
Ára3000 korona

Előfizetési ár (C6nlc vidékre) egy negyed 
évre 38.000 kor.Egyes szám ára Ausztriában 
3000 osztrák kor. Jugoszláviában 4 dinár

KIADÓHIVATAL: JÓZS. 143-26. VASÁR
NAP ESTÉTŐL REGGELIG: JÓZS. 9-60

K/eRKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
VIII. KEK., RÖKK SZILARD-ÜTCA 19

SZERKESZTŐSÉGI TELEFONOK:
65 - 53, JÓZSEF 34-42

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
FELELŐS SZERKESZTŐ: LÁZÁR MIKLÓS

Budapest, 1S25 február 16. 7. számIV. évfolyam
iiini 1.11 ii■■ ■■mii mim nium imin

hatása alatt a SzinészszSvetség lemondott 
Beregi Oszkár s ma esti hang-

versenyét nem tarifa meg
Beregi ragaszkodik ffkilépéséhez, a melyet Bethlen, Rakovs^ky 

és a ffökapit&ny engedélyezett
Hegedős Syula lemond a SzfaiészszSvetség elnökségéről

lllovszkyval való egyetértésben igyekezni fog
nak a vasárnapi nap folyamán valamilyen 
formában megoldani a Beregi-koncert ügyét.

A Heggel munkatársa vasárnap este fölke
reste Beregi Oszkárt öccse lakásán. Beregi, aki 
már tudomással hirt az ellene folyó akcióról, a 
Sipőcznél megtartott ankétről s aki előtt az 
ébredő gyűlés eseményei s az ott széf osztásra 
került röpcédula tartalma, is ismeretes volt, a 
következőket mondotta:

— Engem ennek a koncertnek a megíarlÁ- 
/sára a Budapesti Színészek Szövetsége, tehát 
a huda pcAi egyeteme hívott mrg. é”
az o vendégük vagyát s

ennélfnevs teljesen az ö védelmük &!;> 
helyezem magam.

A Szinészszövctsdg meg van győződve arról, 
hogy engem sem haza fiatlansággal, sem egyéb 
becstelenséggel vádolni nem lehet,. Ezérí. is hí
vott meg engem, aki, mint. a. múltban, úgy a 
jelenben is a szövetségnek állandóan rendes 
tagja voltam és maradtam, Budapestre. S ezt a 
meghívást a kultuszminisztérium, a belügymi
nisztérium és az államrendőrség jóváhagyó
lag tudomásul is vette. Az előadáshoz a székes
főváros odaadta a Vigadót, igy tehát joggal 
Ili hetem, hogy a színészek egyetemén kívül az 
egész hivatalos Magyarország is szívesen lát 
Budapesten. Ezek után nem látom okát annak, 
hogy általam ismeretlen emberek fenyegetőd- 
z.ései elől megretiráljak. De ezenkívül is, elő
adást én még le nem mondtam s csak nem fo
gom éppen most blamáim azokat, akik engem 
ide vendégszerepelni meghívtak. Engem nem 
anyagi érdek bírt. arra, hogy külföldi mun
kásságomat megszakítsam. Lelki szükség volt 
az, hogy rövi időre hazajöjjek, szükségem van 
a magyar földre s mintahogy Anteus, amikor 
Hcracles a földhözvágta, anyjától, a földtől, 
Gaeá-tól uj erőre kapott, úgy akarok én uj 
erőre kapni a. hazámtól, mielőtt elmegyek az 
Óceánon túlra, hogy Amerikában is hirdethes
sem a magyar szó szépségét.

Ezalatt azonban a koncert ügyében
váratlan fordulat történt.

A színészszöve.tség képviselői ugyanis a vasár
napi nap folyamán úgyszólván megszakítás 
nélkül tovább folytatták a polgármesternél a 
szombati nap folyamán megindított tárgyalá
sokat, a fővárosba időközben visszaérkezett 
Hegedűs Gyula lakásán, amelyen végig részt- 
vcszt llovszky János is. Ezeknek a tárgya
lásoknak oredményoképen az értekezlet úgy 
határozott, hogy

a hangverseny megtartásáról az ellene, 
megnyilvánuló hangulat hatása alatt le
mond s az eddig megváltott jegyek árát 

visszatéríti.
A Heggel munkatársának

Hegedűs Gyula,
a. szinészszöveteég elnöke, a vasárnapi tárgya
lások előzményeiről, valamint azoknak végső 
orodinényérőJ a következőket mondotta:

— Vasárnap reggel érkeztem li>.za Győrből 
s csak ekkor értesültem a. távoljétemben tör
téntekről. Amikor a gzlnészszövétség elnöki ta- 
aiácsa. ennek az előadásnak megtartását elha
tározta, agy gondoltuk, hogy Beregi Oszkár 
fölkpétiének semmi akadálya nem lehet, Mivel

Hozsánna
a Legédesebbnek!
Ennek a kormányzatnak, ennek az úgy

nevezett szellemnek, ennek a mostani ember
iskolának súlyos maleurja van: az a fatális 
véletlen, hogy ezekre a reakciótól meg
szállott esztendőkre esnek a, mindenségen 
átsugárzó magyar Bolygók százesztendős 
ünnepei. Madách, Vörösmarty, Petőfi, 
Jókai... Jaj, szabadságnak, teremtésnek, 
igazságnak, emberségnek sírásói, a vissza
sütő Fények, Világosságok alatt beteg kép
pel takarjátok el kezetekkel a szemeiteket, 
úgy dőltök az ásótok nyelére. Rettentő kínos 
órák! ünnepelni kell. A városházán ki-> 
metszik Petőfi kötetéből a leggyulladtabb 
szerelmi vallomásokat, amelyek a Szabad
sághoz szólónak — és elrendelik a Rákóczi
ul lámpások nemzetiszin pislogását. A re- 
trogr.ad politikai klubból; ablakaiba oda 
:> ■••(?!ik egy • ! re a diszkrét kivilágiiá.st, 
Petőfiért... és most majd alkalmasint Jó
kaiért is. Szegény urak, bizony kényelmet
len kis helyzetek. A Muzeum lépcsőjén a 
jogegyenlőséget, szabad sajtót, testvériséget, 
közteherviselést hirdető, a szabadság már
ciusának napfényében ujj'ongó Petőfi, 
Jókai és a mai undok mentalitás, a bezárt 
Muzeum, a. bezárt. Opera, bugaci horizont, 
nosztalgia a középkorba. Szerencsére csak 
egy-egy rövid nap a Halhatatlanok ünnepe, 
másnapra már elsimulhat az orcátokon a 
grimasz. Állam, hatóság, Petöíiisták, Kis- 
faludiisták, minden iskolák nagyfejei, szó
nokai, nevelői, vergődjön egy kicsit megint 
az eszetek, hogy kapcsoljátok át a magatok 
világitó telepébe Jókai fényességét is, 
Jókaiét, a rebellisét; Jókaiét, a reformátu
sét; Jókaiét, a liberálisét; Jókaiét, a de
mokratáét; Jókaiét, a rajongó, önfeláldozó, 
tiszta, nagylelkű, angyalian jóságos férfl- 

' ideálok költőjét! Hogy fogjátok Jókait, a 
magyar nábobot kifosztani; hogy fogjátok 
ti, a szomorú napok lovagjai, a jövő század 
regényét véres könyvvé lopocskolni, janicsá
rok végnapjait élők, gazdag szegények, tö
rök világ amnesztiás hősei Magyarországon... 
mindegy! Mindegy az a legemelkc’dettebb 
Nimhusok közt lebegő délibábos Léleknek. 
Mindegy neki, aki a borsón is szépet álmodott. 
Mindegy, az minékünk is, az ö boldogtalan 
és boldog népének, istenadta hivő, reménylő, 
álmodó, soha le nem égetlíotő, mélységes 
vizekből üdülő, égimádó virágos lelkűnknek. 
A mi nemes tartalékunk, az ártatlan 'jó gyer
mekek, antiquariumból, kölcsönköny.vtárból 
ós egymástól, szegénytől a szegényebb', meg
szerzi Jókait és olvasni fogja kurzuson ós 
minden politikai divatokon túl és gyönyör
ködnek és szépülni és javulni fognak a 
jövendő Jövendőkben. Mi pedig a mi 
Jókainkért, a mi Legédesehbiinkért, örök 
magyar hitünk csillagát gyújtjuk ki a lel
künk lomnici csúcsa fölött

(A Heggel munkatársától.) Ma. estére hir
dette a Budapesti Színészek Szövetsége Beregi 
Oszkár hangversenyét a Vigadóban, amelyen 
a Bécsben éló magyar színművész, ötévi távol
iét után először szólóit volna a magyar kö
zönséghez. Beregi Oszkári. aki szombaton meg 
is érkezett. Budapestre, hogy elegei tegyen 
annak a meghívásnak, anmlyet a Színész
szövetség elnöki tanácsa egyhangúlag határo
zott cl- a szélsőjobboldali sajtó

valóságos pergőt őzzel fogadta
1

f. egy <zei suliiul emlékezetébe ulózte az Éb < i<> 
Magyarok Egyesületén k íz: . i ö •<) ;;éi, 
hogy Beregi Oszkár a komin * 1 >’> •' '/ itnH j.ryi 
banui ltotl ni yfelelő magatartást. Ezek az or 
gánumok kíméletlen támadásaikban ama gya- 
nujoknak is hangot adtak, hogy Beregi Ősz. 
kár. aki egy évtizeden keresztül volt ünnepelt 
sztárja a Nemzeti Színháznak, a jótékonyság 
orvé alatt akar ezen a koncerten keresztül 
véglegesen visszasurranni a magyar szín
padra. Az Ébredő Magyarok Egyesületének 
vasárnapi vigadóbeli nagygyűlésen százával 
<x,/fogattak röpcédulákat, amelyen a keresz
tény magyar ifjúság közli az olvasóval, hogy

.hétfőn este '?7-kor a Vigadó bejáratánál 
ünnepélyesen szándékozik fogadni Beregi 

Berger Oszkárt**.
Fölkéri a keresztény egyetemi ifjúság a haj
társakat. hogy miután a fogadtatást „rend
kívüli szivelyességgelk akarja megrendezni, 
lehetőleg mindenki ott legyen! Egyszóval a 
vasárnapi esti órákban kétségtelenné vált, 
hogy az estély megtartását az Ébredő Magya
rok Egyesülete és az egyetemi ifjúságnak az a 
récz.e, amely a, plakátot aláírta és kibocsátotta, 
minden eszközzel megszándékozik akadályozni. 
A vasárnapi eseményeket megelőzőleg azon
ban már szombaton délben a Városházán is 
foglalkoztak a Beregi-üggyel, amennyiben 
Sipöcz Jenő polgármester magához kérette 
dr. Molnár Dezsőt, a Budapesti Színészek Szö
vetségének ügyvezető igazgatóját, továbbá 
Márffy József főtitkárt, hogy velük a szélső
jobboldali sajtó állásfoglalásának nyomón 
keletkezett mozgalom esetleges következ
ményeiért tárgyaljon. Ezen az értekezleten^ 
anP-lyen az említetteken kívül, az egyetemi 
ifjúság óhajainak képviseletében lllovszky Já
nos bizottsági tag, a hangvorneny és előadási 
f-zakosztóly referense jelent, meg.

Sipöcz polgár mester arra akarta rávenni 
a Szi néBzszö vétség képviselőit, hogy a 
hangverseny megtartásáról mondjanak le.

A szövetség képviselői azonban arra való hi
vatkozással, hogy a koncert előkészületei a 
szövetségnek már eddig is tetemes kiadásokat 
okoztak, de meg különben sem látják indokolt
nak a hangverseny elhalasztását, a polgár
mesternek ezt, az ajánlatát nem fogadták el. 
lllovszky városatya erre a Szinészszövotsóg 
képviselőinek nem kis meglepetésére fölaján
lotta,

hogy az egyetemi ifjúság ezeket a költsé
geket majd megtéríti a. szövetségnek.

kárpótlásul pedig ö majd a tavasz folyamán 
rendez a szövetségnek egy Blaha Lujza-elő
adást. Miután a Szinészszövotség kiküldöttei 
őzt az ajánlatot sem fogadták el, az értekezlet 
azzal oszlott széf, hogy a szövetség képviselői



azonban <i történtek azt mutatják, hogy egye* 
politikát kevernek olyan dolgokba ame

lyeknek politikához semmi közük, attól tartok, 
hogy az előadás nem lenne zavartalanul meg
tartható.

\ várható nagyarányú tüntetést pedig el 
akarjuk kerülni.

ÍAí W lehel, nem szabad hadakozni ebben az 
országban; ennek az országnak békére, nyu
galomra, van szüksége.

Az előadás különben sem lenne megtart
ható. mert Beregi Oszkár berekedt s így 
egészségi állapota sem engedi meg, hogy 

föllépjen.
Ami azt ;> hí reszt elést illeti hogy én <r Szi- 

nószszövetséf) elnöki tisztségéről lemondtam: ez 
iga-.. Hete fáradtam ezekbe a küz.delme'kbe, ez 
az oka távozásomnak.

.1 Heggel munkatársa közölte Beregi Oszkár
ral Hegedűs Gyű!:; e nyilatkozatát, aki c nyi
latkozatra a következő meglepő kijelentéssel 
szolgált:

— .Vem nagyol: bereked re. Teljesen egészsé
ges vagyok, o magam, részéről semmi okot nem 
látok árra, hogy clöodásomal ne tartsam meg. 
Hogy álláspontomat megvilágítsam, kijelen
tem: ha néni jótékonyáéin előadásról lett volna 
fzó, az előadás elmaradása cselén pörf indítót- 
lám volna f öllépt i dl jómért.

Hogy az előadásom elmarad-e vagy sem. 
azt ezidő szerint nem tudom megmondani. 
Nekem elhatározott szándékom, begy meg- 

t altom.
Ha azonban a Szinészszövetség, mii'’ a terve
zett előadó-est íei’dvzője. agy intézkedik, hogy 
az előadás elmaradjon, abban a; esetben. nem 
ieheAek egyebei mini hogy alkalmazkodom a 
Szinészszöcelség rendelkezéséhez.

.1 Heggel munkalúrsu, hogy e kér ell ?nbét ?s 
nyilatkozni után véglegesen tisztázza a hely
zetet; a késő éjjeli órákban közölt•• B*r *g' nyi
latkozatát liegedii'.-el és megkérdezi. • őt. 
hogy ezek után megtartja-e a Szinészszöeeiség 
Hévégi hunyt ersenyéi. vagy nem. 11,‘godüs 
Gyula, e kérdésünkre a következőkből vá
laszolt :

— Az előadást nem tartjuk meg.
.Vem adhatom beleegyezésemet ahhoz, hogy a 
S zínes üsző vétség égiszé aluli rendezzünk olyan 
előadást, amely előreláthatóan botrányokkal 
járna.

