, mini még sohasem, nem tudják és most, már aligha lesz idejük
A mull évi szörnyű robbanás óta nem igen megtanulni, hogy ezekben a keserű időkben
ii belső politikai feszültség levezetésére a
sikerült
az elpusztult lőszert, és egyéb hadí- minden ipar sorsán könnyíteni kell és nem
nemzeti érzéseket igyekszik majd lángra.szerszámet.
pótolni és ezért általános a meg- I szabályrendeletekkel megakadályozni a megél
lobbn utáni, erre pedig a románok elleni
győzödés, hogy háborúra nem kerülhet a sor j hetést ...
hadjárat a legalkabnatosabbnnk látszik.
és erre vezethető vissza az európai sajtóban I — A ftiszcrüzlefek alkalmazottal ragaszkodnak a 7 órai
Bizonyos az, hogy Romániának nem sikerült fölmerült az a hír is, hogy Románia területi | záróórához. Evek óta harcolnak már a. fűszer- és élclmiíix elmúlt esztendők
alatt gyökeret verni a engedményeket, ajánlói föl Oroszországnak a j szcrkcrc kcdelmi alkalmazónak azért, hogy <jí d/eZmísrcrvissza foglalt Bcs-zurábiában, mint, az elorozott bukovinai halár mentén. Nem tartom való kercskedések xáróórdja is esti 7 óra legyen. \ küzdelem
Erdélyben. Különösen a tartomány déli felé színűnek. hogy ez a hir ebben a formában meg eddig semmi eredményre nem vezetett, noha .wn fűszer
ben, ahol a. román lakosság özúmarúnya a leg feleljen a valóságnak, inkább az első óvr.los kereskedő mór külön is kérte, hogy a 7 órai üzletzdritsl
kisebb, továbbá a. vúroS'Cikbun, amelyek a fél tapogutódzásnak látszik, pedig valószínű az, hu minist/eri rendel cl tel léptcssé.l' éleibe. A kereskedelem
századig tartó, orosz uralom alatt erősen Oroszország a mull évi bécsi tanácskozások ügyi minisztérium a múlt hónapban ugyan készíttet egy
ri'sszi íikáltattak.
megszakítása után újból tárgyalásokba bocsát törvényjavaslatot, az alkalmazottakat azonban ez nem
kozik Romániával, akkor a románoknak nagy e'égiti ki. Vasárnap délelőtt ezért, a fiiszcrkeroskedelmi
mély gyűlöletet ébresztett maga ellen a
áldozatokkal és megalázó föltételekkel kell a alkalmazottak igen népes gyűlést tartottak a Király-ntca
kíméletlen, durva román szoléníeszka
békét megfizctniök.
52. szám alatt, hogy kifejezésre juttassák kivánsógaiknl.

egész Románián

• Nyilatkozat. A múlt év tavaszán, a (korona
leg’váNájycsabb idején ci'kfcsorozatban tárgyal
tam A Reggel hasábjain azokat a módozata
ikat, amely ékkő’ a magyar pénz. érté'k/rüó-ága
biztositkató, 1924 március 31-i'ki „Stabilizációs
gondolatok" <imü cikkemben kikeltem egy, a
külföldi lapokban cáfol alkuiul tárgyalt rága
lom ellen, amelynek alapja az azóta befejezett
Kahks-iigy volt. Cikkem jnegirásában a leg
jobb szándék és a korona válságának meg
szüntetése vezeteti, éppen ezért mélységesen
sajnálom, hogy e hírnek egyáltalán hangot
adva, alkxrlniat adtam arra, hogy a magyar
nemzet megbecsülését csői bitó és hitelét sértő
állítások a. sajtó nyilvánossága ólé (kerüljenek.
CmfepélyevPii or-smorcm. hegy o különben iószándéku eljárásom hibás volt; mert, oly érde
keket. éHntet:. ahielyekrek szenteknek kell len
niük mindéi' magyar állampolgár előtt. Csele
kedetemet ny.gbáuiam és mélys-ge^cn sajná
lom; Jobbágy* Jenő.
— Sikkasztott. és okirnto! hamisított egy drogulstn.
hogy lakáshoz Jtilhasfunt. Gally Gyula- Békéscsabáról jött
lol BiidnpesiTc. Hogy lakáshoz iu.'on. pecsétes okmányt
adott be a l.rlJusliivataJhoz. Ezen az okmányon az állott,
hogy Gally Qynla a munkás biztosító pénztár tisztviselője,
és mint ilyen. Binlapesten való helybcnlakásra jogosult.
.1 beadvány altnpiáv a Lakúshlvrlal lei ír: adta Gally Gyula
számdra a liffytvniakdsra faló Jogosult■ -ágról s-.álé, ok
mányt. amire rWiin Gally Gyula f szobás lakást, vásárolt
maflának a THdHöl/y-ufon a hitelezői pénzén. Gally nem
1 adott e.'száiaobü a pénzekkel és ezért C'sányi Imre in
millió. Gally Mil'uily ss millió . Merza Márton 22 mil’ió
l<.,ö;.-zeg erci/éig feli ellene följelentést. Gally ellen meg
indították u • nyomoz;u,'. nmiro kiderült, hogy a rábízott
rnilliékk;il nem ind elszámolni. Lakást vásárolt magúnak,
■le a nyomozás: sorún kiderült, az is. hogy a Lakáshivatalhr,-. adott beaduving hamis, mer' Gally sohasem volt a
ir.unltásbizfositó ménztúr alkalmazottja s ezért közokirat
hamisítás eíir-1: és csalás miatt hétfőn délelőtt letartóz
tatták.

f, -í-ló/u

FEHÉRNEMŰ KIÁRUSÍTÁS
KíHüuleges smokkinga és frakkingek
Oxford, rayc, poupliiniingek
KiHtfnlcges pyjamAk
mérőt utáni különleges kivitelben
500 vég angol slffon
J.295»
leped íívAszón
4<OO vég 130 cm. széles batfoztslffon
eredeti gyári árban
8 Fehérnemű- én p.vjamakészltés hozott anvmrhAi
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—• Kézrekerüliek az autobuszuíasok zseb
metszői. Az utóbbi időben föitünő sok zsebtol
vajlás történt az autóbusz belvárosi állomásai
nál. Többek között, kilopták dr. Hajnal Henrik
ügyvéd bőrtárcáját is. amelyben 300 hollandi
forint volt. A vakmerő zsebtolvajok után nyo
mozó Simon István és Lampérth Ferenc detcktivfölügyelöknck tegnap este egyik bel vá
rosi kit kocsmában föltűnt, két fiatalember,
akik automobilon érkeznek a kocsma elé, szer
telenül szórták a pénzt s nagy társaságban
mulattak. A detektívek megállapították, hogy
a két fiatalember már két napja, autózik- mil
liókat költ és tunek-fának fizet a. vendéglőben.
A két gyanús fiatal embert. azonnal megmotoz
ták és találtak is náluk- holland forintokat. Be
vitték őket a. főkapitányságra. Az. egyik Hor
váth József, n .másik Anti Jenő j-nvottmull u
zsebtolvaj. Rövidesen beismerték, hogy dr.
Hajnal Henriket is ők lopták meg. Órákhosszat lesték az autóbusz, végállomásnál a vigyázatlan utasokat és a zsebtolvaj fások egész
sorát 'követték el.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ.

A gyűlésen megjelent Várnai Dániel képviselő és Gál
Menő, a Szakszervezeti Tanács titkára. A gyűlést Salf/ó
.<cnö. a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségi!
ftiszerszakosztályának elnöke vezette. Viy Lajos, a szak
osztály titkára ismertette a fiiszcrkercskedolmi alkalma
zottak munkaidejét, amely /’—/■/ órára lerjed. Ezután
fiái Úrnő bejelentette, hogy a Szakszervezeti Tanács a
legmesszebbmenőén támogatja az alkalmazottak küzdel
mét, meri a munkaerő a nrnu-V vagyon alapja, amelyet
védeni kell. A fogyasztóközönség érdekeit a 7 órai záró
óra nem sérti. Várnai Dániel rámutatott arra, hogy a kor
mány és a törvényhozás föladata volna, hogy az alkal
mazottak érdekeit keresztülvigye a munkáltatók egyesü
lete vezetőségének akarata ellenére is. Mindent cl fognak
követni a 7 órai záróéra érdekéién. Dcutsch .lenő a Korcskcdelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének titkár.'
hafáro'.aii javaslatot nyújtott be, amely szerint a nagy
gyűlés ragaszkodik ahhoz, hogy a 7 órai üzletzdrüsl a
készülő törvény a. egész ország terül étén tegye, kötele
zővé «. megkeresik a nemzetgyűlés ama tagjait, ..akik
tisztában vannak ;■ r.Jiociálpotitika fontosságával", hogy
támogassak ügyüket. A gyűlés a határozati javaslatot
elfogadta.

A dr. Tauh-gyerniekkenőcs épp oly jó,

i mint a» Árion angol fogkrém.

a Reggel
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— Vági a liberális és fajvédősajtó príma*
donnája. A szocialista páa-íb válságáról elterjedt

hírek rendkívül izgatóJag hatottak a honi
sajtó egyrcezére. Mintha kőrisbogarat ettek
volna, olyan virgoncok lettek. A fajvédőket
in egér tjük, számukra politikai szempontból
sokkal kellemesebb, ha lelkiismeretlen strébe
rek tartják kézben a munkásságot és nem
Pcidléik, akik mégis ewiik a mérsékeltebb ás
konszolidáltabb irányzatot képviselik. A faj
védő újságok ellen nincs is kifogásunk, a lel
kűk rajta, lm, Garfcní Sándor pesti exponen
seit népszerűsítik a hasábjaikon. Az úgyneve
zett „szocialista ellenzéki minoritáé*4 föllebbezett ugyanis Becsbe Garbóihoz, Böhmhöz és
Kunfihoz, amiért itthon a párt választmány bán
és a szakszervezetekben elnyomják őket és nem
engedik meg, hogy «. munkanélkülieket Iázitsák. Ebből az afférból pattant ki Vági István
neve, aki álmában sem gondolt arra, hogy
valaha polgári lapok munkatársai settenked
nek interjúért az ajtaja előtt. Ez a Vági. aki
a legutóbbi szocialista kongresszuson ízg/owid.sul vette a paktumot és azért nem maradha
tott Székesfehérvárt és Péesdtt párttitkár,
mert még a szocialista frazeológiánál is otrom
bábban támadta a papokul, és a magó.nlulajdont — egyszerre bizonyos liberális és fajvédő
orgánumok primadonnája lett. Vágit, a „Népszava“ volt kiadóhivatali tisztviselőjét, Haj
dút, az egykori műfordítót, Weishaust, a
vasutast, Szilágyit, az elcsapott tanítót, a kapi
talista sajtó népszerűsíti és a nagyközönségnek
meg kell tanulnia e neveket egy olyan ország
bán, ahol zseniális geológusok, matematikusok,
biológusok, etnográfusok éhenpusztulnak anél
kül, hogy a nyilvánosság egyszer is tudomást
venne a létezésükről. Nem is szólva arról,
hogy a Kun Bélák, Pogány Jóskák és Sza
muely Tibik .hitvány alakja jórészt bizonyos
polgári lapok meggondolatlan irkafirkái révén
nőtt meg a munkásság fantáziájában...
Nyolc iinnyilkossÚR két nap alatt. A kettős ünnepek
alatt számos öngyilkossági kísérlet fordult elő Budapes
ten, amelyek közül a legsúlyosabbak a következők: Vasár
nap éjjel a Bajnok-utca 6. számú házban levő lakásán
Rrith Istudnni' 45 éves háztartásbeli nő késsel elvágta a
vyektit. Életveszcdelmcs sérülésével a Rókur.-kórházb.-i
szállították. —• A Hidegkuti-ut 4. számú ház első emeleté
ről Szekeres Mária H éves (anv.lóleúny levetette magát.
összetört tagokkal az C.i Szent Jénos-kőrbázba került. —
A Gubncsi-nt 18. számit házban Lavbw .ló: rf '2'2 éves
hentessogéd szeroluii b; untában üziiwlfjltc magát. Még
volt benne élet, amikor a Telcpi-tileai kórházba szállítot
ták. -- A Kisfuvaro.--utca 11. számú házban Szikom Zsu
pánná 27 éves szakácsnő .50 darab aszpirin' vett be. A
KóL’nsban ápolják.
Az. lzabc|ln-iüca 38. számú házban
lakó Hódi lii-rl'n
eves n*> a má.anflilc. cmt-lelrtd- a. ut'.
arra vc'attíi magát. Élcfvcízcdelmes íórn lése ível a Róka-kórházba szállította),. — Hétfőn a Murin Terézia-l-»ren
Roller l.ajos 28 éve.-, orvosi műszerész 200 uram Sálául
volt. - A Barcsay til-.i 11. szánni házban Kiss Jdnosné
éves nő mubii nyíllal inegwérfíczte magút. ■■ Septi Ju
liánra az 1 zabellii-utca i>-‘>. szilin u házban nyilvahagyta a
gázcsapot és súlyé-, nv'rgci.ósi s.vir -lett. A Ráku? kór
házba sz dlit-jtlák őket.

