
’t-

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
.VIII. KEK.. RÖKK SZILÁRD-DTCA,^3

SZERKESZTŐSÉGI TELEFONOK:
65-58, JÓZSEF 34-42

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
—.......... ■■■■ —............ n»

FELELŐS SZERKESZTŐI LÁZÁR MIKLÓS
Budapesti 1925 február 9.IV. évfolyam

n

Pasics és
élet-halál harca nem dőlt el a 
vasárnapi szerb választásokon 

Ö-5x®rtoiába»s Pasicsé, Wi-Sserfelébaa Kadicsé és
Oavídovissé a íSfofeség
Belgrád. február 8.

(A Reggel tudósitójának távirata.) Hóna
pokig tartó, izgalmas és erőszakosságokbah. bő
velkedő választási küzdelem után vasárnap 
végre az urnák elé járult Jugoszlávia népe. A 
választás napjáig 25 helyen fordultak elő véres 
összeütközések, amelyeknek áldozata 11 halott, 
37 súlyos sebesült, nem is szólva a könnyen se
besült és megvert emberek többszáz főnyi tö
megéről. A választási kampány alatt politikai 
okokból több, mint 2000 ember került, börtönbe. 
Ilyen előzmények után a választás napjáig 
tartotta magát a hír, hogy a kormány nem en
gedi meg * a Rádiós ■>; urna!' fölallitasá’ 
illetve a. helyi hatóságok önkényére bízza, hogy 
megtűrjék vagy eltávolitsák-e a horvát paraszt - 
párt urnáit Vasárnap azonban Maximovics 
Bózsa beliigymiTiiszter kijelentette, hogy

a kormány a szavazóhelyiségekben "a Ra- 
dics-párt számára is urnákat állíttat.

Ennek a kormányintézkedésnek tulajdonít
ják, hogv az eddigi hivatalos jelentések szerint 
kisebb kihágásoktól eltekintve, a választások 
egész Jugoszláviában csendben és rendben 
folytak le. A hivatalos jelentéseket magánúton 
eddig nem lehetett ellenőrizni, mert az inter- 
urbán telefonvonalakat a kormány és a. ható
ságok hivatalos beszélgetésekre foglalták le é*

a sajtóhír szolgálat lebonyolítása a lég- 
nagyobb nehézségekbe ütközik.

Saját tapasztalataim alapján megéllapíthatom, 
hogy a választás napja Belgródban minden 
különös zavar nélkül telt el. Bclgrádban 10 part, 
harcol a két mandátumért, legnagyobb csély- 
iyel természetesen n kormánypárt, amelynek 
valóban megsemmisítő vereséget jelentene, ha 
Pasics miniszterelnök és Maximovics belügy
miniszter itt. megbuknának.

A választók nagy tömegekben özönlenek a 
szavazóhelyiségek fele.

Este 6 óráig, amikorra az elnökök n zárórái ki
tűzték, a választóknak legalább 80%-a szava- 

le' Belgrád, február 8.
(A Reggel tudósitójának távirata.) A belgrádi 

szavázátok összeszámlálása a lcöVPAíC™ -er , ’ ménvf hozta: A kormánypárti listák 96O.i sza
vazattal győztek. Pasics miniszterelnököt es 
Maximovics belügyminisztert megválasztottak. 
Davidovics, a demokrata part vezéré, volt mi
niszterelnök megbukott Belgrndban.

Belgrád. február 8.
(A Reggel, tudósilójának távirata.) Az éjjeli 

órákban egymásután érkeznek az ország min
den részéből a választási eredményről szóló 
jelentések, amelyeket a kormány kidőn enge
délyével továbbitok. A választás iránt min
denütt a legnagyobb érdeklődés mutatkozott, 

áting legalább 70%’ szavazott le, 
úgy hogv a múltkori választáson leadott 
2,177.051 szavazatot a mostani sznvazatszain 
lényegesen fölii.1 fogja múlni. A reszJetea erei- 
méuvröl a belügyminisztérium hétfőn délután 
adja ki az első hivatalos .jelentési. ,

Az eddigi jelek szerint az ellenzők jelenté
keny győzelmet aratott Horvátországban, 
Szlovéniában, Bosznin-lícrcegovinaban és Dal-

Ár a3000korona

.Előflzotésl ár (C6ak vidékre) egy negyed 
évro38.00U kor.Egyes számára Ausztriában 
3000 osztrák kor. Jugoszláviában 4 dinár
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máciában, viszont a kormánypárt Ószerb iában, 
Montenegróban és a Vajdaság egyrészében 
győzöl t.

Eszerint az ellenzék legalább 160 szavaza
tot remél.

Ószerbia, Montenegró és a Vajdaság összesen 
155 képviselőt választ. Ezek a még bizonytalan 
és csak hozzávetőleges eredmények azt mutat
ják, hogy

Pasics pártja és az ellenzéki pártok körül
belül egyforma niandátumszámmal^ kerül

nek ki a választási küzdelemből.
Részletes választási eredmények:
A Száva melletti Pruth: Radics-pdvi. 1180, 

kommunisták 928, radikális párt 86 szavazat.
rá4rbe; radikális párt 20, Radics-párt 203, de

mokraták 24, kommunisták 1 szavazat..
Zeng: Radics-párt 61, nemzeti biok 115,

Frank-párt 9 szavazat.
Krizscvszki:
Uj-Gradiska

kális párt 200.
Uj-Gradiska

kális párt 75.
Ó-Gradiska:
Sarajcvo: A

Radics-párt 798, demokraták 46. 
város: Radics-párt 433, radi-

környék: Radics-párt 640, radi-

Radics-párt 474, radikális párt 94. 
radikálisok 3, a mohamedánok 3 

és a Radics-párt iák 1 mandátumot szereztek.
A bccskereki kerületben 5, a racskovicci ke

rületben 6 radikális képviselőt választottak

Pristinában, Kumanovban és Üszkübbcn 
mindenütt 3 mandátum a radikálisoké lett.

Várasd: Trumbics-párt 1003, szocialisták 3, 
független szocialisták 586, Frank-párt 182 sza
vazat.

Maribor (Marburg): Korosec-párt 1104, radi
kális párt 723, nemzeti biok 801, szociáldemo
kraták 604.

Split (Spalato): Radics-párt 11S8, kommunis
ták 1131, nemzeti biok 937.

Eszék: Radics-párt 7306, földmivcspdrt 336, 
nőmeíe/c 195, demokraták 450.

Laibach, február 8.
(A Reggel tudósitójának távirata.) Korosec, 

a szlovén néppárt vezére 4367, a nemzeti biok 
4000 szavazatot kapott.

Laibach képviselője tehát Korosec lett.
Zágráb, február 8.

(A Reggel tudósítójának távirata-) Leadtak 
összesen 23.048 szavazatot. Ebből Trumbics és 
Radics 16.792, a demokrata párt 2407, a kommu
nisták 941, a Frank-párt 822. a Surmin-párt 341 
szavazatot kapott.

Radicsék fölényes győzelmet arattak,
A Trumbics-párt mindenben követi Radicsot, 
csak monarchista programot va1^ és előre meg
állapodást kötött a Radics-párttah

Halljuk! Halljuk!
Aki fásultan és fonnyadtan lapozod át a 
hírlapokat, mi maradt emlékezetedben a nem
zetgyűlés költségvetési vitájából? Hol az a 
hang, amelynek visszhangja maradt a szi
vedben? Üres padsorok előtt őrlik a tárca-, 
kát, tételeket, milliárdokat, magukat a kép
viselő urakat sem érdekli az ügy, hát miért 
érdekelné a tisztelt polgártársat, aki még 
rózsaszín angol tapaszt sem kap üszkös se
beire. Pedig oly szerény lett ez az ország, 
oly kevés illúziója maradt, oly könnyedén 
ki lehet elégíteni azokat az igényeket, ame
lyeket népképviseletével szemben támaszt! 
Egyetlen emberi szó, egyetlen okos gondolat, 
egyetlen becsületes elhatározás, egyetlen 
spontán cselekedet, amely a tömegek clbu- 
su.lt életét könnyítené és sok százezer hal
kuló magyar szív már bátrabban, remény
teljesebben dobogna. Ezzel szemben mit kap? 
Közhelyeket, euggos cipőt a pártpolitika 
kaptafáján, frázisokat, amelyek úgy hat
nak, mintha valaki villával piszkálja a. fo
gát, szürke középszerűséget, ami álmosifóbb, 
mint a veronál. Halljuk! Halljuk! — 
kiáltja öt-hat bóbiskoló honatya, a szónok 
szolnokol és már együtt horkolunk a tisztelt 
Házzal. Mi volna hát a nemzetgyűlés köte
lessége? Hogy tespedtségéből fölrázza az 
országot, hogy uj célokat, uj lehetőségeket, 
uj utakat mutasson, hogy véget vessen an
nak az erkölcsi, politikai és gazdasági letar
giának, amelyben lerongyolódik minden 
magyar érték, akarat és hit. Egy-két hang 
csupán, amely európai és mégis magyar táv
latokat sejtet és elmélyedésről tanúskodik: 
a Farkas Tibor lelkiismeretes, komoly be
széde és a Marschall Ferenc rezignációja, 
amely férfiasán csendült ki a monoton hang
zavarból, aztán ... aztán slussz. Az unalom 
Szakara-homokja temeti be az ujsághasábo- 
kat. Ez a nemzetgyűlés első, várvavárt költ
ségvetési vitájának mérlege. Mégsem volna 
helyes, tisztelt polgártársak, ha lesújtó 
látszatokból arra következtetnénk, hogy ez a 
meddő szófecsérlés és krónikus gondolat
impotencia a parlamentarizmus alkonyát 
jelenti. Természetes, hogy elsatnyul egy nem
zetgyűlés, ahol a pártok nem meggyőzni, 
do legyőzni akarják egymást. Ahol egy 
tisztátalan választás közös bűnei, túl a párt
kereteken is, összecsirizelik a képviselő ura
kat. Ahol a kapacitáció üres formaság, mert 
minden mélyen átérzett igazságnál szebben 
szól a pártérdek. Ahol a demagógia, a go
nosz elfogultság, a bárgyuság bömbölóse 
vakmerőbb és kérkedőbb, mint a lelkiisme
ret, tisztesség, tanultság és elhivatottság 
szava. És a jeges közöny, amely a nemzet
gyűlés tanácskozásait fogadja, a malomalatti 
feleselgotés mégsem a parlamentarizmus 
sülyedését, vagy éppen bukását jelenti. Csu
pán a képviselők kétharmad részének buká
sát — a legközelebbi választásokon. Mert* 
ha most nem nyílik ki a szeme, tisztelt pol
gártárs, ugy< valóban megérdemli a nyilf 
szavazást.
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Vasárnap délben óriási részvét mellett 
eltemették Vilmáim Adolfot

(A BcíhkI I ii dó* Hójától.) 'Komor gyÚMzponi- 
-páha öltözött vasárnv.p regjeim a liitelbnnli 
IM*lo(ája. bk>;ée/, éjszaka munkások dolgoztak. 
Iioffy fekete driijfériával vonják he az épületet, 
és a bank Imtalnwis pénztliriermét alakítotfák 
át. a íyyászszertarlás céljaira. Alpdr ffjnác mű
építész tervei szerint, készült el a ravatalozó- 
levom. két oldali tribünöket emeltek és liosszu 
pálioly.sorokat. a uyáy/szeríáriádon résztvevők 
számára. Már 10 ómkor Imínlinas tömeg lepte 
cl a Ilit tlhaul,' .lúzkeflii' Dór ott mi-utcai,
frontját. Díszbe öltözött rendőrök szorították 
vlsé-z^i a sokszáz főnyi közönségot, a meghívot
tak trpdiy a (lah .-Danubius és a Pamut{jyáé 
diw.ruhúz tűzoltói, a /Ifflfir.t/crr .Utatánog Kőszén
bánya civyinndiás bányászainak .sorfala kö
zölt léphet tok be. a. Hitelhanl,' kapu ián. ahol a 
bejáratnál báró Kom félti Pál és Koihícs (léza 
üRyvezntő igazi?:ajók fogadták az érkezőkéi. A 
gyásztoremben a bank .'-.yászruhába öltözött 
fiatalabb tisztviselői álltaik sorfalat. A főbűnök 
éw a. páholyok már jóval a szertartás megkez
dése előtt 'viijolrft eoIiaP a a.itá^zobőklful. \ ra
vatal ha lói dalé n voli az t’ihitann-c salad pá
holya. majd emellett a Hitelbank érdekköréibe 
tartozó vállalatok vczérigazgiatói és ig'üzg'ilói
nak volt föntarívn. eg-y Iribiin.

A ruv.-’l:iil ól jobbra kiilön ki.- páholyt épitcít-'k. ::hol :< 
11 il i Ibark igm'.guióv.'gn: gróf ( irdlrg Ar'al. húvó Har
kányi Jéinns. .l,idró'y Súrdor. Pierre (l'vyxsov

dr. l'gry .lőréi, dr. lianinier- 
liyula. báró Knrnf'eld Pdl, 

Lukács József, gróf Xtnjitíth 
(Wirn), báró llotluehild Lajos 

és l 'ida Jenő hi'lycr.kcdlrk < I. 
íő!v're<'V!

Szirn’ay Oil'íirnok, 
A hátuk 
Jé'im; hs 

>S J *• 
i’gynn-

igtóg:: lósága: 
gróf .lurhó' 

dr. Donion.a Móric, 
Pál (Wimil, Kiéin 

Géza.
Ve urálii 
Strasscr

(Paris), 
sehlag 
Kovács 
József.
(Wien).
A páholy melle': 
hnllgathi végig 
József főherceg 
mögött álltak k 
ll'alkó Lajos miniszterek, a külföldön tartózkodó mini

- terein Akiit Hdrezy hdrdv áJtamíitkar képviselte.
itt. a 1ereru jobboldalán helyezkedtek el n magyar közélet 
kitiiiiősógei.
súg elnöke, gróf Z'chy János, báró Hazai Samu. Tch’X'k.i 

l'ázsonyi Vilmos, báró Szúrnia.i Sándor, báró 
József. He.rzeviczy Albert. tieid hj Lá.'zhi,

Ferenc. lléirczy István, Jingy 
lljilza Ferenc. kormánybiztos, 
báró Skcrlrc: leqn zúsalós- 

n nemzetgyűlés elnök' , Palla- 
Sándor Piti, Fábián Ilélo liépviö;-

(Wien),
szegedi

l.ajos
Sándor
ki, emelvényen József Peróné 
a ayószszerlart üst. 
képvi; zlőjéi’' k társaságába:1, 
kormány kvpvise.lctéhpn linó

Báró irZossg-.z Gyula, :« közigazgatási bíró-

Jnnos, l'dzxnnyl f'lmox. báró 
Stlcréityi .lózsi’f, Dcrz.cviczg 
h'állay Tibor, ti e'inrich 
l'erenc volt miniszlerck.
gróf Széchenyi h'mil vbll., 
urak. Szcilo Déla,
riciiii György őrgróf.
lök, gróf Kimen liédcrráry Sándor, gróf Karótsonyl Jenő, 
herceg Odcsculcbi Károly. Ihabcez Gyula és Fráter Jenő 
.'illáimmákj-ok. A inngyiu- gazdasági élet elök.lőségci 
közül B < ,.<• l'iilöp. Krausz Simon, báró HecJf. Marcal, 
Vő1/-kririlx Si/idar, l’égh Károly. Übcr ^tvial, Omódy 

I ilmox, l'ii> la,- Miksa, ífj. Ckorin Ferenc, Ernyei Ká
roly. I'leissög Sándor, Fellner Henrik. Hun Jóxsvf, Hirsch 
.tlbert, S:;irday ■ llóberl, llu.'so Illés, Hivó Pál. Tolvaj 
Kornél, Hollós üdén. Fehér Miksa, dr. Stcln Emit. 
<lr. Jh Isler Jenő. Gordon Hébert, l'vr.yö Miksa, liód.i 
Tivadar, luiró ,• Tivadar. ITolfver Jenő. Maulhner
Alfréd, haró Korufehl Móric, báró lTcixs ,h v>'i. 7abr,körivé. 
Ilusdn.
Fodov 
Fvigycs, 
li'!:ár jelentek 
Marcns. n il icfirr Unni. 
a jn-úgai Höhinisc/tc

■\ minisztériumok részéről: r<?r/e«s,v S’.-Jwdor. 
Jenő, /• viij/rcis i Jétzsef, báró ll'immcrxpcrg 
Drasehc-Lúzár Alfréd, Praznovszky ímin ullam- 

ine>r. A külföldi gazdasági köröket lfuru 
erein igazgatója, Leó Knglncvder, 
Lskom/iicbiink igazg-itújo, .Vo.v 

Kantor Be< -bői. Louix Mannheim Parisból, Stcincr Kndolf. 
h Hodcnkrcdilaunlall ignzgnfója Béc^ööl, Leopold Pilczrr 

. vcz.ériguzgaló Becsből és Szil issy Ih'Li vcaérigazgató Bor- 
naggyá tenni.

/rizf iiog y órá ig- zsúfolásig- mi gíidt ;t. hutai mos 
pénzt árterem. Iákkor helyezkedett el a koporsó 
mög-ölt nz az öt.v('ntag-u küldőtt.sújt, amely báró 
l llniatin Adolf héjai birtokáról Hot'h Ede

4©
tzáui

Med. l.'niv.
Dr. Kovács 3. és Bárnál,

főorvos-fogorvos
Budapest^ Vlf, Erzstöe^kPrnt 40-42 
Milfnguk. fogsoruk teljesen szájpadlás nélkül. 
Ariitiyhidnk <•« koronák aranyat pólló fém
ből is. FogJwzás, fojíHirnén (plombrtlds), 
í-rKéstelenitve (altatással Is). Műtétek cső- 
!..? imdidji.u n legnagyobb bizalommal 
w év rtta fennálló rendelőnkbe. Vidékiek 
soronloviil fogadtatunk. 10 év i Jótállás I Komi- 
kirlll mérsékelt árak ! Orvosi tárnics díjtalan, 

kendelés d. c. fi—Ji’-ig. <1. u. 7-íg. 
\ nsfn- és Ünnepnap d. e. lú- i-ig.
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FOGORVOS
»M«W1

Fővárosi
Operettszinház

;KI

ó, valamint a bélül plébános 
___________ vezetékével vett íészt a temetésen. 
A gyászszertartást Lazarus főkúntor vezetésé
vel az oiwrui kórus gyápzzsoiozMnái vezetik be, 
in aj cl

jófizági gazga tó 
Torna István x

Flscher főrabbi
lép a szószékre:

— Amilyen hűséges, törhetetlen .nagyér vu'i — úgy
mond —. olyan hű és lörhéletlon volt, mint zsidó, mint, 
egyházának ila, aki büszkeséggel óvta meg nz ő sze
mélyében azokat a. Imgyomáuyókut, amelyek leaszúllo!tnk 
abból ::. patrícius, házból, amelyből származót!.

Mindenütt, hu nem is szóval, hanem többel: cseleke
dettel bizonyította, hogy 6 hazafit: és zsidó férfin.

Mer! nem. a jelszavak, nem. ti hangzatos igék, amelyek 
üresek és szél pn futnánk- minden jelentőség nélkül, nem 
azok bizonyítják a. mi hatantrretetünket ér a mi vallásos 
gondoUtodúsimdral. hanem a becsületesség, a Jóság, a 
liékeszercle', a megértés, nz embcrszerctcl. a testvériség 
vilógmegoóltő é.t világös::.zekötö eszméi.

A főrabbi beszéde utón a ravatal mellett el
helyezett fékei edrapórias páholyból

CMráky Antal gróf.
a Hitelbank ősz elnöke bucniztatta könnyes 
szemmel ullmunn Adolfot:

— Anuak r,z 
férfiú volt, akii 
annak ha1áraiv 
minden időben.

iiHé’.mónynek, 
wnincsa/i! 
fut is az 

ni cgbcc.siilfck.
az ö kezében össipontosuHak 
i'ruycdeilon szorgalommal 
naggyá

Égés;', 
á Időzi a 
fölött i

Könnyes

amely ólén állói!. kiváló 
hálánkban, kanéin iscir,, 

erre, hivat állok ismertek és 
Intézetünk minden szálai 

és fnrndeágoi nem ismerő 
jparkodatí

tiöm
a Hitelbankot

tenni.
lényét, egyéniségét 
a munkának ezen 

munka őrölte meg 
széniekkel veszünk

ennek az 
nemes férfin 

nemes* c*
tfllo búcsúi,

Intézménynek 
és as ember

jóságos Stlvít.

A bank elnöke utáii
Kiéin Gyula

a Hitelbank ügyvezető igazgatósága és a bank 
érdekkörébe la rí ózó vállalatok nevében a. kö- 
votkezö búcsúztatót mondotta:

— Azoknak ». novóboü mondok buctiif, okiknak egész 
életedet, szentelted! Hü akarok maradni Kw-llohiedhcz. 
Filozófiai mfig;:slr,<ról -zcmlőhe tó ••sóóióiiyekot, kerül
ted a huugeatns xzi/vokril. A gyári gúfiek moruja gya- 
f.zob i-xouátúvá ultikul út: azt. paimszölja: az, aki bennün
ket úlctrtj keltett, niücs. tölikó! És a komor gyári kótné- 
nyékből áradó fekete füst g:, tisztátyolként. lebeg » leve- 

a leftldedlitóbban fogtad föl. 
Tégéd láthatunk. n Te. tiszti: 

löliélelc.z érzé. 
t-épvisclöji’ r öltől,

hogy csakis ez képes 
n kHz javáén, 

érvényes ül
iireéL Az úllnlO'l 
hogy ez az ország 
íz emberek azáz- 

felclbsrégt d érzete

«

gőben . .. HivutuFodnt 
\ lkot ásóid bán is csuk 
Idealizmusodat, etikailag ér. esztétikailag 
scdel. .1 kapitalizmusnak

Szilárd meggyőződésed volt.
fHlszulindttani az emberben rejlő erőt 

csakis ez Iof.zI lehetővé az egyén
./ ra.o.yonscrríds vem volt vámodra 
irányított vállalatok tőkét gyűjtöttek, 
közgazda só gól megtermékenyítse é* 
ezreinek létét biztosíts::. Nagy volt 
és fokozódót!', ez, amint, följebb és följebb haladtál élet
pályádon. amint bnlolmi k<lr,i’l tiignlt. A legnemesebb 
tradíciók leléteméuycsr voltál és ilőhnresis:: unnák :i 
világnézetnek, amely az erősek köz Iránti köfelcsségérzé- 
senek fejlesztésében és nem a tcrinéxzri áltól is negált 
egyenlőségben .'terest én reméli a emberiség baldogu 
iáról. Pályádat nóh*z. v álságos időben kozdterl meg. 
Áldott, psrinókeny optimizmusod sok, uchéz helyzeten 
M'gitctf. út. Hazánk liotuőzfrófúja. nem törte nmg erődet; 
bizlál. a jövőben. Sajnos, n. sors nem engedte meg, hogy 
Magyarország föltárnádását megérjed. És most, amikor 
nz utolsó búcsúszót mondom, nem világot átölelő, 
hatalmas elmét látom Benned, nem a csillogó pénzügyi 
tebotségcl. amely annyiszor volt döntő bofólyfasnl 
ország ügyeire, hanem a jóságos emberi. Mi, 
évtizedeken út nap-nap utón láttuk lény kedésedet, 
rzor tapasztaltuk, hogy Te, Hkinek acélos 
szinte kffogyhntntlnn volt.

ellúgyuttáJ, ha embert sr.cnvetKeröl volt
Erőforrás voltál számunkra! IJn megingott, 
vetett hifiink, Te voltál az. aki azt. újból megszilárdí
tottad. Lelkű tik be :i, szlviinkl>oii pótolhatatlan űrt hagysz 
hátra.

Nekünk hagyományul marad puritánságod.
Az ülőkor szómára hü. fiszla. a szőreiéből áthatol! ember 
mintakepo maradsz mindenkoron.

A Hitelbank tisztviselőinek nevében
dr. Szendey Béla

i gaag® tóhely öt tas mondott mosható gyász,öcseé- det:

az 
akik 

annyi
energiája

szó.
a jövőbo

— A tisztviselői, kar soráét mindig szivén viselte. 
0 tudta, érezte, hogy u tisztviselői kar, mint u gyermek 
a szülőjéhez, úgy tekint, föl hozzá és ő ezt u rajongó 
ragosskodúst és szeretedet mindig móllúuyoltu, atyai gon
dossággal és melegséggel viszouozla. Ha segitoni kelteit, 
késedelmet nem. ismert, halasztást mohi tini és sok déréit 
banktisztviselő csalód jónak iiomlukárdl az 0 szava törölt", 
le a gond- verejtékét. Minden levél, minden vlrágsz.il, 
amely ravatalodat boí-Jtjn, legyen egy-egy áldás, egy-egy 
Imádság Tocrled, a Te hálás, sírig hüségos embereid, 
munkatársaid részéről.

Ezután
Welsz Flilöp,

a Kcreskcdelmj Bank elnöke veti búcsút, a Tóim 
nevében. Majd a gyászszertartás lcgsziv- 
betnarkolóbb része ’ következett. I .Uuuinn báró 
birtokának, Béla- község p 11' l>H) | yS’l,

Torna István
hunyt kogyurúíól. A plébános 
JrölMl erejű beszéde és lenyü- 
az óriási gyászoló közönséget

hűi uiiZ'It 
mélyen’ 
fföző éke^! 
megindította, minden szembo könny szökött...

— A bket'' gyúszpompú'ni megrakott b'motöház.b'i 
ei.lötHiiik mi. a: mik

u kis iragynr falunak l'iildötlhér.e.
.••zlgoru vonala választ cl ettől n

s unbd.vu ■; (■/<■>■ tetőben egy közös érzé
ket rilmmi’i báró ul: annak a darab 
löt ' ?.l''llclf S'l l r'h'lc.
unnak
got,
az orszóg 
pillauníra 
ennek a: 
er.ielylől a fit lomba, ridúsnalt 
bárót a 
magyar rög fölé, múlni, hallgatta ai,i:;;k ;i földuek 
lahltiisát. «• emberi léi 
ti vébe vésett év örökké
adni, adni és mindig adni, ez az

tetőről;;:.
'. mádé; ii ember ;> ruífluúll kulturu 
ben a t« i,m,-.-z.cí fölött i Jé! örök és Imtulmas gondolatai
val xzt'ilibon ülnél, (cbcvhir.i rii berendezkedve. Tllmnnn 
báró több volt, mint modern ember,

ő az, örök és egyetonics lét nagy távlataiban olvasó 
bölcs ember volt.