Skandalumokhoz nem járulok hozzá.
A Reggel munkatársa végül ké»-<l<?s( intézeti 

lilovszky János
a á rosíií yáiioz. is. aki a Szinészszövctség elnök
ségével folytatott tárgyalásokon az egyetemi 
ifjúság képviseletében veti részt s aki kérdé
seinkre a. következő választ adta:

— Mini, a népszínházi nyugdi jiutézet al- 
clnökc és min1 a színészei IhztelŐje és barátja, 
a magam részéröl mindent elkövettem. hogy 
Heycgl. Oszkár föllépésénél.- ügye ne fejlődjön 
oly irányban, amely káros tudással lenne akár 
a i'ziumiirészelre. akár a közönségre.

akár a főváros rendje e.
Az ügyben szereplők a legnehezebb hely 

teleket is kitünően fogtál' föl és az ügy tovább
fejlődésének' előre nem /álható,

de nagyon komoly következményekkel is 
járható szituációit bölcsen oldották meg.

Ennek lefolyásúban. bár kö.z\ ih ti i eszem van. 
de a. helyset tisztázásának megoldásál teljes 
mértékben ál kell hárítanom a szinészszövet- 
régre és a magyar ifjúságra.

Egyed Zoltán.
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Haboskávé
vagy

habos csokoládé
vagy

tea, vaj, egy zsemlye, 
egy tojás

(utóbbi helyett jam vagy méz) 

tízezer koronáért 
kapható a
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Az egységespártt kisgazdák 
titkos értekezleten elégedettenkednek a kor- 

Hiánnyal és Mayer Jánossal
Követelik a 16 pontot és a titkosságot

(.1 Heggel tudósítójától.) Nagyatádi Szabó 
halála óta alig hallani valamit a kisgazdák
ról, még Mayer János sem sokat foglalkozott 
velük o héten elmondott expozéjában. Ez moz- 
ditotta meg az egységes párt egykori kő
szikláit, a csizmás kormánypár íifrakeiof.

amely a mull szerdán már a második tit
kos értekezletet tartotta.

Ezeken a értekezleteken rendre megtolgyaüu.k 
mindazt, amivel elégedetlenek és amin siirgo; 
sen változtatni .szeretnének. A kisgazdák ni 
elég edd len kod é.-éről s a titkos éri ekozlefoikrol 
egyik kisgazda képviselő a kövokező informá
ciót adta A Heggel munkálórsám<;•

- .A kisgazdák elégedetlensége, a kormány
párton belül nem írj dolog. Való az, hogy

a kisgazda frakció csizmás tagjai bizal mas 
értekezleten vitatták meg a számukra több 
okból lehetet lennek látszó helyzetet el
határozásaikat közöltek Mayer .János fém - 

m i vei és ü gy i miniszterrel.
\ kisgazdák egyik képviselőtársuk laká

sán a legnagyobb titokban több ülé.-.l. Laiíot- 
hik. amely 'n mr'.’állapitoltók, hogy e, aggatod', 
halála óta. teljesen el veszteitek, a párton belül 
a súlyukat. Szerintük az ismeretes Ki pop< 
fokozatos na gcalósilása terén, nem lóriéul 
semmi. Legföképeu pedig abba, nem akarna’; 
belemenni, hogy eredeti demukrankus pro
gramiak sarkalatos tételet. elsikkadjanak. 
Vonatkozik pedig ez arra, hogy a kisgazaak a 
választójog titkosságát egész nyíltan cs sza
badon akarják követelni. A kisgazdák ta/u'.ci- 
kozá-tuk serén arra a megállni)'-da< a jutot
tak, hogy

az Agricola részvénytársaság elbocsátott igazgatóit

(J Reggel tudósítójától.) lto.-.,-.zu idő óta. fo
lyik eljárás a rendőrségen az Agricola rt. két 
elbocsátott igazgatója ellen. Szombaton dél
előtt. elövezdési paranccsal behozták a. főkapi- 
iányságra a följelentett' két. igazgatót, Cruder 
Vincét és Madarassy Endrét. Az igazgatókai 
olyan deteklivszobábaii helyezték el, amelyben 
pamlag áll és off detcklivek, őrizete mellett töl
tői ték az éjszakát. A két igazgató elleni l'ölje- 
lontésnek hosszú előzményei vannak. Az Agri
cola már december G-án közgyűlési hivoll 
egybe * Cruder Vinc/’t és Madarassy Endréi 
suíyos vi.s>z;iel.,'-e]< miatt m. .í- szbettek és biiu 
vádi fűljek ülést tettek ellenük. Ezután az egész, 
igazgatóság lemondott s itt állóit a részvény
társaság Fényesen berendezett irodahelyiségek
kel. tisztviselőkkel, vezetőség és igazgatóság 
nélkül. A tisztviselők clszéledtek, az Agricola 
Széchenyi-utcai irodáiban csupán egy hivatal 
szolga lartózkodotí, aki a hozzáforduló pana
szosoknak, érdeklődő károsultaknak egyéb föl 
világositást adni nem tudóit. <vsnk azt. hogy 
két hónap óta ö sem kopott fizetési. Február 
1l-?n est/' a főkapitányság központi ügyeletén 
11' földbirtokos nevében dr. Kazay László) ügy
véd sürgős följelentés! lett Cruder Vince és 
Madarassal Endre, eoll, igazgatók ellen. Kél, nap 
múlva D< rakó Dezső, az ál la fvánár pénztár ne
vében különböző knkoricaszállitásokból eredő 
visszaélések, elmén tett följelentést. \ pana
szosok szerint a kél igazgató több százmillió) 
koronát rlsikkaszlolI. a földbirtokosok teljes 
kára pedig eléri, az egy miHtóirdol. A vidékről 
Budapestre érkezett károsultak Ilditeken hiába 
várták a főkapitányságra Cruder Vincét és

Valódi estist

evőkészletek
gyiinrilcsínríók, kúvóc- teaszervizok, liilcíik, likőr- 
Kószletok minden célra és nagyságban, eredeti u'rtri 
,irbf’" SctaHnw'Md Imre
IV, llécsl-iitcn 5. szám, Bécsi-és Ucúk Forenc.iitca sarok

KaM Olao.
művészt könyvkötészete

Vállalja egyc» és egész könyvtárak beköté
sét a legizléücscbb kivitelben,

Mai posta-utca 7-9, sx. alatt 

mozgalmai indítanak az egész régi Nagy
atádi-frakció kiválása érdekében, amely 
ekként újból súlyhoz jutna és koalíció for
májában működhetnék együtt Bethlen 

István egységes pártjával.
A továbbiak során elhatározták, hogy 

addig is követelik a Ki pont megvalósítói alt és 
teljes é- pvessziótól ment, szabadkezet követel
nek a maguk számára u. titkosság kérdésében. 
Számítanak arra, hogy a légi nagyatádit fa 
iiadrágosok is csal lakoznak hozzájuk, mer* 
azoknak még annyi suly uk sincsen a pártban, 
mint a csizmásoknak. A titkos kisgazda 
értekezletek után a legnagyobb meglepetést 
Mayer Jánost érte,

akit nagyon energikusan szólítottak Fők 
hogy álljon az, élükre, különben m»s vez.” 

után néznek.
Mayer mindenképon igyekszik megnyugtat ni 
az elégedetlenkedőket, de nehéz a. helyzete, 
mert a kisgazdák a kerületeikben nem tud 
ják a, titkos választójog és a demokrácia föl
adását, megindokol ni.

A kisgazdák elegedet h űségének és mozgal
mának az adta meg a. lökést, hogy ioiismerlék. 
hogy a lilkosság sorsa a parlament, mai erő- 
megoszlása, melleit éppen az egykori, Nagy
id óali-csoport állás foglalásától függ. Az ehhez 
iariozó U5—30 szavazat dönti el, hogy milyen 
legyen a választójog Magyarországon. Az 
obh ,i i < jlö erői akarják most a kisgazdák föl
használni a maguk előnyé re vagy — és ez a 
valószínűbb cg'/ ki- megegyezésre.

Mayer János egyébként- a mozgalomról ma 
referál a miniszterelnöknek.

Maii<irass.\- Endrét, akiknek a sfceúíbe&itéeeL 
meg kellett volna jelenniük.

Ezért <> rendőrség szombat este Cruder 
Vincét és Madarnssy Endrét őrizetbe vette.

Letartóztatásukról vasárnap kellett, volna dön
teni, de erről nem hozlak határozatot a főka
pitányságon, buncm az eddig fölvett, jegyző
könyveket átküldték az ügyészségre s a rend
őrség most az ügyészségtől 'ár döntést a bűn
ügy további Folyt.-tár,ára. Ma fogja a soros 
iigyé'-z a rendőr-.ég aktáit át tanulmányozni. 
Szombaton I;ülíinln-u a rendőr ■gcii nagy iz 
giiímal okozó, fíílíii'>é>t kellő esemény történi 
ebben az ügyben. \ károsultak nevében dr. 
Kazay László ügyvéd. ..ki évek óta éles krili 
kát gyakorol a rendőr.,cg működése fölött, meg
jelent. dr. Marinocicli Jenő főkapitánynál ér. 
ter.icdelm.'.s beadványt adóit al, amelyben arra 
kéri a főkapitányt, hogy a bíinü^y nyomozása’ 
gyorsabb eljárás végeit szignálják át egy má
sik osztályra és részletes indokolással kéri a 
két. igazgató letartóztatását.
'..../d■ WWRTW—

Sráí és egészség 
honol ott, ahol a 

fíiana-sósborszesz 
használata állandót

Ez n csodálatos hnziszor az osész világon közismert és 
'’lforjodt, mint kitűnő Imlntm PijdiilonivKillapitó, be- 
dörztJölő sxor, száj- én loroköbiilő. Kockacukorra csep

pentve belső linszm'tli.'frn is alkalmas 
líis üveg ára . . . lfi.HOO K 
Jiözép üveg ára » • Í8.000 K
ÓVagy üveg ára . « üli.000 K 

Mindenütt kapható
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Hladis-Dobernig Józsefet 
erőszakkal, hosszas dulakodás után, fogták el a cseh 
követség épületében a főkapitányság politikai osztályá

nak tisztviselői
Hogyan történt a cseh követségre szökött kém elszállítása

(A Reggel tudósítójától.) Hladis-Dobernig 
József, aki az elmúlt bélen szökött, be a cseh 
követség Akadémia'uteái épületébe, szómba', 
délután óta újra a Margit-köruti katonai fog
ház lakója. A Margil-körutra való szállítása 
azonban' nem történt olyan simán és egy
szerűen, mint ahogyan a vasárnapi reggeli 
lapok azt megírták. Szombaton délelőtt, a kül- 
ügyniinászteriumban tanácskozásra i>lí össze. 
Kánya Kálmán meghatalmazott miniszter, //r- 
tényi Imre dr. főkapitányhelyettes, a politikai 
osztály vezetője, valamint Vavrecka Hugó, a 
budapesti cseh követ. A prágai külügyminisz
térium utasítást. küldött Budapestre, hogy a 
szökevényt adják ál a magyar hatóságoknak. 
A szombat délelőtti tárgyalásnak ezek után 
az lett az eredménye, hogy a cseh követség 
nem gördített akadályt az elé. hogy a követség 
épületében a magyar hatóságok újra elfog jók 
Hladis-Dobernig Józsefet. Szombaton délután 

órakor egy csukott, fekete automobil for
dult be a Zoltán-ufcába. A piros-fehér-zöld 
jelzésű rendőri autó a követség közelében 
állott meg. A hivatalos óra elmull. felek már 
nem tartózkodtak a követség irodáikul. ílc- 
tényi Imre főkapitány-helyei les. Schwctnif zer 
József dr. rendőrkapitány, Zdeborszky Oszkár 
detektivfölügyelő, valamint Habos János és 
fiain Péter dctektivföl ügyelők fölsiettek a 
második emeletre és valóban

a cseh követség tisztviselői teljes semleges* 
seggei viseltettek.

Elsőnek Hclcnyi főkapifányhelyctt ”s nyitott 
be abba. a szobába, ahol Hladis-Dobernig 
József tartózkodott, mögötte tettre készen a 
két detektivföl ügyelő. Amint a. főkapitány
helyettes a. szobába belépett. Tlladis-Dobernig 
József fölugrott a divángról. leejtette kezéből 
azt a könyvet, amelyből éppen olvasol!, mer! 
Hetényi fökcpltányhelyetlvs magyarul szólt rá:

_  A törvény nevében letartóztatom.

■ G B JT jf

visszakivánták a középkort
Ulain és Zsirkai e8ág®«8®tSen®5« az ewrépaO civilizálva!

Viharosan tüntettek Beregi Oszkár eílen
(A Reggel tudósítójától.) Az /Jmr \a-;arnap 

délelőtt nagygyűlést tarlót! a kifitadó nagyter
mében. Budai Dezső elnöki megnyitójában azi 
mondotta, hogy az ébredők uo-t mélyen szántét 
ekével járják az országot. Fiain Ferenc azzal 
kezdte beszédét, hogy az elmúlt betekben 
egy zsidó almanach jelent meg a numerus 
clausus ellen. Ulain szemelvényeket olvas föl 
az almanachból. Egy volt államtitkár — úgy
mond — a könyvben élesen állást, foglal a 
numerus clausus törvénye ellen és azt a ma
gyar kultúra szégyenének tartja. (Közbekiál
tások: Nevei ké’-űnk!) Megmondom, ha kí
vánják — válaszolt Ulain. — Beck Lajos volt, 
államtitkár az illető. A hallgatóság erre hosz- 
szas zajongásban tört ki és percekig abcugoltu 
Beck Lajost.

Az izzó hangulatban n pódiumon iilö Szé
kely Vladimír rendőrfőtanácsos figyelmez
teti Ulaint, hogy hagyja abba a politizálást.

A rendőrtisztvisolő figyelmeztetésére újra ki
tört a zaj és Ulain csa-k percek múlva foly
tathatta beszédét. Én nem politizálok úgy
mond —, hanem társadalmi szempontból fog
lalkozom a numerus clausussal. Itt van pél
dául az almanachban Fenyő Miksa cikke (gú
nyos közbekiáltások mindenfelől: A Miksa!) 
Itt van azután a könyv 34-ik oldalán — foly
tatta Ulain — egy magyar Író, Pakols József 
(zajos abcugolás). Krisztus korbáccsal űzte ki

„A DÁMA“
VÁCI-UTCA 19

Kalap-, ruha-, fehórnemükészitő tanfolyam 
Tisztviselőknek esti tanfolyam 

Kalap-, fehérnemüujdonságok

Ugyanekkor Hladis-Dobernig József éktelen 
kiáltozásba fogott. Hangosan ordítozott, cseh 
nyelven segítséget kérve:

— Pomoc. pomoc!
A két detektivfölügyelö odalépett hozzá, 

csöndre intette, őt, karonfogták, hogy levezes
sék az épületből. Ekkor azonban váratlan dolog 
történt. Hladis-Dobernig József sápadt orca 
hirtelen kivörösödöti,

kirántotta magát, a detektívek karjaiból, 
ordítozott, dühiingeni kezdett, birkózott, 

nem akarta elhagyni a szobát.
ff étén yi főkapitány helyettes parancsára szíjjal 
összekötözték a kézéi, karonfogták és lassan 
vezették le a. lépcsőn, mert minduntalan ki 
akarta magát szabadítani a detektívek közül, 
többször a földre vetette magát s állandóan 
csehül kiáltozott, úgy hogy amire az utcára 
értek, az Akadémia-utca környékéről

a kiváncsiak nagy serege gyűlt a követség 
épülete elé.