— Spekuláció okozta a Szegedi Gazdasági
J’-ank bukását. Szegedről .jelenti telefonon
/ Heggel tudósilója: A Szegedi Gazdasági
Bank, amely milliárdos passzívába, jutnil, hal
héten, belül fölszámol. N Gazdasági. Bánik
ügyész-, dr. Bokor Pál a ha.uk vezérigazgaíiija, Moravck István elírni hűtlen kezelés címén
íöfjelentési lett, mert a Pénzintézeti Központ
rovi/.orána’k megállapítása- .szerint, a bank mil
liárdos bukását. Moravek István vezérigazgató
s p c kulációi oko ti 'ók.
- Főbelőtte magát egy kárbecslő. Hétfőn
< sfo az Irányi-utca 20. «wám alatti lakásán
főbelőtte magát Rabocsay Zsigmond 38 éves
kárbecslő. Azonnal meghalt. Öngyilkossága
okának megállapitáeára nter.’indull a nyomozás.
Modern iparegésztiőaügy. (I1r. Práger Márton ós
‘'amiisy Bébi szaktanulmánya.) Alapos, gondos munka.
. moly fölöleli inindtizi. amit az. ipa régészéé űrügyről tudni
k-ll. Ki kell emelnünk Prágcr munkásí-ágál. .iki az ipar
egészségügy legnevesebb művelői közó küzdötte föl
magát. Az. ipari munkának u szervezetre való listását
taiuilmánvozz.n s nz. ebből levont eredményei egyedül. llo.-.i:. <11. />.i

Spiritiszta volt

egyik legutóbbi miniszterelnökünk
és Grecsák igazságügyminiszter is
Az első nyilvános spiritiszta előadás Budapesten
Százezer az aktív magyar spiritiszták száma
(A Reggel tudósítójától.) Jó napjuk volt va
sárnap és hétfőn a fővárosban bolygó szelle
meknek. Állítólag ök is jelen voltak azon az
előadáson, amelyet a kél ünnepnapon a ma
gyar spiritiszták rendeztek, de amíg a testes
közönség 70.000 koronáig terjedő beléptidijat
fizetett, az asztrál-testü szellemektől semmiféle
beléptidijat, nem szedtek. Hogy mily nagy
számmal voltak jelen a szellemek, arról nem
tudunk beszámolni, a látható testű közönség
azonban valósággal megostromolta a régi kép
viselőházat és az előadás előtti órákban már
nem is lehetett jegyet kapni. A lázas érdeklő
dés magyarázata, hogy
bár a magyar spiritizmus már 54) eszten
dős, nyilvános spiritiszta előadás eddig
még nem volt Budapesten.
A spiritiszták ugyanis csak intim körben
tartják szeánszaikat és a profán külvilág elöl
óvatosan elzárkóznak. Ezt az első nyilvános
szereplést is veszély fenyegette, mert •
a rendőrség be akarta tiltani a szellembuvárlati előadást.
Ettől a szándékától azonban mégis elállóit. Vi
szont két rendőrtisztviselő volt, jelen, akik
gondosan figyeltek. Igen érdekes volt az elő
adás közönsége. Az ember nem is hinné, hogy
mily sok fiatal nő érdeklődik szenvedélyes iz
galommal a. spiritizmus iránt. A zsúfolt te
rem nagyrésze fiatal nő, egy sajátságos típus,
halottfehér arcok, árnyalt, sötét udvarban égő
szemek. A nőkön elegáns, drága bunda, éksze
rek és nem lehet tudni, vájjon ezek a médiumos arcok direkí a spiritiszta-estélyre készül
tek? Ez is lehet. De olyan arcok is láthatók,
amelyek szinte megdöbbentenek, ezek az iga
ziak. Sovány és idős nők, pergamenszerii arc
bőrrel, riadt szemekkel és férfiak, hosszú haj
jal. titokzatos szakállal, furcsa, ijesztő fejfor
mákkal. Különös emberek, emitt
mintha
Dzsingisz kán ülne, ott mintha Miklós cár fe
jet látnám... Most, egy vékony. őszcs, nyírott,
bajuezos öreg ur tart előadást. Nérci Ödön
nagy tekintély a spiritiszták között, évtizedek
óta áll a mozgalom élén. Elvont magyarázatai
alatt sokan lehunyják szemüket, nem tudom,
az asztráfis gyönyörtől-e vagy az unalomtól?
De az öreg urat, fölváltjr egy sápadt, fiatal
férfi. Borbély Andor és az érdeklődés meg
élénkül. Tetszéssel fogadják, hogy
ma már Magyarországon mintegy százezer
működő spiritiszta van,
ami különösen a háborúit lőni. viszonyok kö
vetkezménye, mert a meghajszolt emberiség a
spirit izmushoz menekül, aliol megnyugvást ta
lál, hiszen a. szellemek tanításából rájön, hogy
a múlandó élettel nem múlt el a bennünk levő
szellem élete. Hogy mily nagyszámnak a spiri
tizmus hivei a közélet szereplők között is, hi
vatkozik arra, hogy
egyik legutóbbi miniszterelnökünk és a
már elhunyt Grecsák Károly igazságügyminiszter is spiritiszta volt,
(Megkérdeztem az előadót, AJ volt ez a mi
niszterelnök. de. nem akarta megnevezni, mert,
amint, mondotki. ha megtudnák róla, hogy
spiritiszta, a választásoknál biztosan kibuk
tatnák.} Majd rátér a szellemekre. Nagy hutást
kelt a különben ismert spiritiszta hipotézis,
hogy tudniillik, körülöttünk inkább a még

anyagias, alantas szellemek tanyáznak. A mé
diumok a szellemek ruháját fénysugárszerünek látják. A még alantas szellemek ruhája
sötétlő, a tisztultabbaké tündöklő. A szellemek
se mind tudják, hogy mi van a másvilágon,
mert nem mindjárt, tudják a szellemek, hogy a
test, amelyben voltak, meghalt. Sok szellem,
nem is tudja, hogy ö egy halott szelleme, ő
csak átjutott egy sötétségbe, még nem tisztult
meg az anyagisáétól. Leginkább ezek az alan
tas szellemek jelentkeznek a szeánszokon és
ezek a szellemek a legnagyobb csodálko
zással veszik tudomásul, hogy ők meg
haltak.
Ezek szcllemtestvéreiket «em ismerik még,
sokszor megtörtént, hogy a. szeánszokon az.
ilyen szellem megkérdezi, ki volt az a tündöklő
lény, aki előtte járt itt. Évszázadokig is eltart
hat, amíg egy-egy szellem kitisztul a sötétből.
Mert előbb le kel! róni tartozásaikat. Ez a tar
tozás a szeretet. Az alantas szellemek azok,
akik kopognak, mert ök még képesek ilyen
anyagias erőfeszítésre. Az igazi spiritiszták
ezeket a szenvedő szellemeket, a, szeánszokon
megnyugtatják. Imával. A médiumokról beszélt
ezután. Az alantas szellemek társasága meg
ronthatja, a médiumot. Következett a szeánszok
ismertetése és több médium elbeszélése a. szel
lemek tulvilági életéről. Leginkább a Marson
születnek ujjú a szellemek, miután megtisz
tulva eltávoztak a Föld köréből. Végül fölszó
lította u hallgatóságot, hogy akik részt akar
nak venni szeánszokon, azok jelentkezzenek.
Erre
százával rohanták meg a pódiumot és sür
gették, hogy már holnap szeánszon lehes
senek.
—*........... ii i'i •glTJEITLC.T.HiTnirii

-- Síresemanu beszéde a köztársaság mellett.
Haliéból jelentik: A népiét néppárt akadémiai
gyűlése alkalmából Strcsemann birodalmi
külügyminiszter előadást tartott ,,Akadémiku
sok és politikusok44 cimmeh A nemet főiskolai,
hallgatók politikai tevékenységének. — mon
dotta
r mostani államforma- elismeréséből
kell kiindulnia. Németország nem engedheti,
meg magának azt a fényűzést. hogy az állam
forma kérdésében harcrakcfjen. A nemzeti
szellem követelménye nem az. hogy az állam
forma kérdésében folytassanak harcot.
—
Tűz egy bécsi szinhüzban. Becsből (clcfonálja
■‘1 Reyo,‘l I ii<i<»íf.ó,í:i: (l ’tfö’.i este hz. .■lbadenilcfheatcrbcu
h második fölvonás ’ i’ncii l.'ifwUntil fi s:.firc'.fiir)fiiiny.
Azonnal leeresztették a. vasfüggönyt és a színház személyzctfiick higgadt föllépése clejé: vette n fenyegető pé.iiísnnk. Az előadást, később zavartalanul folytatták.

Bizalmas rendelettel szüntették meg a
rendőri tol ügyeletét. Politikai körökben uaockkij.l ezelőtt terjedi, c> az a hír. hogy a bel
ügyin i niszler rendeletét, fog kibocsátani a
rendőri. föHigyelei megszüntetéséről. Ez a ren
delet azonban máig sem. jelent meg a hivata
los lapban. A Reggel munkatársa illetékes
helyre fordult cblien az ügyben fölvilágosifásért os azt a választ, kanta, hogy a rendőri,
föl ügyelet, meg szűnt, öcséről a. belügyminiszter
bizalmas rendeletben már intézkedett is. Meg
történt. a. tolonch.áz lakóinaik legújabb re\-iziója is, amelynek worán ismét 18 embert he
lyeziok szabadláb,~a.
— 16.5011. - koronás (•..(r.vMayárlnn árdbíf, elsőrendű dívnil'luuellokat. f.'-lypnihiHisztoknl. injaetlrckct, fehér függömkelméket, déleitekéi ős kretonoknt a Fenyves Dezső. Rf.
mind n nágy áruháza:. Calvin-tőr 7. Koronaherceg.pté.i s
Károly-\rut í1. Károly-köiut 10.
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Radó Józsefet vasárnap reggel Ceglédre

Miért Mlett J«alSles ítélettel snltani MasW Józsefei ? — A kiskora
Raöét vasárnap Ceglédre vitték
(A Reggel tudósítójától.) öt héttel ezelőtt
hangzott el Márffy József és társainak bűn pő
rében a halálos ítélet, amelynek szóbeli kihir
detése után csak most készült cl sokszorosított
példányokban az 120 oldalas írásbeli Ítélet.
Külön foglalkozik az Ítélet a nemzetvédelmi
alakulatokkal, a IX. kerületi nemzetvédelmi
osztaggal, külön fejezet tárgyalja a rendőr
ségi állítólagos bántalmazások ügyét. Az Er
zsébetvárosi-Kör ellen elkövetett bombame
rényletről szóló rész 50 gépírásos oldalra ter
jed. Érdekes az Ítélet indokolásának az a ré
sze. amely az ítélet kiszabásánál az enyhítő és
a súlyosító körülmények fölsorolására és azok
méltatására vonatkozik. Enyhítő körülményül
valamenyi vádlottal szemben csupán egyetlen
egyet észlelt a bíróság és ez a büntetlen elő
élet, Ezzel szemben valamennyi vádlottnál sú
lyosító körülmény az a tény,
hogy Márffy és bűntársai a fönuálló társa
dalmi és jogrend merev tagadása mellett
huzamosabb időn át veszélyeztették nagy
mértékben a közbiztonságot, a bombame
rényletek terveztetése, megkísérlése és
végrehajtása által.
A forradalmak folytán megzavart jogrend tel
jes helyreállítását hosszabb ideig késleltették
és bűnös működésük révén az ország hite
lét a külföld előtt károsan befolyásolták,
elősegítették a nemzeti vagyon pusztulását
és a bombamerényletekkel többszáz emher
életét veszélyeztették.
Márffy Józseffffel szemben — mondja az íté
let — különös súllyal esik latba,
hogy a bűnszövetkezetnek ő volt a tény le*
gea irányítója és vezetője,
aki terrorisztikus eszközökkel élve, a könynyebben befolyásolható fiatalabb
emberek
egész sorát fertőzte meg káros és veszedelmes
eszméivel és emellett a tárgyalás alá vont
minden egyes hőn cselekmény elkövetésében
vagy mint tettes, vagy mint fölhajtó vett részt
és ezáltal a legsúlyosabb beszámítás alá eső
bűncselekmények igen nagy halmazát követte
ek Súlyosító körülmény Márffy val szemben
az is,

hogy műiden ' erkölcsi alap nélkül való,
hazug természetű, dicsekvő ember,
aki soha el nem ért katonai rendfokozattal és
soha ki nem érdemelt harctéri kitüntetésekkel
kérkedett,

aki a vörös hadseregbe is önként lépett be
és noha még itt is módjában állott volna az
ország ellenségeivel szemben vitézkedni, ezt
akkor sem tette,
hanem a vörös hadsereg egyik építési osz
tályában, veszélytelen helyen húzta meg
magát.
Súlyosító körülményiként iué r legeit e Márffy nál
u törvényszék a bilnbánatnak és magábaszállásnak minden hiányát, a hosszú főtárgya
lódon tanúsított hetyke és kihívó viselkedését,
a nyomozó haltóságnak, valamint a közélet
terén működő magusállásu s’/xmiélyiiségeknck
szennyes rágalmakkal való bemocskolánára
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irányuló törekvését. Nem kerülte el a törvény
szék figyelmét
hogy Márffy a főtárgyaláson megjelent
egész életükre megrokkant sértetteket mo
solyogva szemlélte
és ezáltal nyíltan is kimutatta azt a gonosz
indulatát, amely cselekményeiben vezérelte.
Ugyanezek a súlyosbító körülmények észlelhe
tők majdnem kivétel nélkül Marosi Károly
vádlottal szemben is s ennek a vádlottnak
rovására kellett vonni még külön is azt a
tény!, hogy « nála sokkal fiatalabb lladót
állandó befolyásolás utján oly nagy mérték
ben megrontotta, hogy rávette az Erzsébet
városi Kör elleni merényletben való részvé
telre. Ennyi súlyosbító körülmény észleleté
után
a bíróság Márffy és Marosi bűnével a
ha Iái bűnt efést lartóttá a ránybanállónak.
Ezt a terjedelmes írásos ítéletet most kézbe
sítik az érdekelteknek s megvárják, amíg a vé
dők benyújtják írásos fölebbezési indokolásu
kat, amelyre 8 napot engedélyez a törvény. Ha
ezek beérkeznek, az iigy összes aktáit fölter
jesztik a királyi Ítélőtáblához. A bombapör
fiatalkorú vádlottját egyébként v isárnap két
fegyveres börtönőr elszállította az ügyészség
Markó-utcai fogházából. Az ítélet meghagyása

vitték,
mert egyelőre ott, a fiatalkorúak fogházéiban
tartják őrizetben. Márffy József egyelőre a
Markó-uioai fogház lakója marad. Emlékoze•tes, hogy Márffy a főtárgyai ás előtt való
kötökben különböző följelentésekkel és a leg
furcsább beadványok egész tömegével árasz
totta el a bíróságot Most újra szenvedélyesen
gyártja a beadványokat eo egy olyan írást
juttatott a büntetőbíróság elnökéhez, amelybői kifolyólag
külön bűnvádi eljárást indítanak majd
ellene.
Hosszú beadvány! szerkesztett Márffy amely
tele van rágalmakkal, gyanúsításokkal és sért égetésekkel.
Az ügyében Ítélkező bírói tanácsot vette
üldözőbe most Márffy és meggyanúsítja
bíróit, hogy lelkiismeretlenül, igazságtala
nul és törvénytelenül Ítélkeztek fölötte.
A bíróság elnöke Márffynak ezt a mocskolódó
beadványát áttette az
ügyészséghez, abol
viszont úgy határoztak, hogy fölterjesztik
Márffy beadványát az igazságügyminiszterhez,
hogy ez döntsön arról, vájjon Márffy ellen a
bírói tanács inegrágahnazÚKa címén külön bűn
vádi eljárást inditsunak-e vagy som. A ha
lálraítélt Márffy József az igazsúgiigyminiszdér fölhatalmazására meginduló rágalmazási
bÜDpörében még kaphat külön fogházbün
tetést is.
Egy másik beadványában Márffy a védője
ellen fordul.
akit azért támad meg. morf kegyelmet kért
számára.
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A Széchsnyl-bálon mind
össze 300-an voltak jelen
Nem jötöek el

Kb

ongás
volt a rlDorterbálon
n

wp

a legitimista

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este tar
tották meg a farsang hagyományosan legelő
kelőbb mulatságát, a Széchenyi-bált. Az ide!
Széchenyi-bálon egy zavaró incidens miatt
aránylag kevesen voltak. Pénteken és szomba
ton ugyanis az a hír terjedi; el, hogy a február
elsejére hirdetett Széchenyi-bált egy héttel
később tartják meg. A bál rendezősége vasár
nap ugyan megcáfolta ezt a hirt, do már késő
volt és a bálon még az előre bejelenteti közel
70 háziasszony közül is talán csak 10—15 jelent
meg. A Széchenyi-bál bizottságában két párt
küzdött egymás ellen: Ottó királyfi hívei és Al
brecht főherceg pártja. Végül is az Albrechtisták győztek, a bált február elsején tartották
meg, de ezen az összes legitimista mágnások
távollétiekkel tüntettek. A Vigadó ragyogó
fényben úszó előcsarnokába babér- és pálma
erdőt varázsolt a Széchenyi-bál vezetősége. A
lépcsőkön vármegyei és parlamenti huszárok
tarka csoportja állt hosszú sorfalat, majd szé
kesfőváros! csatlósok. végül pedig a Széchenyinemzetség huszárai álltak feszes Vigyázz!-ban.
Az előcsarnokban már 10 órakor fölsorakozatt
a bál elnöksége, hogy fogadja József Ferenc fő
herceget és fiai a 1 hitvesét, Anna hercegnőt. A
fin. dl főherceg huszárszázudosi egyenruhában,
felesége pedig kéksziníi bársony estélyi ruhá
ban jeleni. inog. Nemsokára megérkezett
Auguszta főhenegusszony, fején hatalmas gyé
mánt diadémmal. József főherceg m ni jelent
meg a bálon. Ezután Albrecht főherceg jött
frakkban. Nádossy orsz. főkapitány társaságá
ban. 7:11-ig a főhercegek és főköre. gasszonyok
(•erelc-t tartottak a Vigadó kistermében, aztán
Magyart Imre és Rodit-s Jléta cigányprímások
muzsikájára, megkezdődött u tánc. Csárdáson
kívül keringőt és francia négyest, táncoltak, a
modern táncokat ugyanis a Széchenyi-csülád
kívánságára a rendezőség levelié a program
ról. Érdekes, hogy bár a Széchenyi-bál rende
zőinek a száma megközelítette a. 300-at, a bál
s ideje alatt nem volt jelen :>00 vendég.