ő clvégczto ;: családjáért való munkának nagy-, 
és elvégezte Mtigyaromág gazdasági megerőeödé 
azt a Utáni küzdelmét, nkkor <:bb01 u. kőtougci* 

fülledt levegőjéből a. bálái határba jöli cl. pihenni és Olt, 
avval, a magányában tdrudgott. azzal a földdel, amelyre 
egyebütt, gyűjtőit Izhiesclnek hőségét painrolla, hogy o. 
a föld megittasodva a. ő szerető szivének éildn r.’iait.ól és 
áldocafltésiségclői, mentői főbbel tudjon teremni annak 
a föld népének, ultit fi úgy szereteti, az fi szegényeinek, 
az ö kis^/azddinak, az ö munkásainak, a ö tisztviselői- 
,.</■. hogy annak a tőidnek termésével megadja az éícbl 
főnt art ét nagy evőt és abból mentői többel juttasson 
óidolt magyar földnek, ríJmunn az nnyaföblof, 
nagy koporsóiét, amely őt mos! elrejti, 
gáiiok forrásúvá, hogy

kenyér, megsegítő, uiagyarbotdogltó 
legyen belőle mindazoknak, akiknek 
tagadta volna az 6 |ó«z!rc nélkül a 
A ph'banos g.yó.szbeszédo után 

kutufalkról l llimuui búró fékeié 
.iát és meífinduJt a oátizmend 
kocsi közel :i()tj koszorút 
döfi. : 
mofl tiiár löbbexet' ......................... .
oniclij kcrexztültjirvc, a kordont, belőve a ifiül

amelyet a Duna 
várostól

egy közös érzés egyesH;-t: miil- 
annak a da> ab magyar földnek 

A mi utunkat harangzúgás jelezte, 
a. falunak hivő magyar n<;pe megliuzutfa n Imr.r: 

amint vész idejtm szőkíts, jelezni nkuríu nzl. bog 
szivének dtdibauÚFti vesztci.ieucu állott meg egy 

. mert ol/i riö'. e”:.; 1/clt, olg embert xái.,,l aki 
országnál.' nyökereibe bírta, a .l a hu Merőt adni, 

indult, Mi látjuk idlitmnii 
bélai halár h-kótn -.iparain sétálni, odahajolni a 

nagy 
cr.’rére, amely,'legnagyobb 

gyakorolt:
emberi boldog-á

pnrlümös levegője-

Ls amikor 
részéi 
sónak

u 
tulajdon 

tetfo .kVékonysá-i

áldott kenj ér
az, elein meg- 
kcnyfr adását.

leentelfék a 
érc-koporsó-

... - . ....... - Hét koszorus-
kozcl .lm) koszorúi i:ilt u halollankocxi 

A rritdőniég- uern tudta visszatartani a 
'. ‘"Ai.....- föri\ szaporodotl tömcrfri, 

_ <F( / j O/ 
yyászincHelbc. Közvetlen a hajoltdsknesi után 
Bothschild Lajos báró, Kornfcld Pál báró, 
•\'cin Gyula és Ncurath Lajos mentek, inaid a 
Hitallwuk tiszt viselöknra. következett. A gyút z- 
numet a Gizella-tárcn, a Deák Ecronc-ulván, a 
karoly-körulou, llákóczi-iiton é< a Köilcinclö- 
uton végiR-huladva ért ’/FJ óra felé a régi Á'err- 
lic.d-uli. izraelita temetőbe. Autók százai vár
lak már itta gyászmenctet. A temető bejára- 
imiul az operai, énekkar várakozott, bent a alr- 

k ivétől lel 
és gazda-

kertben pedig közel ötszázan, kévé’, 
ugyanazok a közéleti előkelőségek 
7l^ii.nt"y-1?1ük ,v.Vtt(‘k búcsút uiínmim 
zYdoli hurotol» nkik <i llilclbunk clőcsurnokú- 
bán tartott gyászszertartúsou is resztvettek. 
LJItnann Adoll bárót a esuládi sírboltba, (e- 
HBstek. A Joinetóben 1‘ischer főrabbi, mondott 
úja )b beszedet, majdI az ojierui kórus ének°- 
kozben (dfoldtcltók Ulknann Adolf báró koporsóját. l

Női kalapkellék-
üzlet tukélűtes siakembert vcboíöI AllAara ftflvess 

özervlta-tér *. azáiu alatt

ialió, Amerika! I Operettszinház5
4
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Gróf Károlyi József 
vasárnapi beszámolóján kljelentette9Iiogy a nem
zet megbízottjaként és az elnyomottak és szen
vedők képviseletében tartózkodott Eequeitióban

(A fíeaocl kiküldött tudósítójának telefon jclcntáw.) Va
sárnap tartotta. Székesfehérváron, a Szőni Istváu-tcrnn- 
bon képvifiolSi beszámolóját prof Károlyi József, aki a 
múlt héten tért, vissza Lcqticitioból. A hatalmas terem 
zsúfolásig megtelt Székesfehérvár és környéke közönsé
gének minden társadalmi osztályhoz ós foglalkozáshoz 
tartozó rétegeivel. Gróf Károlyi Józsefet beszámolójára 
a legitimista politikusok közül senki sem kisórte e'. 
Károlyi különben beszédében is utalt arra, hogy a: a 
misszió, amelyet ö teljesít, kötelességévé teszi, hopy 
teljes mértékben pártatlan legyen. A gyűlés mindvégig 
nyugodtan folyt. Csak a l.iíályi család emufélekor hang
zott föl a teremben lelkes éljen és.

Délelőtt, 11 órakor kezdődött a beszámoló. Dr. Szabadi/ 
pártelnök megnyitó szavai utón Mátray Rudolf .gimná
ziumi főigazgató üdvözölte gróf Károlyi Józsefet. A 
közönség nagy lelkesedéssel fogadta, beszédét, amelyben 
arra, utalt', hogy gróf Károlyi milyen fontos nemzeti 
hivatást teljesít a királyi család melleit. Amikor e szn- 
vakat mondotta:

„Királyság vagyunk, de nincs királyunk1* — c kö
zönség lelkesen éltette Ottót.

Ezután
Károlyi József gróf

tartotta meg beszámolóját ás többek közt ezeket mon
dotta:

— Amikor önök távollétemben megbízást 
nóták nekem, másik megbízási is vettem ma
gamra. A távoli Madeira-szigetén

a haldokló koronás királynak Ígéretet tet
tem arra, hogy elárvult családját elhagyni 

nem fogom.
Az első képviselői éveket még itt töltöttem, 
gondolván, hogy a királyi család Spanyol
országban biztonságban van. A közéletben 
inkább szemlélő voltam, mint, résztvevő. .4 küz
delmeknek és belső politikai harcoknak lángjai 
ekkor magasra lobogtak, de nekem sem hazafi- 
súgom. sem vérmérsékletem, sem meggyőződé
sem vem engedte, hogy jobbról vagy balról a 
I Hízókhoz csatlakozzam. Mérsékelni a szenve
délyeket nem lehet, azoknak ki kellete tom
bolni magukat és csak az idő jöhetett orvos
ságul. Én ca alatt azzal a gondolattal foglal
koztam, hogy egyszerű polgárként osztom meg 
azt a számkivetési, amely a királyi családnak 
jutott és megbízásomat visszaadom. Sokáig 
töprengve, azonban beláttam, hogy a két meg
bízatás közölt nincs elleniét, meri én csak az 
önök megbízatása alapján valósíthatom meg 
Ígéretemet, csak

a nemzet megbízottjaként
lehetek ott. Csak igy érezhettem, hogy a nem
zet minden tagjának követe vagyok, ha önök 
nekem erre jogalapot adnak. Én a teljes Ma
gyarországot akarom odavinni. A magam 
meggyőződését magamba fojtom és csak azt 
az eszmét fogom hirdetni, amely a nemzet 
egyetemének érdeke. Egyházamnak h-ü fia 
vagyok, de

én ott nem képviselek katolikus érdeket, 
hanem olyat, amely ma gálm foglal minden 

felekezethez tartozó magyart.
Ősi családból származom, de nem a főnemesi 
osztályt képviselem otl,

inkább az elnyomottak, a szenvedők képvi- 
lője akarok lenni.

(Zajos éljenzés.) Nemcsak a magyar fajt, aka
rom ott képviselni, hanem minden népet, amely 
a magyar államhoz való hűségben a szent ko
rona alatt egységes nemzőiét alkotott..Csak- ez 
az egyetértés hozhatja vissza azt, avvó mind
nyájan siratunk. ,— Szent a hitem, hogy a haza csak a regi 
alkotmány köretei közölt támadhat, föl újra.

Zsúfolt 
házak

minden, este
a

TERÉZKÖRUTI SZÍNPADON

Kezdete ‘/s9 órakor
Telefon 65-54

Ezért vagyok föltétien híve a törvényes, alkot
mányos jogrend helyreáHitásának. Nem a ki
rály érdekében kívánjuk az ö visszatéréséé, A 
királyi család sokkal nagyobb nyugalomban 
élhetne külföldön, mint ebben a rettenetesen 
szétdult Középeurópábam, ebben az agyon- 
sanyargatott siralomvölgyben és mégis ide
vágyik vissza. A jogfolytonosság nem a. király, 
hanem a nemzet érdeke.

— Ne gondolják, hogy erőszakkal akarjuk 
visszahozni a királyt. Csak az országgyűlés 
koronázhat, más alkotmányos visszatérés

nincs.
Forradalmi trónkövetelők, Balkán-királyok csi
nálhatnak ilyet, de akii: a magyar szent korona 
Iránja jogilag megillet, az csak az alkotmány 
szerint foglalhatja el Magyarország trónját.

Minden erőszakos gondolat távol áll attól 
a fejedelmi nőtől is, aki a királynak gyámja 

és anyja.
— Az ifjú király a német nyelven és iroda

lomtörténeten kívül minden tantárgyat ma
gyarul tanul. A magyar, német, horvál és né
mileg francia nyelven kívül más nyelvet nem 
■beszél. Azokat, a híreket, mintha, cseh nevelő 
volna mellette, a leghatározottabban megcá

Ciankálival megmérgezte magát 
egy fővárosi ügyvéd a Royal-szállóban 

Eltözsdéste fivére vagy©Bi«öft9 ezért vált mag az éEettöí — Hátrahagyott 
levelében egy bírói idézést megküldött egyik kliensének

(A. Reggel tudósítójától.) Vasárnap estefelé 
holtan találták a Royal-szálló IV. emeleti 420. 
számú szobácskájábán dr. Fuchs Izsó buda
pesti ügyvédet. Az ügyvéd magábazárkózott. 
szófián természetű volt s csak búcsúleveléből 
derült ki, hogy miért- vált meg az éleitől.

Dr. Fuchs Izsó 19*24 november óta lakik a 
Royal-szálló ÍV. emeleti kis szobájában, mert 
/irm tudott lakást találni. A 48 éves ügyvéd, 
aki Ny Uráról származott Budapestre, résztyett 
a háborúban s a hadseregből 1917-ben tüdő- 
csucshurutja miatt bocsátották el. , Akkor szo
bát béreli, a Géza-utcóban, dr. Milkó Lajos ügy
véd édesanyjánál. A háború végével hazatért, 
dr. Milkó Lajos is és ekkor úgy egyeztek meg, 
hogy

mindkettőjük irodája Fuchs hónanosszohá- 
jában lesz.

A két ügyvédi- iroda- az egy szobában békésen 
megféri- egymás mellett, de Fuchs most már 
lakásul a szobát nem használhatta. Végül a 
Royal-szállóban telepedett le. A csöndes életű 
ember szemqjyes ügyeiről Milkóck és a szálló 
személyzete alig tudott: valamit. Szombaton éj
jel szokása ellenére későn jött. haza, éjfélköriil 
és szokatlanul vidám volt. Ezért vasárnap a 
szobalányok nem is zavarták. Délután 5 óra 
körül azonban az egyik .szobalány véletlenül 
megzörgette ajtaját, és hogy ne haragítsa, meg 
a jó lakót, nyomban benyitott és beszólt a 
szobába:

- Bocsánatot kérek, véletlenül háborgattam. 
Fuchs dr. azonban nem felelt. A szobalány 

fölgyujtotta a villanyt és okkor megdöbbenvo 
látta, hogy

Fuchs eltorzult, halottfehér arccal fekszik 
ágyán

Gyorsan hívták a szálló igazgatóját, tele
fonáltak a rendőrségért,és a. rendőri bizottság 
a. rendőrorvossal megállapította, h°£v dr. 
Fuchs Izsó mogmérgezte magát. Éjjeli szek
rényén egy poharat találták, amelyben kevés 
folyadék maradt. A rendőrorvos konstatálta, 
hogy ,

a pohárban ciankau volt
és az öngyilkos a. pohár egész tartalmát kiitta. 
Ez még délelőtt, történhetett s a súlyos méreg 
azonnal megölte a szerencsétlen ügyvedet. Az 
öngy ik os as zta.l án

két levelet találtak és zsebeiben mindössze 
10.000 koronát.

Az egyik levelet, egy nyitrai rokonához ivtézle, 
a másik levél egy kliensének szól, a Csókái, 
Berger és Társa cégnek.

A pontos ügyvéd halála előtt is arra gon
dolt, hogy híven elintézze kliense ügyet, 

levelében figyelmezteti ügyfelét, hogy ügyében 
19-én lesz a tárgyalás, ott pontosan jelenjen 
meg és mellékelten elküldi a bíróság idézését.

A másik levélből kiderül, hogy 

folom. A királynéról azt hiresztélik, hogy po
litikai küldöncök forognak körülötte. Az én 
odajövetelem előtt három-négy hét előtt tör
tént eseményekről sem volt informálva. Az ösz- 
szes magyar napilapokat odajáratom, magam 
jegyzem ki a fontosabb híreket ás minden nap 
előadom a királynénak. Őfelsége levelezését, 
én bontom föl, leveleit én adom postára és ál- 
lithatom, hogy politikai kérdésekről nincs ben
nük sző.

A nyolc gyermek nevelése elég gondot ad 
neki.

— A család a ráckevei királyi birtok jövedel
mére van utalva. Aranyvalutáju országban 
élnek, havi 10.000 pezeta, tehát körülbelül 
ugyanannyi aranykorona áll rendelkezésükre 
a megélhetéshez. Meg tudnak élni, de fény
űzés nincs. Talán a jóisten különös kegyelme, 
hogy engem egy 12 éves, fogékony lelkű gyer
mek mellé helyezett, akinek leikébe tudom 
csepegtetni a magyar nemzet minden fájdal
mát, gondját, vágyát. De azt mondják sokan, 
hogy ezek a kérdések nem aktuálisak, ezeknek 
fölvetése a külellenség előtt veszélyezteti az 
ország érdekeit. Kérdem, lehet-e egv nemzet
nek iriegtiltani azt. hogy saját .jövőjének az 
ntjait keresse. Kell, igenis kell a jövő tervei
vel foglalkozni, de intő szavakat intézek azok
hoz is, akik türelmetlenül akarják ezt a kér
dést megoldani. Nem áll érdekében sem a ki
rályi gyermeknek, sem a magyar nemzetnek 
semmiféle erőszakos megoldás. Ennek a kér
désnek meg kell érnie, hogy mindenkinek a 
szeméből kicsillogjon, hogy .,itt az ideje1 és 
akkor emelt fővel fogunk koronázni.

Gróf Károlyi József beszédét a közönség lelkesedés
sel fogadta. Ezután dr. Kepe- János közjegyző bizto- 
sitóttn n képviselőt, Szék^-f^hérv/r- osztatlan bizalmáról.

azért lett öngyilkos, mert fivére pénzét el
vesztette a tőzsdén.

Ez a levél Fuchs Nándor, Nyitra. címre szól 
és ebben az öngyilkos ügyvéd ezt. írja:

Kedves bátyám!
Bocsáss meg, kérlek, ne haragudj tettemért, 

kénytelen vagyok bevallani tettemet, hogy a 
nálam levő értékpapírjaidat cJtőzsdéztem. Ez 
annyira, elkeserített, hogy már a múltkor, ami
kor itt voltál, morfiummal meg akartam mér
gezni magamat, azonban a morfium csak fej
fájást okozott. Most ciánkálit szereztem s ezzel 
végzek magammal. Bocsáss meg, nem bírom 
elviselni, hogy vagyonodat elvesztettem.

Tizennyolcmilliárdos 
bűnügyi zárlatot rendeltek el 

a Sideron-iigyben
(A Reggel tudósilójától.) Dr. Bariba Gyula 

rendőrtanácsos vasárnap is folytatta a, letar
tóztatott vaskereskedők ügyében a nyomozást. 
Kihallgatták újra a Sideron Rt. vezérigaz
gatóját, Dcvtsch Jakabot, valamint Takács 
Oszkárt és a Donáth és Révész-cár egyik 
tulajdonosát, Donáth Ferencet, A húrom le
tartóztatott vaskercskcdőt ma délben kisérik 
út az ügyészségre. Miután az eddig bejelentett 
károk összege 78 milliárd korona, Bartha taná
csos 18 milliárd korona erejéig mind a húrom 
vaskcrcskcdőnél bűnügyi zárlatot foganatosít.

Kubla Rlchard
a prágai Operaház touoristüjáuak vendégjátéka

a Városi Színházban
Pénteken, február 13-án i

Máthé Rózsi
n wionl VolkROper művésznőjének vendégfölléptévol

CARMEN
Hétfbn. február 16-án i

Parasztbecsület 
Bajazzá

i
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A Zerkovitz elleni hajsza 
szinte öngyilkosságba kergette a népszerű komponistát 

Zerkovitz Béla vérző vallomása életéről, dalairól, szenvedéseiről
(A Reggel munkatársától.) Szombat; éjjel a 

körúton menteni hazafelé. Két férfi haladt előt
tem; csendesen diskuráliak. Egyszer csuk azt 
mondja az együk a másiknak:

— Barátom- öngyilkos leszek. Kinek mond
jam cl. ki hallgatja meg. hogy mennyi igazság- 
dalanstcg van a földön...

X férfi, aki ezeket mondotta, barátjának a téli 
éjszakában. kitünően öltözött, úriember volt, 
prémes tólikohát volt, rajta, fején fekete 
kemény kakit), fehér selyemsál világított, a nya
lkán. Anyagú gondjai volnának? Vagy szerelmi 
bánata van? Milyen lehet az arca? Elébe- 
tkrrültoni.

A panaszkodó úriember -- Zerkovitz Béla 
volt.

— Béla, mi baj van? .
\ két férfi megállót!. Zerkovitz ranmozot.t, 

n. szeme tele voff könnyel. Mi baj van? — kár-

i az uj 
amikor Gyárfásiákat, hogy híres legyek. Ott állottam 

műegyetem allásfai között. 
kijött hozzám és megkért:..........  segítsen rajta ni, (Sít 

szt vennem, írjon nekem egy

I '■‘ő v á.r< isi Orfeum k u plé púi y á za tán.
akkori magyar komikusok

deztem mégegyszer. Bebunkarojt. Igy menlünk 
néhány lépést, szótlanul.

— Kérlek -- -kezdte fáradtan,
gyere i'öí hozzám, egy félórára 
get ni szeretnél' egy ikicsit vehah Olyan nehéz 
a. szivem... Néhány perc, múlva, főni, voltunk a 
lakásban. Zf-rkovüz most már nyugodíabb volt, 
cigarettára gyujtotlu-nk és l»es.zólgelni kezd 
tünk. ,

— ... Most már, hogy iithon vagyok, mar le. 
is csillapodtam - mondta Zerkovitz. — Ott lent

akadozva , 
csak. Beszél-

az utcán egy társasággal találkoztunk, mentik 
valahonnét hazafelé, elő! két, hölgy num'^ cgy- 
másba karolva, képzeld, azt 
..A kedvem ma olyan illa..." 
Iám? És tudod, hányat irtani.

A falon aranyrámá'bau egy okirat:
Hám :<')csterzil urat 200-it: opuwiiiul. 

ull:"l máhól hMolalicij' lii-tclcttil >'■- 
iitlrö.iiljiil:. Envcl: <i. ina :.cucmihidc 

s'jlt-swoniiása több mint '.,Wu.()W jiddávy- 
nemesül: igen, keltemen s-.6rr>lta.:dtt 

legstéíesebb rétegeinek, hanem ■ 
Vff-r/l/f’rorsw-zo)’ m.cghmior.iluit 
fin hangjegyre ii» iianutel 
a magyar nvuv kásuol:

és a magyar

énekelték, hogy 
Tudod, mikor ír 
Iliiét.} I dí nézz!

~ '/.crluirif- 
ütegje te »''se. <
s-érdcl)< I 
ryontclai 
bán 
ország 
rill'iltinl: 
n'ctszé.'i- 
h'.iiditcLtc. 
bősögcsebbt 'ette 
segített uj téren újat teremteni.

1’coH Könyvnyomda
Kovái-si Sándor, elvül:.

Lh. lovag Poll- '/.sigmonit. re:érigozgató
— Hát ez szép — mondtam. — De hát, hol itt

e baj? , „ ,
— Az itt a baj — felelte csöndesen Zcrko- 

vitz —, hogy 25 esztendei keserves, komoly 
munka után bélyeget sütöttek a homlokomra; 
hogy soha élelemben nem tudtam zenél sze
rezni. Hát, most, neked, itt ezen az éjszakán, 
kétscgbcefíve. kiáltom a fiiledbe, hogy ez nem 
igaz és mos/ rögtön ilf bf' is biloiiyitom. Csak 
egyet akarok előrebocsátani: én. néni, lehetek 
róla, hogy zeneszerző -vagyuk. Én építész vol- 
\am, úgy sodródtam bele az égé zbc ártatlanul,

mire észrevettem magúm, már mindenütt 
énekelték n dolgaimat

’és aho\a mentem, mindenütt, kérdőjelek me
redtek felém, hogy rni lesz tovább, mikor jön 
az uj szám. É- most — részeg is vagyok egy 
kicsit ráütök a mellemre ée ráülök az asz
talra és kijelentem, hogy nekem igenis érde
meim vannak, mert

én magyarositólinu meg u német varietét.
.A „Kató, szivem -z.ép Katája" volt az< • i ó Lsei, 
dalom. Baumann Károly úgy.szólván máról- 
holnapra a<lta elő. Évekig murául. niü<oroneza 
dal és ettől a pillanattól kezdve Bán nann 
soha többé német kupiét nem énekelt. Az ak 
koriban teljesen jelentéktrden és névtelen (>pár- 
fás Dezsőnek sem azzal a célzattal írtam a nó-

.s-.erír/í 
egyúttal o; 

hangjegy
bot hotúfov i'íl- 

'íj licrcsetíürfósái' 
jw r> i; 'gyár lá\n'j !; i a

Rt.

-- Mérnök ur, kérem 
pályázaton kell rész... 
kupiét!

& il 
amelyen az összes 
részivel !<• k.

Gyárfás Dezső lelt másfél óra aJat< az oi- 
szag első komikusa — a „Bcrger Zsiga «val.

Hálából ;i „Bcrgt-r Zsig:)“ nagy sikeréért meg 
írtam neki a. ..Hulló jalavck'-ei

A falon rámában egy angol 
Jeaveis" Song ami music hy 
Chajipcl Cö. London 1!)W.

Ezt a dalomat - folytatja 
vitz - cl világ min.d<m iii/clecii 
oiá-uláu jelei;tk< ztok ezuju-u 
sok, mindegyik kupiét 
dőlt Pesten 
■iHÜiiorával. 
napig, tanítottam a 
rág nyílik" eirnii dalomra 
kiadása: „Fliederlied", 
fal; cl belőle. Ettől kezdve 
többé nemeiül. \ .......
deniivé megnyitói te nekem 
a Bárd-cég, amelytől

összesen 50 koronát kaptam
ezért a diliért, s amel.xnek akkoriban 
ment, ezzel a dallal -zaimlta magai. 
és Gyárfás közölt, ekkor ueim-' 
meg, Aaihacli énekelte az.,La és a hold nilág"-o\, 
Gyárfás a „Látta-c már Budapestéi éjjel d. A 
versenyben Gyárfás leit a győztes, aki. kiilö- 
nöseit szcriöz dalaimat hálhit!a.iiul finoman 
énekelte. X. ki irtom a,.>.'o/-s<or agy szeretnél; 
sirni'-t. a .,Sorrentu"-da(l, < „Fárad! vagyok, 
unatkozom" cimii dahmiat. Egymás után meg
írtam — és moist. csak azokat a dalokid említem, 
amelyekre mindenki emlékszik 
ha

Kézfertötlenitésre legalkalmasabb a

Ide nézz!
kóla: „Falling 
Behi Zerkovitz,

tovább Zerko- 
énekelték. Egy- 

i nálam i. kómiku- 
kért. Akkoriban iniikö- 

Aalbach nemet-len (int! zsargon- 
Aalbaeliot egész nyáron át, 3 hó- 

„Most, amikor minden vi- 
, íi( a falon a német 
.jllO.OUli példányi ad- 
Aalbach sem énekelt 

..Eliederlied" pedig min- 
az nini a külföldre.

rosszul 
la Ibach 

verseny indul!

.......... — „Darumadár
eí-zállsz délfelé", „Asszony isszoii>. csókom

J

asszony", „Bözsi ne sírjon". „Gyere, le nh - 
maiid", „Kalapomon piros rózsa". „Parisban 
huncut a lány", „llncili, smuncili', „Tv szőke 
gyerek". „Nem tudom mi az oka. tán a tavasz", 
„Fecském, hova szállsz", „l’amima Manó'. „A 
bankfiu". „És azóta nem bírok magammal", 
„Elmúlt u. legszebb álmom, gondolj rám". „A 
kedvem ma olyan lila". „A szívem, a szivem, 
elvesztettem én" „Tanulj meg fiacskám komé- 
diázni" című dalaimat, amelyeknek én írtam 
valamennyinek a szövegéi is. Nincsen olyan 
híres magyar énekesszinész vagy szincsziió. al. i 
ne énekelte volna a

Ezeknek

vág 
számaimat.

én irtani valamennyinek a szö
vegét is.

suszterinasok is 
akkoj- határoztam 

a k i 
hogy omlettet 

dranyeső". A
a.

énekelték a 
el Méreg 

a legjobban bízott, 
irok. Így szű 

..Százszorszép", az 
..Kalonadolog" kiseb b-mi
publikum osztatlan szere- 

..Árvácska" cimii darabomnál éreztem 
umdyben először állottak bájos értékű 

megértő munkatársak rendelkrzé- 
Biztatók és vállveregetők egyformái: 
állottak és már-má’* azi kezdtem hinni.

Már a. 
dalaimat.
Adolf rábeszélésére, 
bennem.
Jetet f, az ...
..Arany madár 
gyobh sikerein túl a 
tétét az •
először. í 
mii vésze k, 
semre.
mellém 
hogy

ennyi munka után legalább emelt fő’i't 
járhatok az emberek között.

tlv i gy délutáni ujság ezt a jogomat Is kétségöt - 
rónia. Az első napokban, amikor a líaim időt’ 
kellett, hogy meg védjem az apjuk bccsiiletéi 
- - hiszen már akkorák, hogy u.iságoí is olvas 
nak —. azt hiti ‘in. nincs más kint, mint az a 
>z<). amit ott Imit az éjszakában hallottál tő
lem... Mert bevallom, úgy éreztem, hogy min
den össz<omlott fölöttem. De azóta már össze
szedtem magam, inog aztún a publikum, ha a 
színházból kijön, az én dalaimat dúdolja és n -m 
azt az „esz-táin-iám. esz-tám-lám" oi. amit a 
zenekar kíséretként ho/./.’idünnyög. é!ég sajog, 
még- szaggal. de már k< szén vau az uj ope
rettem: .,A nála vége". Április 5-én lesz a be
mutatója a Városi Szili házban és a fő férfiszere
pet — Kiss Ferenc fogja, énekelni....

Hajnalodon, amikor az őszhaja Zerkovitztól 
elbucsnztam. Biztos, hogy neki vau. igaza. 
clhucsuztani. Akárki akármit beszél, méigis 
csak mindenki tudja legalább egy dalát könyv 
nélkül. Egészen biztos, hogy ne!;i van igaza.

Egyed Zoltán.

Nem büntetik a passziv képviselőket 
illetményeik levonásával

Táv©59é«ük agasoBősául elfogadják a politikai és erkölcsi okokét
(A Reggel tud ősitó jótól.) Amikor a. minisz

terelnök elutazásakor Vasa József népjóléti 
minisztert bízta. meg helyettesítésével, poli
tikai körökben nagy várakozással tekintettel 
a helyettes miniszterelnök működése elé, mert 
arra számítottak, hogy l'/’ss miniszter, aki a 
titkos választójog híve és igy ízen a téren 
Bethlennél közelebb áll a passzivitásba vonult 
ellenzékhez, rövid időn belül sikerrel kecseg
tető akciót fog indítani a párt közi béke meg
teremtésére. Ez akció lehetőségéről

a kormányhoz egészen közelálló helyen 
a következőket mondották // Reggel munka
társának :

A miniszterelnök Génibe való elutazása 
előtt szabadkezet adott. In lgd lesének abban az 
irányban, hogy a. pártközi béke biztosítására 
■megbeszélés' kef folylasson. Bethlen 
álláspontja izonban változatlanul az,

politikai "ngedmény mm: lehet ára 
közi békének

<•- ezt. az álláspontot magáévá lett.' a 
miniszterelnök is. Tekintettel tehát 
pol-i t i kai követelések telj esi tűséről 
szó, Kass miniszter csak abban az cselben vál
lal kozhamék bármiféle ..hékeolició" mrgindi- 
tására, ha a passzivitásba vonult ellenzéknél; 
egyib vagy másik tagja részéről kezdeménye:.!) 
lépés történnék. Annyi bizonyos, hogy

n helyettefj miniszterelnök n legnagyobb 
megértéssel óhajtja kezelni ezt az ügyet, 
amely u legutóbbi katniógusolviisással és 
a távollevő képviselők illetményeinek 
esetleges levonásával elmérgesedni látszott.

grófnak 
hogy 
?! pári-

hülyét íes 
arra, hogy 
nőm tehet

A nemzetgyűlés elnöksége ugyanis kezdetben 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
passzív képviselőknek azt az indokolását- 
amely szerint ..politikai és erkölcsi okból" 
nem vesznek rész,! a parlament, munkájában, 
néni. fogadja el és ennek következtében övn
él cn egyes passzív képviselő negyedévi i l lei
mén y< ibül napi ‘fxj.OOO—200.000 koronát >evon
tak volna. A passzív ellenzék jóelöre

mint „politikai zsarolást" bélyegezte meg 
ezt az eljárást, amelyre azonban aligha főt 

sor kérőin’.
\ kormány 
lyesli. hogy 
nyék köz.ött io.buz..,- <> n.,, „<<'Ku • »1 V i f > ti > I ♦ 111V- I 
hanem közben óhajt járni Scilovxzky Hála ház
elnöknél is, hogy

a katalógusul vasásnál távollevő képvise
lőkre nézve ne vonják l<* n iávolíétni'k 
anyagi következményeit, másszával a lég- 
lihorálisabban járjanak el a távoliéi iga

zolásánál.
Fuss helyettes miniszterelnök 
gyüléf 
arra, 
a kérdésben és a tanácskozásnak 
az lesz az eredménye, hogy

a passziv ellenzék „politikai 
okait' Is elfogadják a távoliét 
vagyis semmit sem fognak levonni a pasz.- 
szfvitáshíi vonult ellenzék tagjainak illet

ményeiből.

ugyanis nemcsak hogy nem he- 
Pctrováez Gyula. a mii körűimé' 
fölidézte a kn1 alógusol va<ás rémét.

még a nemzet- 
■s keddi iilése előtt. alkalmat, far/ találni 

honit a házelnöl-kcl tanácskozzék. ebben 
kétségtelen iil

is erkölcsi 
igazolása ni

KfeOít ;£j-^üSíSüv
Sándor „Ideál pa-píívigyár, IV, Kammermayer Károly-utca 1. szám (Központi városháza)

• lóRZör hozzánk Jöjjön és győződjön
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—FJyárosLl 
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Búd miniszter külön törvényjavaslatban 
kap fölhatalmazást a tözsdsadő leszállítására 

és a részvények értékminimumának megállapítására 
»pp»r©j»r5A€lós törvényjavaslat intézkedései alapján egész sor fontos 

rendeletét bocsát ki a pénzügyminiszter
(J Reggel tudósítójától.) A. nemzetgyűlés 

(ködeién délelőtt folytatja a költségvetés tárgva- 
JiiMt és a kormány úgy számítja, hogy kedden 
a belügyi és kereskedelmi tárca, szerdán a 
Föl dm ivei és ügyi, csütörtökön a népjóléti ás a 
honvéd cl mi. pénteken pedig a pénzügyi tárca 
költségvetése is tető alá kerül, vagyis

a költségvetés részletes vitája péntekre fe
jeződik he.