A Reggel munkatársának egy véletlen szem
tanú, aki végignézte az utcán folytatódó jele
netei, elmondotta, hogy

Hladis-Dobernig József még az utcán is 
hangos botrányt, csapott, irtózatos erőfeszí
téseket tett, hogy kiszabadítsa magát a 

rendőrt iszi v iselők kezéből.
A rendőri bizottság tagjai ITIadis-Dobemiggel 
a Zoltán-nteába siettek, beültették őt a rendőri 
autóba és úgy vitték a Margit-köruti katonai 
fogházba. flladis-Dobernig most mindenekelőtt 
kitölti a rárótt kéthavi büntetést. Közben azon
ban a katonai hatóságok föltétlenül lefolytat
ják. ellene a kémkedési, ügyben az eljárást. 
meri, megállapították róla, hogy cseh rendőr- 
tanácsos roll, nagyon gyakran jött Budapestre. 
és összekötielésben állott egy őrmesterrel és 
feleségével, akiknek segítségével kémkedett.

a ku fúrókat. Pakols ellenben a numerus 
clausus híveit akarja korbáccsal . kikergetni. 
Hl van azután a nagy tudós Vámbéri Rusztem. 
(Közbekiáltások minden oldalról: a faj
magyar!) Ulain a viharzó közbekiáltásoktól 
nem tudta tovább folytatni a könyv ismerte
téséi. es azt. ajánlotta, hogy vegyék azt meg a 
bajtársak és olvassák cl. Erre a tanácsadásra 
ismét szenvedélyes ellentmondások hangzottak 
minden oldalról: Ne vegyék, meg! Ilyet, ne 
olvassunk! Ulain azután azt mondotta, hogy 
ez a famózus könyv a legborzalmasabb izgatás 
a kereszténység ellen. Azután folyton meg- 
migujuló közbekiáltásoktól kisérve, fölolvasta 
már sokszor ismertetett statisztikai adatait a. 
zsidóság 4!) esztendős térhódításáról, majd 
pedig egy erőteljes gesztussal a jelenlevő höl
gyekhez fordult.

— Az ég szerelmére — mondotta —, miért 
hoznak önök gyermekeket a világra? Hi

szen nem lesz elhelyezkedésük!
Majd a kultúráról beszélt és azt kiáltotta bele 
a tömegbe:

Vissza a középkorba!
Én tudom, mi a kultúra. Ha végimegyek a 
Gerbaud előtt, az autók sorfalába ütközöm. 
A Nemzeti. Kaszinó előtt, állandóan öt-hat autó 
áll. Ez a kultúra? Mi ostobák vagyunk. 
(Közbekiáltások: De még milyenek!) Mit, bá
nom én, ha még olyan becsületes is minden 
zsidó — kiabálja Ulain szinte magából kikelve 
és dühösen csapkodja ökleivel az asztalt. —

Nekünk van itt jogunk élni. A nagy tömeg, 
hét és félmillió magyar, itt áll a hátunk mö
gött — fejezte be beszédét Ulain, amire a hall
gatóság csatán óul percekéig éltette Héijast, 
aki ugyan jelen sem volt, a gyűlésen.

Zsirkay János, persze, szintén nincs meg
elégedve az európai civilizációval

és azt mondja, össze kell, itt törni, minden gépet, 
amely nem ad jobblétei a keresztény tömegek
nek. Eckhardt Tibor rövid beszéde után hatá
rozati javaslatot terjeszt elő, amelyben ki
mondja, hogy a főváros keresztény népe meg
ingathatatlanul ragaszkodik a numerus elán- 
sashoz, követeli ezzel kapcsolatosan a zsidó
ságmik nemzeti kisebbséggé való nyílvánitá 
sát, továbbá a numerus claususnak az egész 
gazdasági életre való kiterjesztését. A tömeg 
megtapsolta a fölül vásott határozati javasla
tot, majd a gyűlés végével a dalárda a Him
nuszba kezdett bele és eközben a karzatokról 
fehér röpcédulák özönét zúdították le a. te
rembe. A Slaslium-nyomda szignál lírájával el
látott nyomtatványok a. következő sorokat tar
talmazták:

Méff&n, február* faó 16-din este
7 óv>afze>T* a freipesztény sr.agyar 

stfsf *»iinnej9éíyesentf fogadja.
a Utgadó befávafántil Btpegi Bepgep 

OsEbdz*t.

Igen ünnepélyes 
fogadtatás teszi!

begyetek ott mindannyian,
A karzatról lekiáltott egy- stentori hang:
Bajtársak. fogadjuk szívesen Beregi Osz

kárt! Mindnyájan ott legyetek!
Ezután a teremben levő tömeg Beregi folyto
nos abcugolása és szidalmazása közijén tódult 
ki és a tömeg láttára a déli korzó riadtan osz
lott szel. A nagyszámban kivonult rendőr
legénység azonban szétoszlatta a tömeget 
anélkül, hogy nagyobb rendzavarás történt 
volna.

A prágai rendőrség meg- 
al<adályozta a kommunisták 

vasárnapi tüntetését
Prága, február 15.

(A Reggel tudósitójának telefon jelentése.) 
A rendőrség tilalma ellenére u kommunisták 
ma ismét, tüntetésre készültek. Többezer kom
munista gyülekezett az utcákon, hogy demon
stráljon a rendőrség’ ellen a mull, heti tünteté
sen tanúsított eljárású miatt. A mai fölvonu
lási azonban a nagy rendőri és csendőri ké
szültség már csirájában elfojtotta. A rendőr
ség .16 embert letartóztatott, de fegyverhasz
nálatra scholsem került sor.

■mmk . .............................................

Paris, február 15.
Tokióból érkezeti lap.ielontcs szerint ott és 

Haséiban erős földlökést érezteli. Kár nem tör
tént.

A francia bányamunkások 
gyűjtést indítottak a dortmundi 

katasztrófa áldozatai javára
Paris, február 15.

(A Reggel tudósítójának távirata.) A fra> 
cia bányamunkások szövetsége a dortmund 
bányaszerencsétlenség áldozatai javára gyüj. 
tésf. indított.
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Klebelsberg leépíti a magyar Kultúrát
Belgrádban megnyíljál!, 

Budapesten bezárják az Operát
(A Reggel munkatársától.) Tragikus véletlen, 

hogy éppen, amikor a belgrádi uj opera elké
szült, akkor csukják be a magyart. Aki nem 
érzi, hogy mi ebben a tragikum, annak' lilába 
magyarázzuk. A trianoni mii végleges elisme
rése, a csonkaságban való megnyugvás — dmott 
pedig az uj szerb kultúra első bástyájának bok
rétaünnepe. Itt hivatalos bevallása annak, hogy 
akarjuk a Balkánt, akarjuk kultúránk leépíté
sét, akarunk inferiorisak lenni, búr a költség
vetés ezer fölösleges tétele bizonyítja, hogy 
maradhatnánk Európában és maradhatnánk fö
lényesek. Gyieva. és kényelmes vállvonogatás: 
csonka ország vagyunk, tehát, pusztuljon, ami
nek a megtartásához erőfeszítés kellene. A ri
deg politika és a passzív lehetségtelenség alibi
igazolása: legyőzött ország vagyunk, tehát; nem 
vagyunk felelősek semmiért. Tegnapelőtt a 
Nemzeti Múzeumot zárták be, tegnap az Operát. 

Nrincs jobb jövő, amelybe, értékeinket átmenteni 
kellene és a szanálás vegén rémlik a. rongyos 
kis Magyarország, amelyben nincs más. cso/c 
parawí és politikus.

Az opera nem üzlet, nem üzem, sőt nem is 
egyszerű szinház. Üzem a vasút, a gyár, az 
állami birtok s ha. azok nem bizonyulnak jó 
üzletnek, magánkézre kel! őket adni. De az 
opera a magyar zenekultúra alapvezetö intéz
ménye. Ila opera nincs, akkor a. zenei főisko
lák jórészben fölöslegessé válnak, a magyar 
zene művelőinek megélhetési és érvényesülési 
lehetőségei nyolcvau percentben elvesznek, 
mert nemcsak a szinház, hanem a, filharmónia, 
az orcheszfrális zenekultúra is benne foglalta
tik az operában. Műveltségűnk Jegföltünőbb 
mutatója az Opera, amit az idegen először vesz 
észre. Aki kulturember itt volt, az .meglepetve, 
és irántunk uj véleményre áthangolva vette 
észre Operánkat, amely jó, nívós — egyszer 
emelkedő, másszor stagnáló, de mindig olyan, 
hogy a legkényesebb külföldi is otthon érzi 
magát benne. Van egy pár előadása, amely
nél különbet Becs sem produkál, vannak gyön
gébb előadásai, vannak elhanyagolt, leromlott 
előadásai, de egy 50—60 darabból álló nagy 
műsort a bécsi opera sem tud egységes nívón 
tartani, pedig ott 4—5-szörös fizetéssel honorál
ják a művészeket, a mi kitűnő embereink fize
téséhez képest. Lehetnek belső, adminisztrációs 
zavarok, de küzdeni kell szegénységgel, rossz
indulattal és müvcletlcnséggel és egy olyan 
zenei közvéleménnyel, amely szeretet nélkül, 
hibára, vadászó snobizmussal konstatálja na
ponként, hogy a mi Operánk visszamaradt a. 
legmagasabb amerikai igények mögött. És 
mégis jót produkál az Opera é.s a szó teljes 
értelmében nyomorogva dolgozik, hogy amit 
régi, termékeny generációk alkottak, az meg
tartassák a magyar jövő számára. De mondjuk, 
hogy most, ziláltabb és alacsonyabb színvonala 
ux Opera, mondjuk, hogy semmiből, eszközök 
nélkül, nyomorogva más vezetők csodát tudná
nak produkálni. Hát akkor sem az a kérdés 
most, hogy ki az igazgató, hanem az, hogy 
meg kell menteni az intézményt, ismét mű
ködőképessé (enni. konszolidálni, pénzzel 
icndbcnozni az apparátust. Megmenteni az, 
Operál, sem Strauss Kiebárd, sem Toseanini 
nem lenne képes, ezt egyedül a pénzügyminisz
ter leheti meg és meg kell lennie.

Hétbe adui nem lehel az Operái. A világ 
egyik első operája, az idegenforgalom óljába 
helyezett bécsi opera háromszoros helyárak
kal. kétszeres befogadóképességgel a mi Ope
ránk deficitjein k többszörösét produkálja. 
Ahol a magánvállalkozó megél egy opera hasz
nából, ott. baj van az operával, ott a. művészi 
színvonal siralmas. Vagy az állam vagy mecé
nások társasága f’ödözi a komoly kultúráin 
operák elkerülhetetlen deficitjét. A mi 
Operánk külön tragédiája, hogy kicsi, fél- 
annyi ember fér el benne, mint a bécsiben, ke
vesebb, mint a Vígszínházban és helyárai néni 
magasabbak, mint a többi színházak helyárai. 
De a. föltétlenül szükséges magánszemélyzeten 
kívül nagy és művészi zene- é* énekkart kell 
eltartania és a. csupa nagy kiállítású gazdag 
műsor költségeit viselnie. Vagy őrüli vagy 
rosszhiszemű spekuláns az, aki haszon remé
nyében bérbe veszi az Operát és a hozzánem- 
értés példaképe, aki a bérbeadási követeli.

Léiszámapasztás? Igen, az, Operában vannak 
nélkíilözbető tagok. El lehet bocsátani egy 
csomó fiatalembert, de akkor még mindig alig 
spóroltak valamit a. 100—200 koronás gázsik
kal. El lehet bocsátani nagy fizetéses tagot is, 
el kell bocsátani, illetve nyugdijaim a zene 
és énekkar egy részét, de érezhető spórolási 
igy sem érhetnek el. Papíron lehet olyan 
opera, amelynél', csak primadonnái vannak, 
de előadást tartani, ilyen operában vem lehet. 
Ili; nincs mindéi) szerrom legalább kél. n- 1 
értékű szert plő és a kis szerepek nincsenek ’ 
kétszeresen kiosztva, akkor egy betegség, ami I 

énekeseknél mindennapi, fölborítja az egész 
repertoárt. Aki nagy redukció révén akar 
.spórolni, az vállalja, hogy az Opera teljesen 
ki legyen az énekesek szeszéi .veinek es beteg
ségeinek szolgáltatva, vállalja, hogy az 
Operában minden este darabvátozás fenyeges
sen, az vállalja, hogy publikumot szerez úgy, 
hogy a. kisebb szerepeket kóristák éneklik, az 
vállal egy szia házal, amely mindent öl meg 
vau fosztva, amivel közönségei, vonzhatna, 
egy színházai, amely minden lehet, csak nem 
a magyar zenei és színpadi kultúra első 
bástyája.

Igaza van-e a zenekarnak? Igaza annyiban, 
hogy csakugyan rosszul van fizetve, mert nem 
igaz, hogy a tanácsosi fizetés az állag. Négy 
milliónál egynek sincs többje, de a. túlnyomó 
többségnek kétmilliója. sincs. De. nincs igaza, a 
zenekarnak, amidőn elfeledkezik arról, hogy 
nekik példátlan kedvezményeket adott az 
állam. Odaadták nekik a hétfői napol, hogy

Jtar&oz'sz&F és Pes/liy 
mulatják be a minisszíeveRnbbneb a választóiéul 

és a felsöfaázt javastatot
71 két javaslat fleffifen módosításai után kevüt nyomdába 

Mtiszúv Kúvoíy bixik választójogi tervezete megvalósulásában
(A Reggel tudósítójától.) A kormánypárt, leg

utóbbi értekezletén bizottságot küldött ki g vá
lasztójogi és a felsőházi, javaslat tárgyalására. 
E bizottság elnökei. Kenéz Béla és Ráday Ge
deon gróf, közölték A Reggel munkatársával, 
hogy az elnöklel ük alatt álló bizottság c.sak 
akkor foghat hozzá a. munkájához, ha a kél ja
vaslatot nyomtatásban már szétosztották a 
nemzetgyűlési képviselők között. K bizottsági 
munka megkezdése ilyen körülmények között 
késni fog néhány napot, mert

a választójogi és felsőházi javaslat kinyom
tatásáról még nem történt gondoskodás.

E késlekedés magyarázatául
a kormányhoz közelálló helyen

igy nyilatkoztak A Reggel munkatársának:
— A választójogi és a felsőházi javaslat csak 

kedden vagy szerdán kerülhet nyomdába, mert 
« belügyminiszter és az igazságügyminiszter 
előbb még a. miniszterelnöknek is bemutatja a 
kői javaslatot, amelyekkel tudvalevőén Bethlen 
gróf távollétébcn foglalkozott a miniszterta
nács.

\ miniszterelnök minden bizonnyal eszközöl 
néhány módosítást a két javaslaton,

ezzel a munkával azonban esetleg már hétfőn, 
elkészül úgy, hogy c hét derekán a kormány
párt illetékes bizottságai is hozzákezdhetnek 
munkájukhoz. A választójogi bizottság le fogja 
tárgyalni Huszár Károly ismeretes választó
jogi tervezetét is, amelyről a belügyminiszter 
úgy nyilatkozott, hogy rendkívül figyelemre
méltó munkának tartja.