Már 11 árak®? rewclí^rség xárfia el a foá!

vendége! eífíí a MtiicsareaC'S* bejáratát

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este ren
dezte a Napilapok Rendőri Rovatvezetőinek
Szindikátusa szokásos évi bálját, a riporter
bált a Műcsarnok hatalmas termeiben. Tizen
egy óra felé már több mint áOOO főnyi tömeg
szorongott a csarnokban, úgy, hogy a'rendőr
ség kénytelen volt lezárni az összes bejárato
kat, Bent a Műcsarnokban ezalatt megkezdő
dött a mulatság. Szóltak a zenekarok, do tán
colni bizony alig leheteti, olyan életveszélyes
volt a tolongás. A helyszűke miatt kiszorultak
kótizhen is keresztültörték a rendőri kordont
és behatoltak a bálterembe. Természetes, hogy
a ruhatáraknál is a legnagyobb zavarok ke
letkeztek, mindenki egyszerre akarta ruhájúi
leadni, kevés ruhatár állott az érkező vendcgek rendelkezésére, úgy, hogy végül már a
földön voltak kénytelenek elhelyezni a ruhákai. Nagyon érdekes volt a riporterbúi közön
sége. képviselve voltak az össze
társadalmi
osztályok, mindenféle foglalkozású embere!:.
Két óra után kissé enyhült a helyzet, mert, ek
korra már a höséglő1 és a tolongástól kínozva
a közönségnek több mint a fele eltávozol!.
Hajnalban választották meg a riporterből ki
rálynőjét és nieglcpeté-iszeriien nem színész
nőt, hanem Sebestyén Icát, egy karcsn szökő
hölgyet koronázlak nmg a jnöe-a rnoi.i ■.idun
éjszaka, királj nőjévé.

összes földszinti, jól f ű t ö 11 helyiségeiben.
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Egy félóra az agyonszanált tőzsdén

H

(A Reggel tudósítójától.) Tizenegy óra k?*z
fiz porti múlva, valamikor ebben az időben
autóik, fogatoik hosszú sora, kígyózott a tőzsde
épület előtt. Egymásután érkeztek a (konjunk
túra hősei és a régi ni’llioniesok. A benzin
füstön. az antoimobiltülkök 'zugáőáu. ». lovaik
nyerítésén keresztül zúgott a tőzsdeterem
ordító, vad zaja. Most osond van. A tava szia s
fél beragyogja a Szabadság-teret, de senki sem
álldogál a tőzsde előtt. Eltűnteik az örökké vi
tatkozó csoportok. Néha-néha egy-kéí. ember
siet föl a monumentális lépcsőkön. Oldalt, sem
állnak már automobilok, egyetlen, egy fogatot
sem látunk a, gazdájára várni, nagynéha egy
konflis döcög a tőzsde épülete elé.
Fönt az előcsarnokban legjobban az lepi meg
az érkezőt, aki már hónapok óta nem jóit, a
tőzsdén, hogy -a szolgák, ruhatárosok, futárok
és terein biztosok mind-mind sapkát viselnek.
A sapka fekete, olyan, mint valamikor béké
ben a. tisztek szalóncsúkója. volt. Ezüst,belükkel
van ráírva: Tőzsde, Tizenegy óra. Mognyitjálk
a hivatalos forgalmat, de a zaj alig erősbödik,
a, régi, exlázlsnak nyoma sincs. A kupolacsar
nokban, ahonnan a hausse hónapjaiban oda
helyezett piacokat újból visszti tették a. nagy
terembe. üresen ásiéoznak a. ruhatárak. Mini,
régebben, a. hausse előtt, az összes piaci k most,
megint a. nagy évtéküzlettcremben varinak
összezsúfolva, illetőleg nincsenek is összezsú
folva, mert bár hal titkári emelvény előtt, fo
lyik az iizlel'köí és. azért, bőven akad hely.
Az egcf.verő, hisztériás lármát, esöndés, mono
ton mormogás váltotta föl. Az emberek nem
rohannak, nyugodtan sétálnak vagy álldogál
nak. nem i ülőkédnek, nem tapossák le egymá. ,1.
Az egész fiatalok. a. konjunktúra vasaltnadrágos. parfőmös hősei eltűntek a. tőzsdeterem
ptflrkét tjéről. Fiatalemberekkel inkább a ban
kok boxjaiban találkozunk. Csak azoik marad
tak hűek a tőzsdéhez, akik valamilyen bank
-44
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nál vagy pedig nagyobb magánbankár cégnél
tudunk elbelyeakedni. Künn a piacokon pedig
újból az öregek uralkodnak. Fáradt, öreg urak
ordítják rekedtre, hangjukat, hogy cgy-egy 'kö
tésen túladhassanak. Néha. öt-tiz perc is eltelik,
amíg egy üzlet létrejön. Száz ős százötven ko
ronák miatt negyedórákig is képesek alku
dozni.
Nincs harc, megszűntek a veszekedések. Ami
óta. nincs hausse, egyetlen pofon sem csattant el
a Szabadság-téri tőzsdeivonton. A tőzsdetejem
nél jóval zsúfoltabb a folyosó. Cigarettázó em
berek álldogálnak a falhoz támaszkodva. Pa
naszkodnak. Nincs üzlet... Nem lehet meg
élni... Megöl a nagy rezsi... Megfojt a sok
adó... A büffében is sokan vannak. Lazacos
szendvics, szardiniás kenyér, májaszsömlék tö
mege, a gyümöleshogyek: narancs, banán, alma
hiába, várnak vásárlóra. Az emberek nagyrésze
egy pohár sört iszik, ez a. legolcsóbb és úgy vi
gasztalódnak. hogy szidják a jelent és vissza
emlékeznek a régi szép időkre. A büffé előtti
folyosón hosszú sorban üldögélnek az emberek.
Aggastyánok, akiket látni sem lehetett a tőzs
dén, amikor még a hausse vad vihara zúgott.
Most újból előjöttek pihenőhelyükről. Nem kel)
már attól félniük, hogy elsöpri a hausse vad
szele, bőgj agyontiporják őket a tolongó tö
megben.
A legzsúfoltabb a középső kupola alatti szü
lt rén-társalgó, ez, a díszes bőrfotelekkel övezett,
félhomályos terem, ahol a hausse ideje alatt,
soha egy emberi som lehetett látni. Kinek volt
kedve elrejtőzni a tőzsde zaja elöl? A gabona
tőzsde termében nincs sok változás. Itt, a tőzs
dei hausse sem tudta, megváltoztatni a régi
szokásokat. Aki mindennapos vendég volt a
hausse napjaiban a tőzsdéi;, az most úgy érzi
magái, mint egy kihűlt tüzhányóhegy aljában.
<k. t.)

Várnház-körút és Calvin-tér sarok
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Arak ezer koronában

Férfiing színes frenchböJ. 2 gallérral ............... 98
Férfiin g fehér ra.vé vagyszines mellel 125, 145
Férfiing Xhffi
l»0, 225, 290
Férfi hálóing 100 cm hosszú ....................... 120
Köper alsónadrág .......... 75, 90, 130
Frakking ffiy..á.s.,pt 145, 200, 290
1
Duplagaliér elsőrendű .bécsi gyárt mány1 ... 12
Férfi flór zokni .................. 28, 40, 50
-3lv>
Muszlin női harisnya 28, 327s, 45, 55
>.’dí lesz a tőzsdén? A tőzsde forgalma, meg
Női ing.................... 45, 75, 100, 125
állót t és a kétnapos szünet alatt is csak elvétve 5
Női hálóing jó sifónból......... ....................... 135
fordult elő e-gy-egy kötés. Amíg így itt teljes
a s tagnáció és egy bizottság teszi nevetségessé, ! Férfi és női zsebkendő... 10, 25, 35
még az intervenció fogalmát, is, — erőteljes 1i
Férfi kelme..................... 145, 195, 280
és egészséges emelkedés van a. berlini tőzsdén,
sőt Prágában is, ahol pedig heteiken, hónapo I Gyapjú seviot mindén színben
78, 98
kon keresztül nagyon szkeptikusan ítéltek meg
Sötétkék, finom női kelnie 130, 160, 290
a. dunai államok ipari vállalkozásainak a jövő
jét. bizakodó a, hangulat, időnként egészen erő
Tiszta gyapjú voile kelme........... 85, l<00
teljes emelkedéssel. Mi az oka. ennek a. föltűnő
Schottis kelme..................... 39, 65, 95
jelenségnek? Józan szemlélői gazdasági éle
tünknek egyetlen szóban adják meg e két
Legfinomabb schottis kelme
ségbeejtő pesszimizmus okát: Elszegényedés.
120, 195, 225, 280
Két keserves esztendő pénzügyi politikája
most, bosszulja meg magát, anélkül, hogy
Mosó delén pazar választékban 18‘Ze, 22, 26
eszébe, jutna valakinek, hogy a további fenye
Kékfestő és karton.................. 17’A, 25
gető veszedelmek ellen orvoslást keressen.
Dobránszky Béla a Hasul Fa vezérig?.zjatója. A
Jóminőségü zefir és kanavász 25,30, 35, 45
Hazai Fntcrmelő Rt. igazgatósága a vezérigazgatói teen
Selyemfényű liberty 30 színben ... 28V2, 32%
dői; ellátásával dr. Dobránszky Béla végrehajtóbizottsági
tagot bízta meg, aki, mint a Magyar-Olasz Bank ügyve
Eponzs kelme no széles..................„............... 55
zető Igazgatója, a vállalat kontrolljával már évek óta fog
Trikóselyein no széles......................
135
lalkozott és Uarlenslein Jenő betegsége óta a vállalat
ügyeinek intézésében is rxsztvelt.
Lepedővászon tartós minőség . 49, 55, 75
Mosott sifón vagy gyolcs 16, 19o 22
Schroli sifón békebeli minőség . 26, 35), 40
Liliom gyolcs....................................... 07
Elsőrendű kelengye gyolcs.......... 32, 35
Bumburgi tiszta lenvászon és lenbatiszt
70, 105, 125
Pénteken, február hó 6 án
Ágynemű damaszt selyemfényű 50,65, 75
Angol batiszt sifón és nansuk 33, 38, 45
és a következő napokon:
Edény- és tányértörlő Imiből 23, 28, 35
Damaszt étkészletek ti személyre.
325, 350, 450, 550
Damaszt kávés garnitúra 325..450,550
Függöny otamin és grenndin 19, 40, 48, 75
Paplanlepedő gyolcs ................... 75, 95
Törülköző, tartós jó minőség.. ... 20, 25,30
Törülköző finom lcndamuszt .. .... 40, 50, 75
Agy- és asztalterítő garnitúra 800, 900
Török Rezső és Magyar László
Baby-ing és rékli........... 18, 22, 35, 45
magyar daljátéka
Baby pólyapárna . 80, 125, 175, 300
s
Tetra pelenka ................................. ~... 25
Gumi pelenkanadrág........................... 9
A jegypiéíiakúr telefonja i
Párnahuzat tartós gyolcsból
. 80
József 22-92
Dunyhahuzat tartós gyolcsból ....... ....250
M
Paplanlepedőhuzat............................ 200
t

A
nem tátja WztoMtva a éötg^aíások gjws
líivortatan betelését
(A Reggel tudósítójától.) A cseh-magyar gaz
dasági szerződésnek hosszú idő óta. megoldásra
váró ügye fordulóponthoz jutott. A cseh kor
mány ugyanis közölte a magyar külügyminisz
tériummal, hogy
megbízottai Budapestre utaznak és február
3-án már abban a helyzetben lesznek, hogy
a múlt évben félbeszakított tárgyalásokat
folytathassák.
Gazdasági körökben mégsem tekintenek túlzott
bizakodással a tárgyalások elé, mert
Csehország belső politikai helyzete a ma
gyar kormány véleménye szerint sem olyan,
hogy a szocialista- és agrárellentétek áthi
dalásával biztosíthatná a tárgyalások gyors
és eredményes befejezését.
Sciiovszky Tibor külügyminiszter éppen A Heg
gel hasábjain úgy nyilatkozóit annak idején,
hogy a esch-magyar tárgyalások még hónapo
kig eltarthatnak és ez a pesszimizmus nem
veszti el jogosultságát most sem, amikor
a tárgyalások 21 órán belül ntúr meg is in
dulnak.
A kormányhoz közelálló helyen ugyanis nem
tartják kizártnak, hogy a. tárgyalások - éppen
Csehország belső politikai helyzetéből kifolyó
lag — újból elhalasztódnak és már csak erre,
való tekintette! is szükségesnek tartják meg
állapítani. hogy a magyar kormányban meg
van. a készség a tárgyalások folytatására és
ezeknek befejebése csak Csehországon múlik.