Hud János pénzügyminiszter mór csütörtökön, 
de esetleg csak a költségvetés megszavazása 
után terjeszti elő az úgynevezett

appropriációs törvény javaslatot,
amely a költségvetés fölhasználására vonat
kozó meghatalmazást tartalmazza. E törvény
javaslatnak azonban nem csupán formális je
lentősége lesz, mert

számos olyan szakaszból áll, amelyek rend
kívül fontos pénzügyi és gazdasági intézke
désekre adnak a kormánynak, illetőleg a 

pénzügyminiszternek fölhatalmazást.
Az appropriációs törvényjavaslat már elké
szült és A Reggel-nck módjában van, hogy a 
javaslóé legfontosabb rendelkezéseit a kővet
kezőkben részletesen ismertesse:

Az appropriációs törvényjavaslatnak fontos 
intózkodoso az úgynevezett 

amire az aranymérleg valódiságának megálla
pítása céljából is szükség van. A kormány az 
értékminimum megállapításával azt is el 
óhajtja érni, hogy

a jelentéktelen vállalatokat távoltaj-ija a 
részvénytársasági vállalkozástól, illetően 
megakadályozza azt, hogy mindenféle meg
bízhatatlan vállalkozások részvénytársasági 

formában alakulhassanak meg.
Kereskedelmi törvényünk, amelyet most dol
goznak át az igazságügyminiszteriumban, nem 
ismeri a korlátolt felelősségű társaság intéz
ményét. A nemzetgyűlés tehát. az appropriációs 
törvény idevágó szakasza alapján

utasítani fogja az igazságügyi és a keres
kedelemügyi minisztert, hogy a korlátolt 
felelősségű társaságra vonatkozóan tör. 

vényjavaslatot dolgozzon ki.
Az arany mérleggel kapcsolatos az a felhatal
mazási szakasz is, hogy

a kényszerítő okból kerosztülvftt egyesü
léseknek elengedhetek vagy legalább is 
mérsékelhetők legyenek a fizetendő illeté

kek.
Ezzel egyik lényeges kívánsága teljesül a vál

lalatoknak, amelyek előre látják, hogy a köte
lező arany mérlegkészítés sok vállalat fúziójára 
fog vezetni. Egyik legfontosabb része az 
appropriációs törvényjavaslatnak az, amely
ben fölhatalmazást nyer a pénzügyminiszter, 
hogy

az értékpapirforgalmi adót, az úgynevezett 
tőzsdeadót a gazdasági viszonyokhoz mér

ten rendeletileg szállíthassa le.
E szakasz indokolása az, hogy a tőzsde forgat, 
mának változó arányai a tözsdeadőnak bizo
nyos rugalmassága teszik szükségessé és ezért 
keli a pénzügyminisztert fölhatalmazni arra, 
hogy a tőzsdeadót időről-időre újból állapít
hassa meg. Az első, második, harmadik és ne
gyedik fizetési osztályba tartozó köztisztvise
lőknek három évig kellett eddig várakozniok, 
amíg felsőbb fizetési fokozatot, érhettek el. Ezt, 
a várakozási időt az appropriációs javaslat, 
különösen az igazságügyi szolgálatban levő 
legmagasabb rangú bírákra való tekintettel, 
két esztendőre csökkenti. Á. postatakarékpénz
tár tanácsát, amelyet az 1923. évi XXXI11. tör
vénycikk értelmében már régóta elnöki érte
kezlet helyettesit, megszünteti a javaslat és a. 
pénzügyminiszter fölhatalmazást kap arra is, 
hogy a postatakarékpénztár ügykörót úgy bő
vítse ki, hogy ezentúl a postatakarékpénztár 
hatáskörébe tartozzanak a zálogházak és az ál
lami árverési termek is.

Itt említjük meg, hogy fíwd pénzügyminisz
ter az appropriációs törvényjavaslatot hosz- 
szabb beszéd kíséretében fogja a nemzetgvülés- 
nek ben\'vjü;ni is a törvényben nyert fölhatal
mazás alapján

e fontos pénzügyi rendeleteknek egész sorát 
fogja rövid időn belül kibocsátani.

virement, vagyis a hitelátruházns,
amely lehetővé teszt, hogy az egyes rovatoknál 
'fönnmaradó költségvetési összegeket más rova
tok javára lehessen átírni. Szükségessé vált az 
is, hogy

a legfőbb állami számvevőszék hatáskörét 
bizonyos mértékben, csökkentse a kormány, 

'uM'mészetx.ísen osak ott, ahol a nélkülözhető 
munka nagy költséggel jár. Ezen az alapon 
megszünteti a javaslat a külképviseleti ható
ságoknál tartott hivatal vizsgálódót, árúit a kül- 
ügymániszterium időről-időre egyébként, is el
végez és igy a. legfőbb állami számvevőszék
nek a jövőben már csak az lesz a föladata, 
hogy a külügyminisztérium vizsgálatának 
anyagát itthon 'fölülvizsgálja, míg a költséges 
külföldi utazások mellőzhetők lesznek. Utólago
san jóváhagyja az appropriációs javaslat, egyes 
fölöslegessé vált, állami ingatlanok eladását, 
valamint a gödöllői állami birtokrósznek , a 
premontreiek használatára való ideiglenes át
engedését. I-ntézIkcdik a javaslat arról is. hogy 
az 1924—25. évi költségvetési előirányzatba föl 
nem vett állami gabonaakció fölszámolásából, 
valamint

n vagyonváltság és a kényszcrkölcsön 
hátralékaiból befolyó 15.000.009 arany
korona miképen használtassák föl a Máv. 
és az állami üzemek forgótőkéjének szapo
rítására, tanyai Iskolák fölállítására, vala

mint tenyészállatok vásárlására.
Márciusban megjelenik az a pénzügyminisz
teri rendelet, amely kötelezően írja elő az 
aranymérleg készítését és ezért a pénzügy- 
jninisziemek fölhatalmazást kell kapnia az 
appropriációs javaslatban arra, is, hogy

a viszonyokhoz képest rendelettel állapít
hassa meg a részvényösszevonásokból eredő 

egyes részvények értékminimumát.

Ripka vasárnap
újra lesújtó kritikát mondott Wolffékról

„A nemzeti keresztény gondolatból akartak megélni 2“ 
Miért hagyta ott Bar&nszky €4yula a keresztény községi pártot?
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szesen ....................................
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(A Reggel tudósi lójától.) A Ripka Ferenc 
kormánybiztos vezetése álló polgári párt az 1. 
választókerületben. :> Déli vasút helyiségében 
lövő Budai Társaskörben, vasárnap délben tar- 
'tóttá alakuló gyűlését. Az alakulásnak azért tu
lajdonítottak nagyobb fontosságot, mert épepn 
Wolff Károly bevehetetlennek hirdetett fészké
ről, a Vár egyrésróröl vhu szó, am< lyot a ke
resztény községi párt, erősségének tartanak ma 
is. Az alakuló gyűlést dr. Baránszky Gyula, nyi
totta meg, aki megokolta, hogy miért hagyta 
ott Wolffék táborát.

A keresztény községi párt — úgymond — 
négy éven át csak gyűlölködött és .szította 
a széthúzás szellemét, de alkotni semmit 

sem tudott!
Minket nem azért küldtek be a polgárok a vá
rosházára. hogy u saját érdekeinket szolgáljuk, 
haliem, hogy a polgárság akaratát érvényesít- 
síik. A főváros törvényhatósága a Wolff-rezsiin 
alatt állandóan oktalan ellenzéki politikát foly
tatott és ez volt az egyik oka, hogy nem tudott 
boldogulni.

Dr. Ripka Ferenc
azzal kezdte beszédét, hogy a budai polgárság 
visszaóhajtja nagynevű varosvezéreinok, néhai 
Szebeny Antalnak. Hegedűs Jánosnak és Kan
dér Károlynak szellemét. Ez a három férfiú vál
totta ki Budán az igazi nemzeti és keresztény 
gondolatot a községi életben. .Miért nem sike
rült, ez az elmúlt, törvényhatósági rezsimben is? 
Azért, mert amíg uz emltict három nagynevű 
budai vozérünik a keresztény nemzeti gondola
tot csak célnak tekintette, addig az elmúlt 
rezsim azt eszköznek tekintette és meg is akart 
élni belőle. Ez a gondolat pedig nem a romboló, 
nem a széthúzó erőket, jelenti. Nem lehet kifelé 
nemzetinek, kereszténynek lenni, befelé pedig 
nemkcreszlény módon élni. Mindenki várja a 
mentőikczet, amely ezen sivárságból kivezessen 
bennünket, Meg kell állítani a gyűlölködés, a 
rombolás munkáját! (Úgy van! Hosszantartó

taps.) Köz-égi programunk kardinális pontja, 
hogy a nagypolitikát ki kell küszöbölni a tör
vényhatóság terméből és a. tör vényhat óságot 
vissza kell adni nagy szociálv hivatásának.

Nem a felekezeti, nem a faji kérdések, ha’ 
nem u megélhetés kérdése a fontos!

A város életében . előforduló kérdések 90°/o-u 
gazdasági termeszei ü, lehál a gazdasági kér
dést kell a tör vényhatósági elei tengelyébe állí
tani. Ripka ezután arról beszélt, hogy a város
házán a túltengő üzemi politikát vissza kell 
szorítani abba a mederbe, amelybe való. A ke
reskedő és iparos a városban ma a legnagyobb 
versenytársát látja. Ezt meg kell szüntetni. 
(inda jövendője egy nagy világfürdő létesítésé
hez van kötve. Ezt a közeljövőben meg kell . 
valósítani. Előbb azonban

a polgárságnak Ítéletet kell mondania a 
gyűlölködésről, c meddő demagógiáról.

Oda kell kiáltania, hogy legyen vége a gyűlöl
ködésnek, mert mi építeni. haladni, fejlődni 
akarunk. (Hosszantartó taps.)

Erzsébct-körut 85. Telofon: József 78-23 
Igazgató: Kádár Miklós

THE 6 CLAROOHS 
eredeti amerikai Jazz-IJand zeuéjéro 

kizárólag az úri közünsíg táncol 

MISI ARISONA 
Maestro Rozsuyai and Little Hercules 

Mimi Shorp, Mié Santos, Ilansi Mcrkl 
felléptével

báróra hétfőn, szerdán és pénteken 
reggel ||| órakor

svájci ővájt Pécsi utasok figyelmébe!

Scfaöiniwatd! Imre
IV. kerülőt. Bécsi-utca 5 szaru. Deák Ferenc-utca sarok

49.500 K
194,400 K 
57.000 K

U. in. pohártörlők 12.500, zsobkondők 6200. duplaszélcs 
butiszt-jIiHToii 32.500. bőrorós miginok. zi ílrok. kuna- 
viÍHzok 22.509. kékfoaUJk 17.800, klottok, . bnrehottek, 
ragián, vclour és kosztiimkvlmckUlönlcgcsscgek minden

A Duuántnll Szállodai és Élelmiszorüzomi llt. tulajdonát 
képező

pécsi ”Pannon!a”-szál!o(!a 
gyökeresen renoválva ulra mognyilt ós mérsékelt árak 

mellett az utazó közönség rendelkezésére áll

óriási válnsztókb.'iu, b’keniinőségbon.
Javítások saját mübclyeiuboti legjobban készíttetnek.
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Irredenta- és fajvédőünnepély 
az Ernst-muzeumban

— Irta Márkus László —
Most szép irredenta- és fajvédőünnepély volt 

az Ernst-muzcumban: megnyílt a Rudnay 
Gyula és a Pásztor János gyűjteményes kiállí
tása. Egy festő és egy szobrász, törzsökös ma
gyarok, talán egy kis szláv beszüremkedést 
leszámítva. fajmagyarok. — Politikai nézetűket 
nem ismerem, lehet, hogy nincs is nekik, az is 
lehet, hogy zsidóbérencck. vagy esetleg rothadt 
keresztények, akik még egyetlen zsidót se rob
bantottak föl. igy bál. nem merem őket a 
Zsirkai—Lchner—Kiss Mettyh ért nagyságához 
mérni. De talán az a. rothadt Európa észreveszi 
őket, s amidőn minden oláh, cseh és szerb kul
túra fölött magasan a magyar lélek, általuk, 
dicsőséggel testesül remek müvekben, ha talán 
Hitler és Ludendorff nem is, de a nemzetközi 
destrukció a, szükségszerű, a végzettől rendelt, 
a. friss tehetséggel fölül kerekedni hivat ott 
Nagymagyarorszógot ismeri meg bennük. Kép
zőművésze ink világszerte és vall ás különb ség 
nélkül, sőt sokszor a Héjjas Iván tudtán kívül, 
nagy sikerekben dokumentálják a kultúrája 
révén legyőzhetetlen Magyarországot, s ha ez 
a. működésűk nem is ér fői a gumiból müvével, 
és jobbára csak, a liberálisok és a demokraták 
közt fejti, ki. hálását, mégis, tekintve azt. hogy 
ma. ezek, az urak a világban, művészeink pro
pagandáját az irredenta és a tájvédelem szem
pontjából legalább közvetve, hasznosnak kell 
minősítenünk.

*

Majdnem kétszáz kén és rajz. Hol keressük 
ezekben Rudnay Gyulát? Néha megállít egy 
komor, barna, tónus, heroikus ég és a mélység
ből elővillanó fehér tüzek víziója. Szilaj szenye- 
dély, darabos erő és a. rajznak színié szobrászt 
világossága: ez lenne az igazi. Rudnay? Hl egész 
közel megint egy másik Rudnay van: álomher
cegek és meseparasztok sima, átlátszó levegő-^ 
ben gyöngéd, harmóniák és a. teret, betöltő, zengő 
ritmusok. Odébb egy másik, aki Giorgionehoz 
hasonlít, egy magyar Giorgionc, keményebb, 
harsányabb, férfiasabb az olasznál és ma már 
nem is hasonlít hozzá, mert ahogy ez a merengő 
nőalak összeépül a domboldal és az ég markáns 
foltjaival, ez nem más, mini a tiszta és magános 
Rudnay. Amott egy földön illő cigányleány: 
mintha a gyöngéden harmonizáló álomképekhez 
hasonlítana. De ebben meg a. Cézanne puritán 
ereje lobog és benne él a primitív olasz Madon
nák áhítata és az expresszionista formulázás 
haragos öntudatossága. Hegyes tájkép a Mátrá
ból: geológiai, szerkezetére redukált fór ma kom
plexum, aztán barna, levegő mélyén táncolok, 
mintha Van Ostade magyarnak inkarnálódott 
volna- és csipkéskendös női fej, vérrokona Ve- 
lasqueznek, de merőben magyar és itt homokos 
ut, tiszta színeiemekben egy síkba teregetett 
magyar dekoráció és rohanó betyárok elrémitő 
víziója, alig kitapogatható, elmosódott formák
ban szilaj magyar, sőt kálvinista valóságérzés, 
szürke levegőből sűrít élt mozgás, amely a dia- 
bolikus huj-huj exclamatiót rikkantja az időbe 
hanyatlott. Ázsia távolából. Aztán megint más, 
mindig más, de valamivel, a ■mindig építő és 
mindig megújultan visszatérő művészettel vér
rokon közösség. Tehetne kielemezni hatásokat, 
de minden alkotói lem oly hallatlanul átmódo
sult valami hallatlan, magyarságban, hogy sem
milyen kodifikált törekvéshez ezeket a dolgokat 
kapcsolni nem lehet. Föl. vannak, itt véve kiasz- 
szikus Impulzusok, örökérvényű spanyol, hol
land és olasz igazságok, át vau munkálva itt az 
impresszionizmus után újra megtalált forma, 
kompozíció és zárt rajzelemek egész sokasága, 
egy pompás egységbe van. itt selejtezve és válo
gatva mindenfele, ami a tudós uj rendszerekben 
az örök- művészeiből, mcgélemedett, ami szerve
sen festői, eredmény, ami visszatérés és újraér
tékelés, de minden átgyurva, megrágva, vérré, 
válva és leegyszerűsítve és néhol a. végső okig 
visszavezetve egy individualitásban, amely 
gyöngéd és monumentális, szilaj és józan, heroi
kus és parasztosan nyugodt, kulturált és csalha
tatlanul ösztönös és magyar, üdvözilöcn, csodá
latosan. megmagyarázhatatlanul magyar.

*

Pásztor János mókány, zömök magyar és kez
detben földhözragadt, magyar volt, kemény- 
marku, kevésszavu realista, nézője a valóság
nak, energikus ábrázolója, de nem több ennél. 
Ma a láthaf.ó valóság szerkezetét vizsgáló anali
tikus, az anyag kifejezöképességeit kutató sli- 
liLsmüvész, a. mozdulat és a fölületek alatt élő 
és alakuló formák harcolója s azon az utón van, 
amely a térből zári egységbe, kiválasztott, a 
fény s árnyék ti szia harmóniájából épített kom
pozícióhoz vezet. Nagy bronzaktja és a. kedves, 
de prózai mosó parasztiánya, között, olyan fej

SOMRJON JANINA PAPÍRT

lődésbeli távolság van, hogy aut kívánnánk, bar 
megmutatnák nekünk ezt fejlődést valamely 
nagy kollektív kiállításon.

*
Szédelgő fejjel bolyonganak itt az emberek 

az Ernst-muzeumban. Nemcsak a szepmu ve
szettől. de különösen a Rudnay-képek aratót 
támolyog a. nép és mégis az adószedő csattog
tatván fogait, mosolyog, mert a müveket ve
szik s ez a kifosztott, ez a hal a! rászánt, ez az 
istennyilával fenyegetett, Kecskemétről fi
átkozott. Csongrádról megbélyegzett. politiku
sok prédájára dobott pesti nép, amely néni 
veszi Kiss Menyhértet és nem hallgatja a 
Zsabka regéit, szerelmes önkívületben borid le 
a magyar művészet, előtt.

— Kormánypárti képviselők mozgalma a 
párt fegyelem helyreállítására. A mull héten 
két bizottsági ülésen is megtörtént, hogy kor
mánypárti képviselők fordultak szentbe- a ■— 
kormány álláspontjával. X honvédelmi bizott
ságban a kormányt támogató Wolff Károly 
kényszerilette a honvédelmi minisztert javas
latának visszavonására, a mentelmi bizottság 
pedig védelemben részesítette a kultuszminisz
tert politikai hermafroditának. nevező C siller y 
Andrást. Ez a mentelmibizottsági döntet Fáy ■ 
Gyula elnök szavazatának segítségével .jött, 
létre, nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy a 
kormánypárti képviselők többsége mozgalmat 
készül 'indítani a párt fegyelem helyreáll Há- 
sára. A miniszterelnök hazaérkezése után párt
értekezleten akarják ezt. a kérdést, szövőt enni 
és meg akarják kérdezni a miniszterelnököt, 
meddig tűri meg saját pórijának ellenzékéi a 
párt keretein belül. X kormánypártnak szabad 
elvű szárnya nyíltan hirdeti, hogy a pár!fegye
lem helyreállítása, vagyis az egységes párt. 
.,szanálása'* el sem képzelhető Wolfféknek és 
Wolff kormánypárti híveinek. Viczián István
nak. Fáy Gyulának és cgy-két társának ellen
zékbe való szorítása nélkül. Politikai körökben 
érdeklődéssel várják, hogy a miniszterelnök 
milyen álláspontra fog helyezkedni e mozga
lom ügyében.

A Klsfaludy-Társaság Jóknl-iiuncpc. A Kisfaludy 
Társaság vasárnap délben. 78. közgyűlésén. áldozott a /Oá 
esztendős .Trikói halhatatlan emlékének. Az ünnepélyt az 
nj városháza dísztermében tartották meg. Diszrnliás rend
őrök sorfala között, vonult föl c szokatlanul nagyszámú, 
előkelő közönség a városházára és l-Jl óra fiiján már zsu 
tolva volt a diszterem és a. karzatok is. A Kisfaludisták 
közül ott. láttuk Bcr-.eviczy Albert elnököt. Vargha Gyula 
másodelnököt, Szris- Károly főtitkárt. Tini,-ősi Jenőt. Ttn- 
>:asz Lászlót. Ambrus Zoltánt. gróf Bdnffy Miklóst, liadó 
Antalt. Fercnczy Zoltánt, Bartóky Józsefei, Jakab Ödönt 
és másokul. A Jókai-család képviseletében Feszt;/ Irpád- 
nét. és ifi. Hegedűs Sándort. Majd Jókai Mór özvegye ér 
kezelt, akit. Berzeviczy Albert és Szdv Károly kisértek 
helyére. Berzeviczy üdvözölte a kormányzót, is. aki hit- 
’eső és Xádos-.y országos főkapitány kíséretében érkezett. 
Horthy Miklós es a felesége az első sor el'ött fönt ártott 
két karosszékben foglaltak helyet.. Berzeviczy Albert gyö 
nyörü elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy kiilo 
nős véletlen folytán éppen a legnagyobb nemzeti szeren 
esetlenség idejére esik több lángelménk születésének ion. 
évfordulója. E lángelménk hagyatéka olyan kincs, amely 
nem veszhet el soha! S'zős- Károly titkári jelentésében 
azokról a momentumokról emlékezett meg. amelyek Jó- 
kait a Kisfaludy Társasághoz fűzlek. Akkor választották 
őt a Társaság tagjai közé, /miikor az elnyomatás után 
először ülhetlek össze. Számos alkalommal tartott föl 
olvasást Jókai u Kisfaludy Társaság ülésein, majd később 
a Társaság kereste föl öt, hogy ünnepelhesse. Utolsó be 
szódét. Munkácsy emlékének szentelte, s ebben követelte, 
hogy Munkácsy Honfoglalás ciniü képét; a képviselőház 
üléstermében helyezzék el. ahová eredetileg készült. Végül 
rámutatott Szász Károly arra, hogy a ni oawti haladás 
legbiztosabb ntja a. Jókai-kultusz minél mójy^bb mivelésc. 
Ravasz Mszló Jókai leikéről tartott előadást. Magas szár
nyalása beszédében kimutatta, hogy ez a gyermekesen 
tiszta lélek egész külön gondolat világot teremtett. Sajó 
Sándor egy költeményét, olvasta föl, amelyot Jókairól ez 
alkalomra irt. Végül Szász Károly bemutatta Takács 
Sándor dolgozatát, amely Jókairól mint kertészről emlő 
kezik meg. Az ünnepélyes közgyűlés Berzeviczy Albert 
elnök zárószavuival ért véget.

—- Elmarad a csődtárgyalás, mert az adós 
öngyilkos lett. Megírták a lapok, hogy Letényi 
Aladár Baross-utcai kereskedő és a felesége a 
nyomasztó anyagi gondok miatt, öngyilkossá
got követtek el, gázzal mérgezték meg magu
kat. és meg is haltak. A budapesti törvénys,zék 
előtt, dr. Told.if Zoltán a múlt héten tárgyalást 
tűzött ki Letényi Aladár ellen, mert az egyik 
hitelezője, Egry Kálmán, 8 millió koronás 
követelés ügyében csődpanaszt adott, be. A 
mull heten kézbesít,ették ki Letényi Aladárnak 
a szigorú bírói idézést, amely ma délelőtt 
10 órára szólt, hogy a csődpanaszt, letárgyal
ják. Ez a mai tárgyalás azonban a panaszlott 
halála folytán most már végleg elmarad.

— Betörtek a moszkvai francia követség he
lyiségébe. Parisból táviratozzék: A reggeli la
pok jelentése szerint a moszkvai francia kö
vetség épületében betörést követtek el.

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

— Elhalasztják a büntetímovelia bizottsági 
tárgyalását. A nemzetgyűlés Pesthy Pál igaz- 
ságügyminiszter javaslatára utasította az igaz
ságügyi bizottságot, hogy február 10-ig tegyen 
meg sem kezdte a novella tárgyalását. 
Ház felírná•• 10-ón, kedden délelőtt tartja, lég. 
közelebbi i lését, az igazságügyi bizottság je
lentése azonban annál kevésbé kerülhet, ekkor 
a nemzctgyiilé, elé, mivel a bizottság még csak 
meg sem kezdette a novella tárgyalását. 
A Reggel munkatársa ebben az ügyben Platthy 
Györgyhöz. ;jz igazságügyi bizottság elnöké
hez fordult fölvilágosiiásérl, aki a következő
ket, mondotta:

A nemzetgyiihs keddi ülésén föl fog szólalni Pesthy 
Í4íiz>,írür> miuiszt'-r és he fogja jelenteni, hagy az 

<ia ságiigyi hi-otts/ig »>•)>> foghatott még hozzá a büntető, 
i'ovella l'irgyalásdltcr és javasolni fogja. hogy a ne.m^ 
etgyiilrs iijahh termi'iusl tiizröv ki a bizottsági munka 

hr fe )<'■ '•/.'‘rí. a írt <■: l i-dés a hünhtönanclln. oi-ntt.
sáf/i tárgyaló ónak ujribh el Iml.is: losiif jelenti.

Eirirán;- szovjeHcisasszon.vok a francia ka
marában. Páriából. írja. A Reggel levelezője: 
Kríisszin, az orosz szovjet kormány párisi kö
vete Immár beleélte magát a. párisi életbe. A 
legelőkelőbb - zalénok állandó vendége es a dip
lomáciai estélyeken frakkjának legdivatosabb 
szabásával tűnik föl. De élénken szerepelnek 
Párisban a bolsevista követség tagjai is. A 
Iraivia kamarában például a bolsevista kövei 
.-ég berendezkedése <da azl a. furcsa jelenséget 
tap.asz1a.lhafiák a. páriáméul benfentesei, hogy 
az. elnöki székkel szemben levő diplomáciai pá
holy első sora, amely máskor oly zsúfolt, most 
állandóan üresen tátong. A páholy második 
sora ellenben most is zsúfolásig megtelt fiatal, 
és csinos női hallgatókkal, akiknek ajkai talán 
fulpirosak, szemeik lulfekcték és ruháik tolki- 
vágotfulí, d<* valamennyien igen csinosak. A 
szüljelek -•■lati ezek az. elegáns hölgyek finom 
cigareltáik illatával íöllik meg a folyosókat. 
Kiderüli, hogy ezek a hölgyek o szovjet követség 
lilkárnöi, akikéi Krasszin „elvtá.jv;“ figyelmez
tetett. hogy ne foglaljál: te a. páholy első sorát, 
hanem engedjék ói 
nők. Igen ám, 
sak és meg senki . m akadt, aki a fiatal leányok 
• •lé ült volna. így aztán most állandóan üres a 
diplomaták páholyában az, első sor. (p. i.)

a/i más országok képviselői- 
i diplomaták mind udvaria-

Elüt ölt az. autó egy ismeretlen gyerekei. 
X asárnap délután .3 órakor a, Baross-utcán 
leesett a, 14-es villamosról egy 13—14 éves 
gyerek. Az arra haladó Bp. 35—212. szánni 
autó a. gyereket elütötte. A Ltókusha szállítot
ták. Kihallgatni ovidig nem lehetett, igy a 
gyereknek a nevét sem tudják.