A Reggel munkatársa beszélt.
Huszár Károllyal

is, aki tervezetének várható sorsáról a követ
kezőket mondotta:

— Mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy 
tervezetem nem kompromisszumos javaslat,

f

fa

®l¥áro^i Színház
Február hó 21«6n9 szombaton

Fodor László végig mulatságos és merész uj darabja:

Szereplők:
Makay Margit, Pálniay Ilka, 
Tóth Böske, Kertész Dezső, 

Tarnay Ernő

filharmóniai koncerten keressenek, odaadlak 
kéthetenként legalább négy próbanapot, hogg 
a koncertekre próbákat tarthassanak s ezzel a 
délutáni magánórái kai ne zavarják. Odaadták 
ingyen a Zeneakadémia termét, Slz Opera, 
hangszereit. kaptak' bőven szabadnapokat; 
(ezért kell a nagy taglétszám) é.s mindenben 
kezükre jártak, hogy bő mellék keresethez jus
sanak. A világ egyetlen operája, sem ad még
csuk hasonló kedvezményeket sem s ez a 
sztrájk elhamarkodott és kissé túlságosan 
önző cselekedet és nem is célszerű, mert, a mi
nisztert lehetetlen helyzetbe hozta, és nem szép 
cselekedet, mert az Ónéra többi csoportjait, 
azokat, akik éppen oly rosszul, sőt rosszabbul 
vannak fizetve s akiknek az Opera semmi ked
vezményt nem ad. azt az ötszáz embert, esetleg 
kenyerétől fosztja meg. Önző cselekedet ez, 
mart a sztrájk alapja az a föltevés, hogy a ze
nészek el tudnak máshol helyezkedni, á lobbi 
százakat pedig vigye el az ördög. Még a két
ségtelen igazságuk is elhomályosul az eljárás 
csúnyaságában és semmi sem veszi le róluk 
azt az átkos ódiumot, hogy hu a magyar Opera 
meghal, annak ők adták meg a kegyelemdöfés!.

Végül egy kis humor: beszédek hangzanak 
és ankétek vihar,zunak Budapest idegen for
galmának érdekében. És első lépésül az törté
nik, hogy becsukják az Operát.

vagyis teljesen független a kormánynál.- és az 
ellenzéknek egymáshoz való viszonyától. Nem 
szolgálja sem a kormány, sem a. ..passzivisták", 
sem az „aktivisták** érdekeit és egyedül az or
szág érdekében tartottam szükségesnek, hogy 
tervezetemmel, amely körülbelül másfél, eszten
deje foglalkoztat, a választójogi törvényjavas
lat beterjesztésével kapcsolatban előáll jak. Ter
vezetemről tárgyaltam már a különböző pár
tokkal és

tanácskozásaim alapján meg vagyok győ
ződve arról, hogy javaslatom meg fog való

sulni.
Az uj választójog parlamenti vitájára csak a 

nemzetgyűlés két - háromhetes szünete után, 
március végén fog sor kerülni, de a javaslat 
előadóját. F. Szabó Géza személyében máris ki
szemelték. O a vidéki törvényhatóságok újjá
alakításáról szóló törvényjavaslat előadója is 
és A Reggel munkatársa fontosnak tartotta; 
megkérdezni tőle.

lehetségesnek tartja-c, hogy az nj felsőház 
36 tagját ne az, uj, hanem a régi törvény

hatóságok válasszák meg,
ami ellen Andrássy Gyula gróf a mull bélen 
éppen A Reggel hasábjain tiltakozott és Illír* 
hozásához az egész ellenzék csatlakozott.

F. Szabó Géza
előadó ig.v válaszolt:

— Teljességgel
elképzelhetetlennek tartom, hogy az uj fel
sőhöz tagjainak egy részét a régi törvény

hatóságok válasszák meg.
A lelsőház megalakulását: lehűt, véleményem 
szerint, nemcsak a vármegyei tör vény javaslat 
lelárgyolásónak kell megelőznie, hanem az uj 
törvényhatóságok meg alakulásának is, hogy 
az uj felsőházba már ezek az uj törvényhatósá
gok kiildhcssék be a tagok egy részéi.
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Schadl tanácselnök
vallomása önmagáról, ítéleteiről és világ föl fogásáról

(4 Heggel tudósítójától.) A Rupert-Aichadl- 
ü«y még mo3t is foglalkoztatja úgy a politikai 
köröket? mint a jogászok társadalmát. A kí
nos affér folytán dr. Schadl Ernő törvény
szék! bíró személye és egyénisége a közérdek
lődés előterébe jutott és ez késztette A Heggel 
munkatársát. hogy fölkeresse a tanácselnököt 
és a vele folytatott beszélgetésről beszámol ion 
olvasóinknak. Első kérdésünk a tanács
elnökhöz: ,, , ,.— Mi a véleménye a személye iránt meg
nyilvánuló ellenszenvről és rokon szén vről és a 
különböző egyéb híresztelésekről ’.

— Nem csodálkozom — válaszolta Schadl 
firnb —, sőt térin és zotesnek tartom azt. hogy 
az én személyemet a különböző politikai világ
fölfogáshoz tartozók egyformán megítélik. 
Nem tartozom semmiféle politikai frakcióhoz, 
nem is foglalkozom a politikával és mint az 
.igazságszolgáltatás funkcionáriusa, az úgy
nevezett politikai sajtóp örök ben is kizárólag 
ci-ak az objektív igazságot keresem.

Hallói tani én 
körökben u..J

néhány millió pénzbüntetésre ítél- 
ítélet nyomban jogerőssé is vált. 
sa;i t óorgá.nuni ok munk a t ársa i n a k
is csak a. törvény, az abszolút 

figyelembevételével járok el.

i már afelől, hogy bizonyos 
antiszemitának deklaráltak. llát 

nem vagyok az.
múlt, héten lezajlott incidens előtt 
a „Magyarság:*1 egyik munkatársát 

ár. elnökletem alatt működő itélőtanács sajtó
vétség miatt hatheti fogházra ítélt. Érdekes, 
hogy a. Rupert-féle eset napjára, a. „Nép* szer
kesztőjét, Anka .Jánost, elővezettettem egy fő- 
lárgyalásra, mert előzőén nem jelent meg a 
bíróság előtt. Ugyanezen a napon a ..Szózat'* 
egyik .munka! ár sónak, Kolacskovszky Félix- 
nék a letartóztatását rendeltem cl, mert az 
idézésre nem jelent meg a bíróság előtt. 
A szélsőjobboldali és nyíltan antiszemita sajtó 
munkásaival szemben is a törvény állal meg- 
i ngedett szigorú retorziókat alkalmazom. 
Eszembo ju>. hogy hetekkel ezelőtt vádlott
ként szerepelt előttem a kimondottan zsidó 
felekezetű „Egyenlőség0 cimii lap szerkesz
tője, mini vádlott és a bűnösségének megálla.- 
pitása után 
lük és az 
N liberális 
az ügyében 
objektivitás

Soha egyetlen egy ügyben sem törődöm 
azzal, hogy a vádlottnak mi a v-iilása és 
milyen a politikai fölfogása, melyik szélső
séghez tartozik, csak az embert nézem és a 

tisztességét kutatom.
.A legjobb barátaim között számos zsidó van, 
sőt orosz hadifogságom idején, mondhatom, 
egyetlen testi-lelki jó barátom, inlimusom egy 
győri zsidó fiatalember volt. Szerettem, be
csültem és nagyraértékeltcm és most is nagy 
tisztelője vagyok, mert miudenekfölött becsii 
letes, derék, hasznos c<s hazafias magyar. Ter
mészetes, a zsidók között is akadnak becstele
nek, ép úgy. mint a keresztények között.

-— Elnök ur fölfogása szerint a zsidó faj-c 
vagy fele kezet?

— Ez ma már nem is lehet vitás. Hiszen a 
Kúria egy sajtőpörhen gyönyörűen kifej
tette, hogy a zsidóság nem faj, hanem fele
kezet. Elcttem a Kúria döntése irányadó.

— Elnök ur •— kérdezte munkatársunk - , 
a. régi időben hosszú évlizedekeu keresztül 
nem voll csel arra, hogy sajtó vét ség miatt va
lakit előzetes tcíartózlutásba helyi zzen i< és 
■most, az Ün tanácsában oly gyakorivá vált az 
ilyen esel.

— Megvan ennek is az oka.
Mostanság tízszer, százszor annyi sajtóper 

folyik, mint a régi világban.
A 'iatal ujságirógem'vér'ó lein-.', hogy boliém- 
9’V.őJ, leijét, hogy indulom iából fűmig ilja a 

bírói idézéseket. Távolmaradásával sok bajt, 
kellemetlenségei, iigytorlódást idéz elő. Pró
bálkoztunk az elővezetéssel, de ez sem vezeteti 
eredményre. _ Hosszú tépelödés előzte meg azt 
az elhatározást, amikor először rendeltük el 
újságírónak sajtóvél ség miatt folyó ügyében 

I ______ _ „„ w U1
| Kjrály-ut.ea 3?. szám ,-ilalt, földszint njtó keit

egyes paplanok, nagy obi-dlu ó. szalon 
^^nyogek. ú g v o 1 Ő k, áfvetők, csipke* 
függönyök eredeti gyári úron cin (latnak 
SZÖKVE 6 íl A HTÍ. R
AZ UDVARBAN

CMBBB—BBiir biii ■ — iiibct^ct.» wi*bbkbbm— — bimiibm^mdb 

f LIPTÓIT* TEA I i wBBáahlrü

Angol bőrbutorokl 
és ebédiöszéker 
kónyelraes formák. cboR .ióminö.

séffü ki vitelben

ECensSi Antal
b<5rl»utoHpe.ros

Budapest IV, Semnie’wcfs-utca 7Jobbra |

Ul
ElvesHf

a Detoklivrcg nyék 
Borozntbnn

az előzetes letartóztatását. "Érdekes, hogy ez a 
precedens nélkül való első eset ,^L Nőp‘* egyik 
munkatársával történt. Azt hittük, hogy ez az 
ijesztő példa használni fog és megszűnik a bí
rói intézkedésekkel, idézésekkel szemben az 
indolencia. Szomorúan állapítom meg, hogy a 
föltevésünkben csalódtunk és ez kényszent 
bennünket arra, hogy az előzetes letartóztatás 
alkalmazásával tiszteletet parancsoljunk a bí
róság iránt. Sietve kell itt közölnöm. hogy, ha 
régi, komoly újságírót és publicistát idézünk 
magunk elé, akkor ezek a tisztélettudó és az 
igazságszolgáltatást megfelvlöképen értékelő 
urak mindig a legpontosabban megjelennek.

— Kaphatnék föl világosi tűst, elnök ur, ar
ról, hogy a sajtóvétségek esetében most wuís a 
bírói gyakorlat, mint ami régebben volt. Nz.- 
előtt, a sajtó vétségeket rendszerint könnyen el
viselhető pénzbüntetéssel sújtották, egészen

Öi ületbe kergetett egy fogorvost
Srész Jenő tőzsetóizomáinvos öngyilkossága
KétsaEá3Em83§i£i|át vessisifte ®8 Náraási Adolf aSs*. ffö.gos’vos a Iosss3«sfes2.o- 
máwyos öngyiíkcssságávaS — Ssombtal vasárnap «8é8Sg vSastaodott

a ffogortfos ga»?3á§áva8 a magányos a&fcsáíBfoara
(A Heggel tudósítójától.) Vasárnap hajnal

ban kétségbeesett sikoltások hangzottak 
.■Vallási Adolf dr. Tcréz-körut 17. szám alatti 
fogorvos elsőemeleti lakásáról. Élet-halálvias- 
kodások hangjai voltak ezek, u szomszédok azt 
hitték, talán rablógyilkosok törtek a magányom 
fogorvosra, aki egyedül lakott házvezetőnőjé
vel. A lakók többen becsengettek és ekkor ki
derült^ hogy

Nánási dr. már éjfél óta viaskodik ház
vezetőnőjével, akit meg akar ölni, mert ki

tört rajta az elmebaj.
A szomszédok nem mertek közeledni a szeren
csétlen, dühöngő fogorvoshoz, mert szobája 
falán vadúszkeszlet függ egy hegyes tőrrel é* 
azzal fenyegetődzöt.L hogy a/u hozzálép, azt 
ledöfi. A házvezetőnő egyedül birkózott vele 
tovább, amíg meg nem érkezett az orvos taka
rítónője férjével, akik hárman csaknem egy 
órahosszáig tartó küzdelem után végre meg
kötözték és ágyába fektették a közveszélyes 
beteget. Azonban a beteg- rohama nem 
csillapult, megkötözve is tovább dühöngött és 
a személyzet attól félt, hogy feloldódnak kö
telékei és önmagáiban is kárt tehet. Rendőrért 
siettek: az Oktogonról följött a rendőr
őrszem. Még a déli órákban is a rendőr 
vigyázott Nánási dJ torra, aki a rendőr miatt 
újabb dühöngő rohamokba. esett. Nánási Adolf 
dr. 6*2 éves, egyedidül i<’ ember, akinek látoga
tott fogorvosi remii lo.i'- volt a. Teréz-körut 17. 
szám alatt. Korábbi éveiben tenger  észorvos 
coll, egy ideig a a időkén működött, de már 
évtizedek óta a fővárosba költözött. Egy izb,en 
súlyos családi események, kínos válópöri iz
galmak miatt évekkel ezelőtt mór idegbajba 
esett, akkor is üldözési rohamokat kapott és 
veszedelmes atrocitásokat követett cl. Akkor 
hosszabb időre elmegyógyintézetbe internál
ták. ahonnan később gyógyultan bocsátották 
el. A régi baj jelei nem is mutatkoztak, szor
galmasan dolgozott. és fogorvosi rendelője új
ból élénken 
történt -- 
Nánási dr. 
adta Grosz 
dél ezután. 
bizományos 
Nánási dr. vagyonát is.

Nánási dr.
;i”’íbizumán os 

veszett az
és nyomban az 
tűnőén nyugtalan 
Napokig siránkozott, majd kérte, hogy vegye
nek neki egy fiiig ülőt, mert most már elindul
hat, mint, szegény rongyszedö. Körbejárt sző

látogatott lett. Két héttel ezelőtt 
beszéli házvezetőnője —. /hogy 

kétszázmillió értékű papírjait át- 
Jenő bankbizományosnak. Rövid- 

amint ismeretes. Grosz Jenő bank, 
öngyilkos lett, miután elvesztette

nem tudta elviselni, hogy a
.................... ebön;.-;y i Ikosságá va I 

ő kétszázmilliója is 
öngyilkosság Ilire után föl
lett, zavartan viselkedett.

rit ka volt nz cJyan eset, ha egy-két heti fog. 
házbüntetést szabtak ki.

Most pedig csak úgy röpködnek a hór -.- 
pokra terjedő fogházbüntetések!

— Ezt a bírói gyakorlatot helyesnek tartom 
A régi időben, t__ .1. _ .
vény életbeléptetése előtt, a törvény 
malis szabadságvesztés-büntetést 1 
házban szabta meg. Az eldurvult _____
lok,ia súrlódási fölületek sokasága közprédává, 
sillyeszlette a becsületet és az uj 
büntetés nagyságát 2 
emelte föl. Ma, amikor

a becsület védelméről szóló tör
li maxi
évi fog- 

közállapo-

esztendei
, _____ a tisztes.'

nagy hatalmával sokan visszaélnek 
újságírói tollat annyian forgatják, 
hiyatottság átérzésc nélkül, 
könnyelműséggé

törvény a 
fogházra 

égés sajtó 
. amikor az 

annyian, forgatják, minden, 
átérzésc nélkül, rosszindulatú 

, .jel, úgy kellett kialakulni a bí
rói gyakorlatnak, mint ahogyan kialakult.