H.ÉMÁ
gyors számológép
a technika csodája
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Az alábbiakban hirdetett cikkek kirakataink
ban megtekinthetők. Ezen cikkek valamenynyije. elsőrendű márka. Cégünk csak régi
kipróbált minőségeket a legelőkelőbb gyúró- I
soktól vásárolja. Súlyt helyezünk arra is. hogy
választékunk,különösen divatcikkekben a lég- •
raffináltabb ízlést is kielégítse. Nem ambi
cionáljuk, hogy mi hozzuk forgalomba és
árasszuk el a várost a legeslegolcsóbib, tehát
a legsilányabb áruval. Maradékokat mester
ségesen nem gyártunk és ezek eladásával
nem szcdelgünk. Irányelvünk az, hogy jó
minőségű áruk forgalombahoBEttalával regi
meghitt vásárlóközönségünket megtartsuk

Wárogi garnhaz
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Vas&iwm Vtowl íOh mint 18N kereskedő,
iparos és alkalmazott elüti készült a lakás
os
„Az illám azt gondolja, hso ha a polgárok ketegek nesznek, ö mew^gyul.
(4/ Reggel tudósítójától.) A XII. választókerületi (An
gyalföld, külső Terézváros) Nemzeti Demokrata l’árt
vasárnap délután iparos- és kereskedőffyülóst tartott
lakás- és adókérdésekben. A gyűlést, amelyen

városházára küldünk, attól meg kell kérdez;
niink: akarja-e az általános, titkos és egyenlő
választójogot, mert nem mehet iiiik lm olyanok
kal, akik, mint Heinrioh Ferenc, ellenségei a
titkos szavazásnak és az általános választó
jognak. Nemcsak politikai kérdés ez. Mert ha
igazi népképviseletűnk van, azok a gazdasági
kérdések, amelyeket a kormány megoldani
nem akar, gyorsan megoldhatók. Meg kell kér-

több mint 1W0 kereskedő, Iparos és alkalmazott vett
részt,
Földvári Béla, n kör ügyvezető elnöke nyitotta meg.

Ént án

dr. Bródy Ernő

dezrvi, hogy a háztulajdonosok szövetségének
érdekeit, vagy a lakók érdekeit akarja-e szol
gálni. Meg kell mondania, mkurja-c, hogy a
mai viszonyok közt fölszabaduljanak a bolt- és
lakásbérok az 50°/n-os aranyparitáson tül isi
Akarja-e a szabad felmondási! Aki a város
házára bo akar jutni a polgárság bizalmából,
annak ezekről az alapvető kérdésekről nyílt
hitvallást kell tennie, Es beszólni kell még
arról is, hogy hová lőtt az a nagy nemzeti
ajándék, amit minden ház- és telokHulajdonos
kapott, hogy a nagy aranykorona terheket
értéktelen papírkoronával fizették vissza? Ili
c.sa/c 5%-a7 űzetnék vissza a ház- és telektulaj
donosok ennek* a nagy nemzeti ajándéknak,
akkor meg volna oldva az építkezés kérdése.
Vázsonyi nagy óljenzósscl fogadott beszéde után még
Pusztán Károlj) szólalt föl. Az lflftfl főből álló népet,
gyülekezet dr. Treibor Márton szaval után a legnagyobb
rendben oszlott szét.

kifejtette, hogy a lakáskérdést a bérnegyed után is
napirenden kell tartani, mert u szanálási törvényben
megállapították az, üzlethelyiségek és lakások fölszaba
ditásának terminusát 1926-ra, ami
a város! lakosságot földönfutásnak tenné ki.
Küzdeni kell a kincstári haszonrészesedés ellen is mind
addig, amíg az e címen befolyó jövedelmet nem használ
ják föl építésre, -4usztridbo>i. ahol kezdetben ugyanolyan
rendszer volt életben, mint nálunk, négy hét alatt re
formálták a forgalmi adót. Nem szól a falu ellen, de
Dia nincsenek olyan idők, hogy bármely foglalkozás
adómentességi privilégiumot élvezzen a többiek rovására.
Hoffmann Mihály, a fűszerkor ested ők elnöke, a kiskere*-kedök sérelmeit teszi szóvá, majd utána

>ial0ipissfr<j3i és az egész országban megvonták a
a százalékos fizetést
HH
a
faarcot
a
tlxflzeíüs
ellen
A pincérük Miskolcon vettek
Miskolc, február 2.
— mert tehetetlen nők tartja, hogy Miskolcon
más fizetési rendszer legyen, mint az egész
(A Reggel hidősilójáfiak telefonjelentése.) országban
— erre vasárnap reggel a kávé
Vasárnap reggel a miskolci kávéházi és éttermi házak és vendéglők
alkalmazót tűi tényleg ott
alkalmazottak beszüntették a munkát. A hagyták munkahelyüket.
Azonban
sztrájk meglepetést keltett, mert úgy Buda
pesten, mint az egész országban a kávéház- és
a sztrájk ellenére a kávéházak és éttermek
vendéglőtulajdonosok elejtették az alkalmazot
nyitva maradtak
tak százalékos fizetését s a fixfizetést már min
denütt akadálytalanul bevezették. Sehol az s a két ünnepnap fokozott forgalmát n tulaj
onszúgban nine száaaildkretndszer, csak Pécsett, donosok nagy üggyel-hajjal, Hebegi tőszemély
ahol viszont eltörölték a borravaűót. A nu.s- zettel bonyolították le. A szállodák személyze
kolcl főnökök most, február 1-ére határozták tét a vendéglőikben alkalmazták és a nagyobb
el a százáléikremlszer megszüntetését, a mis étterméket a kisebb vendéglősök segítették ki.
kolci pincérek azonban péntek éjszaka elhatá
Vasárnap délután tárgyalást kezdtek a két
rozták, hogy ők fölveszik a harcot a ílxfizetés
fél megbízottai
ellen. Levelet intéztek a fönökegyesütethez,
amelyben közölték, hogy a fixfizetést elfogadha- s a főnök test illet részéről közölték, hogy haj
tatlannck tartják .s ha nem kapnak kedvező landók a budapesti 100.000 korona helyett heti
választ, beszüntetik a munkál. A pincérek gyű 250.000
korona bért fizetni. így ugyan
lésén Barkóczi István, az országos pfncéi'SMservezet kiküldötte kijelentette, hogy
a miskolci pincéreknek két ős félszer akkora
fizetésük lenne, mint a budapestieknek,
Budapesten a munkásság sorait megbon
tották s igy a fővárosban sikerült a pincé
á sztráj kol óik mégis visszautasították ezt az
rektől megvonni a százalékos fizetést,
ajánlatot, mert elvi kérdés, hogy a flxfizetést
a vidéknek azonban lel kell tartania a főváros ne fogadják cl. Mindkét fél reméli azon lián,
ból diktált föltételekkel szemben. Az ultimá •hogy .miután már engedmények történtek, a
tumra a főnöktestület elutasító választ adott sztrájk hamarosan véget ér.

Vázsouyi Vilmos
emelkedett percekig tartó éljenzés közben szólásra, aki
többek között a következőket mondotta:

— Amit Magyarországon szanálásnak nevez
nek, az lehet az áFlam pénzügyeinek időleges
gyógyítása,
(le nem gyógyítása a termelő, dolgozó
társadalomnak.
Az igazi gyógyítás nem lehet az, hogy beteg
ágyba fekteti a polgárságot, amikor az államot
pénzügyi betegségéiből látszólag kigyógyi tóttá.
A hiba ott van, hogy hiába stabil a zürichi
Jegyzés, ha a drágaság folyton növekszik!
A drágaságnak pedig szükségképen be kell
lcövetk-eznie, mert a szanálási törvénybe bele
vették, hogy a lak ásóé rek és a boltbérek év
negyedről évnegyedre emelkednek, a kereskedő
nek, az iparosnak pedig ezeket a dráguló bére
ket bele kell kalkulálnia az árakba és termé
szetszerűen állandó drágulást idéz elő. ■
Magyarországon az 1925. évben 20,M®.OflO
aranykoronával többet irányoztak elő
egyetlen elsőrendű szükséglet: a lakás
után adójövedelem címén, mint az egész
ni agy a r országi földbirtokból.
Ez az ogy momentum megvilágítja a városi
lakoueág mai ljelyaetót. Az állaim azt gondolja,
hogy ha a polgárok betegek lesznek, ö meg
gyógyul. Ez a gyógyidán azonban látszólagos,
mert az állam és a társadalom nem külömböző
dolgok, demotaiatifcus országban ez a két foga
lom egy és ugyanaz. Nem lehetséges az a jelszó,
amit újabban hanigoztatna-k, hogy a községi
politikát elválasszák a politikától.
Az kell, hogy a politikánk legyen, hogy a
proletár is polgársorba jusson, nem pedig,
hogy 3 polgár proletárrá süllyedjen.
A mi jirognaanumk a kiflpolgári osztálynak és
a dolgozó köfi<*nosztálynak a politikája. Miként
nem támogattuk a lurzusos Budapestet, úgy
nem tútmogaijuk a kurzustalan Budapestet
sem, amely szabadelvű címlet alatt vissza
akarja hozni a régi munkapártot. Alrit mi a

Hétfőn hajnalban nagy káríyarazzia
volt a Hemzeti Atlétikai és Lovas
sport-Egyesületben
(A Reggel tudósítójától.) K Csengery-utcá
ban, a Vasúti és Hajózási Klub épületében
működik a Nemzeti Atlétikai és LovassportEgyesület, amelyet röviden Lovasklub néven
ösmernek. Hétfőre virradó éjszakán a kiül)
halijában megjelent három elegáns fiatalem
ber, sietve vetették le kábájukat, meg sem vár
ták a ruhatáros szolgálatkészségét és szalad
tok föl a klubba és észrevétlenül nyomban a
játékszobában voltak. Közömbösséget színlelve,
mind a hárman odaálltak u játékosok közé,
akik szorongva lesték a chemin do fér fordu
latos játékát. Egy adott jelre a fiatalemberek,
Leviczky Sándor. Szentiványi József és Okos
Sándor detektívek ráborultak a zöld asztalra,
két kézzel összesöpörték a tablón levő pénze
ket és közben hangosan kiáltottak föl:
■— A törvény nevében!
Nagy izgalom támadt a váratlan razzia
miatt, székek borultak föl, de a tumultust
csakhamar leszerelte a klub előcsarnokából
fölözönlő detektivsereg. Mindenkit leigazoltat
tak, de most kivételesen senkit nem kísértek
be a rendőrségre, csupán a játékhoz használt
kártyarekvizitumókát, a zöld asztalt vitték be.
bűnjelként a főkapitányságra és egyszersmind
letétbe helyezték azt az 5,000.000 koronát, amit
a detektívek a bankban a. tettenéréskor lefogfalit ak.
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Magyar Agrár- és Járadékbank Rt.
vet&mngosztálya
Budapest, V, NAdor-ulca 18. — Telefon: Ti—II
bUrrönycIm: Agrftr Budapest
V«j« a legmagasabb napi áron lóhere- Aw luiernnmnaol
ős egyéb qaxclustmi ntr<t»n<'nf
Mintázott ajánlatokat kór
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hOlco^nx^a, eladja. NKUMANM f.s forgács
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
hőt mi vein azzal a. re vü vei?
— Öriássi, wonderfuU, kolossal!
Hál tudja mii, igaza van. Fénylő!, pompdtól, csillogástól elszokott szemeink bizony kápráztak attól a forgó, zengő karneváltól, amit
Haskell tir rendezett a, színpadon. Annyira,
hogy a vége felé már nem is hittük jóformán
azt a hihi lellcn gazdagságot, luxust, jólétet,
amit a színpadon. fölhalmoztak a niilliárdok.
Dekorációk, trükkök, attrakciók, mind, mind
egy darab északnyugati Európa, süt — Ame
rika ...
— Sőt: „Halló, Amerika!"
Yes. Hl kell ismerni, a mlszler derekas mun
kát végzett. Félőrülten bár, de élve megérte a
nagy mii megszületését. Kis sípja a mellényzsebbe került, a girlök diktátora megpihenhet
babérain. Ezekből a babérokból bőven jut a
primadonnáknak, bonni vű n soknak, kőm iku sok
nak, arany tcstii, lepke szárnya, llljomvállu, viráglábu lányoknak is, angoloknak és magya
roknak egyaránt, Rillcrnck, aki agy dolgozik,
viliit egy fa vágó, derekasan és becsületesen
szép és igazi sikerrel. Pcehynck. aki szép és illalos. mint egy csokor pártnál ibolya, fíalmayvak, akinél európai viszonylatban, sincs jobb az
ö genre-jében. (Jj várynak., aki a marktwaini hu
mor magyar művésze, Mály (levőnek, no és —
fást nőt has! — a kigyótcstü, exotikus Fejes
Teréziának. És a. girlöknek is, az aranyszökc
Lalla (.'olllnsn'Jfc a húgának, Paulincnak,
Jonny Láng Ionnak, aki már magyarul is csicse
reg, a színpad mögött pedig a kis Szabolcsnak,
a munkásoknak, mindenkinek.
— Szóval?
— Szóval, örülni kell, hogy magyar színpadon
ilyesmit is lát az ember, nemcsak. „Apolló-kaharét". Egyébként a révül a napokban fölfrissltik
aj magyar betétekkel, szöveggel és szereplők
kel. ...
— Szereplőkkel?
- Azokb a! is. (Iái Fánika ál veszi a girlök ve
zényletét, miután ominózus afférja miatt nem
sok reménye lehet arra, hogy a Vigben egyha
mar szóhoz jusson. Pláne, hogy Orsolya Böskc
és Székely Lujza l;itünö ,nachmuchs’1-ólénak bionyullai:. A „Nju" premierje például már nél
küle zaj'.ik le február 13-án.
ilyen hamar? Hiszen az „Ezüstlakodalom,‘
még táblásán megy!
— Igen, de .Jól) rcperlcirc-t akar a Vignck,
mert az a. tapasztalat, hogy a repertoirc-szinházak jobban, mennek, mint az „an,szrilt“-ck. Bár
a Lakatos-darab, a. „Fej vagy írás" és Csorlos
sikere az ..Allonák-ban cáfolják. ezt a- tapaszta
latot. No de nincs szabály kivétel nélkül, Ren
d-gaz - ’ mdebár?
— fgcndebdr.
— Nahhál! Készül egy kis miniatűr revü a
Bl.’ha Lujza-Szinhá.z ujdun súg óban, a ,,Szulami'''' második fölvond .óban- is. A nagy keleti
láncot ugy inis fiatal urilányokból álló girlbcl. lt fogja Icjtcni, de egyébként is kisebb
rag gobb attrakciókat készít elő a „Mórica" óta
hallgató Tihanyi Vili.
Ipropos: ,, Marién"! Hogy tetszik Kiss Feri
után. Király?
-- Nagyon is. Még egy ilyen szcrcplőváltozás
kezűt az i nlónál, mégpedig az „AHónéi"-bán,
<iiu'lgben Bajor Gizi helyeit az l’niő egyik
(Iramai, reménysége, a szőke Tassy Mária fog
játszani legközelebb, valamelyik előadáson. Olt
egyébként készülnek a ..(’sibik-rc, Csortos, Törzs,
bajor, Mcszáras Gizii. és Forray Rózsi játszók
v L Z':■■■)) ke( és a tartalma gyiiszühéjban az.
hogy egy szén és nagy cocoJ.lcnak van egy 23
ere.-: lánya, aki úgy öltözködik, mintha, Ili éves
volna. A mamának egy öreg lord udvarol, toki
nak a. unokaöccse és örököse halálosan belezzereí a
éves, de 1. évesként öltözködő — Bajor
Gizib". Házasság, harangsző, ásó-kapa.
— Döntök.
-- Látszik, hogy maga nőtlen, élelem. Áti
majd... Egyébként ugyanez a témája végeredmenyben a Belvárosi Színház újdonságának is.
<■ Fodor Laci d> rabjának, amelynek bizarr
(,,,i : -.(jnagyságál már láttam valahol..."
írről van benne szó. hogy egy magyav hölga
‘iiagyav ur összetalálkoznak valahol
. iojil: earl bon, az egyik kiadja magái skótnak,
a, .'r.'H 'l- dt Ijrai),‘i';)u>k, picsi-páes<: összebarátl'-y11!'. .1 ii. föimnéi.sbun aztán Pesten újból
id(’dkoi'.ial: : Hl mind a keltőről k'tűi. hogy
‘■ ''ggtr,
li/. t-ilron<i>ban ásó-kapa.