Dr. Képes Ernő: „A Pénzről." Nagyon őrlőké?, nem 
hzakeinl.'vrcl; ,-záiuúra , elvezetés közgazdasági tannlmámy 
jelent, meg •■/.• n u < imen. /C/prs dr. az nranyvalutára való 
áttérés kompit xumúval foglalkozik s az egész kérdést wj 
oldalról. - >liic,ilja mog meggyőző érvet sorozatával. Ki 
tejti, liog.v n papirvalula iörvényci egészen mások, mint 
az, .-irány*, a Int.-v <•* ez. Igazzá? íöi' nem ismerése aaii 
kivált o hitclnyujhis terén nyilatkozik meg végzetes erő-, 
ve), lolylonr.s válságban, tartja az országot és a nyomoru- 
.sfig >'C. r/.-et/' rc:.ct.

Selyemcsipke és 
arany-, ezüst-volánok, 
Fémbrekátok, lamék

i Tüllök, szalagok
Stracctolldiszek, marabuk
Crépe de Chinek, japonék

óriásn választékban.

dtv sí áruházában
Király-utca 53. sz.

(OaríJviHGa sarok)
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— Feleky Géza. Egyszer majd akad olyan 
gyűjtő K, aki összebogarássza azokat a bünte
téseket, amelyeket a bíróságok kiróttak a pen
náét emberekre, a magyar illuminátorok, a 
Martinovicsok, a Kazinczyk, a Kossnthok óta 
napjainkig. Vájjon hány esztendőt tesznek ki 
ezek a szabadságvesztéssel sújtott idők össze
sen, amidőn megbélyegzetten, vasrácsos abla
kok mögött, fólsötótben kellett éveiket eltölteni 
azoknak az embereknek, akik a világosságot 
oly mohón áhítottak, hogy még a tömlőé fekete 
alagutján is átmentek szívesen a kedvéért, 
hogy valahol, valamerre elérhessék1!... Sok 
esztendő gyűlhetett ilyenformán össze, mióta 
kiment a törvénykezés rendjéből a Savanarol- 
lák és a Huss Jánosok elégetése. Sok szép esz
tendő! — mondjuk fejbólongatva. Pókhálóvá 
válni egy sarokban álmokért; savanyu kenyé
ren élni esalékony pillangókért, amelyek az in
goványba csalogatják a játékos gyermeket, 
valamint az elhatározott, felnőtt férfit is; tépe- 
lődve, gyötrődve, vizionálva henteregni a ra
bok kemény fekhelyén, amikor odabent, a szi
vünkben még úgy sikoltozik a magunkénak 
vélt igazság, mint ősanyánk sikoltozhatott, 
amikor boszorkányként a máglyára állították; 
sirni vagy káromkodni, vagy átkozódni egy 
bezárt, sötét szobában, amikor a külvilágból 
senki sem hallhatja meg a szavunkat, legfel
jebb a maga is rabbá lelt bőrt önőr, akinek 
semmi köze sincs a való, napfényes élethez... 
Sok szép esztendő! — mondjuk helyeslőén. 
.Vert hiszen idekivül maradva a zamatoskodó 
tavaszi levegőn, a természet változásain elgon
dolkodó reggeli sétáink vagy böleselkedő esti 
merengéseink idején világosan látjuk, hogy 
nem volt érdemes soha senkinek, sem a gyer
meknek, sem a felnőttnek a esalékony pillangó 
után futamodni. A kovácsmühelyek előtt, ahol 
a láncokat kalapálják, mindenféle fatuskók 
állanak a lovak megpatkolásához, valamint a 
rozoga szekerek megjavításához. Ilyen tuskó- 
han könuyen megütheti a lábát, aki a lepke 
után, égremeresztotí szemmel, iihegő szívvel 
siet. Azért csal, inkább legyük össze a kezün
ket a déli harangszóra, bújjunk el takaróink 
alá, midőn este, van és napközben se menjünk 
ki az eresz alól. — Lám. hogy megjárja mindig 
Feleky (/éra, amikor kilép az eresz alól! (Krúdy 
Gyula.)

— Csak márciusban nyílik meg az ékszertőzsde. ■
Egyes napilapok hírül adták, hogy 8-án, vá
sárnál) délelőtt lesz a megnyitása a Budapesti 
Nemesfém- és D rágakötözsdének. A Reggel
munkatársa föntjúrt a Nemesfémiparotok és 
Kereskedők Szövetségében, ahol u megnyitandó 
ékszortőzsde működni fog és a Szövetség elnö
kétől a megnyitás időpontjára vonatkozóan a 
következő fölvilágositást kapta:

— A napilapok híradása tévedésen alapszik. A Nemes
fém- ós Prágák öt őzsde olőkészitő bizottsága megkezdte 
ugyan már a tagfelvételeket, de még néhány hét is bele
telik, amíg a Tőzsde niogke7.d hot! működését. E hó 23-én 
tartjuk alakuló közön ülésünket. amelyen sor kerül a 
Tőzsde tanácsának vicg>:dlastld:uira; ez a tanács fogja 
aztán mcodllapitan’ c szálirányukat. Mivel az usanccok 
mvg.illuritú a alapé:- <’s körültekintő munkál igényel, 
n Nemi'-f-'m- és Fírágakő'.ő^do előre! .(liatAlag csak már- 
<••□.- elején fog meg. yilni.

-- Egy 16 éves diák szerelmi drámája. Becs
ből telefonozzál: A Reggelnek: Vasárnap dél
után a Sncher-kávébúz telefonfülkéjében főbo- 
lőíte magát Eisenbcrg Vilmos 16 éves közéi 
kólái tanuló. Az öngyilkosságot azért követte 
el, mert, szülei ellenezték azt a szerelmi vi
szonyt, amelyet egy leánnyal föntartott. Az ön
gyilkos két levelet hagyott hátra, egyet szülei- 
u- k, egyet pedig Betta.uer Hugónak, egy ismert 
bécsi írónak.

— l’alál'tiá-. Igtirdi Iltidadg Elcknc szül. várh<>ffpa; c.i 
felt 'iiellcii Talál: Julianna Ilona, h< szu szenvedés illán, 
i"5 éves korában meghall Budapesten. Az elhunyt bán 
Gcrltárd bajos hlrlnpieitársunk nagynéniét gyászolju.

SZIGET - CLUB
(Alsó Szt. Mar g i tsz i u c 1 c n)

Ui y i 5ván os veitdég’Ifjének 

földszinti, Jól fűtött, UyUnybrU helyiségen hall, lám 
leróni, étkező társalgó. rnŰHlir, slb. u .szómba) esték 
kivételével — hrtlok, zártkUrh mulatságok, ’iaog- 
versenye’!, bunkrtlvk cr’fnlrn, e«:ikis ííitklöt'jvi;. 
megtérítése ellenében, kiudók. — Elsőrendű \eiid.tflő- 
kávóház, állandó házi kitűnő ÍAne.zeuekar. Értekezések 
a helyszínen vagy V, Szomélynök-u. 7.1/2. Telefon 100 -Oií

—- ------------------------
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Andrássy Gyula gróf
éles támadása az uj választójog és a főrendiház 

reformja ellen
„A parlamentarizmus titkos szavazás nélkül hazugsággá válik'' 
„A főrendiházi reform halvaszületett gondolat" — Kik terjesztik

a „legitimista
<A Heggel tudósítójától.) A kormány tagjai mu délután

.» órakor minisztertanácsot tartanak a népjóléti minisz
tériumban. Vaus József minisztcrtduökhol.vetles elnöklé
sével letárgyalják a felsőházi javaslatnak még hátralevő 
uéhúny szakaszát és az uj választójogot, amely most már 
rövidesen a nemzetgyűlés elé kerül. A passzivitásba vo
nult ellenzék meg most sem mutatkozik hajlandónak arra, 
hogy a szavazás titkosságának, biztosítása nélkül részt- 
vegyen a választójogi javaslat parlamenti tárgyalásán és 
mivel c követelésük teljesítéséhez a kormány semmi kö
rülmények között sem hajlandó hozzájárulni, az úgyne
vezett aktív ellenzék minden előkészületet megtesz arra 
nézve, hogy

az általános és titkos választójog érdekében az ellen
zék nagyobb részének távollétéber. Is fölvegye a külön- 
ben nagyon kevés eredménnyel kecsegtető harcot.

Még c héten lépéseket fognak tenni

Andrássy Gyula gróf
közreműködésének biztosítására is. aki vasárnap délután 
következőképen nyilatkozott A Heggel munkatársának a 
kormány választójogi és felsőházi javaslatáról, valamint 
az általános politikai helyzetről:

,..77^^..,^. vala8ztójog parlamenti vitájában 
töltetlenül resztveszek és

síkra fogok szál lan i a szavazás titkosságá
nak érdekében.

Ezt a kérdést, nagyon fontosnak tartom és 
veleinenyem szerint a titkon szavazást elkerül
hetetlenül be kell vezetni, ha a parlamentáris 
kormányformát fönn akarjuk tartani.

A parlamentarizmus ugyanis a titkos vá
lasztójog nélkül egyszerű hazugsággá válik 

ás mindenképen alkalniatlanná az ország irá
nyítására. A választójog kiterjesztése sokkal 
kisebb fontosságú kérdés, mint az, hogy akik 
jogot kapnak, ezt szabadon gyakorolhassák és 

ellenzéki szavazat leadása ne legyen 
heroikus vállalkozás

és ne váljék a szavazó tragikumává, amint ez 
már annyiszor megtörtént. Ami már most az 
uj felsőház összeillését illeti,

elképzelhetetlennek tartom, hogy a felső
ház tagjainak egyrészét a tiz esztendővel 
ezelőtt megalakult törvényhatóságok vá

lasszák meg.
E törvényhatóságok mandátuma már régen 
lejárt és éppen ezért a. felsőház megalakulását 
föltétlenül meg kell előznie a vármegyei javas
lat letár gyalusának, illetően a törvény hatósá- 
gok újjáalakulásának. A magam részéről azon
ban nem helyezek nagy súlyt erre a kérdésre, 
mert nem vagyok barátja az átmeneti intézke
déseknek. Már pedig

a főrendiház egész reformjának csak át
meneti jelentősége lehet mindaddig, amíg 
a mai se hús-, se hal-rendszer—királyság 
király nélkül, választás a választás szabad
sága nélkül, főrendiház főrendek nélkül — 

fönn lesz tartható.
A végleges megoldás csak u jogfolytonosság 
alapján alakulhat ki, a királyság tényleges 
helyreállításával kapcsolatban. Ismétlem, a fő
rendiház reformját nem Ítélem meg túlságos 
tragikusan,

az egészet halvaszületott gondolatunk 
tartom,

amolynek még csak gyakorlati .jelentősége sem 
lesz, mórt hiszen előrelátható, hogy az uj felső
ház mindig csak áment fog mondani arra, amit 
az országfműléssé előlépő nemzetgyűlés java
solni, vagyis végeredményben, amit a kormány 
diktálni fog.

Munknpírsuuk uiu.J luegcuilitetle azt a Diri, hogy
a hazaérkezett. Károlyi József grófot Apponyl Albert 
nróf Fogta Spanyolországban a királyi esalá áriái 

helyettesíteni.
Ezt a bírt \ndrússy a kő.cfkezükcpcu cáfolta meg:

— Ki kell jelentenem, hogy Károlyi gróf 
csuk magánügyeinek elintézése céljából érke
zett rövid időre vissza Magyarországba, csa
ládja künn van és künn is marad a királyi 

rémreyényeketA
családnál. Szó sincs tehát arról, hogy Károlyit 
Apponyi gróf helyettesítse Lequeitiuban.

Apponyl Olaszországban pihen és husvét- 
kor hazaérkezik anélkül, hogy közben 

Lequeitioba is ellátogatna.
Különös egyébként, hogy a legitimizmus körül 
milyen gombamódra szaporodnak a hazug ál- 

antelyek olykor véres puccsok előkészí
téséről regélnek, de amelyek az utolsó betűig 
dajkamesék. Ezeknek eredetét, azt hiszem, a 
bécsi cseh körökben kell keresni, terjesztői 
azonban, sajnos, magyarok, akik tudatosan 
vagy tudatlanul cseh érdekeket mozdítanak 
elő. ___

— Wolff sajnálja, hogy a munkások nem 
hallgatják a beszédét. A keresztény községi 
párt az. „egységes" jelzővel kibővítve, vasárnap 
este a Rottenbiller-utcai Katolikus Legény- 
egylet helyiségében szervezkedő nagygyűlést 
tartott, ahová a \ II. közigazgatási kerület vá
lasztópolgárságát hívták meg, mert itt akar
ták dokumentálni, hogy a községi választá
sokra az eddig külön működő összes keresztény 
pártokat egyesítik. Az egysén dokumentálására 
Eckhardt Tibor, az Ébredő Magyarok Egyesü
letének országos elnöke is megjelent a gyűlé
sen és jelezte, hogy a községi választásokon az 
ébredők hajlandók a keresztény községi párttal 
a, legteljesebb mértekben együttműködni. Be
széde további sorúi) Eckhardt a kormány gaz
dasági politikáját bírálta. A budapesti nagy
bankok a keresztény Budapestnek a sarkaiból 
való kiforgatására törekszenek — mondotta. A 
gyűlés vezérszónoka Wolff Károly volt, áld. az
zal kezdte, hogy a keresztény éhezők tömegei 
keresik föl, mert itt az utolsó galíciai több tá
mogatásban részesül, mint a keresztény közép
osztálybeli B-listás. Itt valamit tenni kell. 1(1 
uj irányra, uj szellemre van szükség. Mi le- 
gven az uj szellemi! Talán a szociáldemokrácia? 
Sajnálom, hogy nem hallgatják ebben a terem
ben munkások a beszédemet. Azt mondják, mi 
nem állunk az evangélium alapján. Nem va
gyok hajlandó belemenni olyan egyezségbe, 
hogy Vázsonyi ur állapítsa meg az én házas
ságomat. Hajlandó volnék a magukat úgyneve
zett nemzetinek valló párttal együttműködni, 
ha a múltban láttam volna, hogy ez a tisztelt 
nemzeti • pártcsoport megvédeni igyekezett 
volna a nemzetet a nemzet puszii tó gallileisták- 
tól, meg a többi destruktív elemektől. Csiliért 
arra igyekezett, buzdítani a hallgatóságot, hogy 
adják meg a keresztény községi pártnak a föí- 
montvényt az eddigi működéséért.

— Berthelot ismét diplomáéin! szolgálatba 
lép. Parisból táviratozzak: Az „Éclair" szerint 
Berthelot l'illöp követként ismét diplomáciai 
szolgálatba fog lépni.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ.

Fővárosi Fővárosi
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MlítUpdos brtlltánsok 
a londoni aszfalton

London, február 5.
(A Reggel londoni levelezőjétől.) A City és 

az Eastcnd között, flotton Garden széles 
terén, ahol a világ legnagyobb gyémantkeres- 
kcdöinek szürke üzletei állnak sorban, fantasz
tikus alakokat iái az ember naprói-napra a 
sűrű londoni ködben. Tarkóra tolt, kopott, 
kemény kalapban, rojton nadrágban, gyűrt 
nagykabátban, nyakuk körül vastag gyapjú
sál buti, kis csoportokba verődnek, vitatkoznak, 
alkudoznak, hadonásznak és ismerős hangok 
ütik meg az ember fülét. Mint amikor a háború 
előtti Pesten árverés előtt összeverődték a 
hiénák. Néha nagyítót feszit együk-másik a 
szemére és a kabátzscbéből piszkos kis papír
ból valami csillogó kerül ki. sokkarátos, ezer 
színben szikrázó királyi brilliáns.

Ez az utca a londoni gyémánt börze és « 
gyanús alakok a londoni gyémánt ügynö
kök. akiknek gyűrött kabátja zsebében 

inilllárdot érő gyémánt rejtőzik.
A nagy kereskedő minden reggel fontok 

ezrei! érő drágaköveket biz az ügynökére, aki 
ezekkel a kövekkel kiáll a járdára és várja, a. 
vevőt. Olyan teljes és megingathatatlan a meg
bízó bizalma e toprongyos ügynöke iránt. 
hogy még csak Írásos elismervényt sem kér 
tőle az átadott értékekért. Mondhatni soha.

egyetlenegyszer sem fordult elő, hogy az 
ügynök a kövekkel megbízójának pontosan 

el ne számolt volna.
A sűrű forgalmú utca, járdáján állnak össze 
az ügynökök, a vevő és eladó megbizotlai, ott 
kint a szabad ég alatt veszik kezükbe, forgat
ják és vizsgálják a köveket. A királyi kő, 
császári koronák ékessége, asszonyt keblek 
szikrázó dísze itt e komor londoni ködben, 
gyanús alakok között jár kézről-kézre. Az em
ber csodálkozik, hogy a polteeman. a londoni 
zsaru" nyugodt egykedvűséggel sétál közöt

tük. soha gyaníts pillantást nem vet rájuk, sőt, 
mintha az idegent, aki meg-megáH közöttük, 
figyelné óvatos pillantással. A gyémánt utjá
nak utolsó stációja a londoni utca, itt jelen
nek meg reggelenként a nagy amerikai és 
párisi ékszerészek ügynökei, itt. vásárolják be 
a pompás köveket, gyémántokat, amelyek hir
telen fölesillanó üstökös gyanánt, villának meg

— ötszáz, millió értékű szövette! elfogtak egy 
csempészt. Vasárnap délben — amint A Reggel 
•koüiáromi tudósítója, jelenti — a komáromi 
hármas hídnál a magyar vámőrök elfogtak 
egy Ferberl nevű csehszlovákiai embert, aki 
5ÓÖ millió értékű szövetet, és lent csempészett át 
kocsiján magyar területre. A csempész az ér
tékes árut a szekérre rakott, trágya alá rej 
tette, azonban a trükk nem sikerült. Férőért 
18 millió korona bírsággal sújtották, az árut 
elkobozták és az eljárást megindították.

— Fényképes igazolványt — különben cl a kapitányságra! 
i Levél n szcrl'eszlöfiöz.) Melyen tisztelt szerkesztő aram! 
Nagyon kérem, agy u. magani, mint, magamfajta. a min
dennapi In.:nyérert utcán járni, ciltamosoi' utazni kény- 
szeiült békés polgártársam érdekében, — legyen szives 
megmondani, hol szerezhetünk be ..fényképes igazol-
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összes földszinti, jól fü
tött helyiségeiben.

Bauer Pál közkedvelt zene
karának szünetnélküli jazz, 
bánd muzsikája mellett ki
tűnő különleges uzsonnák, 

Egységes jutányos árak!
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tengerzöld szaíirok és néha tragikus vercsöpp 
gyanánt virul föl e piszkos ujjak között a 
mogyorónyi nagyságú rőt rubin. Csak gyön
gyöt nem lát kezükben az ember, mert a ké
nyes gyöngy a nedves, nyirkos levegőt nem 
viseli el. Viszont

igazi ékszerész követ zári helyiségben se 
meg nem becsül, se meg nein néz

6- ez ez oka annak, hogy a drágakővásár itt a 
szabad térségen bonyolódik le. Hosszú és igen 
alapos vizsgálat után, amelyre szakszerű vita 
következük, szép-e a kő. hibátlan-e. vizének 
nines-e valami baja, színárnyalata tökéletes-e, 
amely vitában régi jó keleti szokás szerint 
nemcsak a 'két érdekelt fél, hanem az outsi
derek is nagy hévvel vesznek részt, következik 
az üzlet, második stációja. A felek bevonulnak 
a. Hátion Garden egyik mellékutcájába. a. Chur- 
les-streetbe, a londoni Orczy-kávéházba. egy 
züllött, piszkos, szennyes kis vendéglőbe s itt 
bonyolítják le az üzletet. A kis vendéglő csak 
olyan, aminőt ezerszámra talál az ember Lon
don keleti felében. Rozzant asztalok, rozoga 
székek, egy-két tükör, sűrű pipafüst és bábeli 
zsivaj. De az utcára nyíló ablak jncllett ala
csony emelvényen két kis asztal áll és

ezen a két kis asztalon évről-évre nagyobb 
vagyonértékek cserélnek gazdát, mini akár 

a budapesti, akár a bécsi tőzsdén.
E kis asztalok egyike mellé telepszik a vevő 
és eladó, a gyémánt, uj ós alapos vizsgálat alá 
vétetik s liosszu alkudozás, vitatkozás és hado- 
názás után a „Hie Geld, hic Ware.'“ elve alap
ján kö és csekk gazdát cserél. A kő elkerül a 
Western! valamelyik nagy ékszerészéhez, vagy 
Parisba, Newyorkba, a csekk pedig a nagy
kereskedőhöz. Az ügynökök járandósága 1%, 
ami. tekintve, hogy nincs olyan nap, amikor 
egy-két ezer font értékű követ ne adnának, 
vagy ne vennének, igen tekintélyes jövedel
met jelent. A londoni gyéiuánttőzsdc tipikusan 
angol intézmény, amelyben minden a kölesö- 
iü.'s bizalmon alapszik s ezen csak az idegen 
csodálkozik, a londoni embernek szürke és 
megszokott jelenség csakúgy, mint, a Citynek 
az a két sötét udvari szobája, ahonnan akkora 
ültetvényeket kormányoznak, mint a mai 
Csonkamagyaré rszág. CK. D.)

vány!"■ Ma már tudniillik olyan időket élünk, hogy 
a villamosra. menetközben elkövetett kihágásnál í.s fény- 
képes igazolvány kell, különben, c.lővczcti.k ai embert a 
kapitányságra. Velem, aki már bizony simultam áO éves 
és elvből nem ugróm föl a villamosra, mégis megesett, 
hogy Vitéz S'-cntirmay Endre rendőrfogalmazó ur jóvol
tából és lovagi;: s eljárásából kifolyólag hcle.pottynntam 
..menetközben /ö7.’.-d//rí.$“ állal elkövetett kihágásba. A 
fogalmazó ur privát incidensét rendőrtiszti hivatalos .jel
legének l'ölhasználúsával utólag úgy torolta meg rajtam, 
hogy az Cllöi-ut és Nagykörút keresztezésénél álló rendőr 
nek elöltem adta ki a parancsot, hogy legszigorúbban 
igazoltasson Itihágás miatt, amelybe, hogy beleestem, 
egyedül a. fogalmazó urnák a villamoson való elhelyez
kedése okozott. A fogalmazó ur parancsára, eljáró rendőr 
fölirva nacionálémat. igazolásomat követelte, fin elővet
tem hatóság által kiállított, n, főváros közgyűlési termébe, 
belépni jogosító igazolványt, rr.i igazolásul, el nem fogadta 
cs hivatkozva szigorú. utasítására, amelyet. <:n is hallottam.

csak ..fényképes igazolványt'' követeli, különben kény 
leien a kapitányságra bevinni. Minthogy nincs fényképes 
igazolványom, már indultunk <i kapitányságra, amidőn 
egy orvos ismerősöm, akinek Máv. orvosi fényképes iga 
zolványa van, mentett meg az elővezetés és az azzal járó 
időpazarlás kellemetlenségeitől. Kérdem tehát az igen 
tiszteli szerkesztő urat, hol szerezhetnénk he «> korszakban 
oly nélkülözhetetlen fényképes igazolványt'! X ..Nemzet 
védelmi Osztói y'‘-náll Lépjünk he talán a Move-ba? 
Avagy az Ébredő Magyarok Egyesületébe iratkozzunk! 
Talán mégis van a főkapitányságon vagy a belügyminisz
tériumban egy osztály, ahol fényképes igazolványokat 
adnak! Kérem szives tanácsát s vagyok teljes tisztelettel: 
Főt hí lrUniós.

— Az érelmeszesedés gyógyszere a ..Phoma".
TVT
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— Vasárnapi filharmonikus főpróba. Brahnui 
IV. szimfónia, az utó romantikus irány egyik 
legkimagaslóbb müve nyitja meg a Vili, hang
versenyt. Mint felhőkön ál sziiremkező távoli 
csillagfény, úgy hatol he az esthomályban 
Brahms dolgozószobájába a régi mestereknek 
évszázadok .kárpitjai mögül cletrekelt gondo
latvilága. Mig Beethoven romantikája a föld- 
hözkötöttség béklyóit rázta titáni erővel, vagy
is időn és téren fölüli istenülést. keresett, a 
Schumann—Brahms regénycssége szükebb- 
körű: más, szebb korba visszavágyakozást fe
jez ki. Vagyis történeti romantikával van te
lítve, a gondtalan múltat apró miniatűrökbe, 
foglalja, (le munkájúi minduntalan megsza
kítja. egy-egy leikéből előtörő, jelenbe ébresztő 
sóhaj. Brahms elrészletező, finom ritmikáját a 
harmadik tételben kellően éreztette a vezénylő 
Tittel, mig az Andante moderato kissé vonta
tott, széteső volt. Radnai Miklós nagy zene
karra irt uj szuitje, a finom megőrzésit zene
szerzőnek formailag kevéssé sikerült. Az öt 
verstöredéknek megfelelően beosztott öt tétel 
nem meríti ki a programatikus anyagot, egy
színű, de hiányzik az összefogó gondolat. Nincs 
a. műnek címe, de van egy alaphangulata, 
amely biztos iránytű nélkül, nemes akarással 
kutat ismeretlen tájak szépségei után. A jelen
levő szerzőt melegen megtapsolták. Rimsky— 
Korsakovnak nálunk eddig teljesen ismeret
len Capriccio cspagnpl-ja csupa, tíiz, szabadjára 
eresztett fiatalos hév. változ 'tos ht> i’gszerelé.-.c 
pedig valósággal föl üdítően hat. .11'pár Gitta, a 
tehetséges fiatal énekesnő kél. áriát énekelt a 
., Va rá zs f u volá—bó 1. Köln ra t u rája, külön oson 
annak felső regisztere kitünően érvé’-"-nsiilí. 
míg az arioso-részekben mellőztük a mozarti 
stílus egyszerű folyamatosságát. Alnár Gittát 
a közönség melegen ünnepelte. fV. M.)

HHelezésI csal.ÍK inliitt letartóztattak egy Teleki-térl 
kereskedőt. A főkapitányságon mintegy nyolc-tiz. éleiül) 
.szcrkcrcskrulő l'ö!jclcnt«‘s: leli s ,c)iesi Y.sigmond kereskedő 
ellen, akinek a Telcki-íércn vau árusító bódéja. A pann- 
sz.osol szerint Szepesi mar évek óla teljesen fizető, 
leien, de mindig sikerült neki hitelre szercz.ni árukat é- 
egyik adósát. ;i másik irujáva] flz.clte ki. X végen be 
ismerte a kereskedőknek, hogj minden i'aggona ‘‘luszotl. 
Előállították a főkajiitúnysiigra. ahol bevallotta, hogy 
több százmillió korona kárt ohmot! n l.crcskedöknek. 
nkiktö1 hilclbe kapott áru1. Azzal védekezett a rendörsé 
gén. Ir>gy beteg volt, operációra köl'ölto a pénzét, azon
kívül ii.j hódét i jiitfeícfi. Mai in'ivich Mareel dr. rendőr- 
rogalniazó. miután megállapilolf d, ‘.-zcpesirőJ. hog> flzo- 
lésképtcJcnscgc tudatában vett a' fiukat és azokat soha 
sem fizette ki. hUi'ie-r-íi csalói miau Iclarl'inlatta.

Trockij bdepiezétsoket ígér. Berlinből je
lentik A Reggcl-wo^: Helsingforsból érkez/dt. 
távirat szerint. Trockij kijelentette, hogy n bol- 
sevizmus ama, iránya, ellen, amelyet Zinovjev 
és Stalin képviselnek, folytatni fogja a, harca'. 
Meg fog jelenni a. kommunista itáríkongre-z 
szuson, amely a pártból való kizárása fölött 
fog dönteni és ott szenzációs leleplezésekkel 
fog védekezni. Angol híradások szerint a Cseka. 
lefoglalta Trockij magán leveleit és olkoboz.t.t 
könyvtá rá1.