Én tudom, mi a szabadságvesztés-büntető-- 
mert bíezen ültem én is eleget.

, hadifogságom idején bizony többször 
cloforduli, hogy magánzárkába csultal:, mert 
nem tisztelegtem az orosz tiszteknek.C.i

báibau, fütyült és kiáltozott, mint az ószeresek: 
haudle, mi van <éadó! Szombaton éjjel végül 
is teljesen erőt vett rajta az elmebaj, tombolni 
kezdett és csak a házvezetőnő ébersége men
tette meg, hogy valami végzetes rémtettet 
nem követett el. A délutáni, órákban a rendőr 
hívására 
lakására, 
szállítsák.

kijöttek a mentők a .súlyos beteg 
hogy valamelyik elmegyógyintézetbe 

Ekkorára azonban megjöttek dr. 
Nánási értesített rokonai, akik magukra. vál
lalták, hogy az orvost, magánintézetben. fóliák 
elhelyezni. Így a mentők eltávoztak.
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Bfeaaiwas 
sw®s sein 

egy vaságyéi
Szombathely, február 15.

A Körmend közvetlen közelében fekvő Vas- 
nádasd községben szombaton délután hatal
mas tűzvész pusztitoít. A tűz a,z egyik ház ké
ményéből indult ki és kevéssel utóbb már a 
szomszédos házak és melléképületek is lángok
ban állottak. Azonnal kivonultak a ' szomszé
dos községekből a tűzoltók, valamint Kör
mendről katonaság is. A nagy szél, miatt csak, 
hősön délután sikerült a tűz továbbterjedését 
meg akadály ózni. Addigra leégett 7 ház és 13 
pajta; bennégett sok szarvasmarha és sertés. 
Négy ember a mentési Munkálatok közben sú
lyos égett sebeket szenvedett. Megállapitqtták. 
hogy a katasztrófát kémény tűz okozta. A kárt 
még nem lehetett pontosan fölbecsülni.

Nagy EaOre — War
legnagyszerűbb operettje a

&<S8gS
Kabos Gyulává! á főszerepben a 
TerézMiiti s^ifflgaaűoii 
Kezdete VsO órakor. Telefon: 05-54

I
»•

I

KaMtő minden 
iopel&usitMtt 
Ára 80.909 K
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Ha majd jön valamikor egy uj Griinwald 
Béla, aki erről a mai Magyar országról ismét a 
„Régi Magyarország" nevén és bűvös távlatából 
fog megemlékezni: a. Polónyiak nevét alá
húzza, amikor a magyar közélet szenvedéseit, 
csatáit, tűzrakásait, fényességeit és elhala- 
ványulásait fejtegeti karosszékben üldögélő 
imaradékaink elölt.

A Polónyiak!
Mindig háborút, jelenlétiek, akkor is, amikor 

az égboltozaton, a. csillagképletek a magyarság 
békéjét, mutatják vala. Jelentenek féktelen 
erői, amilyen természeti erővel a. Vág futamo- 
dik hegyeken és vöt gyeken át a. Duna fele — 
■mit sem határoz állapotéiban, hogy partjain 
valahol az öregebbik Polónyi szigonnyal éppen 
harcsára vadászik... Teremtettek, kuruckodó 
zenebonát, abban a fogadóban, ahol az utolsó 
magyarok búsulnak az élet nagy országutja, 
mellett, mert valakinek mindig ébren kellett 
lenni, aki akár végső kiáltásával is tiltakozott 
a vámszedök gazságai, a lopozkodó álruhások 
lappangásai, a mérges dugárut és hamis ban
kót cscmpészkcdök ellen... Teremtettek ^ma
gyar komondor-kedvvel fölemelkedő bátorsá
ggal. amikor a nagy éjszakában már minden 
bajtársitok elkókadt a. feje a hiábavaló virrasz
tástól; bikarugaszkodást, amikor a pásztorok 
már a. kalapjuk karimáját sem tudják föl- 
billenicni a. békességes napfénytől vagy pedig 
az álmos kedvetlenségtől; jelentették. Luther 
bibliáját; amely az ö kezükben a magyar 
Corpus Juris-szá változott, amelyet éppen 
olyan erővel vagdosnak az ördög fejéhez; mint, 
az egykori hitujiló; jelentettek forrásnyug- 
talanságot, megalkuvásnélküli örök mozgal- 
önasságot; pereskedést akár a. király ellen, 
akár a király mellett — amint ez már régi 
■magyar jcgászvilágban is egy rement... De 
végeredményében mindig egyet jelentettek: 
lihegő, stivszákadásig. lélckzct fogyásig való 
keresését a vélt Igazságnak, annak a iündéri 
kincsnél:, amelynek kutatásában már annyi 
ember áldozta, az életéi Magyarországon.

Banderiális lobogókkal jelennek meg az 
Igazság céljai érdekében a. politikai mezőkön, 
mintha beláthatatlanok volnának hadaik, 
amelyek mögöttük sorakoznak, — pedig néha 
egy magukban vívták a harcot (magukra ha- 
gyatottun, különösen az öregebbek. Polónyi 
idejében). Majd törvényalkotó, régi királyaink
nak fenyegető szellemeit idézik meg a szegény, 
családos járáshiró vagy a megélhetése, miatt 
aggodalmaskodó törvényszéki bíró előtt; aki
nek a mártírok behunyt szemével kell ugyan
csak az igazságot, keresnie, minden poklokon 
keresztül. Védték a. hazát — néha, bátrabban, 
mint azok- a követek, akiket ónodon felkoncol
tak. Védtek ügyes-bajos magyarokat: csellel, 
furfanggal. a. magyar és a külföldi törvények 
olyan hallatlan ismeretével, hogy az egykori 
aljárásbirónak a Kúria elnökéhez kellett for
dulnia, útbaigazításért, hogy az ügyvéd táma
dásai ellen kellően védekezhessen. Védtek, 
mindig ■védtek: embert és igazságot... És lám, 
most, amikor a. maguk igazáról volna szó: 
nem bírják kellő erővel vagy varázsszóval 
megdöngelni az asztalt, hogy a, föld alól vagy 
a. levegőből elöpo.ttanjon az a szellem, akinek 
megérkezésekor Juslicia leveszi a kendőt sze
meiről.

Azt hiszem, hogy végeredményében az öreg 
kegyelmes nr is (a régebbi. Polónyi) halálos 
ágyán fásultan nézett vissza úgy a védői 
emelvényre, mint a miniszteri bölcs székre. 
Dezsőnek (a. mostaninak) pedig meg állapításom 
szerint ezekért a börtönbüntetésekért nem. 
volt érdemes otthagyni, azt a Király-utcai 
kávéházat, ahol joghallgató korában a hölgy
zenekar nagybőgösnöjének tette a szépet. Van
nak korok, amikor minden erő, törhetetlen hű
ség. sziklakemény meggyőződés oly hiábavaló
nak tetszik,,,

Krúdy Gyula

— A köztiszlvis>lük rendkívüli segélyéről 
az appYopríációs törvény.iavn.sHt fog intézkedni. 
. kormány tudvalévőén azt tervezi, hogy a 
julius elsején kezdődő uj költségvetési éviién 
véglegesen rendezi a köztisztviselők fizetését 
és addig is 15—20%-os rendkívüli havi segély- 
ben részesíti őket. H havi .segély végleges ősz- 
szege Mr. Sniith. népszövetségi főbiztos haza
érkezésé után lesz megél lapítható és akkor 
kerülhet csak a nemzetgyűlés elé az appro- 
prmcios törvényjavaslat is, mivel a. rendkívüli 
havi segély folyósítására ebben a. javaslatban 
kér folhatalmázást. a. pénzügyminiszter.

-Vms miniszter beteg édesanyja látogatására Kalocsára 
utazott. Vass József népjóléti miniszter szombaton dél
után azt az értesítést kapta telefonon, hogy az édesanyja 
Kalocsán súlyosan megbetegedett. Azonnal autóra, ült és 
elutazott Kalocsára, ahonnan csak ma érkezik vissza 
Budsaestrc.

Zucker Bertalan Kigyó-utcal selyeuLkeres- 
kedő megszökött a fővárosból. Zucker Ber
talannak a Kígyó-utca 4. számú házban vail 
seJyemüzlete. A ki® üzlet egy hét óta zárva 
vau. A hitelezők érdeklődni kezdtek és okkor 
megtudták, hogy Zucker Bertalan , levélben 
értesítette ügyvédjét, dr. Székely Zsigmondot, 
hogy fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget 
tenni és ezért’elutazik az országból. Székely 
Zsigmond dr. azonnal bejelentette az esetet a. 
Hitelezői Védegyletnek, amelynek nevében 
Weissbergcr Imre dr. vasárnap följelentést telt, 
hitelezési csalás elmén. A károsult hitelezők 
nagyjábau megállapították, hogy a megszökött 
kereskedő mintegy 800,000.000 korona, tartozást 
hagyott hátra, ezenkívül körülbelül még 
80flÖ0.000 korona értékű árut zálogosa ott el. 
Ezzel a passzívával szemben az aktív vagyon 
elenyészően csekély. A rendőrségen megtették 
az intézkedéseket a megszökött kereskedő 
k ózrekeri t ésé re.

— Vasárnap nagy tűz volt Győrben. Győrből jelentik: 
Az utóbbi hetekben fölíünöon megszaporodott a városban 
n tüzesetek száma. Győr egyik külvárosában, Szabad- 
hegyen vasárnap hatalmas tűz pusztitoP. Hal óra tájban 
kigyulladt a szabadhegyi szérüskert s csak a tűzoltóság 
gyors és eredményes munkájának köszönhető, hogy u 
nagy szélben nem terjedt el a tűz egész Szahudhcgyeu. 
.1 tüzet föltétlenül gyújtogatás okozta. A tüzolfófőparancs
nok jelentésére az állami rendőrség győri főkapitánysága 
nak bűnügyi osztálya széleskörű nyomozást indított annak 
megállapít ásóra, kik ás milyen körülmények között l'ö- 
vették cl a harmadizben megismétlődő gyújtogatást.

— A rendőrség a csábító kirakatok ellen. Az 
utóbbi időben — a kereskedőiéin pangásával 
kapcsolatban — mind gyakrabban láthatók 
olyan kirakatok és kirakati föliratok, amelyek 
azt. a hitet keltik, mintha ott valami végeladás- 
léle gyorsárusitás lenne. Ezek a hangzatos ki
rakati táblák érzékenyen károsítják a szolid 
kereskedőket és az ilyen vevöhajhászat a tisz
tességes üzleti versenybe ütközik. Ez a helyzet 
a szolid kereskedelem védelmében arra indí
totta a főváros tanácsát, hogy a rendőrséget 
hívja, föl a tisztességtelen üzleti verseny wcg- 
gátlására. A főváros átirata folytán a rendőr
főkapitányság — amint A Reggel tudósítója ér
tesül — ma utasította összes közegeit, hogy szi
gorúan ellenőrizzék a főváros egész területén

tömeges és gyors vételre ingerlő módon tör
ténő árusitást". Ezek a hangzatos föliratok, 
közli a főkapitány, a végeladás látszatát: keltik, 
ilyen föliratok pedig csak a. rendőrhatóság en
gedélyével tehetők ki. a végeladási szándékot 
pedig a járásbíróságnál kell bejelenteni. A jó
tékony célra hirdetett eladás sem tartható a 
főváros tanácsának engedélye nélkül és a rend 
őrség azt is ellenőrizni fogja. A legális keres
kedelem érdekében ugyanígy ellenőrzés alá 
kerülnek a hangzatos vásári föliratok is.

— Az Utazók Egyesületének 35 éves Jubileuma. A 
Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesülete vasárnap 
ünnepelte 35 éves fönnállásának jubileumát. Ez alkalomra 
az egyesület tagjai az ország minden részéből a fővárosba 
jöttek. Az ünnepélyt Auer Róbert, az egyesület elnöke 
nyitotta, meg. aki szép szavakkal méltatta az egyesület 
35 évi tevékenységet. Az Óinké nevében Székács Imre biz
tosította a jubiláló egyesület tagjait kollegiális szeret?- 
tükrök

— Csók István 60 éves. Egy csöndes és ko
moly magyar munkának egyik legmonuinen- 
tálisabb példánya elérte a férfikor határát és 
élete szabály szerint most áthajlanék az öreg
ségbe. De arra a csodálatos generációra, 
amelynek Csók, az iskolákon kívül és fölül 
élő nagy magyar festő is tagja, arra a generá
cióra nem érvényesek a szabályok és a hatva 
nádik év fordulóján az ő művészetét is lanka
datlan fölfelé ívelésben látjuk. Istennek ked
ves ajándéka ez az ünnep, amelyet nem zavar 
a jelen diszharmóniája sem, hiszen a sivár te
hetségtelen ség korában a magyar képzőművé
szet. uj és friss tehetségekkel ékes és ha Csók 
István egyszer igazán megöregszik és vissza
tekint életére, nemcsak hatalmas müvében lel 
boldog kielégülést, hanem ama. fiatalok szem
léletében is, akik az ő müvétől is ihletettem az 
ő géniusza erejéből is teremtődött festői kul
iurát leépítet lenül, egy Nagymagyarországof 
visszaváró energiával őrzik és építik tovább.

Az Izraelita hitközség képviselőtestületi választása. 
Vasárnap folyt le ti pesti izraelita hitközség képviselő
testületi választása. Már reggel K órától kezdve tömegesen 
jelentkeztek a választók a szavazásra, amelynek folyamán 
egyre jobban kidomborodott az Egységes Hivatalos .Jelölő 
bizottság listájának fölénye. Este J,;8 órakor hirdette ki 
n választás eredményét, dr. Hiúm Ödön nyugalmazott mi
nisztori tanácsos, választási elnök, zf hivatalos lista 2871 
szavazatot kapott, míg az ellenzéki listának, mindössze 87 
szavazója akadt. A képviselőtestület 160 rendes és 50 pót
tagjául tehát megsemmisítő fölénnyel a hivatalos lista 
jelöltjeit választották meg.

— Kullog külügyminiszteri kinevezése az. 
amerikai szenátus előtt. Washingtonból jelcn- 
ti'k: Coolidge, elnök jóváhagyás céljából á sze
nátus elé terjesztette Kellóg kinevezését, kül
ügyi államtitkárrá. Coolidge elnök a lcongresz- 
szuelioz intézett megnyitó üzenetében kijelen
tette, hogy semmit som tesz mindaddig, amíg 
a fegyverkezés csökkentésével foglalkozó kon
ferencia terve nem jut el addig a pontig, 
amikor már át lehet tekinteni a: okát, az es
hetőségeket, vájjon sikere lenne-e a kon
ferenciának, vagy pedig kudarccal já&a.

— Lavinaomlás a Gotthard-vas utón. Berniből! 
jelentik: Vasárnap éjszaka erős havazás kö
vetkeztében a, Gotthard-vasutat körülbelül száz 
méternyi darabon lavina torlaszolta, cl. K for
galmi akadályt délután 2 órára, mái- elhárfetoU 
fiáik.