— Bontok, tömök, römök, rö...
— Z7ó, hé. halt! Rohama van? A szereposztás
nagyon érdekes: Pálvnay Ilka. Mak.ay Margit,
Tóth Röskc, Kertész, Tarnay, fíubinyi és Faludi Sarolta jcVsszfik a nagyobb-kisebb főszere
peket, rendező: Lakatos László.
— Ez már maga is félsikert jeleni.
— Egy szót még a Sebest génről, jön ez a
..,/uhászlcgény" cimii daljáték, majd a remek
francia- operett, a főszerepben a kis Molnár
Verával, aki szintén A Reggel fölfedezettje,
két esztendővel ezelőtt találtuk, ha még emlék
szik reá — a Royal-Orfeumban egy Zerkovifzoperettben. S íme: miből lesz a cserebogár.
— Na és ml lett akkor Zerkovitz'ból?
— Egyelőre — mindenek dacára — diadalmas
szerző. A Lombardóval, Lehár Hbrettistájó
val írott operettjének, a „Rambolla della
pralheriá '-nak január ilí-én volt premiérje —
képzelje, Cairóban,
amHyröl a hasonnevű
sláger Somogyi Nusi számára megszületett,
még pedig, atyinl a párisi „Comoediú^-bon
olvasom — igen szép sikerrel. S ha. már az
operctlncl tartok, hadd soroljam föl Faragó
Jenő operettjeit...
— ...jelt??
— Igen, jeli! Mindenekelőtt a ,.Szutamilh-‘ a
Blahában, ez egy átdolgozás, közvetlenül utána
ugyanott a „Cla-Clo" eredeti operett Komjáthyval., utána, a Királyban „A császárné cjpródja".
Társszerző Rulykai, primadonna Kosáry, szó
val ami jó és drága.
— Na és a pletyka?
■— ,Jü. Az a mondain pesti házaspár, a,mely a
pesti premierek páholyközönségéhez tartozik,
két nappal a revü premierje előtt odalelcfonált
a színház pénztárához a rendes páholyáért,
amelyet évek óla minden premiérre fönn szo
kott tartani, számukra a színház. Ezúttal azon
ban a pénztáros kisasszony udvariasan bár,
de félreérthetetlen határozott sággal kijelen
tette, hogy páholy — az nincs. Mi az, hogy
nincs? — kérdezte meglepetve a házaspár. —
Nincs, nincs és nincs — felelte rendületlenül a
kisasszony. Szaladgálás fűhöz-fához, lótás-futás
interpelláció — mitsem használt, a mondain
házaspár nem volt ott a premiércn — állítólag
azért, mert egy vigszinházi premieren rosszul
viselték magukat...
* Rövid színházi hírek. A Színigazgatók Szö
vetsége vasárnap délben a Királv-íSzinházbaii
ülést tartott, amelyen egységesen állá.sl.foglalt
a .színházak állandó tagjainak niozgófényképszinhúzakbau való vandégAzereplése ellen.
A Magyar Színház a Jókai-centcnnáriuni alkal
mából ..Az uj földesur'‘-nt, mutatja be. — A
Royal-Orfcum műsorán szereplő Grock-nnV,
aki a világ egyik legnagyobb artistája, estén
kén i. 17’» millió korona gázsija van. — Szomory
Dezső pénteken végleg döntött l>.i darabja sor
sáról, amennyiben a darabol a Vígszínháznak
engedte át. A „Bodnár Lnjzá ‘-t. február végén
vagy március elején mutatja he a Vígszínház.
• A romanlikn lól. virágát, f magyar ralo plro.% uiusktUlijáf tiiztúii sz.inpompús c.-okorbn :i. „<Iuhászlcgény,
szegény jiihúszlegény" szo.’zöi. Török Rezső ófi Mugynr
László, íikiknek nagy érdeklődéssel várt _ uj darabját
február fi-án. pénteken nintnijn. be _ n Városi Színház.
A kedves és derűs énekes játék sikerét, a rendkívül érde
kes librettón :• n fvlsr’. fűze- imigync muzsikán kivid
gnrnutólja h. színház pnznr bök-'ziiíége. nmely n csillogó
színpadi kiállításban « n fényes -ereposzt.ó. bnn egynrúut
megnr ilv.iniíl. Vigh Mnnci. Dujhokál Ilona. S'ziklay.
< foléuyi, Horti. Szírmay kitűnő együttese az nidon .*g
minden frifts érdekos.-ógél. mvnyer znmahit d- jóízű
vidámságé - érvényre,iuttatjn.
A „Halló. Amerika!" tölti be •< Fővárosi Opereilszhihéz műsorál. Minden este és vasárnap délután Is n nagr
szerű roviit adjuk, a premier ragyogó szereposztásában.
' Egész héten Király Ernő énekli >< „Marion grófnő"
fóríibrorepét n Kiraly-Szluhnsbnit. n.hol Káltnnn Tntrc.
diudalmns oporeifje minden este táblás hásn.k előtt nr:it
prom)crsik''rt. Vnonrnnp délután Zerkovil.z Béla páratla
nul népszerű ,„\rvne?kn"-.1n m"gy.
• A Városi Szluiiárhat’ tns este n ,.7e.ltlúniV‘. Halóv.v
nperájn kcriil s inro. Főszereplők: \ngó Borist’, Onskay,
Somló.
• ,,Altotia"-héf lenr. n M.'gyar Szlnhú;. n bele is. Fazekas
Imre uj dombja egycdliláüo iker. Eddig valamennyi előadáson táblán házak körön-'-go trónéi Ikusan tapsolta n mii
prtr.rtlen dráma- érdeke-..éj;é é« :i híres”'- vál- előadás',
iim-'l. -tok élén I*. Márkus Emília. Bajor Gizi és i .sori-’Gyein nxcelitil. Sz-rdn. csiitörlök. péntek <•- 'asamnV
kerül színre nz „Altonn". K-ddon én azotnbatnii n. nzaxmi
logvldnnial b mntr.v’r iv-hóznln, „A vörös ember ' nn mű
soron.
' ..Bulla mi" a v-’-n diák* : Várc-i - ii-i. . -i •;>. . Imgy
megnézzo „Az -gl-u diákok’' a'. Farkas Imi-' intdf.'- ágos
ó.- poi-tikhs dnlu-jntókói. npiclj n<»k minden eddigi eléndtlsim zsui'ol! nézőtér taufoltn Palló ltom. Srikbiv- .Jór« ■■’
és Kőszeg' Téré' .i<i#y«.»r-rit jlifölui! ( • < i --bezs-óle nótái
X■. ..igl" <L*-k<v;" i gk'í-"b■' ’-i
.‘Uön c-te ko-'ül
ztnre a V; m<i ••zinhf.z,’ri'.

* Veuczell Béla
25 íves jubileumáról. Szer
dán lesz 25 éve. Img.v nz Operaliúz oziopadáti
Fenczell Béla idi s/.ör Iöllépet.l. l-'iillu-rcstiik ez.
nlkulofnuml Hold-utcai kedve> otthonában a
művészt, aki A Reggel munkatársának a kö
vetkezőket mondotta: „Bizony, hamar vlröppeiit fölöttem ez a neg\edszúzid. í gy rémlik
elöltem, minllm csuk tegnap szökött volna cl
buzidról az a művészetért lelkesedő, sokat,
nyomorgó deák, aki voltam s akit Káldy igaz
gató védőszárnya alá veti. Pályafutásomat
kel lé? zelta a
vilúgháboi’u. Szerepléseimnek
hőskora az 19U5—19.12. évek közé esik. Midőn,
ugyanis nagynevű és engem jóindulatú okta
tásban részesítő kollégáim. Ary/. Takács,
Szendröi .sorra kidőltek mellőlem, jóformán
egyedül kellett ellátnom szerepkörömet. Soh<'
a 25 éc alatt, le nem mondottam, fizetés miau
nem upprehendállam. Gyakran hívtak külföldi
színházak, íme, itt. fekszik előttem most is a
charlottenluirgi operuház sürgönye, de én nem
megyek, inért magyar művészeknek itlhon a
helyük, itthon
szenvedjenek és bizzanak
Magyarország sorsának jobbraford ul ásóba u.
öntsenek napsugaras reményi a közönségnek a
leikébe azért a sok szerétet-tel.ies. őszinte meg
nyilatkozásért, amellyel évtizedek óta elhal
mozta ökoi. Meg kell még emlékeznem jóté
kony őrangyalomról. a feleségemről: A icbinder
Annáról. Neki köszönhetem, hogy ma is erőm
teljében vagyok és bátran tekintek a jövő elé.
' Énok pedagógiai előadás. Az cncklanitás nevezetes
reformjáról számolt be Kalimli- lléla. n Nemzeti Zened' •
bon (.-irtott vasárnapi előadásában, amelyet Kein Jurf!
főigai^níó bevezotő szavai után a szaktanárok, gégeorvo
sok és a kultuszminisztérium kiküldöttjének jelenlétében
tartott meg. Kalmár a légzé.si technikára, helyezi a fősúlyt, a légzőszervet az orgona fújtató,ifihez hasonlítja. A.
lélckzctvélcinek a rekeszizomból kell kiindulni:;, egyszerre
fölszivódni a íiidőb? e a hasi izníokn-'ik kel) a Imng tar
tamát szabályozni. Ezálía! a nemesebb szervek: gége,
hangszálak kiméivé vannak a megerőltetéstől, a hang
egyenletessége ellenben biz.iosiiva van. Kalmár ezután
növendékeivel yiiakovlntilii!] is i',fizoUri az általa alkal
mazott módszer előnyeit.
* „S’z.ulamlt" st Blíilra Liíjza-Szlnházlmn. Pénteken,
február 6-án. íu’s/.h először a Blaha Lujza-Szín ház Goldfaden világhírű l-cle’i daljátékát, a ..Szulaniif-ot. Párat
lan érdeklődés előzi meg □ Blaha Lujza Színház premier
jét. <« „Sznlomif" jegyei* előre is olyan tempóban vásá
rolják. ami csak a kivételes sikerek előhírnöke szakot!
lenni. A szerelem knlc<í dalai cs táncai. ..Ezulomít" forró
legendája. » Bioba LiHza-f-zinhaz gazdag díszletei ős
featői korhű jelmezei azolgolnnk a páratlanul szép és
líraion meleg bibliai történet keretéül Paloy Matild. és
Oéry Jenő operaházi tagok. Harmath Ililda. Nádor .lené,
Boröss Géza. Tihanyi Béla, Rótt Ferenc ,-.z előadás díszei.
A táncok koreográfiáiét R. Szcntpwl Olga szerezte és
lanitoftn b«. előadjak E Szentpál Olga és Mirkovszky
Mária.
* A „Krizantém" legközelebbi előadása szerdán este
lesz a Városi Színházban. Alpár Gitta. ;iz Operahíz
művésznője. Vigh Manci. SzikJay, Gfilctta. D'Arrig'j,
Szirma? nagyszerű együttesére!.
VI, Béray.n. M

KIS KOMÉDIA

Telefon: 14-M

AZ i J FEBRUÁRI Mt&OR. -»e* BŐIT, STE1NHABDT,
WINDHOPr, Tt*RK stb. felléptével. Kezdete " <8 órakor

* A Vígszínház c betét is a legújabb szenzációs siker,
az „Ezüst lakodalom • dominálja. Köddel én pénteket, ki
véve, amikor Vajda. Ernő világhírű vígjátékitt. a. „Déli!inb’’-ot adjál, minden este Géraldy rcmekntüve, az
„Ezüsilakodalom" szerepel a műsoron. Vasárnap délután
a ..Délibnh’’-ot játsszák, mérsékelt hclyúrakkal.
‘ A „Postás Katica" 30-ík előadása héttőn este volt a
Bioba Lujzn-Szinházban. amely a „Szulnmit" premierjéig
minden este Zerkovitz-Harmati) diadalmas operettjéé
játszó.
•
‘ „Fej vagy Írás." Az ujtibh magyar vigjálékirodalonf
egyik legkülönösebb megnyílatkozásn Lakatos László
diadalmas komédiája, amely virtuóz 1 echuikával oldlo
meg azt a művészien nehéz föladató:, hogy úgyszólván
minden szereplő dupla alakítást nyújt. Ez, valamint
Titkos Ilona. Törzs Jenő. Mészáros Giza. Kertész Dezső,
llubinyl. Gárdonyi fényév együttese magyarázza a Bein
városi Színház táblás házait a „Fej vagy irús“ előadásain.
A ,,1'e.i vagy írás" legközelebb szerdán, pántokon én
vasárnap kerül színre, míg a hét többi estéit a szezon leg
vidámabb francia bohózata, a „Ki hahója vagyok én^
foglalja le.
I

Kenaissaoce Színház
Pénteken, február 6-án
etáfaattr

liiiégen
lfj. Gmtl Mózes 4 fölvonásos színmüve
FŐSZEREPLŐK:
Suu’.tay Arthur. Holló Kláru, Túray
Ferenc, Réth Mariannc. Harsányt
Rezső, Makiári Zoltán. BaJó
Elemér, Vértes Lajos
s

Február 14-én, szombaton

aHfariir

Menyasszonyi
fátyol
Allűré Birabean fölvouásos vígjáték;!
Karín! hy fordításúban

.1925 február 3
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Nem, feleli egy ur, ez a partnere, váljon csak.
A láncnak vége van. Jobbról
<ADJ
ijedtarcu ember, hihetetlenül bo, kockás elownnadrágban, zsakettben, a fején cilinder, kézé
ben hatalmas utazóbőrönd. Taps fogadta. Az
emberek megérezték: ez mar Grock. Diegaii,
ránéz a publikumra. A szemei olyanok, mint
egy kisgyereké, csodálkozóak, nagyol:, naivat:.
MirNha azt mondaná nekik: ne bántsatok en
gem, gyerekek, én egy jó fvu vagyok, esküszöm,
bizonyisten és szervusztok és ne haragudjatok:,
csak még most az egyszer bocsássa!ok meg,
soha többet. Aztán kinyitja az utazókosarat,
kivesz belőle egy tenyérnyi csöpp kis hegedűt.
Más nincs is a kofferóriásban. A partnere oda
áll. és beszélni, kezd hozzá. Angolul. Grock hall
gatja, hallgatja egy darabig, aztán rneoalluja:
— fp'o.s- für ciné Sprache sprechcn bie, bittef
— Englisch — feleli indignálódva a Harola
Lloyd.
„ '
...
—. Waaarum, — mondja erre Grock.—Iv aaarum — mondja —, a felső leste elörchajlik,
mintha azt mondaná: nézze kérem, mint [láncol
maga, mit beszél maga itt angolul, hat azt
hiszi maga, hogy valakinek imponál maga
azzal, hogy maga angolul beszél, nézze, hagy
juk ezt, ve izéljilnk, beszéljünk rm csak szépen
magyarul, azt hiszi, hogy több lesz azzal, ha
angolul beszél, ugyan kérem, no, de ugyan he
rém., nézze, ne izéijen, de igazán...
Mindez szóról-szóra benne van ebben az
egyetlen szóban, hogy: waarum. Fonográffal
talán vissza lehetne adni azt az utánozhatatlan
hangsúlyé, amellyel Grock ezt az egy szól
kiejti, magyarázattal alig. ..Waarum?' Mert
Grock a világ egyik legnagyobb színésze.