Dr. Szarnak Gytlrg.i Kud’i.nvd Békéscsaba és Do,:-..i 
Magdi Makó folyó lu> mén Makón házasságot kötnek. 
(Külön értesítés helyett.)
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— Kulturszégyen. Ha becsukja kapuit a Nem
zeti Muzwnm. a magyar polgár majd büszkén 
mutatja fiának ó- falát: ez volt az a ha jlék, 
amelyben láthattuk a nemzet kulturális kin- 
caeit! A büszkeséget ugyan senki sem fogja 
megérteni, mert, nem a múlttal, hanem a jelen
nel szeretnénk dicsekedni. A jelen pedig azzal 
a páratlan vivinánnya! lepett meg bennünket, 
hogy a Nemzeti Muzeum maga is múzeumi 
tárgy lett. Most uiár el lehetne helyezni valami 
nagy néprajzi gyűjteménybe, tájékoztató so
rokkal, hogy irne, ez volt a magyar nemzet 
múzeuma, azonban ez a. nép utóbb már oly 
lanyha lett, hogy nem tudott fűtőanyagot jut
tatni a múzeumnak s egyszerűen becsukta az 
épületet. A Nemzeti Múzeum tehát nemcsak 
kincseivel, hanem egészben is a múlt emléke 
lett s mondják nekünk, hogy az ország 
költségvetésében nincs több fűtőanyagra födö- 
zct a Nemzeti Múzeum számára. Sajátságos ez 
a költségvetés. Azt nem tudjuk megérni, hogy 
az ország fölösszámu méltóságainak hemzsegő 
autói egy napon megálljának, mert a költség
vetésben nincs több benzin re lodözet. És ezer 
más luxus és értelmetlen, haszontalan intéz 
mény fogyasztja az állam pénzét, s a költség
vetés mindent hidegvérrel föclöz. Az. iskolák 
számát azonban apasztják, a kórházakat tize
delik, ami szintén érthető, hiszen a betegek 
száma folyton növekszik. Csak természetes, 
hogy a. Nemzeti Múzeumra is rákerült a sor, 
hiszen itt még meghúzódtak a diákok, olvasó
termeiben, könyvtárában olt. szorongtak és ta
nultak ... ez az intézmény még mutatta a. ma
gyar Ikultura gazdagságát - tehát nincs pénz 
már arra sem, hogy befűtsék az épületet. Ha 
valahol más országban, mondjuk a Balkánon 
történik ez, milyen hangos rivalgással muta
tunk ujjal erre a. kulturszégycnrc mert va
lóban. ez az is —. csakhogy a lenézett Balká
non ilyesmi, sajnos, már nem történik.

— Klcbelsberg miniszter ujabb két sajíópörc. Kich'-i.
herrj Kunó miniszternek c. bélen újból kél saj<öpöre kerül 
iő’iirgyalúsrn a Törck-y Pélötnunes előli. \z egyik sajtó 
pört Komdronti .Piros. az. ismert író és hirl'apiró ellen in 
ditofta sajtó utján rll.-'i:rh't' becsület irfrh'. vétség.- cí
mén. mert a ..Magyarság” mtilt évi október 11-én meg
jelent szamában „Cvegember" cím alatt megtámadta a 
minisztert s azt irta róla, hogy ..üregem brr, rajta l>drk> 
keresztül láthat: olyan fiyur'i. •nini, a: a bol'ir'l ember 
rali, ol" crjyrr. azt hajfogaUn. hogy " üvcybö1 i'ti’ ó. ál. 
lehet látni a hasán és aki hc»> >n<r fnlállni, mert altot 
tél. huny eltöri!' a lóba". A miniszter magánvádja alap
ján az ügvös/.seg ki,: r.'b kból vette :i vád képviseleté! 
»s így n fó'argyal'í-on niini-z.ier képviseletében Morófa 
Oénrs dr. ügyészségi nlelnök jelenik meg. A miniszter 
? másik sajtópert Die/z KmU ellen indította, aki ..A Nép” 
egyik számában Klcbelsberg Kpno nevet következetesen 
K lehel shero K<i ionnak irta. Az ligyéjzscg ezért ugyan 
csak sajtó utján elkárclcl' !■■ -suh I .ór,< . rétségc. címén 
emel' vádat a cikk szerzője ellen, azzal a mcgokolassal. 
hogy a miniszternek közéleti szereplésére, magas közjogi 
méltóságára való tekin'i-ttcl /ro/oc«on ,/ifö és mégs'.ógyc 
>•>10 jellegű, ha a nmét >q-i kitirptröxzók. ..A Nép" mim 
katarsa. amikor ■•> ,-ajtóeljurás során kihallgattak, azzal 
védekezett, hogy a cikket annak, idejön f/öpbf diktálta és, 
egyszerű elírás történt, A rendőrség te- ább nyomozott, 
kihallgatták a gépirókisossznnyokaf es a szedőket is. akii 
előkeresték, a cilk eredeti két-rol'i'. é-. akkor kidet íi.ll, 
hogy nem M <7dpirr;«os, hanem ké'.'.'l rr>'< <r. eredet'
s.omr) Ezután Piet7, u.iabb ved .'kezessel állóit elő >< ngj 
akarta klmngyarázni az csetM. hopv ey.yscrru • znjá/ékró' 
vnn szó.

Bolgár paraszt kommunisták rablótáma
dása egy község- ellep. Szófiából táviratozzék: 
Parasztkommunista szökevények egy csoportja, 
megtámadta a. szerb-bolgár halártól 12 kilomé
ternyire fekvő Godecs községei és kifosztotta 
az alprefektura épületét. Eközben két polgári 
•gyén ds egy csendőr meghalt, egy másik 
esendői; pedig súlyosan megsebesüli. A ható
ság hirtelen megszervezte az ellenállást és si
került is a támadókat körülzárni, miközben 
hatol közülük megöltek, ötöt pedig elfogtak.

— Jókal-est a Józsefvárosban. A Józsefvárosi Nemzeti 
Demokrata. Kör c hó in én. kedden este S órakor az Adria 
szállóban Jókai-estél vt rendez, amelyen közreműködnek: 
dr. We.iller Ernő, dr. Fclcky Géza. Kürthy József, Vörös 
János és dr. Kunos Ignác. Az estélyen megjelenik a 
centonnáriiimbizoltság vezetősége. Rákosi Jenővel az 
élén, Vázsonyi Vilmos és a demokratikus szövetség több 
képviselője.

Kiváló orvosok coffeint I 
rendclnok gyomor- és bólzavarok
nál, valamint szív- és idegmeg- 
betegedéseknél. A eoffein legjobb 
alakja tiszta, hamisítatlan, erős 
babkávé

Meinl Gyula

aReggel____________________2.
KitmaSüársiclGB megszökött 

a Thierfeld és Kllnger-cipdgyár igazgatója 
Összeomlott Saadagpest legnagyobb gyermekcipögyöra 

Tömeges fföíljelewtések a rendőrségen
*-f Heggel tudósítójától.) budapesti bőr

piacon és a. cipőkerc.skidők között nagy izgal
mat kelt az egyik legnagyobb budapesti cipő
gyár összeomlása. Még a háború legelején 
alakult meg a Thierfeld ás Klinger-cég cipő
üzeme. Eleinte az akkor divatos fatalpu cipő
ket gyártották néhány segéddel, később kincs
tári gépeket állítottak be a műhelybe és

a Thierfeld és Klinger-cég műhelye néhány 
év alatt nagy gyár letL

A Csángó-utca 14. szám alatt naponta mint-* 
egy jOO pár cipőt álliloft. elő a gyár. A háború 
után a Thierfeld é> Klinger-cég főleg gyermek
cipők gyártásával foglalkozott. Nemrégiben 
az, egyik cégtulajdonos, Thierfeld Zsigmond 
hirtelen meghalt és a gyár másik főnöke. 
Kiinger Hyula feleségül vette Thierfeld öz
vegyet és így a gyár ti.jra. egy kézben maradt.

Kiinger Gyula a múlt hónapban váratlanul 
hitelezői értekezletet hPvott egybe és 'morató
riumot. kért. A hitelezőik képviselője, dr. ifj. 
Sebestyén Jenő ügyvéd követelte, hogy

a gyár összes áruaktiváit, valamint Kiinger 
Gyula pazarul berendezett, gazdag lakásál, 
autóját bocsássa a hitelezők rendelkezésére, 

biztosítékul
\ hitelezői értekezleten több hitelező Kiiugei- 
nek fogta pártját. Azóta rájöttek a hitelezők, 
hogy Kiinger Gyula

(öbbszáz milliót harácsolt össze úgynevezett 
,-pinceváltók“ segítségével.

Lgyik iigynökévei. .Sór/rony cipőkér?•>kedöveI. 
aki niu.jdneni Ifije en vagyontalan, többszáz- 
millió korona értékű váltót iiatott alá és ezek
kel töbhszázniillió korona értékű bőrt vásárolt. 
A bőrí rögtön továbbadta zálogul, milliókat 
veit föl é- a végén a zálogbaiulótt. bőrárukat 
elárverezték. A hitelező kereskedők erre meg 
bízták dr. Sebestyén .Jenőt, hogy a. Thierfeld 
és Klinger-gyár igazgatóját jelentse föl.

1 mull héten több hörkererkedö följelentésére 
lxlinger (lyuláf elő is állították a rendőrségre, 
ahol bevallotta, hogy/ mintegy,

két és fél milliárd korona erejéig inzoiveus 
lett.

A főkapitányságon nem tartóztatták le hlin- 
ger Gy ulát, mert, vállalta, hogy kétszer 24 óra 
•alatt ki fog egyezni a hitelezőkkel, ha. szabad 
mozgásban lesz része. A károsult bőrkereskedők 
azonban meg-döbbenéssel veitek észre, hogy a 
l'sángó-nicai cipőgyár raktárai egyszerre telje-

>i üresek letiek. A kereskedők közül többen 
fölsiettek Klinger Gyula Liszt Eorenc-tcr I. 
számú házban l<*vő lakására, ahol megdöbbenve 
konstatálták, hogy a l-tkásbóí a sok draga 
holmi, rengeteg értékes rterzöuszóii'eg. ami még 
néhány bét előtt ott volt, hiányzik é ,

nem találták meg Kiíuger Gyulát sem.
1 károsultak most tömegesen leltek főijeién 

tést Kiinger (j-yula ellen. Igj több k között 
Balázs Lípó' 25 millió. Boscnzweig írm>v 29 
millió. IVcisz Béla 10 millió. Balog, Vadas és 
Társa .30 millió, Steiner Testvérek 20 millió, /?o 
senfe.ld .lakat) és Fiat 34 millió, Bo-dánszky 
Gyula. 116 millió. Winternitz Gyula és Társa .36 
millió kárösszeg erejéig. Fölvett még Kiinger a 
Kertész Antal cégtől 100 millió koronái. Braun 
Pá/főZ 18 milliót. Vigodni Adolftól 45 milliót, 
az Éliás és Lakos cégtől 50 milliót.. Gcldbcrgcr 
Emiltől 180 milliót. Ezeken kívül még sokan ká 

— Hőfer hintőport használjunk.rosodtak. Valamennyi cégiol soha, be nem vájt

ható pinceváltó alapján tudott Kiinger árut 
szerezni.

A panaszosok ügyvédje
vasárnap följelentést tett Kiinger Gyula 

felesége ellen is,
uki a gyár társtulajdonosa, továbbá följelen
tette a gyár cégvezetőjét, Breitner Miklóst, 
meri mindkettőjüknek tudniok kellett, hogy a. 
cég teljes inzolvenciája után egyre-másra. vet
tek hitelbe árukat.

A rendőrségen dr. Bartha, Antal rendőrfogal- 
ntazó nyomoz a. eipőgyáros ügyében. Megálla
pították. hogy- a cipőgyár valóban teljesen üres, 
csupán a gépek állanak még ott, és a leltár sze
rint két és fél milliárd passzívával szembem 
mintegy 700 millió az aktíva, de ez is vitás, mert 
bír szerint a gépek nem mentek át a kincstár
tól a gyárosok tulajdonába. Kiinger Gyulát 
most detektivek keresik, de eddig nem találták 
meg Budapesten. A károsultaknak az az infor
mációjuk, hogy

KI inger Gyula Csehszlovákiába szökött.
Miután a gyárnál a legtöbb budapesti bőrkeres
kedő károsodott, a hitelezők ügyvédje sürgős 
elfogatóparancs kiadását, kérte. A rendőrség 
most, azt nyomozza, hogy rövid két hónap alatt 
hová tűnhetett a gyár áruraktára, valamint mi 
Jet’. Kiinger Gyula milliókat érő lakásberende
zésével, autójával és eltűnt ékszereivel.

111 I rT^ Ip|l»———m

- Baldwin és Herriot március elején talál
koznak Londonban. Parisból táviratozzék: A 
..Petit. .Ionrnal“ szerint csaknem bizonyos, hogy 
Bald.uin. Herricé és Theunis februái* végen 
a agy má rcius elején Londonban t alálkozni fog
nak, hogy Köln kiürítésének föltételeit meg- 
állauitsák. A ...\lat.jn” jelentése szerint való- 
■zinii, hogy Herriot, és Clementel Londonba 
utaznak, mihelyt a. francia kormány tanácsko
zásainak befejezése után abban u helyzetben 
lesznek, hogy válaszolhatnak az angol jegy
zékre.

— .'legkerült a? eltűnt. Roller Pál orvostanhallgató. 
Megírták a lapok, hogy Kollár Pol 19 óve« orvostanhall
gató vasárnap, február J-én eltávozott nővérének Duda 
foki-uti lakásáról azzal, hogy Jászberény ben lakó szülei
hez utazik c- azóta nyoma veszett. Mivel távozása nlka! 
i'ia'a! nagyobhórszegű pénz volt nála, hozzátartozói attól 
tartottak, bog:- esetleg büuténruek cselt áldozatul. Eltű
nését bejelentetlek a rendőrségen, a. megindult nyomoza? 
azonban nem •■•ozetett eredményre Most, egy hét eltelté
vel. Kollcr Pál megkerült. Szombaton jeleni meg ugrani? 
a. lapokban a hir. hogy Kollér Pál eltűnt és a rendőrség 
keresi. l'gyanuznai> este nővére hordár utján levelei ka
pott. Kollor P.ilfóJ. nmelyhcn közli, hogy mindeddig Buda 
pesten tartózkodott, most pedig utazik haza nzűlcibe-'. 
Jászberénybe. Kolier Pál sógora azonnal a. pályaurb arra 
• iotett. hog;> a legközelebbi vonatta) Jászberénybe utaz 
'.é!,. Hatvaubnu kiszállva a vonatból, örömmel pillantotta 
mer a pálya ml varon az eptüutnek hitt orvostanhallga 
ó' Sógora kérdéseire az orvostanhallgató elmondotta, 

ItogA amikor ». kérdéses napon hazulról nitávozot.l, csak 
ugyan fölült, a Jászberény fcJó induló vonatra, hogy szü 
leihez utazzék. I ikö:bey axnubau rossml. lett, fióti G,. 
döllőn leszállt, a vonatról, két napot, itt töltött egy barát 
iánál, maid kedden visszautazott. Budapestre. Mivel még 
mindig rosszul érezte magát, egy orvos barátját kereste 
föl és itt maradt, amíg meg nem tudta, hogy keresik.

Az Általános Fogyasztási Szövetkezet tancestelye, 
A? AJtalanos Fogyasztási Szövetkezet és társvállalatai 
alkalmazottai c hó 14-éii este a kereskedelmi utazók egye 
sóletének helyiségeiben segélyalapjuk javára, kiváló 
művészek közreműködésével műsoros táncestélyt. rendez nek.
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Wlassics Gyula báró, 
a régi főrendiház elnöke, nyilatkozik A Reggel-nek 

a főrendiház reformjáról
(A Reggel tudósítójától.) Két nagyjelentő

ségű törvényjavaslat fekszik a minisztertanács 
asztalán: a főrendiházi reform és az uj vá
lasztójog. Báró IVlassics Gyula v. b. t. t. a két 
fontos alkotmányjogi javaslatról a következő
ket mondotta A Reggel munkatársának:,

— Én úgy vágyóik értesülve, hogy a főrendi
ház reformja lényegében azonos azzal a tör
vényjavaslattal, amelyet már a Teleki-kormány 
a nemzetgyűlés elé terjesztett. A főrendiházról 
szóló javaslat mostanában nem fog tárgyalás 
alá vétetni, mert a kormány tudomásom sze
rint előbb a választói jogról szóló javaslatot és 
a törvényhatósági reformot akarja tárgyal-

látni. Ezenkívül még több1 kisebb javallattal 
is fog a nemzetgyűlés foglalkozni és csak ezek 
után tűzik napirendre a főrendiházi reformot. 
Ami a közigazgatási bíróságnak a képviselő- 
választás fölötti bíráskodását illeti, erről 
annyit mondhatok, hogy

a képviselőválasztás fölötti bíráskodást vi
tás ügyekben kizárólagosan a közigazgatási 
bíróság hatáskörébe óhajtja a kormány

javaslat utalni.
És ez nagyon helyes, mert ennek a bíráskodás
nak csak független bírói szerv lehet méltó 
fóruma.

Bombamerényletet követtek el 
a portugál miniszterelnök ellen

London, február 8.
Lisszabonból jelentik: Egy tüntetés alkalmá

val, amelyet a kormány támogatására rendez
tek.

bombát dobtak a miniszterelnök felé.
A bomba célt tévesztett, de a robbanás okozta 
pánik következtében a tömeg és a rendőrség 
között összeütközésre került a sor és a szoron
gatott helyzetben levő rendőrség kénytelen 
volt lőfegyvert használni. Hat ember súlyosan 
meg sebe sült. Más jelentések szerint a robbanás 
következtében négyen súlyosan megsebesültek. 
— Egy lisszaboni távirat megcáfolja a merény - 
letet és az esetet igy adja elő: A kormány tá
mogatására rendezett tüntetés alkalmával egy 
í üzijátékrakéta a földön fölrobbant. A robba
nás folytán támadt kavarodásban a köztársa
sági gárda több lövést adott le. Négy ember 
könnyű sebesülést szenvedett.

— Újabb dollárkiildemény Németországnak. 
Parisból táviratozzak: A Newyork Héráid a 
következőket jelenti Newyorkból a Német
országnak szánt dollárküldeményekről: A 
newyorki bankok tegnap 4.5 millió dollárt 
küldtek Németországba, az egész heti dollár
küldemény pedig 7.9.25 millió dollárt tett ki. A 
legnagyobb átutalás tegnap a J. P. Morgan & 
Co. cég részéről történt, 2.5 millió dollárról.

— Csak aa uj közgyűlés veszi revízió alá 
az elbocsátott 
A komin ün
elbocsátották a _________
a tisztviselőket és alkalmazottakat, 
a főváros kurzus urai „politikai ____
pontból megbizhatatlan"-nak ítéltek. A Cseny— 
Bedő-féle rága-imazi pör, amely tudva
levőén dr. Bedő Mór fölmontésóvel végződött 
reflektorfénnyel világit,ott rá a kurzusitéletek 
igazságtalanságára és A Heggel munkatársa 
éppen erre való tekintettel szükségesnek tar
totta, hogy Ripka Ferenc kormánybiztos köz* 
vétlen környezetében érdeklődjön aziránt, 
nem látják-e illetékes helyen elérkezettnek az 
időt az erőszakosan elbocsátott tisztviselők és 
alkalmazottak ügyének revíziójára. Azt a vá
laszt kaptuk, hogy Ripka kormánybiztos elv
ben helyesli ugyan a. revíziót, de fizikailag 
nincs ideje arra, hogy hivatalos működésének 
még hátralevő két-három hónapja alatt ilyen 
óriási föladat megoldásába fogjon bele. 
Eg'yetienegry revízió elrendelése ugyanis szinte 
lavinaszerűen indítaná meg a revíziók egész • • • • . . • • . . *11* allas-

fővárosi
bukása _  ________
főváros szolgálatából azokat. 

akiket 
szem*

tisztviselők ügyét, 
után egyre -m á sr< i,

óriási föladat megoldásába fogjon

— Hangversenyek. Goldsand Róbert, a 13 éves zongora
művész. Bach-. Beethoven-. Chopin- és Liszt-müveket 
adott elő. Csodálatos elmélyedés, gazdag fantázia Szuny- 
uyad e gyermeklélekben, amelyet remélhetőleg a fejlődés
ben levő fizikám is teljesebb mértékben tud majdan kö
vetni. Zsúfolt terein tapsolt lebilincselő játékának. — 
Pécsi Blanka modern magyar költők verseit szavalta va
sárnap a Zeneakadémia nagytermében. Finom árnyakáén 
hangja mindig kifejezést tud adni a költemény uralkodó 
eszméjének; e magasrendü spirituális művészetet azonban 
egyúttal melegen sugárzó lírai erő is táplálja a meggyőzi 
a költő igazáról a hallgatót. Az estélyou R. Radó Jolán 
stílusosan, kulturált hanggal énekelte Mahler és Urálim* 
dalait. Kása György pedig öt újabb, kitűnő rilmikáju, 
piauisztikusuu megirt zongoradarabjait adta elő. Mind a 
három művész osztatlan tetszést aratott. (V. M.)

— 700 milliós pör az FTC uj tribünje miatt. 
Az FTC uj tribünje miatt legutóbb érdekes 
.pör keletkezett a zöld-fehér futballisták és a 
Fejér fa ános építési vállalkozó cég között. 
A cég , 2c.000 dollárért vállalta a hatalmas 
tribün építését. Ennek befejezése után a vállal
kozók kimutatták, hogy az építkezés 7ü0 millió 
koronával többe került az eredetileg kalkulált 
összegnél cs kérték, hogy ezt az összegei a klub 
fizesse meg. Az FTC erről hallani sem akart s 
végül is megállapodtak abban, hogy az ügyet 
választott bíróság elé viszik, A választott bíró
ság még ezen a héten összeül, hogy meghozza 
ítéletét ebben az érdekes pörben.

— Jogtalanul szedi a főváros a magas azállodnadót. 
A 20%-os szúllodaadó ellen már régóta súlyos panaszok 
emelkednek, mert a hotelék vendégeinek e külön meg
adóztatása lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy Ifudapcsl 
idegenforgalma valósággal megbénult és u magyar keres
kedelem ezzel érzékenyen károsodott. A szállodatulnjdo 
iiosok kivánBágára a főváros már a mull év júniusában 
uj szállodaadó-Hzabályrendoletet készített és obben az adó
kulcsot enyhítette. Azóta nyolc hónap múlt cl s a minisz
térium a szabályrendeletet még mindig nem hagyta jóvá. 
Közben a múlt év végén már lejárt ez adónem, sicdéfi 
,ioga, de mert az nj szabályrendelet jóváhagyása a. ho
mályban késik, igy most is a régi. :,0%-os saállodaadót 
stadik. Az uj szabályrendelet szerint pedig csak 10 vagy 
15%-os adót lehetne a szállodai lakóktól beszedni s az ál
landó hotcllakók semmiféle, ilyen adót nem tallóznának. 
Illetni. A főváros vezetősége igy nem nugyon sürgeti az 
uj szabályrendelet jóváhagyását s inig máskor o kormány- 
hatósági jóváhagyás utólagos reményében életbelóptetik 
az olyan rendeletet, amely fokozza a bcvétolckot, erre 
most nem is gondolnak. Az idegenforgalom pedig köz
ben már oeak legenda lesz.

— A utóéi gáz olás. Vasárnap délben Vil órakor 
a Nagymező-utcában a Bp. 22—955. azáuiu autó 
elütötte Fried Ármin 28 éves miteaaki rajzolót. 
Az autó azután megállóit, fölvette az elgázolt 
embert és beszállítót te a Rókusba. Az autó 
utasait a rendőrség előállította. Kiderült, 
hogy az autót Schlesinger Elemér vezette, aki
nek nincs sofförigazolványa; meHfette ült 
fivére: Schlesinger László soffőr. Kihall•••atá- 
®uk után mind a kettőjüket elboceátották.

— l’árls, Brüsszel és l’ilscu. Igen tisztelt Szerkesztő ur. 
Amióta megszűntek a behozatali korlátozások, itt is. ott 
is élénkszinü plakátok hirdetik a pilseui sör megérkezte,, 
cseh szomszédaink élelmességét és o mi - éihetctleuse- 
giinket. K plakátokat, látva, bennem is föléled!. az elmúlt 
boldog idők emléke és nőm rösfollcm bevallani, én is be. 
tértem egy pohár pilsonire. L)o nagyon megsajnáltam. A 
háborús idők gyönge söreit -nmasz nélkül nyeltem, de 
azóta. — mint szenvedélyes sörivó — örömmel ügyeltem 
söreink folytonos javulását s most, hogy alkalmam nyílt, 
az összehasonlításra, bizony mondhatom, hogy a mi kő
bányai söreink sokkal jobbak minden keserű pilseninél 
és — jóval olcsóbbak is. Kgyct, azonban nem érlek. Fran
cia selymet, Inig: bársonyt, cseh üveg':,', angol zeílrl. ami 
itthon nem készül, csuk magos ránt melleit < ugedir.ik í»o. 
de micsoda ipari-, munkavédelmi- és vámpolitika teszi 
lehetővé u külföldi sörök behozatalát, amikor Kőbányán 
szinmagyar vállalatok- évtizedek óta gyártják világszerte 
ismert kitűnő söreinket, ügy hallom, a csehek. egyáltalán 
nem enpedik be a mi Köreinket. Ha a szerencsétlen béke
szerződés miatt ugynnily fegyverrel nem élhetünk is, 
emelje a kormány a sörvámot. oly mértekben, hogy ne le
hessen külföldi sört behozni, mint, ahogy megtette azt 
más, fejlődő iparok érdekében. A kereskedelmi mérleg 
följavitása, a többtermelés előmozdítása, munkaalkalmak 
szerzése ne legyenek örökké csak üres jelszavak. A mun
kások tízezrei éheznek, a kormány ne. nézze hát. ölbe tett, 
kezekkel, hogy a meg dolgozók, szájúból, is ki. akarják 
venni a. kenyeret. Mi pedig no igyuk a rossz és drága 
külföldi söröket, hanem maradjunk meg csak tovább is 
a jobb és olcsóbb „kőbányáinknál". Szerkesztő urnák kész
séges híve (Aláírás).

— Magyar fogorvos csak „Sanalbint" ajáuL

r
í Dreher 

Baksör

lavinaszerűen indítaná meg a i 
sorát és ezért a kormánybiztos arra az ___
pontra helyezkedik, hogy a revízió elrendelése 
— már amennyiben ilyen többségi határozat 
létrejön — csak a májusban összeillő uj köz* 
gyűlésnek lehet a föladata, amelynek megoldá
sára ő már csak az idő hiányában sem vállal
kozhat ik.

— Szombat éjjel titokban elszálliiották' a Divat- ős 
Textiláru Rt. egész áruraktárát. Karácsony előtt való 
napon jelentett flzctéskópto’enségct a Divat és Textiláru 
Részvénytársaság két igazgatója, Kovács Ákos és Vidor 
Dezső, akiket a hitelezők följelentésére letartóztatlak. A 
fogságban levő igazgatók most a divatos csődönkivíili 
kényszeregyezségi eljáráshoz folyamc’^ak. A törvényszé. 
kon szombaton délben rendelték cl a kényszeregyezségi 
eljárás folyamat halételét, azonban szombaton éjszaka a 
Rákóczi ut 41. szám alatti üzleto előtt nagy társzekér ál. 
lőtt ■meg, hogy az üzlethelyiségből in hatalmas ládába, és 
külön nagy csomagokba gyiimöf ölt árul elfuvarozzon. A 
portékát cl is szállifotlák. u hogy vagyonfölügyelü 
rasúrnap ir.ajdncin teljese.' iií< .toll .lelhet gim-get to 
Iáit, a Rákóczi ul !l. szám aluli, Terniószc lesen azonnal 
rendőri segítséget vettek igénybe és már meg is állapi- 
tolták, hogy a társzekéron a llrujil szállítmányozási rt.~ 
uak a keleti pályaudvaron levő raktárába vitték azzal a 
rendeltetéssel, hogy azt Budapestről vasúton továbbítsák. 
A hitelezők képviseletében dr. Gál. Jenő ügyvéd bűnügyi 
biztosítási végrehajtás elrendelése iránt folyamodott é« 
ezt dr. Koritsánszky József tábla bíró mint vizsgálóbíró 
el is rendelte űbj milliárd nalósziwiisilett kárösszeg erejéig.