LetarUtztaUak egy AudrAssy-irtl szücsmestcrt. A
i nndőrscgcu följelentést leltek liolcz Imre Andrássy-ué. 
17. szári alatti szüosmcstor ellen. A följelentés szerint; 
Holcz áii millió értékű sziiesárnt. kapott bizományim, 
amellyel nem tud clozúmolui. flott; Imrét, vasárnap 
délelőtt, u rendőrség letartóztatásba helyezte.

— Halálozás. Vad,hal Simon volt korrektor 59 éves korá
ban folyó hó 13-án elhunyt. Temetése o hó 16-án délelőtt 
‘-.12 érakor lesz n rnkor-kereszturi izr. lometöhon.

— Chaplin is Arion-fegkrémet használ.
11 1 ............................ ...................................................... ... ............................................... .. ..... ,j,

Az igen tisztelt vevőim érdekében olcsó vászon- 
áru-eludást rendezek. Tekintve, hogy e hó 15-től 
a fehéráru vámját igen tekintélyesen fölemelik, 
ennek ellenére, én még ti régi olcsóbb árakon 
fogok árusítani, mely által rendkívül kedvező 
bevásárlási alkalom kínálkozik mindenki ré

szére. Eladásra kerülnek:

A vászoB^rmszfótyOHi:
Sífíon, igen jó minőségben, 22.500, Já-IMW.

tartó;, elsőrendű minőségbeli
' ............................ 27.000. íí ooq.
Lepedővászon. " sK'js!
A nn-ln il70" Jó niinőbégokboiiAHglll, .............................. 2JS.500, 22.5ÍM),

alsónadrágokra, kiváló jó ,-lruivoppei, ............  39.SOO, 37.SOC,
nnmacvMl- selyemfényű szép mintákUiam.dSZTOk, .............. 46.390,
Törülközők, damnsztból. 42, 33, 2d.*Ml,
Asztal készletek, <; személyé. 445, 345. 249.000 
Abroszkelmék, .'‘r™5.2.1;

Szalvéták, tlamasztból. 60-60 cm................

Batisztsifónok '??Ar.u.íu,<&, 39,^,
ingekre, gyönyörű minták

ZjCIIICK ..............................................39.W0,

Korona

17.900
19.000
47.500
19.500
35.900
39.500
18.000

79.500
19.500
33.000
23.000

A szftveí&swsztólyoii:
Tavaszi kosztümszövetek 'ÍU.'íw. 179.000 
Kockás és csíkos alj- és ruhakelme,

Í35, !J9. 85. 49.500 
Női gyapjii ruhakelme,109i 95.000 
Gyapjú voil ruhahelmc, bo"dit";8cin’ 109.000 
Ezenkívül beérkeztek a legújabb francia tavaszi 

kockás és csíkos ruha- és aljkelmék

R selyemMZtWon:

Crepe de elitnek, hs. 129.000
elaponé, ruhaselymck......................105. S4, 85.000
Kockás, minta, éj sima lámák........... 179, 159.000
Crépe satinok, uiaroquinok, fulgurantok és geor« 

gettek nagy választékban

a raiaSí.e- és szakosztályon:
Arany-, ezüst., acélcsipkék és

Volánok, több szélességben, ...820, 190. 99.000 
Selyemtüllcsipkék, 95.000
Valancienne és cérnacsipkék,

óriási választékban...................191, |2, 9, 6. 2.500
lyoni csipkesálak, iom, «, rot«i. 2!5, jjj, 195.000 
Kalapszalagok, l"'?.6! m. i». 12.000

A mosóosztályon:
Grenadinok, b&íiszíok, Kartonok, delének, fOg- 
gönyeíönilnoK, eponzsok, rlpszvásznaK óriási 

vála«zí£Hian és iendhSvül jutányos árahon

KLE1N ANTAL
divatáruházában

Király-utca 53 (Akácfa-u, sarok)
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— Beregi Oszkár estélye és az, ébredők mati

néja. Beregi Oszkár, aki több, mint egy év
tizedig a Nemzeti Színház ünnepelt művésze 
volt, a holsevizmus alatt elvetette a sulykot, 
e miatt, itthagyta hazáját, régi dicsőségét és 
azóta külföldön szerepelt, szép sikerrel. Az 
elmúlt héten aztán a Színészszövotség meg
hívására Budapestre érkezett és ma este föl
lép, vagy a program szerint föl kéne lépnie a 
magyar színművészek estélyén a Vigadóban. 
A fajvédő sajtó azonban, amely már-már ki
fogy a témáiból, hiszen Hoyoa gróftól a kis
gazda Tankovichig mindenkit lezsidózott. az 
egész Kunbélizmus minden ódiumát. Beregi 
Oszkárra hárítva, föltilzcltc. a temperamentu
mos ébredő ifjúságot. hogy akadályozza meg 
Beregi pesti szereplését. Az ébredők vusárnupi 
matinéján aztán az ige tetté vált, röpcédulákat 
osztogattak a Beregi-ellenes offenzivára és az 
éjszaka óráiban a harctéri helyzet úgy fordult, 
hogy a Szinészszövet ség- elnöke, Hegedűs 
Gyula, botránytól tartva, az estélyt elhalasz
tani, vagy éppen lemondani készül. Eszünk 
ágában sincs bárkinek a bob.evizmus alatti 
szereplését menteni, elfelejteni, megtapsolni. 
Beregi Oszkár azonban levonta meggondolat
lan és ártalmatlan pose-ainak konzekvenciáit, 
önként elvonult hossza évekre és kiilfödlön 
csak becsületet, szorzott szülőhazájának. Miért 
hál. ez a. veszett fegyverkezés éppen ő ellene? 
Vagy csak azok expiáltak a városház, a szín
ház, az ország-ház és egyéb házak táján, akik 
Beregi Oszkárnál jobban exponálták ugyan 
magukat a bolscv izmus idején, do Kun Béla 
futása után nyomban az ellenforradalom csá
bosai, dalnokai, .szülészei és harcosai leltek? 
És végül: Bethlen és Rakovszky adtak enge
délyt Beregi estélyére, talán nekik som közöm
bös; hogy az ébredők ismét fölfricskázzák a 
kormány rendelkezését. Vagy még mindig a 
Sorház-utca diktál? ...

— Baucr birodalmi gyűlési képviselőt kizár
ták a szociáldemokrata pártból. Berlinből táv
iratozzék: A szociáldemokrata, párt berlini ke
rületének vezetősége a „Rorwar/.s‘i jelentése 
szerint szombati üíó.-.éu egyhangúlag hozzá
járult a Baucr volt birodalmi, gyűlési képvise
lőnek a póriból való kizárásához.

— A Dunába ugyrott egy 84 éves asszony. 
'A józsefvárosi kis Lo.-onézi-utcának különös 
szenzációja van. A 21. számú ház egyik lakója, 
a 84 éves Francziska Stefánia vasárnap reg
gel a Dunába ugrott és csak a véletlenen mú
lott, hogy nem a hullámokban lelte halálát. 
Francziska Stefánia már 1.7 éve él egyik gyer
mekénél, Stenida Józsefvénái. Az asszony jól 
bánt az anyjával, nem éreztette vele a. bosszú
ságot, hogy 8 tesfverc teljesen ráhagyja eltar
tásának terheit. Az öregasszony azonban nem 
volt megelégedve helyzetével. Azt hitte, hogy 
a leánya csak 'kényszerűségből tartja és hogy 
•kényszerű helyzetéből szabaduljon, elhatá
rozta. hogy öngyilkos lesz. Vasárnap azután 
végrehajtotta tervét. Reggel bejelentette 
leányának, hogy templomba akar menni. 
Leánya azonban gyanúsnak találta a dolgot, 
mert az anyja eddig mindig otthon végezte az 
imádkozást Stenida Józsefnó leányával elki- 
sértetto az öregasszonyt a templomba. A leány 
azután hazaszaladt, hogy felölt özködjék és 
amikor ismét visszament a templomba, az 
öregasszonyt már nem találta ott. Franciska 
Stefánia, fölhasználva a kedvező alkalmat, a 
templomból gyorsan a Dunához sietett. Egy- 
ideig a rakparton sétált és amikor senki sem 
nézett arra, hirtelen lecsúszott a töltésen és 
belevetette magát a vízbe. Néhány ember meg
hallotta a csobbanhat és a. parthoz rohanva, 
még sikerült kivonszolni a vízből az öregasz- 
szon.vt, akit, az odahívott mentők a Rókusba 
szálJitoitak.

— 1C6D korona egy méter V aiancicn-c.slpke! 13.500 korona 
■'gy méter kiiinően mosható delén! Hit.-onló, páratlanul 
olcsó árajánlatokat közöl a Fenyves Dezső Itt. lapunk inai 
hirdetési rovatában.

Szalag csipke 
megint divatos
Legnagyobb választékban tartja:

. ,.KGF*)NAK£RC£G-UCCA'ÍO.
RAKOÍII UT 3Z. n. FÖ-UCCASZr

CÁtVIN-TÉft

„Torolják meg a gyilkosságot, 
mert addig nem lesz nyugalom az országban** 

Somogyi ős Bacsó meggyilkolásának ötödik évfordulóján többezer 
munkás koszoruzta metj az áldozatok sírját — Az eBIenforradal- 

mórok sírjához is kivonuljak a diákok
(A Béggel tudósítójától.) Vasárnap, február 

15-én, Somogyi Béla cs Bacsó Béla meggyilko
lásának ötödik évfordulóján a szociáldemokrata 
párt a Korepesi-ufi temetőben — mint, étidig 
minden évben — ez idén is lerótta kegyeletét 
mártírjaival szemben. A gyülekezési délután 
2 órára tűzték ki. de már a tiéli órákban feke- 
téllctt a Közteniető-ul és a temető utjai a sírok
hoz vonuló munkások sűrű csoportjaitól. Fél 
háromkor már .sokezer főnyi tömeg állt a sir- 
hantok körül. A két síron rengeteg virág, a 
család, a vidéki in unkásszer vezetek virágkoszo- 
rui. a szociáldemokrata párt hatalmas koszorúi 
rajtuk vörös szalagon aranysárga betűk: „So- 
mogyi Bélának, a mártírnak'* és a másikon: 
„Bacsó Bélának, a mártírnak'*... A hozzátarto
zók közül Bacsó Béla felesége és Somogyi Béla 
fia jelentek meg. Ott volt Farkas István képvi
selő. a Népszava .szerkesztősége. Fényes íjászló 
és Búza Barna, aki a Kossuth-pártot képviselte.

A gyászünnepséget — amelyre nagyszámú 
rendőri készültség vonult ki — %3-kor nyitot
ták meg a budapesti Egyesített Munkásdalár
dák gyáfizénekével. Ezután Propper Sándor szo
ciáldemokrata képviselő lépett a két sir közé.

öt évvel ezelőtt, egy borús februári estén a redukció, 
a „Népszava" műhelye hiába* várta vissza a Mestert. 
Telt az idő, múltai: az. órák, do Somogyi és Bacsó nem 
jött. Borzalom ülte mcff a lelkeket, hiszen t920-al irtunk. 
Másnap reggel a Unna hullámai nyaldostak kei mcyoya- 
lázotl holttér,let. Somogyi volt az egyik. Bacsó a másik. 
Megölték Somogyit és Becsót, apró értékeik fölött, mint 
kétezer évvel ezelőtt, kockát vetettek és a nyertes elvitte 
ezeket magával. Miért ölték meg ökot? Mert Icilálos 
csapást akartak ezzel mérni az eszmére. A gyilkosok 
azonban nem tanultuk a történelemből. Somogyi.

amíg élt, egy ember volt csupán, de amióta megöl
ték, a Somogyik száma megszámlálhatatlan az. 

országban.
61 dr mull cl a szörnyű gyilkossá!) óta ás a gyilkosság 
még nincs kiderítve. Somogyi gyilkosai az ismeretlenség 
homályába burkolódznak.

Fői kiáltások:’ Ismerjük őket!
— Ne essék most -• folytatta a szónok ezekben a ke 

gyeletes pillanatokban politikáról1 szó. csak egy kc'-'s. 
amit itt cl kell mondani az ország érdekében. Most, hogy 
a már!irok szelleme visszajár, most, hogy foglalkozni kell 
a kérdéssel, a miniszterelnök ur ezt mondotta a hírlapok

— Búd pénzügyminiszter a mezőgazdasági 
hitel ügyében Londonba utazik. A miniszter
elnök genfi útja újból aktuálissá, tette a mező
gazdasági hitelt biztositó külföldi tárgyaláso
kat, amelyeknek mai állásáról a földmivclés- 
ügyi kormány részéről a következő fölvilágosi- 
lást adták „A Réggel"-nek:

— Azok a tárgyalások, amelyek a
dasági hitel biztosítása céljából folyunk, nem
csak Angliában, hanem Amerikában is, föl
tétlenül azt bizonyítják, hogy a magyar me
zőgazdaságot rövid időn belül sikerülni fog 
megfelelő külföldi kölcsönnel tapraállitani, A 
tárgyalások szálai Búd János pénzügvminisz- 
ler kezébe futnak össze, aki tervbevette, hogy 
a. kölcsön perfcktuálására kiutazik Londonba. 
Ha most arra a. kérdésre akarunk megfelelni, 
mekkora összegű kölcsönre van szükség, akkor 
meg kell gondolnunk, hogy a békében mek
kora jelzálogkölcsön terhelte a magyar birto
kokat. E kölcsön összege Csőn ka-M agya r- 
orszűgi'ii áitezámitva kétmilliárd és ötszázmillió 
aranykorona volt, ami azonban körülbelül 
.’>0a/o-os eladósodását jelenlétté az országnak. 
Ezt a jelzálogkölcsönt túlnyomó részben ki
fizették már a magyar gazdák és most arról 
lehet szó, hogy a birtok állomány körülbelül 
JtF/o-os megterhelést vállaljon, ami kcl-'három- 
százmillió aranykoronás kölcsönnek felelne 
meg. Ez az összeg az, amelyre a magyar mező
gazdaságnak föltétlenül szüksége is van ahhoz, 
hogy talpraálljon és megnyíljon a többteruie- 
lés lehetősége.

— flnlálos vlllamoBcigázolás. Vasárnap délelőtt a Lehel 
utcán Silbcrmann Ferenc 46 éves hordár leugrott a vil
lamosról. n pótkocsi alá került, amely hibát levágta. A 
mentők a Hókuskórh.izba vitték, ahol belehalt sebeibe.

— A Szervitádért templomban jótókonycólu templomi 
hangverseny lesz mu csto S7 órakor. Közrenuiköilnok: 
Székolyliidy F., dr. Kruyswyk Ainiy, Korcszty Jenő, 
Sonkoly István és a templomi énekkar Kertész Gyula 
vezetésével. A konfcrencinbcs.-.édt t dr. Kandóin Géza 
mondja. Jegyek 10—'0 ezerig Uózanvülgyluól (Szervita
tér 5. sz.) és a helyszínen kaphatók.

Tekintse meg

turista ^szerelésre
Dicsé WaMiMat
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szerint: „Semmi közöm nekem Beniczky úrhoz!" Mi újra 
ezt mondjuk: ízlés dolga, hogy ki kivel ál! szóba, de köze 
van at ország első tisztviselőjének ahhoz, hogy gyilkosság 
történt, a gyilkosságról valaki azt állítja, hogy ki van 
derítve és a gyilkosság tettesei szabadon járnak.