.-/ függöny szél megy, egy itarold Lloydnak
üldözött fiatalember lebben ki a színpadra, tán
col. Ez a Grock? kérdezi mögöttem egy hölgy.

Ez jelenti hihetetlen sikeréi is. Mert nem is
az a fontos, hogy minden elképzelhető hang-

Grock
— Irta: Egyed Zoltán —
Szombaton éjszaka találkoztam Tarján Vil
mossal, a Royal-Orfeuin igazgatójával. Kivette
az óráját a zsebéből, megnézte, vissza!ette a zse
bébe. aztán minden bevezetés nélkül csak cnynyit mondott:
— Mór Komáromban van.
— Kicsoda? — kérdeztem csodálkozva.
— Grock! — felelte szinte sértődre. — Grock!!
_ mondta mégegyszer fölcsillanó szemekkel,
olyan hangon, mint aki csodálkozik azon, hogy
Másra is lehet (/ondolfti* 'másról is lehel beszélni,
mini G rockról', Grockról, Grockról, — az ő
Grockjáról.
,
,
,
Másnap délelőtt a körutakon egy sapadl bo
hóc plakátját láttam a hirdetöoszlopokon.
Grock, a zenebohócok királya" — hirdettek,
kiabáltál:, üvöltőt lék az oszlopok. Elhatároztam,
hogy este benézek az orfeumba és megnézem
magamnak azt a Grockot. Délben találkoztam
Mr. Haskellel, a nagy revü rendezőjével.
-- Mr. Haskell — szólító!lám meg —, ismeri
maga, azt a Grockot? — És rámutattam az egyik
hirdetőoszlopon a plakátra. Haskell odapillan
tott. a fejét féloldali hátrafelé billentette, a
szájál széthúzta a füléig, agy mondta:
— Grock is Ihc greatest artist of the world!
Woriderfull!
Nahát most már aztán igazán...
Este olt ültem a nézőtéren.

szeren tökéletesen játszik, hanem az, hogy a
fantasztikum haláráig érő arcjátékával, hihe
tetlenül szuggcszliv hangjával, leirhatailanul
kedves clown-mozdulataival az első perctől az
utolsóig valósággal uralkodik a közönségen. A
partnere ráüt a fejére a nyirettyűvel, Odafor
dul és azt mondja neki:
.
— Kérem, ne üssön a fejemre. Az isién áldja
meg, hisz ez fáj.
Ez a mondat például nem hat se leírva, se,
elmondva. Grock elmondja és a nézőtér dübö
rög a kacagástól. Én nem tudom, de azt hi
szem, ha akarná, ugyanígy meg is tudná ríhatni
percek alatt a publikumot. Édes, komoly, nagy
gycrmckszemcit rámereszti a publikumra —
halotti csönd —, aztán hirtelen fintorba vág,
hunyorít és a publikumnak csurognak a. könynyei a kacagástól. Lenéz rájuk eb megkérdi:
— Wááárum...
De itt már női sikolyok is vegyülnek a.
hahotába.

*

Még egyel. Az a nevelés, amit ez szenzációs
ember, ez a csodálatos művész az emberekből
kiesat, mint egy varázsló, sokkal több annál
a szív- és lélelné'.küli nevetésnél, amelyet akár
melyik közepes artista ki tud húzni a publi
kumból. A Grock neveltetése nem fáraszt, —
üdít. Az ember szive, egész bensője szinte meg
fürdik abban az édes elandalodásban, amellyel
átadja magát az <> egyszerű, drága, leírhatat
lan derűjének. Szereltem volna megölelni
Grockot, odakiáltani neki a ■nézőtérről: Te
Grock, te, hallgass csak ide, én szeretlek ám té
ged, azonkívül, hogy nevetek itt rajtad, olyan
kedves vagy, meg kellett szeresselek itt ezalatt,
az egy óra alatt. Ezt akartam neki mondani.
De féltem, hogy le talál szólni nekem:
Wááárum...

*
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muaífi&mm
egységára m él eren k én I

Gyapjuszfö vetosztély 2
Kitűnő használati öltöny kelmék
Tiszta gyapjú öltönykelmék ..
Eredeti angol öltönykelmék ..
Raglánkelmék, tiszta gyapjú .
Gabardin női ruhakelmék....
Gyapjukazán, minden színben
Kombinált öitönykellékcsoinag

85.000
109.150
157.250
160.000
48.000
74.000
185.000

(tartalmaz egy. öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

KonfekciAosxtíUye
(Csak Catvtn-térl

Aruh&xunkbitn)

Kitűnő női télikabát................ 593.000
Gyönyörű velour női kabát .. 900.000
Divatcsikos aljak ...................... . 89.700

i
l

VSS3<m®SXt£)Ry8

Fenyves mosott vászon éssifYon
Bőrerős angin..................... • •
I< itű nő aIsónadrágköpper
Batisztsiffon, 83 cm széles.........
BatiszfsiíYon, 130 cm széles ..
Lepedővászon, 150 cin széles . • •
Paplanlepedővászon, iso cm széles
Vászontörülköző ................
Flanell portörlő................... • •
Pohártörlő..............................
Étkezőkészlet, ftTmé1™2*’ . • •
(Csníx CnJvin-tíri) ísroilsAaunkbanj

SeSyGm©saEi&ly :
Efiiknc oftlvam újdonság, báli színek
•tviyLin, bon, >-o cm széles .. ..
Ttaoin salvoin
? cjnszínárnyalatban
széles, mintXJsZld
Selyem, 8dón

Liberty-selyein ruhára, áSen
Crepe de Chine, nehéz minőségű ...
Seh-enwnarocain, iJfS'.T'’.''.....

59.200
74.000
86.950
133.200
133.200

EtWyl nrtaselymefcbw óriási véSasztók

Színes nappali ing, íérríiiil.ö.n
74.(
Flanell sport férfiing két gallérral 85.1
Pikémellű ing, fehér................... 107.:
Kitűnő hosszú hálóing............ 103.1
Hosszú alsónadrág, köpperből G8.<
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 43.<
Pyjaina öltönyök, nogy választókba’’ 214.1

I

(Csak CnEvin-.fri úrvh'ftRtinttfonni
Női batisztzsebkendő azsurral
8
Női nappali ing, azsurral .. . 36
Női nadrág , azsurral...
Női hálóin g, azsurral . .
Ing és nadrág batisztkésdet,
Batiszt szoknyakombiné,
Vászon párnahuzat..
Vászon paplanhuzat.................
Színes paplan, jó minőségű . 2
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KGt&ifó&ruossWy s
(Caok Ct’ifuJn-íér! Aruhftxuntatonn)
Női harisnyák, minden .színben
Kitűnő női harisnyák e'/súr.^’kai
Fátyol női harisnyák, minden
nzlnben ♦
Férfizoknikic, tartós minőség .
Férfizokni,, flór kitűnő minőség . ,
Férfi svéd keztyii........................
Női svéd keztyii, ij^SXai ....
Női gyapjumellény,
....
Női kötöttkabát, tiszta gyapjú

l
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kélctcs színészi munKában, de azét, az embe
rit, aki csak addig számif, amíg a testén a
iuiialofu szimbóluma az — egyenruha.

Ifjabb Intim a moziban
Maga ne tudná, Intim Iván
ho<uj fíti <:<ni hát végre <i Uorviu-Siiiihú: ch:dii.;ú.:ui
.Minden nehézséget sikerült. áthidalni — </ Star-flliuU.ijár már át is vette a színházat Daróczy vezérigazgató
éul együtt.
Még mindig sokat bőszeinek a „PdUulcnl fiúit" hő
séiül, a kis NetnccsckrŐl, Faragó Gyuriról! Mondjon hál
róla maga is valamit.'
..Kész örömmel. Faragó Gyuri /llinmiiccez ur n éve.
■második gimnáziumba jár. a fasori evangélikus gimndiumba, eminens tanuló — és Balogh Béla /thnrmulető
fedezte fül. Az ujsdgokban közöli hirdetésre jelentbe: -lt nála a kis Faragó (öl pajtásával,chilit jclentkrctl statisztálni) és igy lelt belőle idm • jlhuszinés-,
hogy ka nálunk is úgy gyártanák a filifih!*, mint Ame
rikában, már Jackic Coogant is lefűzte volna,
— llallolt-c arról, hogy Sam Goldwyn, az amerikai
filmkirdly .. .-'
—-...visszatért pár napra Llv.da pest re. .1:1 mondják,
a szive hozta vissza Berlinből. Mr. Goldwyn „fíomco és
Júlia" cimii filmjéhez Júliát jött keresni Európába ■■
ki hitte volna, hogy Budapesten talál egy Júliát, aki
nőm akar vele Amerikába menni? Júlia, akiért Mr.
Goldicyn újra Festro jött és akinek kocsidéi- ék számra
küldi a virágot; egyik operdtszinháznak ctső primadon
nája.

— .1 mozik műsora!
— Ifi ;i-Tiv*Ti n-ld z dühöng c. egész vonalon. Eddig
csak a nziuhdxl lapokat faló hölgyek akarlak minden
áron film színész nők lenni — mórt már azt akarják, hogy
a. farkadcnlyrijuh is játszón. a filmen. E nagy kutyaldz
hatása alatt léptették föl. ..
•Vo de azért a daliá'j Iliim, n Xovarro sikere són;
kutya!
—
hiába. meg a filmszínésznél is nagy dolog, ka
nemcsak szép fiú, hanem jó színész is... A MozgóképOtthon és o Fax-filmgyár majdnem összeveszett. „Az
on:<’n ura" cimii film miatt. Megnéztem a filmet: nem
volt érdemes miatta olyan nagyon késhegyre menni!
— Ajánljon Ivánkám egg olyan fi'vet, amelyen sokat
mulathatnál;.
— Ezen n h"hn .‘••>n tudok ajánlani néhány kisebb
burlcstlten kintit mást. Do ha mulalni akar, figyeljen
ide. „Az utol só ember" cimii Janning-fihii nagysikerű
premierjéről hosszabb beszámoló jelent, meg egyik, napi
lapban. Az alapos kritika végén külön öt sort szentel
tek. a fölirafok írójánál;, aki „igazán hozzáértéssel. gond
dal és irodalmi készséggel végezte írói munkáját".
- Hol van itt a vicc cl temetve.?
- .1 vicc az, hogy a filmben egyetlenegy föliral sincs.
„Az utolsó ember" — az első föliratuélküli fiint.'...

Puccini, Pirandel'o és Lilian Gish egy római festő vásznán
Eííy Matnl

oIíisk

?eetíí megfestette a legnagyobb amerikai Kilmszinésznö portrévá.

flóina, január végén.
lA Béggel tudósitójától.) A Piazza Farn/zsc-nek kis
un llckutcájúbau, n Farnese-palota közeli ben, csúnya,
öreg kis házban lakik
Lulgl Berni ni,

n l'atal olasz feslügürila egyik nagyon Iviieisigcs, érdekcs egyénisége. Most, nyiit meg n kiállítása, amely
ről nagyon szépen irtuk az. olasz lapok kritikusai.
A kiállításon n fiatal festő portréi közül legmelegebb
bnugou Pirandello és Lilian Gi>h. a nagyszerű színdarab
iro és n világhírű fllmprimndoiina portréjáról emlékez
nek meg- A portrék közül az utóbbit maga Bcruini is
sokra becsüli és meleg szeretettel beszél' róla.

— Azzal, hogy többc-kcvésbó divatos kitű
nőségek portréit festem, nem szenzációt aka
rok hajháti zni. Nagyon sok esetben a portrét
csak magamnak festem, nem is megrende
lési’?, liánom kiállításom számúra. Nekem so
kaséin az a fontos. Isit festek, hanem arcá
nak, a’akjúua’k érdekessége, finomsága vagy
szépsége az, aminek a kedvéért a vászon
iiicíló ülök. Pirandellőról például négy képet
festettem már, de egyiket sem ö rendelte,
egyik sincs az ö tulajdonában.
nemrég el
hunyt Pucciniról egy vázlat után festettem
képei, amint éppen vadkacsára vadászik a
nagy zeneszerző, — ezt a képet most az ál
lam vetto meg tőlem.
A nyáron amerikai filmtársaság járt itt
Rómában. A Rendezővel, Henry Kinggcl
< gy vacsorán kerültem össze és másnap be
it ut itott a legnagyobb amerikai filmszinésznönek, Liliom Gischnck. Talán életem egyik
legnagyszerűbb művészi élménye volt az az
idő. amelyet a csodálatosan finom szépségű,
gyönyörű szőke ftlmszinésznő társaságában

Értiekes !£!éwi! mérleg — művészi esein^nyekröl
■ A . iiüűiakbiiii iui -t Onziottiik ki ii félúsi bUoiiyit’>•’iyokat, amoljok arról értesítik a bzülőkot, hogy < lctiiű .ifjú, bilUt'-ni milyen előmenetelt tnnnsi'toftak <iry
címűit iskolai fulesatcndő alatt, ama aldoastukku! szemben,
melyikkel a nebulók taníttatása jár.'
.indokolt <•-> mcgs.'.ivielendo szokás ez. /fa a /«/•
; ' t'"k i‘. ilyen időközökben vinnék revízió aló amaguk.
''''yl. t'c ■ ■''f, azok < ecdinénych el egyetemben, lénygosen
'»egrállo-né.k a fölnőth'! c;7 >/esi i’s gazdasági helyzete,
•lujn-m sok esetben.
lh : túl vagyunk egy iskolai féle&ztcudőn
ezzel együtt
a -znihAzak és mozik ogy félévén P. Talán sem olvasó,
■ ru pedig az érdokrllek nem fojtják fólroinagyaráz.ni,
migyl; 'p i-íógnok tulajdonítani, ha a friss esem'nyék hn1
alatt - niérlegi 1 huzunk ili, o helyen a mozi- 'ilal.ilré. félévi niiiköd-’-sn fölött.
■ .inléki zziink meg a Slar-fllnigydr félévi iaüKodáséról.
K ividen
nagyképűség uólkül, inkább szcntimcntalizim diktij'.i 1 őtelosüigérzotból:
tla orról Írunk, elsősorban azt kell inegállapitau i ik.
hogy ragyogó or dmányikro nézhet viss»:i. A nagy start
nál rögtön e.lőreruglntott. a „Száguldó kerék" betnulat.í•aval. i;s az igv szerzett előnyt, nőm használta föl pil.cnuKrc,
mert kcvi-qscl utána ni Mcnzációvnl jött — .»
nagy Mosjoukin-fllm bamutntójávul. Ha n. ..Száguldó
licrél;“ lcnyügözto - pedig lonvilgöstn! — a közönsdgot.
n
A,:P usszony, élet! . . . Imiül!" cimii .Woijort/íln-fllm
—. elbűvölte .-i uugy tnnítómcs,..,rnek, hz F.letuok kato
nait, akiket így, rzinhúmr.zik tájékán: küz":,s ■«:nt'ú hívnak.