— Ifi.599 koronáé egységárban árusít elsőrendű divat 
flunellokat. creponokat. ingzellrekot, bnttistokat, fehér 
függönykelmúket. Jelenőket és kretonoka*. a Fenyves 
Dezső Rt. mind a négy áruháza: Calvintér 7, Korona 
herceg-utca. 9- Kárely-körut !>, Károly-körut 10.

pztístvéS
Portersör

Fősőr
Maláta
Pezsgő 

Tj&a

a d c
0^5

s

&
-4i

-I-
I I 9 I • 11 •

Aiocrx>y Z1
nőttek ezek cit’

*.

!□□□□□' 
n □ o a o 
a □ □ n □
□ D 0 00
□ □□00 
DG 000
□ aaoo 
DOGOD 
0(30 OD
□ DG 00
□ na oq 
00 □ OD
□ dg an 
□a oao
□ 0 □ GO
□ 00 □ 0 
DQQQD 
aa □ □ o 
□dg aa 
□□□□a 
□□ □ □ o
□ DDDO
□ □□ OD

uOüD 
ü OUD 
QÜDD
□ UDO 
aoo

III I

öO

□ □□□□ 
□ □□□□
□ □QQO
□ □□a □
□ □□□□
□ □oaa
□ □□□CT 
oaaoa□ □□□□ 
ooooo
□ aooo
□ □□□o
□ □□□□ 
DDOŰO 
□□□no 
DDQOQ 
DDODO 
oaaoa 
□□□□□ 
□ □□□□

crooaD
□ □□QQ
□ □□□□

ciOG 
QOO 
oar 
oao 
ÚDü
Q0°

00000 
□□□□a 
QOOOO 
00000 
□ 0000 
□□□□a 
□ OOQCl 
□□□□□ 
aoooa 
oaaoa 
□□□□a 
□□□□□ 
□aaoo 
□ooaa 
□□□□Cl

□□□□□
□□□□□4 
□□□□Cl '<

£/nye,c/c
£ /



1925 február 9 aReggel_________
KÖZGAZDA SÁG

avagy Miért ily feéstm?
(A Reggel tudósi lójától.) Hosszú habozás, ke

servei instanciázások után végre rászánta ma
gát a pénzügyminisztérium arra, hogy rm;i- 
dcálja. az ipari és kereskedelmi kamarák köz- 
ben jöttével az 192f. évi adókivetéseket. Miéri ily 
későn, miért ennyi panasz meghallgatása, fel
lebbezések százezreinek iktatása és letárgya- 
lása után kelleti erre a bölcs belátásra fanya
lodnia. a nagyfok in tel ii feusőbbségnek? De sőt 
miért kellett egyáltalán olyan súlyos adókat 
kivetni, amiket, amint ez most kiderül, a szen
vedő adóalanyok cgyhurnvuda. se tud. ki verejté
kezni? Miért, feledkezett meg a magyar pénz 
iigyminisziierium arról, hogy kétféle adómorál 
van a világon? Az egyik, amelyik az adófizetőt 
kötelezi, a másik az adókivető hatóságra, áll.

Igaz, elismerjük. Magyarországon soha erős 
gyökeret az adómorál vetni nem tudott. senki 
a. háború előtt, komoly rubrikának az adót nem 
tekintette. De. tán maga, az adókivető hatóság 
sem. Ma azonban az u i, aranyban ránk rótt adó 
már komoly rubrika é.- mindenki alaposan meg
nézi, hogy mennyi, adót tud fizetni és megnézi 
azt i.s. mennyit fizet a szomszéd. É~ mihelyt a. 
kivéteti adó meghaladja a józan ész diktálta, 
mértéket, ott az adómorálnak még a nyoma is 
menten elpárolog. Azért kötelező minden ható

ságra az adómorál macik fajtája, az, amelyik 
úgy szól, hogy

soha annyi adót ki ne vessen, amennyit jó
zan számítás szerint az adózó megfizetni 
nem tud és meghökkentő eltérések a társa
dalom különböző rétegeinek adója között ne 

legyenek.
,<4 magyar pénzügyi- igazgatás a legutóbbi idő
ben sokat, vétkezett oz adómorálnak eme fajtája 
ellen. És még ina is nagyon kiesi a reményünk, 
hogy .józan és igazságos mértékkel fogják meg
osztani a megkisebbiilt ország adófizetői között 
azt az adóterhet, amit minden körülmények kö
zött viselnünk kell. Az most a. kérdés, van-e 
annyi józan belátás az urakban, akik sorsunk
ról döntenek, hogy nem éppen fölictloriül szük
séges első eminensként csillogni Gcnfben, külö
nösen ha uj pénzt akarunk szerezni, teljesen 
elég lett volna ha betartjuk azokat a. kereteket, 
amiket a szanálási program kiszabott. Ha nem 
akartunk volna mindenáron, több jövedelmet ki
mutatni. mini amennyit főiünk megkívántak, 
akkor nem kellett volna az adók.iszubásokat 
mos1 revideálni és a sikernek nagyobb reményé
vel jelenhetne meg a magyar premier is újabb 
kölcsönkérni mével a Népszövetség előtt.

Az uj olcsó vámtarifa tehetővé teszi Önnek 
az osztrák áruk elöuyös tjpisozaíatát 
VMS. bécsi

«»♦»» “o*
® ggaM bb mv tiS fSlA fej sA 2® Efi

X Magánforgalom Pesten és Becsben. \ pesti 
tőzsdeterem egész héten üres a magánforga
lom cl von 1 fogalommá, vált. Meddig? Ez a kér
dés izgatja szüntelen a piacot. Az ipar és ke- 
rcskedelem nagy pénzhiányban szenved, r/o a. 
pénzpiacon nagy a bőség. Nagy, szabad tőkék 
keringenek. amelyek abban a pillanatban rá
vetik magukat :>/ elsőrendű értékekre, mihelyt 
a2 ipari depresszió megenyhüli. Ez azonban 
meg a jövő zenéje, mert ki India, mikor vergő
dik ki mai -ulyos gondjaiból az ipar és a ke- 
reskedele.nr ... Bécsből jelenti telefouon
A Heggel tudósítója: A hangulat, a prágai 
kon! remin födözésére, valamivel barátságo
sabb. A magyar értékek változatlanul el
hanyagoltak, csupán a Salgó piacán tapa .z!ál
ba tó lényegtelen javulás.

A Krausz Simon ünnepi beszéde a Tőzsde
klub díszvacsoráján. A Magyar Tőzsdeklub 
február fi-ra hirdetett díszvacsorája, amelyre 
Krausz Simont kérték föl ünnepi szónokul, 
lAllmann Adolf halála miatt elmaradt. A 
Tőzsdeklub vezetősége Paupera Ferenc elnök
lete alatt tartott ülésen ngy döntött, hogy a. 
díszvacsorát, e hónap 17-én, kedden este 9 óra
kor tartják meg. Gazdasági körökben nagy 
érdeklődéssel várják Krausz Simon beszédét, 
amelvnck nagyon előkelő hallgatósága lesz.

X 25.000 aranykoronába került eddig a fő
városi üzemek fölülvizsgáló bizottsága. Két 
bizottság is vizsgálja most, a. főváros üzemeit. 
Az, egyik a. külföldi hitelezők ellenőrzőbizatt- 
sága, a másik az üzeni fölülvizsgáló bizottság, 
amely a. kormánybiztos rendeletére vizsgálja 
meg a főváros összes üzemeit. Mibe kerülnek 
ezek a vizsgálatok? — ez, a kérdés gyakran je
lentkezik most a városházán. Tudvalevő, hogy 
a. külföldi hitelexök a főváros költségén végzik 
munkájukat és az utazás, lakás, él kézé.-, s más 
mindenféle kiadási a legutóbbi baseli egyez
mény értelmében a főváros köteles fizetni. 
Hogy milyen összegre fog rúgni az 5 tagú 
bizot tság lobbiiét i itt tartózkodásának szám
lája. az csak távozásuk után kerülhet a nyil
vánosságra. Annál nagyobb érdeklődésre t iri- 
hat számot, vájjon mennyibe kerid a belföldi 
üzem fölülvizsgáló bizottság 15 tagjának műkö
dése. Annyi tény, hogy Ripk.t kormánybiztos 
a. múlt hó végén •i<’v.th.ai utasította a taná
csot, hogy utaljon, ki az üzem fölül vizsgáló
bizottság részért 25.000 aranykoraitól. Ez az, 
összeg csak egy részlete az iizemTCviziós bizott
ság költségeinek.

Elhő Mugyur Róazvénysorfőződo r hó •> án tartotta 
meg a Moktar ülé.sk'fuxiben rendes kőzgy íiIó.mM. melyen 
íz elfogadott zárn/,áma<l.i .,<>!< alapján részvényenként 
>2(i(i korona osztalék kiiizolésól határozta el. A szelvé
nyek e hó 5-töl küzdve válthatók be a Magyar Országos 
Központi Takarékpénztárnál és a Kereskedelmi Banknál.

A rádióreadeletet
Kibocsátása előtt a Kormánypárt 

elé terjeszti WaíKő miniszter
A iíoncessziót a legelőnyösebb ajánlat

Sí apja
lA Reggel tudó-'tójától.) A rádiónak egyre 

növekvő népszerűsége magyarázza meg azt, 
hog\ a sajtóban nap-nap után más és más, 
sokszor egymásnak ellentmondó részletei jelen
nek meg a készülő rádiórendeletnek. Ezekkel 
a rendelet tervezetekkel kapcsolatban

Erdélyi Aladár
kormánypárti képviselő. akik a múlt, héten 
többször tanácskozott a rádióügyröl Walkó 
Lajos kereskedelemügyi miniszterrel, a. követ
kezőket mondotta A Reggel munkatársának:

-— A kereskedelemügyi miniszter kijelentette 
nekem, hogy a rádiórondelet ügyében csak a 
miniszterelnök hazaérkezése és a. kormánypárt, 
véleményének meghallgatása után fog a mi
nisztertanács véglegesen dönteni. Addig tehát

nem lehet tudni, hogy a különböző alter
natív tervezetek közül melyik fog rendelet 

f o r ni á já ha n él e< belép n i.
Ami a leadóállomás koncesszióját, illeti, több
féle megoldás is kínálkozik. Szó lehet az állam, 
illetően a. posta monopóliumáról, szó lehet egy 
vállalat, de. többeknek a, koncessziójáról is, 
esetleg olyanformán, hogy az, egyes koncesz- 
sziók a napnak egy bizonyos szakára volnának 
korlátozva. Annyi bizonyos, hogy

az állami nionopóiíiim mellőzése esetén 
nem egy protekciós vállalat kapná meg a 
többi vállalatokat fait acconipli elé állítva 
a koncessziót, hanem az a vállalat, amely 
a legelőnyösebb ajánlatot teszi majd a 

kormánynak.
A kereskedelemügyi miniszternek az. az ígé
rete, hogy a. rendeletét megjelenése előtt be
mutatja- a kormány párinak, garantálja azt, 
hogy nem lesz ezen a téren meglepetés.

luxusjAratok Triesztből:

r ÚsmbB teM"
d 3-5 millióért

p
n tölgy, vitriné* kom-

picii, 4’5 millióért I 
külön külön is átadó I

Uriszoba klubgarniturával 13 5 millió K-ért.
Podmanlcathy-tigca ts. aaám |

Nápoly—Palermo--Spanyolország, Portugália 
és Kanári-szigetekre vagy visszafelé

Hetenkénti járatok 
Egálomba iuxnsg&zbsékiin 

Rendkívül mérsékelt jegyárak,elsőrangú ellátás.
Kívánatra prospektust küld

Cosulich Trieszti Tengerhajózási Társaság
Budapest VII, Thököly-ut ?. Telefon: József 14-13

i

vásár
(Tavaszi vásár 192> március x—14-ig|

Eoy választékig óOam owártmanvc'Hwp
*

120-000 frevátrörió közös 70 áilarolltól 
29,000 kOPtihlll

.felemás ármérséklés öt. osz«rák vasútokon
*

’rflaíáráaéjsés íS.000 o, H-ósíO.ZKtiolIánuíle- 
eíőnetes megválíáso

Fölvilágositásl D’nj1 a

Wiener
Wien W.

és a tiszteletbeli képA iscldck B idapcsten;
Ausztriai követség. V. Akadémia-utca 17
Schenker A Co.. V. Xadór utca 2r>
László Gy. A.. V. Vilmos császór-ut 12 
Idegenforgalmi és Etazrísi Vállalni RT. V, Vigadó 
Angol-Magyar Bauk RT fiókja. I. (Jeliért tér 1 
Angol-Magyar Bank RT fiókja. VII. Erzsébet-körni 43 1

ezt r

(— & $

MM1paiMaiis
vásárol, saját érdekében tekintse meg j

BACK és GERŐ cégi
dúsan fölszerelt raktárát U

Belváros, IV. kerület. Hajó-utca 12—14. sz. |

Garazsirozás 700.000 kor.
Székeiy-garázsban
VIII, Práter-utca’44'h szám alatt |Olcsó

fuvarok Telefon: József 5-1-Ü8
cr>

„FREUD"
ingatlan-, üzlot-, lakás és árubizományi k erős k. vállal a 1

Bejegyzett kereskedőknek
korlátlan hiioit

nyújtok árufedezetre. Cngásá-ToBi bizo
mányi eladásút vállalom, azokra 

előleget nyMgt®^
Főbérleti lakását 21 órán belül eladom. 
Üzletet venni vagy eladni óhajtók ke
ressék föl irodámat bizalommal

VBB8 MBfcsa-Mteaa Tó^Sh-ss

szAKomm^ rendelő
vér- és nomibcteBCk részére. 

■—EZÜST SALVARSAN OLTÁS
Rendelés egész nap. Rákóczi-ut 32.1. cm. I. Rókussul szemben

GYERMEKEK BOR SZÖG O^rirjK^jyTg

Krúdy Gyü’áné gyermekotthona 
ií'tivííJoiw.' roiraSíiiTwam íiaiÜ.'íí.lh^lr, 
megnyitóit
Gyönyörű villalakiis a klimatikus, erdős, hegyes vidéken- 
A gyermekek nz, alkalmas időben mindig a : zabnd levegőn 
(artuzkodiiatnak. Tanítás és étkezés a legjobban bevált svájci 
gyermekotthonok mintájára. Hizóktirilk. testi és lelki nevelés 
szakavatott tanerők állandó föliigyelele. alatt. Gvönixe vér
legény gyermekek áldása. A vArosiól js i.c-n ’ire. a’sfl-as 
'illamossal. Leszállás a nagy hídnál. Polgári Irtó árak. 
Al andó orvos) folügyclet. Gyermekeket má : evés koruktól 
vállalunk. Árva és félárva gyermekek szerető imjlékut lalalnak

GYERMEKEK BGEBOG OTTTMONR.
Budapest. 11. kér. Iliivösvólgx. I’á fr-in>-ut ;. i előfon H9 - <

Fővárosi___
Onerettszinh&z
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Beszüntetik
az idegenek rendőri jelentkezését
Két hónapig nem kell tartózkodási engedélyt kérni — Februárban 

uj letelepedési rendeletet bocsát ki a beliigyminisztérium
(A Reggel tudósit ójától.) A letelepedés es az 

idegenek ittartózkodása körül a Trianon (min
den bánat, nyomor, halál szülőoka!), amint is
meretes, rengeteg zavart és bonyodalmat tá
masztott. A főváros és az államrendőrség ille
tékes ügyosztályai ez ügyekben a legnagyobb 
káosszal küzdenek. Ez a zavaros állapot, ngy 
látszik, végre megszűnik. A belügyminiszté
rium ugyanis, amint értesülünk, ni ásította az 
illetékes hivatalokat, hogy a további letelepe
dési kérvényeket ne vegyék 'figyelembe, mert 
teljesen uj szabály rendelet készül és

az eddig kiadott letelepedési engedélyek 
érvénytelenek.

Az uj letelepedési rendelőt szerint- az engedé
lyeket. fényképpel látják el és ezzel egyidejűén 
megszigorítják a letelepedés föltételeit. Az uj 
rendeletnek azonban jó oldala is lesz, amely 
különösen az utódállamok lakóit és általában a. 
Budapesten megforduló idegeneket érdekli. A 
jelenlegi szabályok értelmében ugyanis minden 
idegen, aki a fővárosba érkezik, jelentkezni 
tartozik a főkapitányság idegenellenőrző osz
tályán. ahol tartózkodási engedélyt kap. Ez az 
engedély azonban csak egészen rövid időre — 
napokra — szól és 14 napnál hosszabb idő en
gedélyezése .már a belügyminisztérium hatás
körébe tartozik. Elutazását is jelenteni tarto
zik az idegen és ezek a körülmények megnehe
zítik az idegenforgalmat.

Ezentúl, amint az uj letelepedési szabályren
delet érvénybelép,

az idegenek jelentkezési kötelezettsége 
megszűnik.

Az idegenek útlevelét; ezentúl csak az or
szágba való beutazásnál láttamozzák és ez ma
gában

2 hónapi ittartózkodásra jogosít
minden külön kérelem nélkül. Aki azután 2 
hónapnál tovább akar Budapesten tartózkodni, 
annak- külön kell kérelmezie s a rendőrségnek 
jogában lesz négy Ízben íi napi meghosszabbí
tási, tehát

újabb 2 hónapot
ejjg(■ déIyezni. Négy' hónapnál tovább’ ezután 

idegen nem tartózkodliatik Budapesten, ez idő
pont után

nyilatkoznia kell,
hogy le akar-e telepedni. Az uj letelepedési 
rendeletet — amint A Reggel értesül — feb
ruár folyamán bocsátják ki. A rendeletet az 
utódállamokai való kölcsönös megállapodás 
alapján szövegoztek meg. Valószínű, hogy ez
zel kapcsolatban az optálás ügyét is rendezik. 
Ez igen fontos volna, mert köztudomású, hogy 
az optálási idő alatt az optálandók 20e/o-a sem 
tehetett eleget az előírásoknak.

.......— Huni

„A Széchenyl-bálon mind
össze 300-an voltak jelen" 

Az Országos Széchenyi Szövetség 
nyilatkozata

A Heggel múlt heti számában tudósítás je
lent meg a Széchenyi-bál lefolyásáról. Ezzel 
szemben az Országos Széchenyi Szövetség, 
amely az előkelő bált rendezte, megállapítja, 
hogy a bálon nem 300-an voltak jelen, hanem 
a ruhatár 1000-et is meghaladó számban adott 
ki jegyet, ami az idei báli szezonban különösen 
jelentős szám. Ennél a számszerű megállapítás
nál is képtelenebb az az állítás, mintha a bál
bizottságban a királykérdés miatt pártharc lett 
volna. A rendezőség- körében a királykérdés 
nemcsak hivatalosan, de még magánbeszélgetés 
formájában is soha szóba nem kerül1 és a hál 
— mint mindig — szigorúan politikamentes 
volt. Éppen azért ezen az alapon, de egyéb ok
ból sem, a bál elhalasztásáról soha vita nem 
volt, az soha szóba sem került — a szombat reg
geli lapokban ismeretlen tettesektől közzétett ál- 
híren kívül. A legitimista mágnásoknak semmi 
okuk sem volt távolmaradni, ezt legjobban bi
zonyítja az, hogy a legitimista arisztokraták 
valóban meg is jelentek a bálon. A hál nemcsak 
mint látványosság volt fényes — amint azt a 
cikk föltüntoti —. hanem mint mulatság is a 
legjobb hangulatban reggel 7 óráig tartott. Így 
a Széchenyi-bál az idén is a régi tradícióknak 
megfelelő keretek között folyt le.

A vizsgaiéhlrft szembesíti 
Latorért és feleség

(A Reggel tudósítójától.) Babits Jenő vizs
gálóbíró már lényegesen előrehaladt Ledercr 
Guszlávné kihallgatásával. A kihallgatás ter
mészetesen zárt ajtók mögött folyik. A gyilkos 
asszony két szuronyos fegyőr között ül a. vizs
gálóbíró/isztala előtt. Most már vastag prémes 
bunda van rajta és igy bundában alig fér cl a 
széken.

A Tölgyfa-utcai borzalmas gyilkosságról, 
Kodelka Ferenc holttestének föl darabolásáról 
a napok óta tartó vallatás során eddig még 
szó sem esett. A vizsgálóbíró

Ledéremé egész előéletét földeríti előbb 
és csak azután mélyed bele a rablógyilkos
ság részleteinek kibogozásába.

A Reggel munkatársa illetékes helyen érdek
lődött afelől, hogy a vizsgálóbírói kihallgatá
sok alkalmával szóbakerült-e már Kodelka 
utolsó éjszakájának rémregénybe illő története. 
Egészen megbízható helyről kaptuk azt a fölvl- 
lágositást, hogy

n szerelmi jelenetekről a rendőrségi akták
ban egyetlen szó sincsen.

Lederernó előélete nem zárja ki a föltevésekei, 
de tény, hogy a rendőrségen Ledercrné nem telt 
beismerő vallomást arról, hogy szerelmi jele
nettel kábította el Kodclkát. A vizsgálóbíró már 
érintette ezt a kérdést az egyik kihallgatási na
pon, de

Ledercrné vehemensen tiltakozott a vád e 
része ellen.

Ma folytatják a kihallgatást. Olyan apró rész
letességgel mélyednek az ügy minden egyes 
részletébe, hogy előreláthatóan az asszony ki
hallgatása. meg legalább három délelőttöt vesz 
igénybe. Sokkal rövidebben végeznek aztán Le 
derer Sándor kihallgatásával, közben

helyszíni szemle lesz Csepelen
és azután következik a bűnügyi vizsgálat egyik 
legérdekesebb része, amikor

a vizsgálóbíró át hozatja a katonai fogház- 
i»ól Ledercr Gusztávot és szembesíti a házas

társakat,
hegy ezzel tisztázzák a vallomásuk között mu- 
tatkozó eltéréseket.

1Sgfe

A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK IGAZGATÓSÁGA
őszinte gyászban jelenti, hogy nagyrabecsült alelnöke, az intézet hervadhatatlan 
érdemű vezérigazgatója

mEltöságos
báró ULLPIANN ABOLF ur,

a főrendiház tagja, a Ferenc JőzseE-rend nagyheresztese, stb. stö.

folyó hó 5-én délután jobblétre szenderült. £
A megboldogult ötven esztendővel ezelőtt kezdte meg pályafutását a Magyar 

Általános Hitelbanknál, melynek élén több mint másfél évtizeden keresztül vezér
igazgatóként működött. Gazdag tudásának egész tárházát a legnagyobb odaadás, 
sál és lelkesedéssel bocsátotta jó és rossz időkben az intézet rendelkezésére’ 
melynek hatalmas oszlopa volt. Nemes jelleme, lebilincselő egyénisége, páratlan 
szivjósága mindazok tiszteletét és ragaszkodását biztosította számára, kik őt 
ismerték. Kiváló tevékenységének nagy eredményeivel kitörülhetetlenül irta be 
nevét Magyarország gazdasági életének történetébe. A Magyar Általános Hitelbank 
minden időkön át a legnagyobb tiszteletben fogja emlékét tartani.

Budapest, 1925. évi február hó 5-én.
■H
fi'.',’. 
'-''aM

*
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Ami az Intim Pistából kimaradt. 
Mondja, kedves Intim Pista,

(■

ha úgy végignéz az idei szezon darabjain, sike
rein, kit tart, mégis a legnagyobb írónak?

— Nem lehel kétséges: Jacfeic az, a görlök 
Jackii -jc, a kedves, kopasz, fanatikus llaskell. 
akivel a, revü premierje után valóságos közel 
harcot vívtam bizonyos e'ei ellentétek miatt...

— Tudniillik ö megkérdezte, hogy hogy 
letszik a revü. Éh erre megmondtam neki, 
hogy d vagyok ragadictva tőle, brilliáns, 
lehetséges munka, de bizonyos szempontok 
miatt — nem őrjöngtem és nem ájuldoztam 
a ..Halló. Anierlká!“-érl. \rahál. a mlsziicr 
kétségbe vall esve. Hajnalig együtt iilliink, 
addig magyarázta, hogy ebben a munkájában 
ó h> szerinte a revii, a háboruutáni közönség 
iga:l. darabja, szórakozása és csuk várjam meg, 
nézzem meg, a. város meg fog mozdulni, ezt. a 
produkciói mindenkinek. m.cg kel! majd néznie. 
Érvek és ellenérvek röpködlek a késő dédclőtti 
órák'g. valé.-ó'tgal fojtogatva egymást, igy 
kerültünk, e! véletlenül, kiabálva és hado
nászva délelőtt H órakor a. Nagym< zö-vteába, 
.llaskell megnézetI, majd hirtelen bnmenl a 
pénzlárho:'.

— hfa/y m’gg? - kérdezte.
-- l-.irt a bélre m''ed<)> jegyei cladiank 

[étellé Mr. Quceon. a színház térparancsnoka.
f[ar ell ráninézelt. Látja, kérem. — írom- 

flotta meglátja, nekem lesz Igazam. És et- 
ismerem, a miszternek igazat, van. A Nagymező- 

s-inház környéke u.gy néz ki este '.’M-lól, 
il-ig, min' egy hadseregparancsnokság épülete 
fi. héiborvban. Beiéi thatatlan, autó- és kocsipark 
táborozik az színház dőlt s a környező utcákban, 
a soffőrök fekete tömege egész kis hadsereg, 
nem is tudta az ember, hogy ennyi rengeteg 
automobil van Budapesten. És mindez az 
idegen gentleman miatt, aki íme, föl tudta iz
gatni a, híres, cinikus várost... Egyébként, 
pedig egy mvla^ztá^l 1/ivánok pótolni, amikor 
most külön ide írom Pártos Guszti nevét a 
rcoiivcl kapcsolatban, aki A Reggel mull heti 
refcrádájából kimaradt.-

— Na és mi van. a vis á vis „iéhgeni‘-jc'vel, 
ha szabad érdeklődnöm.

Hál ,..4z idegen" a Rcnaissanccban, lény 
leg nem olyan szerencsés vállalkozás, mini 
szomszéd súgóban a Haskcll-revii. Viszont még 
ír bgizclb nebb színházban, a nemzetgyűlésen 
i. Hsz!''lil:. fi i a szokást, amely szerint a szó
nokol szüzlxszéliében békébc.nh'igyják. Ez a 
derei: ifj. Gaéd Móz^s finom és elmélyedő no
vellista, akinek szüzdarabja. bizony Idssé 
konfuzus, gyakran ijesztő, néhol azonban sok 
jószúndékkal é>. I isztcssóggc! van megírva. 
Hál. puff neki! ■— megbukott. Ezt megmond- 
haltuk, volna a szerzőnek cs a színháznak, a: 
■ - o!vasóprőbám Majd ir a fiatal Gaál jobbal 
js, ha hígyógyiil abból az ábrúndbéj, hogy a 
szinpudoi kizárédag elnyűtt, világproblémák 
pic goi dúsára találták ki. Mintha, -nem, volna 
< lég fájdalmas, mázsás magyar probléma! A 
A másik szűr. ,.Az idegen" heroinája, Holló 
Klári, kisasszony, démonnak, bestiának, éles és 
vércsfogu on-gora macskának unlauglich.

i
r/->
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ver-ko cipők Mur.fiiim-lhi.iwut 33 (Múzeuminál szemben) 
Előrehaladott idény miatt nagy

Sri esz állítás 
l»ro?<áSseayem-, lakk-, antiEop* és 

<ayj»éb cipőkben
Tekintse meg kirakatainkat!

" wg-ssnii i ii ,iImim1 iiii^iiwiMaaMBww—nHW>*'

BmmÁNSOKAT SlSSKirtó . i»— ■ drógAbHan v*su.
EmKI utcnV 51 (Toféz-templ. éiemb.)

jj

Lehel belőle színésznő, sőt nagy színésznő. de 
ebben a szerepkörben soha. Somlai tiszteletre, 
méltó kötelesség! adással játszol (a az cl csapol! 
olajbarna, királyi., hálás tapsol, jutáim a ti á.l: 
önfeláldozásáért. A legnagyobb sikere, mégis 
Harsány inai', volt, amikor a. darab tegellen- 
szenvesebb szereplőjét kiboxolta, a színpadról. 
Vastapsot kapót' abban a. rcaiénubcn, hogy 
a többiekre is sor kerül. És ÍH nem mulaszt 
halom él emlékezetébe idézni a Renaissance- 
Színháznak, hogy tagjai sorában jót gynchúnyau 
árulnak pclrczselmet olyanok, akik, más szín
házaknál kedvencei voltak a publikumnak. 
Hogy másokat ne, említsek: Vémeth Juliska, 
aki állítólag azért nem tud szóhoz jutni, fi 
Renaissanccnál, meri a színház befdlyúrox 
lotum fadunta. nem. akar vele játszani. Vagy 
Lázár Mária. aki. amióta a. Vígtól, el- 
jött, még ki nem tátotta, a szájúi a Bárdos 
Artúr színpadán. Harsányt Rezső sem. hűl ti 
.J erikó" óla, egy rendé; szerephez hozzájutni; 
ha talán több ökonómiával és tisztább szem
mel osztanád,: a Renai-ssancebu-n u. szerepeket.
~ Hát nem úriam/.
— Egyébként befejezel! lény — s ezt az érte- 

A Reggel minden, cáfolattal szemben 
is [önt(irtja — : Beregi Oszkár szer- 
Búrdos Becsben leszerződi ette. Bérc- 

föl fog lépni a

siker s 
szericst,

iga i á n 
ami fő- 
Tihanyi 
szinpa-

mégpedig az 
és komoly 

agy pendent-ol, 
„La comédienue" 
Becsben a liiirg- 
elmen volt sikere.