A kiküldött rendőrtlsstvisclfi Itt figyelmeztet c 
Proppert,

hogy mérsékelje a kemény hangot a Somogyi-gyilkosság 
megfeneklett nyomozásának bírálatánál és tekintsen el 3 
politikai kérdésektől1.

-- Ez a gyilkosság — folytatja a rendőri rendreutasítás 
után Propper —

rahlógy Hkonság, amelynek büntette hivatalból üldö
zendő. Nyomozzák lil a gyilkosokat, a fölbujtóka'. 

a vérűt jak forrásait.
Hí. i; a. nyomozzák ki, ti mártírok érdemei ezzel sem ki-, 
sebbednek. C-ak emlékeztetünk egy Jól ismert keleti le
gendára, ti zsarnokra, aki l-v . ilkoll áldozatát, a kastély 
pincéjébe záratta. A kastély uy ugalmáuiik vége volt és 
állandóan rémek huhogtuk a termekben. A jósok azt ta
nácsolták, hegy vitessék el ti holttestet, de a nyugalom 
nem állóit helyre. A papok dús áldozatokat javasoltak, 
azonban ennek sem volt foganat ja. Ekkor jött a bölcs és 
ezt mondta: „Toroljátok meg a gyilkosságot, mert addig 
vem lesz nyugalom az országban."

Propper Sándor gyászbeszéde után is
mét a dalk.ir gyász éneke következett. Azután a 
hatalmas tömeg néma csöndben elvonult a 
megkoszorúzott sirhantok előtt, majd a legna
gyobb rendben, lassan szétoszlott.

Koszorú az eHenfcBrradaDm&rok 
®?r5Sn

Ugyancsak vasárnap koszoruzlúk meg a bol- 
sevizmus alatt elesett hős ellen forradalmárok 
sírját is a Kerepesi-úti temetőben. Mintegy 
500 diák vonult ki az cl len forradalmárok sírjá
hoz és ugyanakkor, mialatt a szocialisták So
mogyi és Bacsó sírjára helyezték el koszorúi
kat, hangzottak cl a kegyclctes szavak az ellen
forradalmárok sírjainál is. A tüntetés azonban 
néma csöndben folyt le, a két csoport között 
semmiféle összetűzés nem történt. A rendőrség 
nemcsak a temetőben, hanem az odavivő uta
kon és a keleti pályaudvarnál is nagy készült
séget helyezett, el, de rendőri beavatkozásra se> 
hol sem kerüli sor.

— Tizenkilenc öngyilkossághoz vonultak ki a men
tők vasárnap. Oly sűrűn hívták vasárnap a mentőket, 
hogy kél autójuk nem is volt elég ahhoz, hogy mindenütt 
megjelenjenek. Így több esetben autótaxit és bérkocsit 
kellett igénybevcnniök. Több rosszullét és nem kevesebb, 
mint 19 öngyilkosság történt. A súlyosabb esetek: ítélsz 
.Idolf 50 eves kereskedő, Tompa-utca 19. szám alatt 
konyhakéssel husbaszurta magát, Fischer llczxő 20 éves 
ezüstmüves, Timur utca 22, Kdcxán Terez 22 éves varrónő. 
Városmajor Móricz István 21 éves laboráns, Ráday-utca, 
Éles Margit 23 éves cseléd. Hunyady-ntca 13 és Kurucz 
Dezső munkás. Ceglédi-ut 11. szám alatt lúggal mérgez
ték meg magukat. Suscnka Erzsébet 29 éves hivatalnoknő 
a Ferenciek-terén ópiumot ivott és Dinic»ci János 20 éves 
kelmefestő a Tatai-utou mcllbelőtto magát. Valamennyit 
a Rókus-kórházbu. sznllitotkik. Újpesten, a Lőrincz-ntca 
113. szám alatt f.örincz László nsztnlos kis gyermekével 
együtt luiuinált ivott afölötti bánatában, hogy felesége 
kot hétlel ezelőtt meghalt. A gróf Károlyi-kórházba vit
ték őket. Állapotuk reménytelen.
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A hetvenéves SheelW GyOro,
aki ötven éve gavallér Budapesten, elmondja legszebb 

emlékeit
egyik legismer 

ahogy város

lett.
a város fór- 

legnépszerűbb 
volt a pulit I- 

n tőzsdén, 
szaténok bnn,

(A Ilconel tudósítójától.) Budapest 
tebb gavallérja, Sacclldry Győrön, vagy 
szerte hívják és szeretik:

Gyuri bácsi c héten <í esztendős
Egy fel évszázad óta él Sacelláry György 
gatagában, egyik legjellegzetesebb és 
alakja Budupestuek, aki éppen úgy otthon 
kában, a színházi és mii vészi életben, mint 
világhíres kártyaesatákbau. vívótermekben, 
Ll ubokba n.

Az elmúlt 50 éx Budapestjének szeretetreméltó 
reprezentánsa

ez az. örökifjú Sacelláry, r kit fölkerestünk jókivánataink- 
kal-es megkértük, mondaná el változatos pályafutásának 
és szép életének néhány emlékét:

— .Az aranyi fjóságnak kél főtanyája volí ‘ a 
légi Pesten . — meséli ábrándosán csodálva a 
cigaretta füstkarikáit —: :i Kommon- és a 7fo- 
?ona-káeéház. A Kommonban Lisznyay Tiha
mér, Piispöky Gyuri. Kosztka Emil, Asbóth 
Jenő, Szabó Nándi voltak a virlusos ga
vallérok. A Koronában Ráth Karcsi, a lopul- 
gármcstor tréfáiról híres fia. Slaffenberger 
Pisla, Robiik Jenő. Tialios Vazul, Püspöky 
Emil. Sacelláry Mihály mulatóit. Nekem a leg
jobb pajtásom Náray Szabó Sándor volí. A lá
nyos házak közül a gavallérok a legszívesebben 
Jálicsékat. Aebliékal, Hollókat, M urottiéka!, 
Megyeri K rauszékat. Lykáékat és Ráth főpol
gármester éket látogatták. Híres szépség volt a 
két Zicli v-konlesz. A ..Három Margit4': 
Gyulay Margit, Likl. Margit és Ligeti 
Margit voltak a legszebbek és közülük is a leg- 
esodásabb Ligeti Margit, ,-t híres festő leánya. 
Az. uriasszonyok közül pedig Cséry Lajosné volt 
a legszebb. A három Margit egyszer Pereucz 
Józsefnél is kihallgatáson jelentkezett, eg.v 
balba hívták meg az elhunyt uralkodót, aki 
nem akart megjelenni és csak akkor ha tá vozta 
el látogatását, amikor a három szép hölgy kérte 
erre. A szinészhölgyek közül a legiinne- 
•peftebb a német színház Olina nevű 
•primadonnája volí. Az. akkori gavallérok- Hegyi 
Arankáért. Pál mag Ilkáért rajongtak. Pálnmy 
Ilkát én már akkor nagyon régen ismertem. 
Egy nyári .napon a drólszigeli kávéháziján, 
ahol ina a Vajdahunyad vára áll. találkoztam 
egy ismeret len. dalai, kezdő s-J nésznijre!, ez voli 
Pálmay Ilka. Híres szinésznöszépségek voltak 
az Opera balettjéből a Sarkadi-növérck, Turolla 
operaénekosno é.s Rianchi Rianca. a Bcnz-cir- 
kusz ballerinaja. Akkor ,-i cirkusz, még a legelő
kelőbb emberek szórakozóhelye voi<. frakkos 
urak, estélyiruhás hölgyek, ülte!.- a páholyok
ban. Az aranyifjak Biam-bi Biancáérl rajong
lak. aki pires volt arról, bog' minden nap uj 
selyctnirihóban láncolt, fiákkor, lölí’ujlgumis, 
pompás lógat volí a közlekedési eszközünk, én 
mindig a 17-esen jártam, kei sötét pej röpítet le 
a város leggyorsabb fogatát. Éjjel,' mulatós 
után, a Városligetben az urak maguk hajtotlák 
a fogatokul.

— Hogy mi a legérdeki-ebb politikai emlé
kem. hát arra könnyen vál 
járt a képviselővé való válasz!ásom, 
választónak i .A.
mini 2o esztendeig coliam képviselő. 
választásomon íriikkel győztem. Kél 
felem volt, az egyik függetlenséai. a

olhaiok: mind- 
l:U)l-ben 

meg a dorogi Kerületben és több. 
Az első 

íriikkel győztem. Kél ellen- 
. ±. ,egyik függetleitóégi, a másik

néppárti. Biztos volt, hogy meg'válaszianak. de 
nem volí abszolút több-égem. Hogy póíválasz- 
iáóra ne a függetlenségi jelölttel kerüljek. 
szavazóim égy részét a néppártra szavaztat- 
tam le és a választási elnök sokáig nem tudta

M®f @ r e z ett
5 és újból kapható!

mosó Crape eíe dNn4
(a selymet pú’ólja)

ex®r1*90 cm. széles
fekote Robton legott, rózsaszín termőt!a, tilrkis, 

onznkék, finise barna, drap színekben 
Ezen cikkből mintákat nem küldök!
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banaor „ideál paplasajgyér, IV, Kammermayer Károly-utca 1. szám (Központi városháza)

és a fölhevült fan
szerepeltem, mint 
ízben Venizelost,görög-keleti

megérteni, hogy miért szavaznak a zsidó vá
lasztók a néppárti jelöltre. Politikai emlékem: 
amikor a véderővita egyik illésén az ellenzék 
azt hitte, hogy revolvert fogtam rájuk és ebből 
nagy tumultus támadt. A félreértés oka. az 
volt, hogy mint manapság is szokásom, tónc-s- 
csomómmal játszadoztam 
tázia ezt. revolvernek nézte.

—- Külpolitikái téren is 
görög-keleti valláwu. egy ------
máskor pedig Pasicsot, fogadtam.Venizelosszal 
nagyon összebarátkoztam, Pasics azonban már 
első találkozásunkon politikai megjegyzéseivel 
annyira felbőszíteti, hogy szó nélkül faképne<, 
hagytam, elfelejtve, hogy hivatalos küldetés
ben fogadtam.

— Tőzsdei és közgazdasági szereplés'inról 
már sokat irtuk. 1895-ben a nagy krachkor. a 
szomorú, fekete pénteken jóformán az. egyet
len voltam, aki a helyzetet fölismerve 
á la baisse voltain angazsálva. később vezére 
voltam a híressé vált zabringnék, amely azért 
nevezete.-, meri talár, ez az egyetlen ring lés, 
amely eredménnyel járt.

■— Hogy* a közelmúltról is beszélgessünk, a 
■kotinmün alatt az állandó zaklatások* elől 
Becsbe menekültem, szökésemet, a, megboldo
gult Gyárfás Dezső, a drága Gyafi telte lehe
tővé, artistaigazolványt szerzett nekem, amely- 
lycl szekéren, mint egy vándorszínészt árvaság 
tagja jutottam át a határon.

- Ami a c.-aládom eredetét illeti, az apám 
székási Sacelláry György volt, az anyám pedig 
Miroslavlevils Zsófia. A magyar nemességet 
székási előuévvel még az édesapám kapta 
1884-ben. Neki különben jóbarátja volt az 
akkor száműzöl! szerb Karagyorgyevics her
ceg, aki mindig négylovas fogaton hajtatott ki 
a budafoki Sncelláry-kuriába. A XVIII. szá
zad eleje óta él családom Budapesten. jJíncc- 
donlából vándoroltunk be és a budapesti görög
keleti egyházközség tagjai közé tartozunk. Ma 
már az ujjunkon is megszámolhatjuk, hogy az 
1862 ben alakult budapest i görögkeleti ortodox, 
görög é.s makedón oláh egyházközség alapítói
nak ivadékai közül hányán cinek Pesten.

A irrx’eneszfendős örökifjú Gyuri bácsit barátai 
tclöi njándz‘kokkal halmozták cl. A szoba 
bán pompás japán 
A szeme foly.'ou erre 
ki köblöt: virágot a

aliiv észrevehetően 
nem ctlhtszol. c- 
tót, iiibt/ alti ml 
lehel '.•'irr/r; »

és Iisz
egy ik sarka- 

vázában óriási larasii ibolj.'acsokor. 
tokiul. Amikor megkérdezem. Hogy 
s.-.ülctésna pjíira.
elpirul a 70 esztendős gavallér;
kczéeel lest 'HU rlhrírlfó mozduló- 

'le l.ércui. il/ji'l n'.oíti hogy
tik a

mond i'i: no,

d ü hőn get 1 Salzburgban.
A déli szél, amely kél 
föl. vasárnap időnkéül

v iliar
jeleni ik: 

lépett 
nagyerejü viharrá fokozódott. Épü

li agy kár eseti. Hof-Gastcinból 
te: jelentenek, amelynek eddig hét 
melléi,•épület esett áldozatul. — X

— Pusztító 
Salzburgból 
nappal ezelőtt 
rendkívül 
letekben 
nagy tiiz: 
//de- és bal melléi,■épület eseti áldozatul.
22. számn személyvonat va-á1 nap reggel Sankl- 
II otjgang és Stróbl állomások közölt « vihar 
Icövelkeztébcu kisiklott és több kocsija a löl- 
iésröl fc<t//ma/. miközben az egyik fölbornlt 
kocsi az egyik kaland agyonnyomta.. 
másik kalauz, egy p,'.lyamcster és lő 
könnyebbtprmészetii >ebcsiilcst .'•zenvedel I, 
nagyobbrészt a szétpattanó ablaküvegek . 
repeitől. lseidből haladéktalanul .segélyvonalot

. .. _ ------ .t szerencse Ilon-
messze ezt a vonalot is de- 
földönt öt te; emberekben itt 
Vasárnap délben a Sankl 
fekvő aiclii állomáson egy

E.P, .V 
utas 
leg- 
á#e

kértek orvosokkal. de a vihar a
.sé-g helyétől nem 
rákba kapta és 
nem esdi kár.
Gilgen közelében 
ott veszteglő teher vonalot szintén, fölborilotr a 
vihar. A forgalmat további intézkedésig meg 
kellett, szüntetni. A vihar *’
távíró- é- Iávbeszélöforgaloni 
netel.

Gróf Károlyi Mihály sajlópört
Újság" ellen, Tnvnly nyáron a .,8 
szabii cikket közölt arról, hogy Kiíróid 
<hiui. gondtalan eletet cl külföldön. A cikk egyebek között 
azt is irta, hogy sokan ngy vélik, hogy Károlyi Mihály 
azokból ii jiropaunndaoénz.ckliöl költekezik, nmei; eki.fi| nz 
emigránsokat is támogatták nz ellenségnek tett jó szol- 
gálatokért. Károlyi Mihály dr. Ar.-//>/ l'hnr utján már r< 
gébben sajtóper! indítóit a ,,R Órai l'iHág" ellen és a 
sajtóéi járás során szorzóként tlr. /íoros Lámhi. a .g ('írni 
Újság" belső munkatársa jelentkezőit. Károlyi Mihály 
jogi képviselője most n vizsgálóbíróhoz fordult c« kérte 
Boros László ellen a x iz.sgálnt elrendelését. A ' izsg.-dó 
bíró a kérelemnek helyt adott.