Ezt az uj olőrcrugtubási — ami nem volt in• lokokitlau, sok és rulyos induló között — a
Rin-Tin-Tiu bemutatója követte. Meg kell állapi'tnnunk itt rögtön, hogy nem volt meg
<‘gy olyan sztárja, olyan kedvence a miozibözönsegnok az idei .sz/'zz'/u’oan. mint a „Rin/ ii'-Tin", az embörlelikű kutya.
Mo pedig... (véget sün ért még a „Ri»1 in I in- znnzúció!) uj filmet hoz a Stur-fiimgyár: Griffith irc^tonnüvéf, a „Mississippi
rabja

Iöltöttem. Megkértem, engedje meg, hogy lefosthessem. Nevetve tiltakozott: neki nincs
türelme ahhoz, hogy órákig a vászon előtt
üljön.
— Rendező barátom engedőimével kijártam
a fölvételekre, néztem, hogyan készül a „The
Whilc Sistor“ (A fehér apáca) cimii film — és
közben vázlatokat készítettem a legbájosabb
fehér apácáról. Még ma is a hatású alatt
állok, milyen tökéletes nő Lilian Gish, aki
esténként mint „graírd dame“ jelent meg a
társaságban, elegánsan, vidáman, tréfálkozva,
kedvesen — és másnap a törékeny, szenvedő,
könnyes szemű leányt játszotta a fölvevögép
előtt. Bámulatos tehetség!
— Henry K ingnek, a nagyszerű rendezőinek
köszönhetem, hogy c.gy szép napon mégis csak
ott ült vásznam előtt Liltan Gish és én re
megve, boldogan vetettem vászonra a „kis fe
hér apáca“ angyali vonásait...
Lnigl Bcriiini elroorengvo néz ki műterme ablakán a
nagy Farncfft-palotára. amelyet a Icnyurró nap valami
li'ritj-vörös fónypatinAval von he.
8 raoxf. kezd sugTii a aokízns kio^i As ua$y harang
azava Kóma fölött.

— Henry King leiényké^íztette. Jálian Gish
portréját. Kétezer dollárt ígért érte — nem
adtam. A portréról egy egész sereg cikk és
fénykép jelent meg az amerikai képeslapok
ban. Rengeteg vevő jelentkezett a képre, kü
lönösön, amióta itt is híre szállt, milyen nagy
sikere van Lilian Gish uj filmjének. A Lilian
Gish-portréórt többet Ígérnek, mint a legjobb
képemért. Mégis úgy határoztam: nőm adom
el itt, mégis Amerikába küldöm, Lilán Gáshnek -— ajándékba...
„A Mi-tsissippí rubjai" nz aulvrikai élei grandiózus
íilmrevitole. Monumentális mese, rugyogó szlnó.vá föl
adatok. utólórhetntlcn rendezés: rz .,A Mississippi rabjai”.
Ha leírjuk u Jelzőt, hogy „világslúger” — alig-alig
jeleztük a film valódi értéket. <Soda c'.. mint a ,,Rh>7 in-Tin", amoly már akkor győzött, amikor első pla
kát lai megjelentek a pesti utcákon.
,,A Mississippi rabjai -t c heten mutatja b< az l'ránia.

Anatole Francé, OerimnN Hauptmann
és az nlolsó ember
l.fijomtak, a kitűnő magyar iróuulc vau egy érliekl'eiEitő kis regénye, i.mclyben dormesztöen élénk W.i.. -i meg.
nőkkel, az cinberiség életének utolsó óráit rajzolja.
A nagy magyar iro rajza oly eleven, megkapó é«
Iv’o.it hetet ion impressziókat ke.ll. életre az olvasóban,
aminek nlig-nllg tulűllmtjuk páriát, Az utolsó mondatig
nem lehet letenni a könyvet, nem lehet abbahagyni az
olvasást: és hn mór a végére ért i>.'. ember, lehull n
karja, összeomlik u testc-lelke. -- bdédormed öröm
és vágy.
Iv.itnsr.lroi’jli-; halaim könyv ez. mért- ráébreszti az.
embert arra a goudolat.rn. amitől lázas few.nltaéggol
,
................
igyekszik menokülni a mai napok múlandó
oromul' és
bánatai között, — hogy minden hiába van.
/; mí

Anatolc Francé viszont egy megdöbbentő
mondatot ir a fönt, való témáról.
...... és a kihillt föld tovább forog majd _ a
boldog görög kor boldog cmlél'.eivcl és a jég
re fölött ............
—r..» _senki,
—i.z nemnii..."
mezők
nem mozdul
Emil Jannings, aki nem alkotó, do intorpratiló tnü-

vész, • nem rajzol ilyen kétségbeejtő képet „Az utolsó
ember röl. 0 a mese keretében r. mozdul a lob, az orv,
u színészi vlsszaadóképcsaég erejével hat n kolosszális
flltn megkapó íueocjónck keretében, fis Emil .T.-injiingsszőreimről, uivwu
illetve ebben c azorepboii mutulilik errői
rí ii»i g c-wcrvpurvi,
........ ....... r \ ilágirodnlom
ma
tolt kvclltnsniról
azt mondja egy
a
.
élő büszkesége, Gerhardt jfauptmann:
Emil Jannlngs ebben a rzeropében megrázó, megkapéi cs utólérhctotlen. Nem emlékszem olyan darabra,
amely hasonló művészi impressziókat keltett volna úlctro
bennem!

... Az igaz, hogy Emil Jnnníüg* nem na
utol'ó ember életét rajzolja meg ebben a tö

Ern.ű dannings 6'riii'u.’.filmet a Rir. al.\n ii!.;
!;?,’íp!a
^KWzcIcbhi műsorán a ...VwovAerö.v/ * p?;/Ltcikkn ‘íai-1,. ‘ J” k‘-51*M léb
Knnek főszerepét Harrv
nck ScJC.ph
rendezte, ukíiii s icgozenb re;;de.z/’i sikrri. hogy c két film
•h'zöuek'1* Lgnugyobb Hlmgj-i’ráboz szerződi: (lék

rcu-

A Jegszíib?? anscríHaS fóíií$w.fóésznat
ühitfe
ma/'korn'.í-'’7 ? > •'■-'ragyr góbb mosplvu íllmsziné.szuő.lű a
ver ■ ,U
ln0fi0>’ P'J'R' mindig veszedelmes ffeg?-Vp,-< „1. t akk?!. ^'^nüien: xe-zodelmc-scbb a. könvnélI is.
ál.,
V5 a. i-cny II. gyingeség jele, a gyöngoség pcsok- ,
provokál, mint i-zcrclmc!. - a woXnt ®kvi'£eaUnn
'■'ülngává >álni, minden ierli

/.
Jelűit szép és örök igézete a férílucmnek
-••> — tanítómestere lehel a hódításra törekvő hölgyöknek.

/iantOH Noixirro pedig viszont az a férfií
r»V; jn„áris az újkor Psylaiulerjelcént
l "ztélnek Becstől nyugatabbra.
, .. ______ Két tökéletes
szépségű és
z.: művészete
.
..eszközeivel
nö; " ‘
tökéletesen
bánni tudó emberpár pedig
___ J — akkor is attrakció lenne, h
liaM. m
nem egy olyan filmben uiutaíkoznának együtt, a mii yen példátil „Az arab1*
cimii Orion-film, amelynek meséjében, ikerelében a titokzatos és buja keleti éjszakák kelnők életre...
\ vér és a vágy I
Jáacn bűvöli a nézőt
c-.
l.
ex
Ingraw, n világhírű mo&irendező szenzációsa ii
élezte,
ki
az
amúgy
\ . P......
K„---7-" '.R ólcsen ható, gyönyörű íllnulurabot.
.,Az
’-’S-.(íl.. e\
Korvin ozmház müsoráu szerepel és l:őlön szenzáeióju.
az amúgy íp végtelen érdekes clőudás.
link n gazdag kiaérőmiisor. ...
Ki 1 burleszk kerül sziure cg.v
műsor keretében.
- — ezenkívül
------ ...ül az amerikai tutim Pistiifilm — es
í egy —prológus-jelenet.

Jönnek osztatlan sikere Mihály István írót
és Losoiiezy Dezső zeneszerzőt, dicséri. A proLr— ’ beállított
‘ *
lógusnak
jelenei amelyben
Somogyi
husi
i
iMernélyeson
fc^euiel^esc,n lép föl, oly öt letes, ragyogó
es hatáeos, hogy ennek alapján Mihály Istvánt
—• nem ok nélkül! — a jövő szenzációs sikerű
revüirojának tekintik a hozzáértők.
Pota Negri eiső szerelmének története
A filmsztár is csak ember, bárhogy övezi
is a tisztelet, becsülés, hódolat és elismerés,
vagyon ős jómód és minden, ebből sarjadó
előny. Annyira ember, mint bárki közülünk.
De akik esak a ragyogásban ismerték meg,
nehezen hiszik el, hogy például Pola Hegrl.
a fekete szépség úgy indult el mai ragyogó
elete felé, mint egyszerű és szomorú sorsú
cigány loáu j ...
Pedig az volt, magyar cigányleány és
ezernyi küzdés, szomorúság, bánat, köny
elpzte meg inai, népmilliók által irigyelt és
vágyott helyzetét.
.... A .szép fekete leány — itt kezdődik a mese
pincéruő lőtt egy inég sötélebb kis npacskávóházbau. Itt.
érte utol a végzete: halálosan szerelmes lett egy fiatal
apacsba, aki ve.zérc volt a nagy franeia világváros
apacsgárdájának.
Persze, ez a ezercleui tele volt izgalmaklial. éJméayckkel. fordnlatokkn.1. Végre is a nagy szinjátékirő. nz Elei
segített rajté: Fernond — így bivUik Pola Negri azerelmcset. az apacsvesórt — bevonult katonának. Es Pola
AegTi. aki szi vasak adva vájta a róla kzóIó értesítésekéi,
egy napun azt a hirt hallotta, hogy — meghalt a sze
relme.
Persze, cigyáazolta és mert nagyou egyedül mar-xdt- i*
met, kénytelen volt újból megélhetés utAn nézni. Sze
rencséje a-kazlt. Hamarosan mint varictécBillng tűnik
löl . . . aztán feleségül kérik.
A gyönyörű hölgy sokáig habózis. amíg végre cl
szánja, magát a házasságra. Do elszánja magát, é-s túrsatmgboli asszony lesz belőle. Mindaddig, aiuig egy napon
— jajra nc<n találkozik a halottnak hitt Fcrnanddal.
Kalandos, regényes körülményekkel van telő ez a ta
lálkozás: Pola Negri megmenti szerclnmsét az üldöző
rendőrök elől i* — a szerelmese, aki nem tudta, tud
l’.altn nmg, mivé lett régi nárja az elmúlt idők alatt,
hozzá tör he, még ezen az éjszakán. Lélegződ fojtó izgal
mak, rohanó eseményok. Egy másik gonosztevő beavat
kozik és & vége —- I'ernand háláin.
Pola Nogri regényes eze.relmi törtünőiét, amelynek iz
galmas részleteit o mesevázlut sejtetni sem bírja, m<>: I,
filmre dolgozlak föl c* „Paris arnya" címen jövő hó.teu
kerül bemutatóra a Ilonái Apolló és Uránia színházban.
A bemutatót- mogolöző érdeklődés nagyon természete.-, és
jogos, hiszen Pola Negri, mint művésznő, az egész, vi
lág kedvence, akinek cgy-egy alakítása is szenzáció ere
jével hat, nemhogy egyelten .szerelmi regénye.

A vörös kakas és az ember küzdelme
A csöndé.-, magyar falvakban íuegkondul a harang féloidula. Ijesztő egyhangúsággal, mint a kétségbceífa
sikolya -zeng ál n liékée fulun a harangszó:
— Tüt! Tűs! Tűz! . . . van! Tűz! Tilt! Tűz! . . . van!
A megriadt ée otthonát, vagyonát ügyként féltő ember
rohanva. AU inog a kapuajtóban. Szmne ellenzőjévé for
mált kezo mögül kémlel a csöndes falu háztetői fölüli
óm aztán vödrökkel kezében megindul rohanva a „vörös
kakas" vnazedelmónck aziuhelyóre.
Nagyvárosokban persze máskénl van ez
De a se
azedolom
veszedelem, a rémületet okozó rém: rém ma
rád. bármilyen modorú eszközökkel veszik föl vele tzem
ben a küzdőiméi.
Az ember, aki meghódította u háborgó ócoánoh.it, a
végtelen levegőt és az össze*, niég hódítás után is isme
retien elemekot. uralkodik a t-üz fölött is. de. ez az
uralkodása nerti mcntfulthcti a tiszteletből fakadó féle
lom alól, amit n teremtő erejű ember mindörökre érczcít ée érezni fog iránta, aki tűz »'« viz és elektromosság.
Amorika nagy filmje: a „l'ürós kakaC', amelyet n
góképfilthon o héton mutat be. az ember nagyszerű,
föneeffé-o küzdelmét motelja bo a. veszélyen eleminél. Re
ir.antikus és izgalma® mese adja a keretet, ehhez a liéroszi
küzdelemhez.

Az ember győz a láugtengeren az igazság c*
hitből fakadó értelem erejével. A film utolsó
három fölvonása szincts kép és ragyogóan jut
tatja érvényre a vörös kakassal való emberi
küzdelem veszélyeit. Anna Q. Nilsson, a cso
dálatos -szépségű moziszinészuŐ játsza a nagy
hatású film főszerepét.