•'?<»!/><' föl női I,

három év hnn- 
párisi Mezon 
alig akadt. A

sülősei 
már eleve 
-.öd! elése, 
gii, aki még az idei szezonban 
Renaisso n ce-ba n.

— Na t\s a. többi premierek'.'
— A ..Szulamilh" komoly 

könnyen csinálhat egy százas
leg a. brilliáns rendezés érdeme volna, 
csodákat miivel azon a tenyérnyi kis 
dón, Beöthy össze-vissza. ölelte, csókolta a pre
mier után, agy gratulált neki. Harmath Hilda, 
újból a régi, formájában fut és Nádor is sokat 
csiszolódott. Ma kezdi egyébként a kórus a Ki
rály-Színházban „A császárné apródja" pró
báit, amelyre valósziniUeg március közepe Iá
ján. kerül majd a sor. Egyéb mozgalom az Unió
nál nincs. Azazhogy van: március 9-töl a párisi 
Grand-Guignol társulata egy hétig vendégszere
pelni fog a Belvárosi Szinhűzban.

— Víg?
— Uj francia darabol vettek, 

„Ezüstlakodalom," nagy erkölcsi 
anyagi sikerén fölbuzdvlva, 
Bousquet és Armont urak 
cimii színmüve'!, amelynek 
színházban „Mama Nicolc"

l darab egy híres színésznőről szól, akinek föl
nőtt leánya vau s a. három fölvonás halk 
drámája az, hogy a színésznő pályáján és életé, 
ben. hányszor és hogy kerül 
szép leányával.

— Szép lehet.
— Gyönyörű, mini az utolsó 

cia darabjai általában. Az idei 
már sivúrabb, ériékes darab 
Thnatre Mlehel ínost mutálta be Jacqves Mután
son. az alig 24 éves szerző uj darabját, a ..Gre- 
h/ehon delical" cimii. komédiát, amelynek té
mája. hogy elfogadhat-e a. férfi a nőtől pénzt. 
A darabnak, nagy sikere roll, kényes lémája 
dacára, vagy talán éppen ecdrt. Ennek a fiatal 
zseniális Nalansonnak ez a negyedik remek- 
sikerii darabja a többi háromnak is nagy sikere 
roll. Még egy párisi hír: A legel terjedtebb dél
utáni boulevard-lap, az „Intransigeant" folyta- 
sásos regényként közli Holtai Jenő „llt-cs" 
cimii izgalmas regényé!.

— Kabaréi
zt Tcrézköruii Színpad uj műsora az egyel- 

len üdítő reminiszcencia a mondva csinált 
bliiettak és egy óbb szörnyű upollókobarédiáddk 
dzsungelében. Ezúttal Nagy Endre, Sálamon 
és Szenes Béla érdeme. 8 hogy nekem is legyem 
némi érdemem, kap egy komoly pletykát, hogy 
leszédül a széki öl.

— ! Hjajf?
— A Eigszivház uj herolnája nem biztos, 

hagy jövőre is a Vígszínháznál lesi', a Magyar 
Színházé viszont égés- biztosan nem les; a 
'Magyaré.

— Hanem?
— Ne szólj szám ...
*—• Talán cserélnek'.'
— Talán Igen, tatán nem • • •

„Szu hunit" sikere elsőrendű szenzáció. Minden vA- 
meglialad az, a siker, amelyet h Bltibn Dnjza- 

sz.i'uzík iós „Szil la mit" előadása aratóit. Közön- 
-.ajtó egyhangú lelk<HCCÍé-sel ailunitot(n meg. hogy 

előadásit olyan szép, színes. érdekes és ma 
foghatót bndapesli op'- 

még nem produkált. Bűbájos k-.hdi 
erejükkel megrendítő egyházi énrdek. 

díszlet ek. luiprnzlató jelmezek, z.óőiiö 
ik felt.ilGeie.llenné ..Szulamii" estéi, 
eléggé tudja dicsérni az. előállást.

V'oigail szerepében a legnagyobb magyar 
'-oriihi lépett. I’.ilay Maliid a címszerepben 

„Sz.ulinnil ** volt. Nádor Jenő férfias tenorja 
csengett, a régi koJcti melódiákban, 
éneke miivé-zi élmény. Borosa Géza.

Iliász Lajos. Ei’tlöp Sándor komikuma 
igazi művészi __

és Mirkovszky Mária ki::-—z.ikrm lápén, 
zenekar virtuózán adja elő 

amelyet eredeti héber
részben szerzett Donátit Ede.

zene és 
pazarul 
lámpán 

VilU-'í
11 nriniith 

príma
fen 

elra- 
Déri .leiió 
ilfltxi Vil
la ) renget ö

A 
..Szulamit" 

részben

szegény juhász legény" első há- 
í nézőterét, vajós.icga! magával 
- Magyar László poétikns. vi 
og<i derül vég'és iombolo nyíl1; 
le ;; derűs magyar njdonság első 

újdonságról cl lehet 
, ahány ének 

nairys .erii egyiittesé 
és vasár-

‘ A 1 <ll. 07,11 sl, 
- zitiház 
ség és 
;< ..Szalnmit." <___ ___ ____
gávali'agadónn Imiásos. amihez 
>et t szí iili.iz még nem produkált, 
évezrede 
pompás 
dukciók ív 
-zó. a me H 
Iliid,i 
donnák 
séges 
gadóu ii 
egyházi 
dór, 11..... ............................... ....... ..........  .....
liiiliofák’i' ):<di. Igazi művészi szenzáció 11. Szeitlpúl <Hg:i 
i'öven<iékein<'!. és Mirknvszky M-irin 
megerősített zenekar virtuózán adja elő ii 
zeiiéjél. amelyet eredeti héber motívumokból 
összeállított, részben szerzett Donátit t'.'lc. Bejutható idő
kig minden este n ..Szalámit" lesz n Bioba t.wjzit színház 
műsorán.
' A .„Juhász legéuy 

rom olőadásántik zsuf 
ragadta Török Rezső 
dám dulosjáléka. Ilii 
színi tapsot közt loly 
húrom előíidása. Errí 
mondani: ahány mon< 
-zánt. annyi isméi lé-, 
tol e llétmi ma. liéíf 
nap e.j(e kerül s-ipre

A Nyit tx-mutatój 
irodalmi ús miivé:.zi >i 
donnapi tragédiája • r 
szövés révén, de nz egymásra torlódó 
val é.- ha iá sós 
Imii heinulafóig 
páratlanul szép 
;>z ..í>rilög*‘-öl. i

Ma. hétfőn i 
géuy“ magyar

..Carmen" — 
t észnője lesz a 
José-f Rubin 
énekli.

Burrián utóda u Városi ISzinházbnn Knbla Riebúríl. 
a prágai Opi-rabáz kiváló tcnorislája. akii hazájában 
Burrián utódjának entlogemck. két estén át vendég 
szerepel a Városi Szinhár.bau. Pénteken este a „Carmen" 
Don Joséjál, hétfőn, Jé-An pedig a ,.Ba inzzok“-l>an 
(.uuio-t énekli.

pompás
annyi kacagás, 
premier i__

szerdán, -z.ommiiou 
pompás nagyai daljáték.
■<z a Vígszínház jövő iie’ének 
eseménye. O.-z.ip Diimov ..min 

síi k különösen érdeke- mese 
___  _____ képek gazdagsága 

voltával érte el világsikerét.
az ..Ezüst lakodalom*'. Páni 

színjáték:! dominálja ; műsort, 
csütörtökön r ..Délibáb" <>
este ..Juhász legény, szegény 
daljáték

Mát hé Rózsi.
Városi 

Richárd.

A szom 
Géraldy • 
Kedden 

játsszák.
.Juhász, legény, szegény Juhász le- 

a Városi Színházban.
a wieni Volkfioper mii- 

Színház pénteki előadáséi!. Don 
a prágai Opernház tenoristfijn

VI, Kévay-n. 18 KIS KOMÉDIA Telefon; 14—22
AZ VJ FEBBLÁR1 MfSOR. -2W BOTT, STEINHAKDT. 
WINDHOPP. l'ÜRK stb. felléptével. Kezdete 18 órakor

’ A ,.Fcj vagy Írás” vidámsága vezet a Belvárosi S®hi 
ház e heti műsorén is. Lakatos László nagyszerű komé
diája. amely híressé vált, annál a külön érdekességénél 
ingva, hogy a benne szereplő művészek kettős szerepek
ben lépnek föl. hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap 
este kerül színre. Tábla* lmzok mutatnak a ..Fej vagy 
irás" brilliáns szellemességein ós iinneplik Titkos Ilona. 
Törzs Jenő. Mészáros Giza, Kertész Dezső __ ragyogó 
együtteséi. Kedden, csütörtökön, szombaton i< ..Ki babáin 
vagyok ón* cimii fraucia bohózat, amelynek mulatságos 
sága és népszerűsége már közmondásos. Vasárnap dél 
utau Szenes Béla remek „Olasz asszony**-!! W-adszor és 
19-edszor.

* A „Sevillai 
az ismert kiváló 
rosi Színházban. 
Dezső lesznek.

borbély*' keddi clőadónán Gittől Erzsi, 
énekesnő énekli Rosinu szerepét a Vá 

Partnerei Somló Jó.wf ór Kovács
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Lipcsei dolgok
— Irta Nagy Endre —

A fiam Lipcsében tanul a természettudományi 
^gyeiemen. Ez ugyan — magam is ■vallom — 
hazafiatlan dolog, meri az a száz dollár, amié 
havonta olt el köti, a nemzeti vagyont csökkenti. 
De agrárkémiát, fajnemesitést, növény nemesi
tété tanul ott azzal a szándékkal, hogy e má
gikus tudományokat majd itthon alkalmazza 
valami alföldi szikes talajon. Tehát e dollárok 
csak hasznos befektetésnek tekintendők, meg a 
nemzetgazdaság nézőpontjából is.

A fiam megszólja, hogy sürii levelekben min
denről írjon, ami jóbarátok között beszédtéma 
lehet. Az ő leveleiből szedegetem ki ezt a pár 
dolgot.

*

Lipcse a hatalmas Németország egyik leg
hatalmasabb városa. A fiam egy hivatalnok
házaspárnál lakik. Egy nap bevitfi kóstolóba 
egy kis mákospatkót, amit hazulról küldtünk 
neki. A házigazda és a felesége áh Ha tosán nézte, 
szagolgatta a süteményt, elképedtek, amikor 
megállapították, hogy valódi zsírral és mákkal 
készüli és az asszony elragadtatva mondta:

— De szép ország lehet az a Magyarország, 
ahol ilyesmit tudnak csinálni!

*

Arra az egyetemre a világ valamennyi nem
zete küld tanulót. De a fiamat csak a csehek, 
oláhok és jugoszlóvok érdekük. És piros-fehér- 
zöld krétával mázolja tele a le vél papi rost, 
amikor megírta, hogy a nagy Oswald egyik 
óráját így kezdte: •

— És most egy olyan tudósról fogok önöknek 
beszélni, aki korszakot alkotott a fizikában. Ez • 

a tudós magyar ember volt és úgy hívják: báró 
Eötvös Lóránt.

És a kövíékező óráját igy kezdte:
— És most, tisztelt uraim, egy másik magyar 

tudósról fogok önöknek beszélni, Zsigmondi) 
úrról, akinek az ultramikroszkópot köszönheti 
a tudomány.

A fiain elégtétellel állapi tótra t meg, hogy 
eddig még sem cseh, sem jugoszláv, sem oláh
tudós nem szerepelt a tananyagban. Egyébként 
a lipcsei egyetemnek négy magyar tanára van. 
A? egyik, Padi professzor, előadás közben nem 
talált meg valami, szót és bosszúsan dörmögJe:

— ízé... ej no... a fene egye meg!
A fiam ekkor is piros fehér-zölddel mázolta ki 

a levélpapírját.
*

A „Philadelphia" jámbor diákegyesület, 
amelyben tudományos előadásokat tartanak és 
közben zsoltárokat énekelnek. De sört isznak 
hozzá. A fiam megszámlálta, hogy a szomszédja 
egyetlen illés alatt tizenkét krigli sört- ivott 
meg.

♦
A Pálma-házban nagy farsangi ünnepély 

ralf, amelynek ezt a címet adták: ..Puszid- 
Fest". A színpadon a „Csárdáskirálynö"-ből és 
a „Maricá"-ból ismert, magyar legények- és leá
nyok biciklin futballt játszottak. A labdát bicik
lizés közben kellett egymáshoz adogatni. Igaz, 
hogy a kosztümök nem nagyon hasonlítottak a 
közismert magyar népviselethez, de még min
dig jobb, mintha azokat az elnyűtt, lerongyol! 
és loldott földöt! városi ruhákat viselték volna-, 
amelyekben, manap a magyar nép jár.

A fiam megkérdezte az igazgatót, hogy miért 
futballoznak ezek a szereplők, amire az igaz
gató megbotránkozva felelte:

— Na hallja! Az csak közismert dolog, hogy 
a magyar egy futballozó nemzet!

♦
Az egyik magyar diák a másikai az utcán 

megpofozta., mert az — elveire való) hivatkozás
sal — nem akart párbajozni. A rendőrség letar
tóztatta a pofozkodó!, de. mivel az igazolta ma
gát, hogy egyetemi hallgató, áttették az ügyét 
az egyetemi bírósághoz. Az egyetemi, bíróság 
megvizsgálta, az ügyet és a pofozkodó! megdi
csérte. a megpofozottat pedig kizárta az egye
temről.

*
Tátralomnivon a magyar hockey-csapat le

győzte a. lipcseit. A lipcsei újságok egész komo
lyan írják, hogy a győzelem csak svindlinck 
köszönhető, Tudniillik a szállodában a- magyar 
nők a küzdelem előtt való) éjszaka direkte fél
holtra fárasztó! Iák a német- legénységet.

Minden este: Halló, Amerika!. A Fővárosi Opcröif- 
szinha;. miisorúi lormészoícsen n szenzációs amerikai 
revü tölti be. Vasárnap délután a „Nótán kapitöny“-t 
adják.

* f'.jra „Altona“-i’eü' lesz n Magyar Színháznak. Ezen 
a héten is ötször kerül sziuro a szezon logérdokosebb és 
legnagyobb sikerű drámája. Hétfőn, szerdán, pénteken, 
szombaton és vasárnap este játsszák Fazekas Imre szín
müvét. amely csodálatos írói művészettel oldja meg pá
ratlanul nehéz léniáját. Táblás házak szakadatlan soro
zata tapsol az. , Alton;.' ' drámai szépségeinek és a párat
lan előadásnak, amelynek disz.ei I’. Márkus Emília, Ba
jor Gizi. C'sor’os Gyula. Kedden és csütörtökön Drégely 
és Liptai végtelenül mulatságos vigjátéka, „A vörös mn- 
!>cr‘‘ megy.

* Az újságkiadó fb.lviselők matinéja, az egyesület örö
kös diszclniikénok. Rákosi Jenőnek védnöksége alatt, öz
vegy- ős árvanlapia .i amárcius hó 22-én, vasárnap 
délelőtt l'i órakor !•-. a Királ> színházban. Mint minden 
esztendői), n, ig;, csillén is a fővárosi színházak legkivá
lóbb miivés/.női és m )'észéi fognak, közreműködni. Je
gyek clője.g.vczhc'ők az egyesület Otthonában délután 
5 m köz,:'t (Erzsébet körút !'». Telefon; 11t» A7, József 
ÓG - -fi::.

mvMflanelt9
Ki»eppon9 minden szinten

Delén ésffcpetono&
? Mm ffehérnemttosztáty s

(Csak Cntvln-?*«•? Áruházunkban)
G#a&j]usz«$vetosztá8ys

85.000
120.250
135.000
157.250

48.000
89.730 

175.000
_ .....................—.......... ......... ii
trodeti a.igul óítöny, ragl&n, ntíi kosztüm és francia 

ruhákéimékíiert gazdag választék

Konffekeiöosztálys
(Csak Calvfn-térI éfultűxunkbrn) 

Koverkó kábái, legújabb fazon 
Angol homeszpun kabát, ujSág 
Divatcsikos aljak ................
Selyem trikózseniper, “Jí'nimn 
Fehér opalbluzok, '^ó^X,,

Legújabb utigoi és francia modetek 
választékban megérkeztei:

Se8y emosztáSy:
vaIvoui újdonság, báli színek• vsiKus seiyem, lipn> Xn cm széles ...»

^elvam széles,1 iszta selyem, minden sziliben • • . •
Liberty-selyem ruhára, színben -
( repC de C hilié, nehéz minőségű ...
Selyem-niarocaiii, Mák!?.®?.1’

Kitűnő használati öltöny kelmék 
Tiszta gyapjú öltönykelmék .. 
Ereddi angol öltönykelmék.. 
Raglánkelmék, tiszta gyapjú . 
Gabardin női ruhakelmék.... 
Tiszta gyapjú seviot, duplaszél. 
Kombinált öltönykellékesomag

(tr.rtabnnz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

• •

786.300
823.300
89.700

157.250 
125.000 nagy

Vászonoszft&iiy s
Fenyves mosott vászon és siffon 
Bőrerős angin............................. *
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsiffon, 83 cm széles......................
Batisztsiífon , 13U cm széles ...... 
Lepedővászon, 150 cm széles ..... 
Paplanlepedővászon, 18U cm széles 
iVászontörülköző............ .. ...........
Flanel! portörlő.....................
Pohártörlő.....................................
Kávéskészlet, f>U™eniéÍyes . ...............

szttvGtii&ruosztályg
(tank Calvln»eérl áruházunkban!

Női harisnyák, minden sziliben 
Kitűnő női harisnyák 5^™® 
Fátyol női harisnyák, Síen.« 
Férfizoknik, tartós minőség 
Férfizokni, flór kitűnő minőség . 
Férfi svédkeztyű 
Női svédkeztyű, kiSX‘ani ... 
Női gyapjumellény,

17.000
21.000
28.680
24.980
38.850
45.350
53.650
19.450
14.800
17.580 

155.400

há t i szí zsei iken dő a zsu r ra 1 
nappali ing, azsurral 
nadrág, azsurral..........
hálóing, azsurral..........

észlel, hint 
kézi 

, azsu

Női
Női
Női
Női
ing és nadrág ha tiszt k
Batiszt szóknyakombiné
Vászon párnahuzat....
Vászon paplanhuzat.............
Színes paplan, jó minőségű
KUlttnlcges fehérnemüekbcn és babakelengyéktoae 

nagy választékI

4

ve

8.000
36.000
36.000
79.550

110.200
98.980
71.830

196.100
316.000

59.200
74.000
86.950 

128.000
..... „................ 133.200

■ateiyi ruhasdymokben óíiásl választék

• <
4 4

♦ •

• W

Női kötöttkabát, tiszta gyapjú

9.250
23.000
37.000

7.600
23.000
25.900
26.800 

170.000 
242.000

Férffif ehés' nemfi&osz  Wy:
(Csak Calvin-lérJ éruhöaunkban)

Színes nappali ing, iVrrtli0?." 

Flanel! sport férfiing két gallérral 

Pikémellű ing, fehér................t
Kitűnő hosszú hálóing............
Hosszú alsónadrág, köpperből 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 

Pyjania öltönyök, nagy választókban

Mintákat
kívánságra készséggel küldünk

74.000
85.000
92.500

103.600
64.750
43.480

214.600
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MOZI

Ifjabb Intim a moziban
Maga ne tudná, lufin Iüán

fi>ll<‘<lj'ik (I > „r.l noihl !• << ■! <! hitt-. b"f;./ f! r .
S .'. ji'i •!' rí levitt' fi Stin-‘l'lni(ui(ií !

-Többen. rí, Hitel. fi: <:/i'cl'-iiick. mini nififi'i f/O/utolj", 
I >/<’.•■ :i‘n intim /.'M/i■ < <• i:annt>» i'‘!lif: Cl 'ii't.-Ií,l
,, i:h: ijii’.f'llfl ö', /(</ »" U'l'fl i'> ■ '<;//'A b iimr/'lfbl/ /.• • i'i
/ I Hllölixöi fi iné'l a iilfihtó pilldtifllbfl:i .f-r fbilhb. l

Ibibilf u Slrtr-I1hh U.v<i, ti /»i itlttl'•: u. Ibii i> 
,.//■</ nem i'fill ménből v . n l'rínixi Hn.'l; tckölöif ;iei, 

llOfl'll " Sfrtr- ihllII ilfil't'f:1 Iliit 'II 1'1 I'.í'íl n
... illllfiilll ll'Vtii. ' ■"!■ ihHu c!. .b.f'l ti .
lilllih'öh riin'ii Irvl.iégif. ben bii
,. iiib'Sfiíiil /. </ •! < < ll.'lil. III -fi l.öh ".ö:.: ö.'ei. (tl.'fl f/'.bw
l.él. I.'tibb iil ' iiib i iiiiizijii rím. I,elírt, l-ri'iii /ürbl id/js 
hfli'l ffbl ItJ'ibb 1'i /II hi'llix-1 Ibi b'l.i Petién.

_ trril.'thi:; il X'cmfKíil' tutit ■■lk.il ri-ill. nílbil 
/)< P >>'■/•. lm m ii tlirtttbu ht, :til.' <' / >
.1 imi'.'i'tl.' i'al’ii’ i’Cin l- lii'ljiib. ,nbii "

b"ll''<HI: iiljill' .1 s• ' nif/ti malii:.' ni'L i> <« in rrtxlai'i.
liim;' i'i: I flí l'lt>'ik e> " ívn-.'libnif i'l''i .

. ii lf,'!
— iii/'l,'.". bőn.) a, il.'/i' ...! fi.öf.iö iill.f,'' elinti Wttl’- 

ihirtilinl jn*x.ötliil;, a ma.ih'mi1.' ,-riii jutni1 eníébf, /'Uí/,7 
' ii i:ii;n ; .tni'il. n fiai ab l'liniif ei ellen!...

.1 ..'hí l i"‘ib'’>' "i:‘ ember" ■ h'iiiii'niihii t>t)!t-
hil' il.. i'"ií‘ rrmr.tl’Oi'l.' fi iiiri-in'.bicif'f I. rf. I" a itif'ie 
i'llihiilii </ ...\ leit h> “' ei„ ii /'Iliim el If'ifii'iiriliifhnii jutott 

.< iiii'ili. . ..' I'b.'l,,l'' Ifi l’-<rr,7//. ,'i mérj ilh/.'bii
l.rlf, fle ().■• 'i'alrlfinnh Hifii nii.i ,‘nln 'ialé’l V.

I n ,i‘it MŰI a: ’>r Ildi, bniiiiji ■ h< :!
Dl l,e /M.iMk bii'fihi im’x: h'h'l. i

;i|í //ii<-:>í a. jfi Haitit' l.biyttilfil. fiigblt. Ifiltebb /ölí'f;: - ' 
' hét jé’ i uiiénm bi<. jf'x:lff‘kbf'ii, /■’/’v i'iff.; i< iirrrf-
; 'élt rlc flitl. it.', .. .4-. </.'/.-/ "Ili.' iirh'í. if’i'l

liiíb /..'• "I - ...I hn:f ■lii'i l'iibi!) '. Külön-
b i a IÍI..H i'fl.i ,'bili'. .'.<■<;/>/> '/ n lilinbiiirn. hc,fH) r,‘l 

‘i ,,•'■h•fl‘!l hfiiié in'ft. ifnii'' ' I köret tel.
n l.ii'iifé'J lile. .1 fi :ntf’b’!fi’i t'filc’fj!' én I n r"1 .'f’fn

1 jef, bin -'dní.

Milyen foat&ssaJ lesz % Hlmgy&rtafcsra a Star«
ti filmgyár mosKitrlSsíRtJe ?

HészJeteif. « Ceí visj.--S!E»í’ihc«® átvéíeA<éiri»l
iJu<> iíh >I Irgii.igj ubb in<i/?.:< képszi niiúz’i: I 

a í ( vl ‘ Síziuház mo, p-rn aélelött qaxdút cítí- I 
re/. Á népszerű Corvin-Sziuhúz i,!.,iclása befe. J 
.h ződötl .íz ii,i Ini i.idonos: a Slar-IHmuurif | 
mi' t'C.i.i. fii Ili fbitlltldlil (I Niiilll'iifll. \ IPO/i I 
engedély r/utói! i- ('otíji-SzíuIih/. nevén mu
rád, :i S|,>r a ri’szvényföl.ltHÓy-'l kapki mcv: a 
'mull />' "i'. ii't’tt tii'iir! szerződérielmébrn,

Liliből az, a lka kmiliől fél vérr é íii (tc'qer Ili 
elhárdoi, a S(ar vezéi igazg’iléjá!. aki elő-
Imlő p< z,i< iól ;<»lí l»e a iii.iuyar Jiluiszakmúban. 
Tahin az ann'i"T)i doseph hfti/ihe:, lia:<>nli!- 
Iiaíó hginkább, meri, titil", az iizld melleit a 
mii részi é<: kid!nrális cél épp olyan fonton sze
repet jót szil:, mint a — bussines. Geigor vezér
igazgató a köveikoziíkel mondta inunkatár- 
Minkimk:

— Átvettük :> Corvin Színíiúzut és azonnal 
megkezdjük uagy$za'mis>.i terveink keresztül vi
lajet. amelyek mind ennek a mozinak fejleszíé- 
>éi célozzák. J’eméljük, hogy rövid idő múlva 
olyan mmjIé’prtéseL-knl szolnálhatunl: a, jn síi 
közönségnek, amelyek be fogják bizonyitinii, 
hogy a Corvin Színház hivatott kczekl't' ke- 
i ült.

— Terveink keresztülviteléhez értékes munka
társat nyertünk Daróczy József alezredes, ve
zérigazgató személyében, aki eddig is nagysze
rűéi' vezette ezt a színházai. Most még na
gyobb tér nyílik képességeinek érvé nye-ité- 
£X‘re, ni"rí a Slar olyan anyagi és erkölcsi esz

közöket bocsát. <> ( or i > u-8ziuhdz re iidel. ke zé
sére, hogy mind* n jó ötlet, minden művészi és 
kuli a ( törekvés könnyen megvahisnihat.

MegraHudom az alkalmat. hog.\ c helyen 
is < lismerésse! n’ ilatkozzam a helügyminiszte- 
'•ium lünk(•ionáriusairól. akik teljes egészében 
ii>eg»*rteit(‘-k ;> Corvin-Sziuház átvételének 
turúl's ielenttiségét e- minden eszközzel meg- 
köo.nyil-Hvk az á> -étel gyors lebonyolítóni<. 
liurokrulikus. bt. ,t haza-vonói sehol sem ía- 
i>a nztal lünk.

1‘izekot nwmlotia J llcgrjel->u''< (iclger Ili- 
chórd vezérigazgató, akinek hozzáértése és te
kintélye l'öltéíleh biztosítékot nyu.it urranézve, 
hogy a Corvin-Szinház a pesti mozik közölt tó
vá bora. is ti legelőkelőbb helyet foglalja eZ. sőt. 
eddigi jóidról, csak öreghitci'i fosnia. A Star 
vezérigazgatója mellett imgykoncPjicióju tej- 
veiben és munká.iálian olyun kitűnő és nép
szerű tilmemb'-r ájlotl, mint llirsch Lajos, a 
»SI.>r-íilnigyár igazgatója, aki eddigi munkájá
val is bcbizopyitoí ta kiváló képességeit.. A 
Star-tilmgyár ua.gyjelcnlőtíégü munkájúból kel
lőképei; kivette rószét Tsuk imfö, a "Kamara 
igazgatója, aki továbbra ír vezetni fogja a Sfar 
másik nagy mozi jói.

A Star íilmgyár és a. Uorvin-Szinház közt lé
tesüli, kapcsolat bizonyára hatalmas jelentö- 
si’ggel hir a. magyar filmigyáriáit föllmuliilésére. 
is. amelynek eddig a Star volt a légiéikewebb 
és IegáI dozatkészebI> zászlóvivőjo.

A Cfirrh' Színiül:, ajnnly artci" halaim.is Hikern
után hozza ez' az uj <>>i'i>' hhn. I. k ii-eufll lelt utóbb 
aratót' sdkerrlrn u. iiasyhiiliisii Alin boinnf Ui'séval. X 
...Vöi/rrWtdi'*' m'it'Al házakat ytrz. Jé’ il n. bemutalo 
után is. A iilüaort n. „Htttug i-iin :. rriy? "-
fcrttin föh'plfcll. érd.'kís nicsiéjü <’s Pilléden értéke' 
ieniü Orion Ilim egész,i i 1 '•

B.akner Artúr forradalmi 
premier!® a CapMolbau

X fonó. v.-;rnk<iz:.".‘-;il lilfiiiiiit |< • •góbén kipirult .irc.i 
hölgy, k és ura)- ii' ..riek n nóinr ziupaara. l’r.'U!.'-r •*. 
feszült o.öudje üli meg a lelkek

<i ia hi ib.-i X ( •Iliitni ríhr.iwhjlv lölinulln anuk r" 
vld ideje I Ildi i- ölül.) .okf.1’0' közön.-,égói. hogy n 
btviiulfllók i’jipen .mi vírn események, min '• irav If- 'k 
kő'-zinlniz, hnsonló es'":n>?n.vc.

Hu ma mégió im.g.vobb ." vára.k•)/••'*. mint ha
sonló i-sfim nyék alkalmá val, annak nagy <>ka. 
x'fin. Mert n bemutatásra, kerülő Emil Jan- 
niufis-\t \f íllmattrakción kívül - ■ tényleges 
színházi iiemitiaióf in kap a közönség: Lakner 
Artiir kis forradalmi drámája kerül a szín
padra.

X.’-gr? fölli-iibi-i í".izgó.,y, l'iiititif'. lifi'.xi <- S <..i
i'eil.ö vuini-il; ., z.ir.p..do-.i. i’.-.ziil ilr.'mi.ii !..iugiil;lt .. 
fnrri'didom . . . ország < ■ r gv.’n,'k kl< «'••• r.ngy 1 r nrá-.li:<Jn 
- <'.■••w.i-rí r! A kózií'i -ég lélegzői fojt.vn íio d . . . min
den -zó egy---,:. ■ ítiiyii-mi z,« mélyen zíeitJ-’ilö rezzi-in s 
ti : i í z-Iíii <■< (>-.'.iri!.iiinok niéiy]y>,-.a- i; l-.f. - i.' .ián. Iír iz.in 
íu--.n esodu. hogy n drém-'i megoldii-. ntiiii. egy sz-erre. 
mini, egy hir lep iánmdó orkán, hersan fel a Itips!

A köaöüwég lelkesülöm tapsol, — fölóllnak 
helyükről < a úgy liivják .» lámpák elé a >zei- 
i’ől a kiííiiiő müvL’..7'<zt*i,ei>lőket. sokszoj-, 
sokszor egymás után.

X |"J kiérd'-inell ■ >•< r' k<">\ I: .-zle i <) ../>íi.>'/<>.•''■ iniii 
l’rn.ucir forrediihni dráni.-i bciiiir';».!•>i-i. X ' inw rm-l. 
fOnil .1 fiin.i;n;>. .i legivigyolili :ió.nio| Ijjinmüv,- <zs-k Cgvil.e 
ulnküju. Abréz.íiii, m il <■■.■ z ’<• kope.-.;), < •>,,d i in í o- i u 'le 
i'í-i), élénk r-ziiir-kkrI lép elénk n forrodeImi 1’d.ris! . . . 
pitiilon nlr.k.i ' iímgdiibne.’',; büe-ecpl Jóp <-l- pk sör-'’ 
pr-!«ml;öi,r el. lapjairól

X ki' nisós. :iki .1 ( '.i'iiol E|jtiip:ih; .-limit ez.: a iie'iiiif. ilo- 
I -tóií l \ égÍL-ltéz. -, Í gy UtölHl-itb.'lli igy Ö— <ei- <hf- i i y. 
loniónyói; •. .-ilóftieí’t'1 cremónv <•< ti műsor!

ííe

GrtfíHh megftúdlltta
pestet

\ rikn n lekflnfiibibb f< l<i!•<••/> Piklguly<>ulo:;ik. b ■ 
nh.iili.il. in.ir I uiloMik. tikíK kiiiniliil Ui.k. hoey r. ts-bb
Itiiltur.'iv:.I iciHli'Ikc'/ili. ihin' <•/ kivónii, ,11 Etiróp. .

A 1 >■<}>'• ;<»>.-ii-ik <• iiriibléniii körül khilakul* iit.;i.'t mi
■in dön. h< tjük <1. .-vmil.ven irtiiiyban. Az t'ii< .izo i 

I n. Irigx V.rrrik.T. ,-i melyed ■ d. K'iln ■ biixz Kri tói 
• d”?’' föl. <-i\ilizíiciób.-iii <’Vf izod^k >h'tt )iót<dt,-i C'o 
d'A iniiiiMii i'a évek iilnH '•.'„■iz.ndokkiil lii/rvt i
citiltii mvt-.iit, Eiiropnu.nl. iu vc/.< ' földi őst vói’ót.

'. iimrik.i milliói Itdini ncnf r .-ik uinzffnhu.ia o- iinixy- 
\<iii:ilii. <l> ffuz.ilapí i-. X réxl arnvrikul <’d<ii pi i nuir 
<• ; !< köuyvnkbcn (■' hirnyoinnm"kbm bukkan föl néle', 
— ételei csak ii mohiban nyer.

\ világhirü filmrendezőé, (írlffithü az ér
dem, hogy ez a régi élet most mégis meg
elevenedik éspedig olyan éi-di-kfeszil<i nies • és 
moiiumeiiíális arány ú lilmal!.keretében, 
mint a „Mississippi, rabjai".

Ii ' ii'üsornr;' fűzte l, r. fi il iniet ez.l u ; e.mukiuiii ót..
Í j. i r<pun'.u híii oiii telt ház py öip'ürkúdik h mrster- 
le'ibeii'

l tyatienip k .i intíscrív'. n krisu-hrn n.ul.ifja he n Ka- 
ninra o Hlii,iifi> i'ölcaiMn' eíuiü hnrlosz.kei. amelynek 
ffgzei< jdó.b .lobiiuy lloyfts. a ...Vsa „mrA-r*; hirfbnt- 
tiíiih' uiiir> sikert órától' lni-e. E».<oikiviil föl! u a Ka- 
mnrn iplderánnl. keretiben Víis i.‘'Cih. a, ’lléffiiirü 
féli7ténem"! is.

Fresgfl pirofesszar véleaiéiBve 
a« ItiegnélKllli emberrői

Emlékezi le>. illeg a.-; az affér, amely legutéibb 
Freud jirofe-sszor. n hírneves bécsi orvostanár 
és Goldwyu. az amerikai íllmkirály közt zaj
lott le. (íoldwyn föl akarta, kérni a világhírű 
osztrák tudóst, hogy álljou a mozi!’ölvevőgÁp 
lencséje elé — ós Freud profesezOT még csak 
fogadni sem volt hajlandó a tilmkirály bejelen
tett látogatását...

Amibe megbukott Goldw.vn, a filmkirály, az 
igen jól sikerült — Harry Pirinek, a x-jlá-ghiros 
himszinésznek.

Ig.iz. hogy ö - műit nz iiinerlkni tanok a. l-'rcud - 
Goídw.v’i-affér kapcsán mcgirj-lk — iigvcse.bb forniüiáí 
v;iln.-;zfv>? r <-6li.-ii r-lóró-óiií-k. Eg"s. «gyszoriií>n. —- 
mint pileic,!is jelentkezett a m<ci ne ü c- tekintélyű or- 
■> íispro fOM*-í4iroúl.

Ez n iátogntá' íztáii kiiiön, nem várt szonzácvival 
végződött. Fri'iid )’rof/’»*izor ugyanis rttegállapttóttn, 
hogy vnlósóggul

Idogiiélkül! ember Harry Pici,
A uóinct lopok most rámufníua.k arra. Iu>gy ez < 

legtormószolosebb magyarázóin amink, hogy Harry Pici 
a világ legcsodálatosabb nyugalmával. :;öf még a nyu
gtainál is megszégyenítő flegmával végzi bravúros és 
biimulatrninólló Almproduke.ióit. idegekkel rendelkező 
ember erre nem lenne képes. — vsuk egy idcgnélkiili 
ember tudja végigcsinálni ..1 ifirgnélltim etiib-v" <-ímü 
Harry Pici— UaunitiHt filinai 1 r-ik-<-io hajmeresztő prodni. ■ 
ciői . A szcnzációwii érdel-w mese keretében 1<-z i.iló 
< s'-ap'jivokí'l milvófzi i.:-' psó"ür,- formiilfn. a i'nmmizlóx;i 
f'ianci;i rendező. i-.lruiiélkiin i,»bei’' ,-imö r-lm-
attrokeió. nmclv a filmgyártásnak i- rrm<-kc. miiünk a 
Tirt.'lí- é< l’höi '’.v-niíizgói 'mit kerül bcniututásr:'.

■ I r.iid<d-ni ti'i-li'-it bemutató után, arr.i u fziiili. pv'
<bifl.ni ikerre i aló 1 >-k intól 'el. nnudy n íilmkol<wi-;;ii» ír

ói nósái lof»nd'T. most •< Kfniificfi ii'" :!i<>iénul:’,i,.i'.h'-

Oli.’ON OKION
Coyjrin-Szinháa

Hz nő típusa: Baíiiafa la ftarr
Barbara la. Marr u női nőmnek az a kivéte

li s (iptisii. ;»ki a magí' c.sodnlatos fekete szép
ségében tökéletesen kifejezésre, tudja juttatni 
nemének minden .jelieinv(>ná.sát.

Ez a művészi (cl.itxsiiménye. mindenesetre 
iiíolé’hotclleu és búmulatbiiojtő. — de nem ne- 
vezhelő szerencsés propagandának asszony* 
társai számára. Az örökké, megoldatlan asz* 
szonyproblémúnak a. gyűlölettel teljes szerel
met állítja a férfiak gondolkozásának homlok
terébe -- inogöldúsképon.

Mint .. \'ö>léiiiixdlríii". fiikéli.'tc.HCii i'rvi'-riycoiil Bnrbai a 
I.-. M..i'i; öidöi;l szóik-.i "i* dt-rincdire biliiicat-li a néző 
szívót; .-.ss-/4>it-.’i esz,líöz; i borzíilonnnal teljes líyönyöfbor-
; uiikii. i-k-’i hoznak. — félcluicirn bit in, ves.ejtö 
;//Ísdijí/ n miliftii s; í rí/jiii'í ' < tix'.ícletel. iiavtti’CSfil, htl 
, !,átölelii l leljen ii tz <t > :ci'cli ,n.

Ilag.voRóan bnnta.kor.ik ki n ...Vőstr’n.i/sdMH*' ciiuü film
ben ef a csodálat'* asszon"! \ képei valósággá ós ;i 
törti i’t-■‘■ki-' élmónnyó néniéi müvOizcIc közvetlenül bu'ó 
eszközei’, cl.

A k o n v e n t 
ítélt: és- DANTON1

büszke feje a porba hullt

DANTON 
csodás filmje ismét bevouult 

Emil Jannings. Forgács Rózsi. Molnár József.
Szóckí Ferkó. ..A hős'-. „Adós fizess*1

„Az elveszett ílu”
CAPITOL FILMPALOTA

A közönség 
ítélt: és

Előadások 5, 7. !• Telefon: József 142-00

FRACK ÉS SMOKING
feSICSÖritzO, elatifts. NKUM&NN ÉS FORGÁCS CO

sxnbóUxIct, Dohány-utca OO

ALICE TERKY, RAMON NOVARRO
Már csak néhány napig!

j ORION OBION
MXj »<nunr a t»«*a

Magyar Agrár- és Járadékbank Rt. 
vet&magosztálya

Bnilapc.st, V. Nádor-utca 16. — Telefon: 7S-I1 
SUrirlinjcIni: Affrár Uudapest

Vess a legmagasabb napi áron lóhere* és lueernamagot 
és egyéb nnMdasógi rtuipwoknl

Mintázott ajánlatokat kér

STOEWER Kérjen ajánlatot a vezói- 
tépvtselotWl: V, Vilmos AZ tföffépef. Ftiv*atya császár ul 60.

Telefon 48-65

Birilliánsokat, gyBngySket
íellot.Tlókbon vi.Arol SsIrtciírXFSKffitteiSíi

I Halló, Amerika! Operettszinházit

MaflNMNNMMKI

nh.iili.il
Eiiropnu.nl
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Nagyszerű líüzűelmelí folytak 
a műegyetemiek vlvűversenyén

A MAFC országos fieüűfkep kartfvlvú versenye — Győztes: Petscüeauer AttU® tffiC), 
akt meg Is vív

(A Reggel munkatársától.) Rég nem látott, 
szép viaskodások színhelye volt vosárnan este 
a Műegyetem aulája, ahol a legelőkelőbb kö
zönség előtt folytak le a MAFC országos hen
dikep kardvivóversenyének a döntőküzdelmei.

A kitünően rendezett verseny nem egy meg
lepetéssel szolgált. A tavaly szenzációs sikerrel 
szerepelt, ludovikások az iddn már a középdön
tőkben elvéreztek.

Győzött Petschauer Attila olyan stílusban, 
amely sokáig felejthetetlen marad.

Részletes eredmény:
Győztes: Potschauer Attila (NSC. Fodor-iskola) 8 gyű 

zelcnunel (1 tuss előnnyel). 2. Misley Károly dr. (BEAC, 
Gerentsér dr.-iskola) 7 győzelemmel (2 tuss előny). 3. 
Gomlxís Sándor <?r. (Tisza IVÓ. Santelli-iskola) 6 győze
lemmel (0 tuss előnnyel). 4. Kalmár István (MAFC) fi 
győzelemmel (2 tu-s előnnyel). 5. Kovács György dr. 
<Tisza IVC) 4 győzsleinmcl (0 tuss előnnyel), fi. Kóczy 
Aladár (MAC) 4 győzelemmel (1 tuss előnnyel). 7. Er
délyi Jenő (Tisza IVC) 4 győzelemmel (2 tuss előnnyel).
8. Pintér György (RÁC) 3 győzelemmel (3 tuss előnnyel).
9. ÉckJ Viktor (MAC) 2 győzelemmel (2 tuss előnnyel), 
ja. Király Marcell (MTK) 1 győzelemmel (5 tuss előny).

A verseny elnökségében Schimanek Emil, a kir. Jó 
i roktormognillciisij. örgróf P;,|ln-'icini 

MVSz elnöke, dr. Hűti Dezső, ii MAFC ta- 
és Gyarmizthy István ifjúsági elnök foglal-

__ verseny 
zsef Műegyetem 
György, az 
név-elnöke 
lak helyet.

A zsűri, 
nöklésével,

Berli László ezredes és Wcrkncr Lajos el- 
hivalésa magaslatán állott. Dénes Károly,

Nyilvános főpróbán mutatKozuK 
be futbalksapatainK vasárnap

Az S^TC, WTKt, iíTE és Vasas nagy gól- 
aránys* győzelmei

'.d Reggel tudó silójától.) A.Z egy hét múlva kezdődő 
bajnoki futbailszezon előtt összes csapataink starthoz áll
tak vasárnap és részbon di (mérkőzésekben, részben pedig 
tréning-meccsben tartottak erőpróbát a klubfanatikusok 
előtt, akik a kellemetlen hideg idő ellenére is tömegesen 
keresték föl a pályákat.

Vasas—Hí. kér. TVE 5:1 (2:1). Magyar Kupa-mérkőzés, 
Hungária ut. .1 fonton mái közén végig a Vasasok fölé
nyének a fenyőben folyt le és ennek ellenére a vezető 
gólt mégis a budai vivők érték cl Kenyeres révén, 
amelyet Kttfrincz elnézett. A Vasasok nemsokára tizen
egyes révvén kiegyenlítenek, az utolsóelőtti percben pedig 
Tukáts a vezető gólt lövi lie. Félidő: 2:1. — A mérkőzés 
második feléhen percek alatt két gólt lőttek a Vasas
csatárok. a befejezés előtt, közvetlenül Tafcáts az ötödik 
gólt rúgja he. —- A budaiak 5 tartalékkal állottak föl a 
Vasasoknál két tartalék szerepelt.

FTC—33 FC 5:2 (2:1). Tréningmérkőzés. fillői-ut. A mér
kőzés több FTC-kornerrel indult, majd a 25. percben 
Szteczovits átdolgozta magút az ellenfél védelmén és véd- 
heletlen gólt lő. Tiz perc múlva Sándor révén Kohut

Bertalan. Filolús Ferenc. Gurai dános. Gerdc 
Gencsi Pál, Glykesis Gyula. Krencsey Géza., 

Sándor, l’arragli Béla, Rády József és Rozgonyi 
fáradhatatlanul asszisztáltak úgy az ele-, mini

Dunay 
Oszkár, 
Misley 
György 
a döntő mérkőzésekben.

A verseny után munkatársunk a győztes 
vonatkozóan a következő 
szedte össze:

Bertl László ezredes, a 
jó a keze, jó ti lába, de 
nemcsak technikával, de ____  .
ciós eredményeket, várhatunk tőle.

IVerkner Lajos, n zsűri másik elnöke: 
technika és nbszolnt gyorsaság jellemzik a 
C'sak még nincs ,.vlvó-cszo“.

Misley Károly dr.. a második hclvezrft. akii 
legyőzött: Petsohaucr technikája kiváló, 
gikus, elég jól véd. kitünően vág elő. 
még nincs.

Poldnyi Béla dr., aki a középdöntőben legyőzte 
Potschauert: Attila barátomnál, egyik legkiválóbb mes
terünk szerint, olyan kitűnő keze és lába van. mint 
senkinek a világon. Még csak a vhóész hiányzik be
lőle. ami a versenyriPinual majd megjön. Tudomásom 
szerint Potschauer gyerekkora óta viv. Naponta órákig 
iskolázik,

* otthon pedig egy bábun gyakorolja magát.
A győztes csn.k ennyit mondott: 

nulni Igazi mesteremtől, 
bán tartozom köszönettől, ......................................
mestereknek. A legnagyobb háláyali azonban az ősz Károly 

percben, aki 
ezt

Lajos.

Petsohauerro
flgyolomreméltó véleményeket
zsűri elnöke: Petsehincrnek 
még nincs feje. Ha ezentúl 

ésszel is fog vívni, szenzti-
K áprázatos 

győztest.

Potschauer 
Győr- és cncr- 
Versenyrutinja

a

Még sokai akarok la
Fodor L- vántól. uk’iiek elsősor 

azután CuniiHi és Sebb'tzer
bácsira. (Torda Károly) gondolok ebben 
második apám. Imádom a vívást. M'g 
cslánom.

a
álmomban is
Gerhárd

második gólt szerzi 
belül handset vét, a 
a kapuba helyezi 2:1. 
Pntaky bombalövóséf. Zsák 
A második félidő 5. percében 
góllá értékesíti: 3:1. A 
könnyelműen beengedi 
erősen belofekszenek a 
16-oson belül föl vágj a 
vágja be, 4:2. 
utal a 
védett.

MTK—NSC 4:1 (1:0). Tréningmérközés. Hungária-ut. — 
A bajnokcsapat az első félidőben csal; félgőzzel játszott. 
A vezető gólt a 25. percben Orth lövi, amely után a 
nemzetiek lelkesen támadnak, de sikert: lenül. Félidő: 1:0. 
A második 45. percben a kék-fehérek minderősebben 
ambicionálják a. góllövést. Ortb a második gólt is belövi, 
amelyre Npitj; válaszol 2:1. Nemsokára. Opata. lő gólt, mig 
az MTK negyedik gólját. 20 méterről a brilliáns formában 
levő Ortb ,,kapás*' ból vágja be.

UTE— Zugló 6:1 (2:0). Tréningmérközés. I jpesti Stadion. 
Az. újpestiek elöntő fölénye már a mérkőzés eleién meg 

....... V. a csatársorban 
/’ríboj brillírozott. aki egymaga négy 

a _ következő sorrendben estek: 
A második félidő 

az utolsó 
egyetlen

meg. Nemsokára. Sáudor a 
megítéli tizenegyest Oláh 

A félidő utolsóelőtti 
bravúrosan védi. Félidő: -2:1. 

Kölnit kornerél Kely cn
25. percben Pipa lövését Amseit 

3:2. Ezután a ferencvárosi '.luk 
játékba. A 30. percben Gliick a 
Kelchent. A tizenegyest Kölnit 

Végül még Steiner magas beadása talál 
,,33“-asok kapujába. Zsák mindvégig nagyszerűen

Ifi-oson 
biztosan 

percé ben 
Félidő:

MeokötötíéH a magyar-cseh sport 
bélkét Pííssowyíjaii

Pozsony, február S.
(.1 Reggel Intlnsilójának telefon jelentéin .1 \ Clarkon- 

szállóban mn tartott konferencián megkötötték a ma- 
gyar-cseh sportbókét és Így 19 év után mór semmi aka
dálya nincs, hogy magyar csapatul, cseh földön, cseh 
klubok pedig Magyarországon megjelenhessenek. *A mn. 
gyár delegátusok, (Sáiiyi József dr., Fischcr Mór és 
Fodor Henrik dr. még vasárnap e'.fo elutaztak pn. 
zsonyból.

Három bokszoló! 
professzionistának nyilvánítottak

Az MBBOSz vasárnap itélkezeti a WiosI— 
Spárta-ügyben

(A Heggel tudósítójától.) \ íöbh mint egy 
esztendeje húzódó profi-pörben, amelynek fő
szereplői ----- amint ismeretes - Wiesl Tibor és 
a Spárta AC voltak, az. MBBOSz II. sz. fe
gyelmi bizottsága vasárnap a TTC klubhelyisé
gében tartott ülésében az alábbi ítéletet hozta:

Wiesl Tibortól, Frank Lászlótól és Krausz Jenőtől az 
amatörjelloget 1923 december 7 tői kezdődő hatállyal meg
vonja és őket

professzionistáknak nyilvánítja.
Kiss Árpádtól és Widder Hugótól az. ama törj el leget 

ugyancsak 192:: december Mól kezdődő hatállyal meg
vonja és egyben n szövetségben viselt összes tisztségeik
től megfosztja.

Balázs Aurélt é- Magyar Ollói az 
ütköző cselekmények miatt 19:13 december 
l év <-s 3 hó tartamára az MBBOSz fönhatósúga 
lozó összes sportágakban leendő íevt?k<*iy légiiktől 
igybcu ineglillj i. boa:, u -\ h l. a szöxelsóggel 
büntetésük tartama alatt l>:-'*ni«>lv egyesületet 
minőségben képviselhessenek.

Végül a Fpárln .»< ’ >1 szigorú megdorgúlásra 
umafőrszellcm és ;t klubtevékenység kellő 
elmulasztása, valamint a szövetség fegyelmi 
hoz intézett beadványuk szokatlanul durva 
miatt. - Rendet. Károly elnök, dr. Fazekas Rezső ügyész 
előadó, Barth Jenő és Nagy Sándor szavazó bírók. Erdős

iimiitőrszc.llcmbn
7-től számítandó 

al á ta i 
eltiltja, 

szembe ii 
bármely
ítéli a z 

ellenőrzésének 
bizottsága 

kitételei
előadó, Barth ./r»ö és Nagy Sándor 
Sándor, jegyzőkönyvvezető.

Értesülésünk szerint az elítéltek a 
fellebbeznek.

szövetség tanácsához

A Vasasok vándordíját az 
Vasas vándor díjért az idén is 
folytak u jósri képviselőháziján az MTE és a 
MAC között. Lapunk zártakor még- folyik a 
harc, ele az eddigi eredményok alapján már biz
tos, hogy az idén is az MTE nyeri a Vasasok 
vándordíját.

A BKE nemzetközi gyors- és műkorcsolyázó versenyéi 
a vasárnapi kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.

MTE nyerte. A 
heves küzdelmek 

az
még

Felelős kiadó: Róna Ödön iiyazgató
,Világosság“-köny vnyomda rt. Budapest. VIII. Conti-u. 4. 

Műszaki igazgató: Dcutsch D.

YWFTSV,''

6:0 (1:0),
BSE 1:1

. Félidő: 2:0. 
három gólt lőtt, mig
I eredt. A zuglóiak

ÁBIandó buSorraktár
IsKLÍwk ®y.P* Dob-utca 67. szám, Erzsébet-
MmMV'wowDK W kőrút sarok, Vesta-mozgó mellett

xn.u

PITRCíiFír MtKlLOS oki. gépészmérnök, autóspeclalisto

Si*ü és egészség

MÍÍBUTOR ALAP. 1885

LAPIDES
• ..

„PYRANIS"

K 
K 
K IROBMBEREJVDEZÉS

ÁHanúó buíorkiámiás egyszerű lakherenrtezésekhfli is

Hócipő szőrmével 200 ezer korona 
Sarkalás 10 ozor, talpalás 20 ezor. Sárcipőből hócipőt készít 
Vad6s« guminzem, Saerecsen-utca 50. Liszt Ferenc- tér és Nagymező-utca között.

Ne fűísfin mással
csak a legjobb porosz szénből préselt kb. 
7000 kai óriás R.G. azaz a közismert békebeli 

jrerMtettei

Kérje mindenütt?
Az ,R..G.‘ brikett a legértékesebb, legtakarékosabb 
fűtőanyag; szállításánál lopás nem fordulhat elöl 
Magyarország nagybani föclárusitója 

Haas K&roly Kereskeslelmfl ^í.
Budapest V, Akadémia-utca 6. Telefon 45—12

btft'fjat'niturök és antik tudorok

részletre is!

Angol bőrhutorok 
és ebédlöszékek 
kőnyolmes formák, csak jóminö- 

ségti kivitelben

L Kendi Antal
btfrbuicriparos

Budapest IV, Seinmolwois-ntoa >

MAGYAR FOI.OBIRTOKOSOK ÉS FOLDBERL0K 
KERCSKEOEkMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA 

BUDAPEST, VT. KERÜLET. TEREZ-KÖRUT 26;D. SZ. 
Gabona-, vetőmag-, műtrágya-, gyapjú-, mű
szaki-, mezogazdasagi gép-és nankosztály

Látszott. A védelem szikítiszilárdan állott, 
pedig különösen P " '
gólf lőtt. Az egyes gólok 
15 p. Csontos, 32 p. Priboj. 
ben Priboj percek alatt h; 
Csontos egyéni játékából 
gólját Kitti szerezte meg.

Fontosabb tréningmérkőz.ésck: Törekvés -TTC 
VAC--KTE 4:0, Iinsos- KAC 2:1 (0:0), BEA*' 
(1:0), 3TC-IRAK 4:1 (2:0).

Hatvanegy boxoló verekedett ti Kispetli Atlétikai Club 
országos juniorviadalán. amelynek eiőiiiérkőzcsei vasár
nap délután folytak le. A nagyszámú induló miatt az elő 
csatározások ma este fi órától folytatódnak a Kispest, 
Rossuth-léri polgári iskola 1oruaternaében.

honol olt, ahol a

Diana-sós KsoiPszesz
használata állandó

AU„víSSud,iln<o<s 1h,ó.?.if’2or níCRösz világon közismert, ás 
nnnt -ífájdalomcsillapító, bedörzsölő szer, száj- cs torokoblitő. Kockacukorra csep

pentve belső használatra is alkalmas
Kis üveg ára. » . 1(1.600 
Közép üveg ára . . 48.000 
^agy üveg ára . . 96.000 

Mindenütt kapható

sofffgriskolája
"V kj??r?’a5°,s okB'ti'súvnl és személyes vezetése mel
lett, J'idvétoli iroda: Erxsébet-körut 28. I. ia
lelefon: József 116—79. Kiképzés snjáf luxusautókon* 
műhelygyakorlattal. Mérsékelt tandíj, melv részltetek

ben is fizethető. Szakinnbolioknek engedmény 
Magánkiképzés is

A FORD-TEHERAUTÖ A Í-EC-GAZDASÁGOSABB!
Ara karosszériával, forgalmi adólva 83 és Vél millió korona 

A FOIlD-gyárak autorizált képviselője* 

HALTENBERGER VILMOS
Budapest VI, Nagym<aztf»utca 19 Telefoni 66—D*