A Mü'>és.-fllm tulajdonát képező uj nimattrnkeió bomiilatáan. iránt máris osztatlan, uugy érdeklődés nvilvúnui
meg.
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a ggleMobb

A RtyhwyBtózi TV£ juibitóris viadala — Keiloer
ulftfrts fcravarja — RlyKó’^Ewnpresszns Nyfregy.
naz&i

J6I sIMctW az első női tőrvivőverseny

'Nívós Hflzdelmek voiíoK a furnér HarcMvó

viadalon — Az óWs
n dóntóben

(A Reggel tudósitójától.) Az idei vivóversenyek sorozatát a Magyar Vivő Szövetség ál
tal rendezett két párhuzamosan lefolyó vivóversany indította meg, amelyet a két ünnep
napon bonyolítottak le a I5JBTE .Atilla-utcai
tornacsarnokában. A kettős versenynapnak
különös érdekességet nyújtott az, liogy

először tettek próbát az ötös zsűrivel
és hogy először mérkőztek a nyilvánosság
előtt női tőr vivőink,
ez utóbbi miatt, a tornacsarnok teljesen meg
telt nézőközönséggel. Ami az ötös zsűri alkal
mazását illeti, végleges Ítéletet mondani az
első kísérlet után korai és elsietett dolog
volna. Úgy látszik azonban, hogy az ötös zsűri
ítélkezésére való áttérés haszonnal fog járni.
Előnye az. hogy a közönség előtt hangosan beszélik és
indokolják a tus hovaszániitdsát. Így a nézőnek nőni
kell unalmas várakozással töltenie azt az időt, amit a
zsűri tanácskozásai lefoglalnak. A zsűri tagjai pedig
alaposabban készülnek a bíráskodásra ós lassanként jól
megtanulják a versenyszabályokat és azoknak gyors és
igazságos alkalmazását. Itt-ott döcögősen és bizonyt,ila

Megkezdődött a tutballszezon
Nliíolsöiwser újból az FTC-ben játszik
(.1 Reggel tudósítójától.) Bár a bajnoki mérkőzések
e.suk február 15-én kezdődnek meg, a nyughatatlan vérű
futbalisták a két ünnepnapon már a porondra léptek és
tróningmérkőzésekben próbálták ki erejüket. Miután
azonban ogy csapat sem volt teljes, igy az elért ered
ményekből messzemenő következtetéseket nem lehet le
vonni. Szenzáció azonbau igy is akadt.
Nlkolsburger visszatért régi klubjába és a szezon
első gólját ő lőtte.
Vele a zöld-fehérek rendkívül megerősödtek és igy az
MTK elleni harcuk újból érdekfeszítő és izgató lesz.
A tréningmérkőzések eredményei:
ITC 1.—FTC II. 4:0 (1:0). Góllövők: Xikolsburger. Pataky. Stecovits, Földes. — UTE—Vasklub 7:0 (5:0). —
Törekvés—JSC 6:0 (2:0). - Ili. kér. TVE-KAOE 2:1 (0:1).
— BRSC-VAC 3:2 (2:1). Meglepetés! — BEAC—„38" FC
2:2! - BTC-Posfás 1:1 (0:0).
UTE-Egyetértée 6:0
(2:0). — B’őv. TK—BAK 6:1.
Béesl futball. (A Reggel tudásitójának', telefon jelentése.)
Wiener SC—Moravska Slavia 5:0. — WAC—Admlra 6:1.
— Vienna— Simrnering 6:1. — Amalenre—Wacker 3:1. —
Slovan—RudolfBhügel 2:2. — WAF-International 4:2.
Cseh hokkUAtékosak győztek Becsben. (A Reggel tudó
sítójának tclefonjelentése.) A prágai Spurin hokki játéKosai Bécs kombinált csapatát 3:1 arányban legyőzlek.

és egészség
honol ott, ahol a

Diana-sós
boi»szesz
használata állandó
Ez a csodálatos húziszer az egész világon közismert és
elterjedt, mint, kitűnő hatású fájdalomcsillapító, be
dörzsölő 3zer. száj- és toroköblitő. Kockacukorra csenpentve bolső használatra is alkalmas

Kis üveg ára . . , 16,600 K
Közép üveg ára. . 48.000 K
Nagy üveg ára . . 96.000 R
Mindenütt kapható

EZÜSTÁRUK!
Alkalmi ajándékok, dísztárgyak és
evőeszközök dús választékban, gyári árbau

Schleifer ezüstárugyár Kazinczy.utca ii

„PYRANIS"

MAGYAR FOLDD IRTOKOgOK ÉC FOLDDKRLŐK
KF.REGKBDELMI RÍ»ZV£NYTÁR9A*AOA

BUDAPEST, VI, KERÜLET, TEREZ-KÖRUT WD. HZ.

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

zsOfi

hlbóüanul roilKWtf

nul folyt az öttagú zsűri bíráskodása, különösen az eltiméi’kőz<>,x?knél. de ahol a versenyszabályokban jártas
zflürí-olnük működött, valósággal éracla-s c.<-. szórakoztató
volt a zsűri funkcióját figyelemmel kísérni.
A női törvivóvcrceny elbírálásánál a komoly és szak,
szerű sportkritikíU még mellőzni kell és <vwik az. első
kísérletet, kell látni a hölgyek föllépésében, akik dióséretes elhatározással porondra mertek lépni, hogy tudá
sukat bemutassák.
A hölgy résztvevők közül még's kiemelkedett úgy
technikára, mint tomporamentumra a győztes Engel
kisasszony, alti határozott kvalitást ámít el.
A női tőr verseim részletes eredménye:
1. Engel Edíth (Fodor-iskola). 2. Duránci Zsuzsi.
Horti Ilus. -1. Wollcmann Istvánná. 5. Ke:--.■(helyi Ncll).
6. Joíefik Mária.
A juniorverseny színvonala kielégítő volt, különösen
a döntőbon láttunk szép akcióknt, ámbár a legtöbb ví
vón észrevehető volt a kétnapos verseny fáradsága.
A junior kardverseny részletes eredményei
1. Erdélyi Jenő (Tisza István Vivő Club. Santelli is
kola) (> győzelem. 2. Eckl (MAC) 5 gy. 3. Deér (MAC)
4 gy. 4. Dány (Rákos-iskola) 4 gy. 5. Paliigyay (WVC)
3 gy. 6. Fényes (BBTE) 2 gy. 7. Halász (NVtT 2 gy.
8. l’ásztélyi (Santelli-iskoln) 2 gy.
A versenyt gondosan készítette elő Parragh Hála és
az ő érdeme, hogy a küzdelmek minden fönnnkadás nél
kül folytak le.
0. L. őr.

Bécsi höigytmtászoSí pompás szereplése
a VÁG tiisztomálőn
(A Reggel tudósitójától.) A Nemzeti Tornacsarnok régi
falai már rég láttak ol.vun díszes és lelkes közönségot,
mint vasárnap este, amikor a VÁC rondezte dlsztornáját.
A megjelentek soraiban ott láttuk Molnár Dezső altábor
nagyot, Demény Károly államtitkári. Hcnnyey Vilmost
és Hevesi Simon főrabbit.
A nagyszerű tornászgárda, a bajnok Szálát József és
Diickstein Zoltán vezérletével szenzációs dolgokat produ
kált. Akrobatákat megszégyenítő ügyességgel dolgoztak
a különböző szereken. Az est pényponlja azonban a bécsi
„Makkabi IX" hölgytornászainak a szereplése volt.
Edmund Popper vezetésével olyan bravúros mutatvá
nyokkal ejtették bámulatba a közönséget,
hogy vége-hoseza nem volt az őszinte és lelkes ünnep
lésnek.
A líécsi tornászhölgyek tiszteletére a Sziget-Clubban jól
sikerült bankett volt.
Varga Béla dr. tanítványai vexérkedtek a MAC birkózó
viadalán. (A Reggel tudósítójától.) A Magyar Atlétikai
Club a Munkácsy-utcai gimnázium tornatermében nagy
érdeklődés mellett rendezte meg kétnapos birkózó-vtadulát, amelyen a bajnokok nem indultak. A nagy mezőny-,
bői Varga Béla. dr. világbajnokunk tanítványai cmelkod-.
1ek ki. akik öt súlycsoport közül húromban diadalmas
kodtak,
Részletes eredmények:
Légsulyban: 1. Míhálovits Ferenc (Vasú.;). 2. Ganz
(MTE). 3. Tarkó (MTE). — Pehelysúlyban: 1. Ambrus
Pál (MAC). 2. Mataueh (Törekvés). 3. Dakó dr. (MAC).
— Könnyiieulyban: 1. Neubnrgor Ferenc, (Törekvés).
2. Zotnbory (MTK). 3. Fleischmnnn (Vasas). - Kisközépsulyban: 1. .Tánossy Zoltán (MAC). 2. l’óseh (MTK).
3. Orgoványi (MTE). — Nagyközépsulyban: 1. Pnpp
László (MAC). 2. Nagy (MAC). 3. Imre (MTE).
Simán folyt le n MUSz közgyűlése. Nagy választási har
cokat hirdettek a „benfontcsek" a MUSz tisztújító köz
gyűlésére, amely vasárnap délelőtt a Kóser-féle keres
kedelmi iskolában teljes nyugalomban folyt le. A hiva
talos lista győzött és eszerint elnök: Kóser A. Edvin,
társelnökök: Czobor Gyula, Dormúndy Üézu óa Kélor
Tibor dr., ügyvezető elnök: Donáth Leó dr., alclnökök:
Bárány Géza. Béldy Lajos, főtitkár: Zsoldos László,
pénztáros: Kelemen Jenő. Választottuk még ezenkívül 16
tugu választmányi.
A III. kér. TVE torna versenye és bajnoki lakomája.
A budai vivők vasárnap délután a Zsiginond-utcai pol
gárt leányiskolában nívós bűzi tornaversenyI. rendezlek.
Utána nz Esplr.nade-szállóban vizipoló bajnokcsapatuk
tiszteletére 150 terítékes ünnepi lakoma volt. Kumjddi
Béla üdvözölte elsőnek a kiváló vizipoJójátókosoKat,
akiknek az angolok leverésében nagy részük volt a pá
risi olimpiászon. A MUSz nevében Röscr A. ffdvin és
dr. Donáth Deó köszöntötték a bajnokcsapat lúgjait,
Orth mint Rzlnéez szerepelt vasárnap és hétfőn délelőtt
a Capitol-inozgóbán, sz SpH által rendezett matinén és
itt is oisőosztólyiinak bizonyult. Mellette Rónay Vik
tor és Vórny pompás ..ősszjá'é kukkal" tűntek ki. A
program szenzációja volt Dnkász László, a Szajna-útuszús kétszeri hőse, aki bravúros győzelmeiről beszélt
érdekesen. Sokat tapsoltuk az olimpikon Tary Gizellának
ós Lnkner Tivadarnak, aki Re:; tréfáit, pompásan adta
elő. • A finn sportügyesség titka címmel vasárnap dél
előtt » Royal-Apollóban magas színvonalú előndást tar
tott Munkácsi Márton hírlapíró.

Ossi Oswaldla
______
„Ntnicfíe"

(A Reggel kiküldött tudósítójának telefon
jelentése.) A Nyíregyházi TVE 40 esztcu-dos
fönnállásának emlékére a városi szinházban
vasárnap 36 váloguráoit hdzkóaóval nagyszabású
viadalt rendezett. A döntőben
elkeseredett küzdelmek folytak a „legjobb
vidéki birkózó" óimért.
A nagyszerű mezőnyből a 17 éves ifjúsági baj
nok, a debreceni Kellner cinelkedott ki. Ellen
feleivel játszi könnyedséggel bánt el. Káprá
zatos technikájával és bravúrjaival niég a fő
városból. odarándult szakértőket is elismerésro
kényszeiútttí te.
Jlétfőrft áz’-MBBOSz Nyíregyházán bir.kózótkongresszetfí*’tartott, umetyen a központot dr.
Rendek, Károly alelnök. Csillag Miklós főtit
kár és árv Barabás Jenő Irépvisclíék.
Részletes eredmények:
I. Légsulybun: 1. Fehér (Katwsváxi MÁV). 2. Szálai
(Póosi SC). 3. 'I’akúts (Makói AC). - II. Pehelysúlyban:
1. Kcllnnr (DTE). 2. Benkő (Ny'.FVE). 3. Bóbis (Kecske
méti AC). — III. KönnyüsulylMwi: 1. Száraz (Cegléd).
2. Vldorovits (RSC). 3. Kiss (DMTE). -- IV. Kisközóp
súlyban: 1. Györffy (Kaposvári MÁV). 2. Dobó (Szegedi
AK). 3. Gera (Kaposvári Túrni). — V. Nugyközépsnlybán: 1. Zemkó (SzAK). 2. Kiss (PSC). 3. Novák (PSC).
— VT. Nehézsnlyban: 1. Bcck (SzAK). 2. Janóvszky
(NyTVE). 3. Kerekes (DTE).
A kerületek pontversenyében: 1. Nyugati kerület 21
ponttal. 2. Déli kerület 20 ponttal.
A Vasasok birkózó vándordíjáért még kedd este 8 óráig
nevo.zbcinek az egyesületek. A kkujszikuadijért az idén
a« ÚTÉ, MAC, MÁV és az MTK birkózói fognak el
keseredett küzdelmet vívni.

Nevezések
az ügető két nagy versenyére
A Tavaszi bapiSícaprG 24 lovat, a Nagyér Berbyre
30 lovat kötelezleh.
(.4 Reggel, tudósítójától.) A múrcina 8-án eldöntésre
kerülő Tavaszi handic.apra 34 lovat neveztek. A beneve
zettek között van a tavalyi gyözíe-s, Plóta, is. Ez nz
egyetlen I’usztuberényi ló. Bécsbő) nevezés nvm érkeíaBXt.
Á versenyben, résztvevők fölállását február 8-ftn teszi
közzé az egyesület.
Nevezettek: Arvaiegóny. IlózangyaJ. Samu, Kalioza.
Jobban, Jóság. .Szabad Juizjor. Xontém. í/únezos. Miki,
Gnmijrinus,
Fillomont,
Jupiter,
Vitéz.
Roudettep,
Máriáimé, Bajnok, G. Jóska, Gorám. Ormuzd, Flóta,
Éva lánya, Burzsu, Eczetuín.
A magyar Ügető Derbyre, amely júniusban kasöl el-,
döntésre (terminusa mí-g nincs mcgáűapitvu), 30 lovat
kötelezlek. Köztük !) osztrák lowrt is. Eznk köhMt van
az ovzüuk ügető Derby előzntw; fnvoTitjn, Wlndsriiel
és a másodsorban fogadott Venus.
Nevezettek: II. P., Varázs, Végzet. Coitaine. Petrr Ovud,
Wíndspiel. Izgató. Györgyike, El fi, Pozmifaim, MűKL
Csal; előre. Banya, Gararn, JAval. Garaina, Gnohara, Sir,
Vito, Trudl. Kenus, Ginig, Pitytc, Vafrracwmne. Vncr<>loány. Wilike, Wnlküre, Lady Raiper, Lady Sped,
Wailand, Baldauf.
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Rondelés egész nap. Rákóczi-ut 32.1. cm. 1, Mókussal szombon

Tisztelottel értesítjük nb. vovőinkof,
,J0gy irodánkat. V, Bálvány-utca 5 alól
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Továbbra is a legjobb minőségi!
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szállítjuk bármoly omolotre, ólomzárolt zsákokban vugy
nyitva mótormázsánkónt WQ.9Q0 K, pincőbo 9K.WM l‘<
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Hócip^h' leszá Ili tol f árbnn
TornacigáÍK minden színben

Kóua Ödön

„Vi!ágo6ság"-könyvnyomda rt. Budapest, VITT, Contlhi. 4,
Műszaki igazgató: Doniseb D.
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szífírmtíffaO SQSii űzzen* korsjaía
Hnrkiilós 10 ezer, tnlpalás 20 ezer. Sárcipőből hócipői készít.
VwdlftSB gumiUccm, r.acrc<:s(rn>-iotcn sn. Liszt Ferenc
tér es Nagymező-utca között.
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