Kait,ürest. Kőbányán A K rilni nyal K idlurrg t/r iilcl 
szombaton ■•■!<■ < tőkelő közönség .ie)onl<>|ében liirlolta
meg e havi miisoros estélyéi a .1 nrmor ein|..g|(t n."gi 
termében. l'ritiii l.iijim elnöki megnyitója után a még 
hivotí művészek i's az egyoMílcf, agilis tagjai adlak .-íó 
a gazdag progrnm változatos számait, nmei; ekei n ],,> 
zönsög lelkesen megtapsolt.

kövei köziében a 
ti vonalon szii-

Indított ii ,,s Ornl 
"rai l .istig" ho«z

M'hdly gróf \ i-

Otvon fonna 116 Sándor 
.tdonl" pnplungynr iiieubizlinto 
sága közismert. Állami intézőtök

— Játékbank egy tál lencséért Már inger
ük az éhes város étvágyát, már kitelték a ki
rakatokba az ételeket, s már kiáltozzák har
sogó hangon: Ilyen gyönyörök várnak Buda
pestre. ha. fölépül a. — játékbank. A paprikás 
krumplitól megesömörlött Budapest fölíipvel 
a finom- ételszagokra, de azért, a tömeghangu
lat nem miivel csodákat s nem kiáltozza a mo
hóságtól megvadultón: .látékbankot akarunk! 
Hiszen hacsak játékbank kell, az van elég Bu
dapesten s ha ezek a játékbankok nem is káp
ráztatnak, a pesti igényeket valahogyan mép-is 
kiefegitik. Ennél több fény és-pompa már jól 
esnék a pestieknek, akik legszebb k&pcikct és 
bútoraikat rég a vagyonmcnlőbc vitték é& a 
.játékbank valdtó fénye csak azt a dantei só
hajt juttatná, esziikbe, hogy nincs nagyobb 
boldogtalanság, mint szomorú időkben vissza
emlékezni arra, hogy valamikor nekünk is 
voltak szép bútoraink. Ztó kire számit a. játék
bank, ha. a budapestieknek nincs már veszteni
valójuk? b’raiK Írországból, Svájcból. Romá
niából és Németországból alig számiihat ven
dégekre. mert ki teszi, meg az atal Magyar
országba. ha a maga hazájában házhoz szál
lítva kapja a játékbankot. És az idegenforga
lom? Az ördögöt, mintha az, a játékbanknál 
kezdődne? A Imi űrállomás első W. C.-jének 
rendbehozása többet használ az idegenfore--' 
lomnak, mint a szigeti és a gellérthegyi játék- 
bank. És azt hiszik, hogy odaadjuk a szüzes
ségünket százezer dollárért. Hu a játékhnnk 
vállalkozói azt ígérnék, hogy megoldják a 
tisztviselői kérdési, rendezik Budapest kül
földi tartozásait, vagy jókarba helyezik Buda
pest közkórházait, isten neki, építsék föl ;/ 
bankot s menjenek ők is tönkre. De egy tál 
lencséért nem adjuk el (t szeplő!lenségünkel, 
amely Európa leziillött népei között, úgy hat, 
mint egy erényes leány a hallét patkányok 
között.

— Hunért ügyében a korniáuypár.' több tagja Is a men
telmi Jog megsértésé! látja. A költségvetés megszavazása 
illán llu)>c,t, Heisö ineiUeliii' "')He Iteiiil n newtcftojiiléi 
elé. HttbiiUlt /'■ieóe előadói javaslata tudvalévőén nem 
látja a menícinii jog sé:cliii,;l abban, hogy Seliotll la 
ná<-.-‘ In<ík lciaj ioztalta Lupertet, de ellenzéki körökben 
arr.i .záiiiiiaiiiik. hogy ncme-ak </. ellen.él.. Iifnicin
ti ltoi i. 'in.'/ititeo'jttlo Iteee., .'t'-n.</ iiuzil'tfóui pórt többs''’qe, 
>ői oz egysége:, pórt nélciny tagja ii Rassay Kóroly Itl- 
xebbiégi irtlil r.iiiya melleit fog ^.avritnl. bál’ leszereli' 
•ükre már nuizgalom indul inog. \ö>>d.\. v .tudor, ol.i a 
lii :ol I :><i gbaii ,i in'-yl el ni i >ére'<>ii ni-'yóliiipllii^n melleit 
.torn,o/Z. a következőket inoudotUi .1 Heggel munkatár
sának:

— Nemes Rcrlalan képviselőtársam csak
ugyan széna mrc vetette, hogy Ruperl men
telmi sérelmének megállapítása mellett foglal
tam a. mentelmi bizottság ülésén állást. Vele- 
mén.xem szerint azonban e -zenireluinyásnak 
nincs jogosultsága, mert hiszen a mentelmi 
jog ügyében mindenféle pártpoli'ikai szem- 
ponMól függetlenül tehet és szabad csak állást 
foglalni. Azzal érvelnek ellenem, hogy a men
telmi .sérelem mcgálla-pitásu ebben az esetben 
a bírói tekintély i óvására volna. A bírói tekin- 
iélgi azonban nem ilyen pártpolHikai határozó- 
tokkal lehet /.-r// h<dyreátlitani, hanem az
zal, hogy ne olyan bírák üljenek a, bírói szék 
ben. akik, Ruperl letartóztatásához hasonló) 
intézkedésekre ragadtatják el magukat. Érde
kes egyébként, hogy az úgynevezett herma- 
frodita plakát ügyében is a mentelmi jog föl- 
Iiiíige^ztese ellen -z;)-, aztam, ez azonban téve
désből történt. A mentelmi bizottságban le
adott szavuza 1 omaI ti hal, amelyet eléggé sz*' 
gyeulck. a plénumban korrigálni fogom.

p.
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— A közmegnyugvás, az igazság és a kari 

becsület. Az ügyvédi kamara 1100 ügyvéd alá
írásával kegyelmi kérvényt adott be dr. 
Polónyi Dezső ügyében, akit tudvalévőén 
három hónapra Ítéltek el, egy közérdekű, 
nemes szándéka hírlapi nyilatkozata miatt. 
Papp József, a kamara elnöke a kegyelmi kér
vény indokolását e szavakkal fejezte be: 
„« kari becsület köveiéit, hogy a kérelemnek 
hely adassák?*. Néhány nappal ezelőtt érkezett 
vissza az igazságügyminiszter utján a királyi 
ügyészségre a leirat, amely szerint « magyar 
ügyvédek kegyelmi kérvénye nem talál! meg
hallgatásra. Ez annyit jelent, hogy Polónyi 
iigyo még mindig nem fejeződik be közmeg
nyugvással, ami pedig nem közmegnyugvást 
keltő, az nem is igazságos. N közvélemény 
ugyanis el nem felejti, hogy olyan cselről vau 
szó, amikor polgári szabadságjog védelmében 
hangzott el kritika és igy az Ítélet, amely 
Polónyit bűnösnek mondta ki, az ország egyik 
közjoga és polgári szabadságjogig fölött látszik 
pálcát törni. Carrarának. minden idők leg
nagyobb olasz büntetőjogászának szavaira 
emlékszünk: „Azon ítélet, amely igazságtalan 
lehet, vagy amelyről a polgárok azt gyanít
ják, hogy igazságtalan, nem 'állítja helyre ezek 
nyugalmát, nem erősíti meg biztonságuk ér
zetét. hanem inkább veszélyük sejtelmét öreg
biti bennük*. Bírósági tévedés reparációja 
mindig a bíróságnál keresendő. A bírói i kin- 
tély elve is ezt követeli. A Polónyi-pör újra- 
fölvétele utján meg kell adni a leheíc-éget. 
arra, hogy ez az ügy közmegnyng'vá. t keltő 
módon fejeztessék be. Vázsonyi i'ilmo- volt 
igazságiigyminiszler ez ügyről A Heggel 
munkatársa előtt jgy nyilatkozott:

— A kegyelmi jog gyakorlásáért vagy nem 
gyakorlásáért a kormány felelős. A kormány 
felelős tehát .ízért a szembeszökő ellentétért, 
hogy llly László és társai kegyelmet kapnak, 
de Polónyi Dezső számára nincs kegyelem. A 
kormánynak meg kellett volna értenie, jm- • 
akinek számára kegyelmet kér az egész ügy
védi kar, azt formailag meg lehet büntetni, de 
elmarad a hűn!elé.- rendes és kivonatos követ
kezménye: a társadalom megnyugvása. Még »z 
utolsó pillanatban sem akarom föladni a re
ményt, hogy a kormányban lesz annyi esze- 
lyesscg emberiesség, hogy ezt belássa.

-- Ma kezdik meg Oreskovits Bogumilné 
bűnpőrének tárgyalását. \ budapesti büntető- 
törvényszékei) dr. Krayzel Miklós táblabiró 
elnöklésével ma. hétfőn kezdik meg Oreskovits 
Roguniilné bünpöréiiek fötárg.valásRt. Az 
ügyészség az, --z.-in.vi rablással párosult gyil
kosság bűntettével vádolja. A nyomozás és a 
vizsgálat a következő tényállási derítette ki: 
Oreskovits Begumiiné. aki közös háztartásban 
élt Pafféi. L< .-g irmára1. l'jfV'aly március 22-én, 
amikor a ke. >zobu albérlői hazatérték és el
aludtak. a kei asszony is nyugovóra, tért a 
konyhában elhelyezeti ágyban. A kél asszony 
ugyanis egy ágyban aludt másfél esztendő óta. 
Raffersberg Irma, i- melyen aludt már, amikor 
Oreskoviísné fölkeli, és kinyitotta a konyhában 
levő gázcsapot. A kiömlő gáz. az alvó Irmát 
megölte. Kora reggel, mielőií a., albérlők meg 
föléhrodiok voín;>. Orv-koviíM’ó beágyazta 
Irma hcJHe.-ié’ a I on;. Imheli ág . ha ’s napokig 
együtt aludt a hullával. Közben elrabolta 
■tal’íer-borg Irma ék-zord! »" készpénzét. Már
cius 25-én ():v sko . it-))é cv.x borotvát lopott és 
éjszaka földarabulta Irma holttestéi. A bolt
it .l-f i'zulan öss c'iajf' a. belegyömöszöli o egy 
kosárba és up. íer t/je, hogy a Dunába dobja. 
De ez nem -.ikeciih ír ki. 'több napi bujkálás 
után a J.ukácsíi'ido szállodájában letartóztat- 
íák őt. A in;' kezdődő főtárgyaló*;’;! csak be
lépőjeggyel h iú t l'',jui iii.

— A Tliierfeld és Klin rr r - < ipí, - aldoiata ,í Ucpu't
n niOR .- 77>frr/<- <i < AJ* '.-'-r i,'>S ár «i. 'i'-.i-til.isnt é«

I. iiiíír.vcí . \> . i •> i il.iolí'i: ele n ■’ ütrylion Sórkón-/
<-:< hm): < ■ ii ■_ n) i rendőr .'trón H-
■nondottn. n -olm ■. ,n v<>!' ■ tryór ellenben
i'iznir.-inyi ic-l >U;in«KÍ.-i■ .1 > \ rén ... <> - .illőit ’orI.i
tanul fo)ti..in,'*;> s < - '•! s,ii-i..nit'-i jc«ru tönkre'cOe, 
ugy hogy tizb ■ ’ !»• • ->--n volg bezárni.--------------------------------------------- ------ -----------

Farkas Tibor, ,
a Ház egyik legtanultabb tagja, elpanaszolja, hogy 
konzervatív politikus létére sokan destrukcióval 

és radikalizmussal vádolják
„Nincs egyéb bűnöm, mint hogy a szociális kérdést nem tartom 

hatalmi szóval megoldhatónak 1“
(.4 fíegncl ludósitójdfól.) Farkas Tibort fix egységes 

párt programjával választotttik meg Zalaegerszeg nem
zetgyűlési képviselőié ró. kíM azonban nem tudta ma
flát atonosltavi a korniáii/i f/azdasdfji pr>l H i led jóval. és 
éppen étért, bárdijával. Gaa< Gaxitonna! együtt, ellen- 
■.ékbe vonult. Fölszólnlás.ii mindig szokatlan intelligeu- 
cíóról. még szokatlanabb lelkiismeretességről és alapos 
készültségről tanúskodnak és

legutóbbi költségvetési felszólalása az egész budgol- 
vitának komoly eseménye volt.

Farka.- Tibor doktori diplomájává! a zsebében utazott ki 
Auglinha, beiratkozott a carebridgci cfiyetomrc r-

néhány év múlva mór a londoni főinkolón tartott 
közgazdasági és közjogi előadásokat.

A magyar parlament ben ma is
az aiiftolszabásti kouzcrvativ politika képviselője.

aki legutóbbi parlamenti sikere után, a következő érde
kes nyilatkozatot tette .1 Penget munkatársának:

- Sohasem tagadtam, hogy konzervatív po
litikus vagyok, bár « szónak nem magyaror
szági, hanem angliai értelmében. Hiszem és 
vallom ugyanis, hogy

konzervatív •politikát konjunkturális alapon 
nem lehet csinálni,

hanem csak a végsőkig vitt, őszinteséggel és 
becsületességgel. Más alapon a. konzervtiv poli
tika '-em nem jogosult, sem nem keresztülvi
hető E meggyőződésemnek köszönhetem, hogy 
konzerválir politikus létemre, sokszor vádolnak 
meg azzal, hogy dr -truktiv és radikális vagyok, 
pedig

nincs egyéb bűnöm, mint hogy a szociális 
kérdést nem tartam hatalmi szóval megold

hatónak
és nem vagyok hajlandó szó nélkül eltűrni a ha
talom birtokosainál- hibáit és bűneit. Nem ta
gadom. hogy a mai rendszer tehetne rosszabb 
is. de kélságh len. hogy ez ország érdekében 
jobbnak, sőt sokkal ..oblmat,: kellene, lennie. 
(’gyanez a véleményem a kormány választójogi 
javaslatáról is. A szavazás titkosságának lyer- 
dést-v-'l kar<< sokitbaii (szemle.’ jut Mugauloy 
mondása: ..Mii használ nekünk akárhogyan 
rál-mlanak meg bennünket, ha azok, akiket, 
rncgvá! szidnak, nem Iminek hivatásuknak 
megfele!ni." Meg kell jog*i /nci.1. hogy Macau- 
lay a titkos választójog híve ■>.ei- olyan kor
mányban. amely egyébként a nyílt szavazás 
alapjára helyezkcdotl, bár in;i-. l megállapítá
sával semm> esetre sí ül ekei ok Vass József 
népjóléti mmisHtr arra (édzul, aki

Macaulnj hoz hasoidóau. »•• •? választójogu 
kormányban vallja magád a titkos szavazás 

hívének.
A ii>ko- szavuz.ás semmi esetre sem önyél, ron
tó., csak hogv a törvényhozás az ország lég- 
alkalmasabb polgáraiból alakuljon meg és ép
pen ennek biztosiiáfu céljából választom

a titkosságot, mint a kisebb rosszat 
akkor, amikor fölmerül a szavazás üyiltságá- 
nak ’ jgy (ilKOnságának kérdése. Sajpos. olyan 
rendszer! még nem talált iái senki, amely c leg
alkalmasabb emberek meg választását biztosí
taná. Mindenesetre nicrleg'ilni kell', hogy a 
mcg/éh'mllié-. a megvesztegetés és n választási 
korrupció kisebb bai-e, min! az, hogy ha a tii- 
kos szavazásnál ellenőrzés nélkül érvényesül a 
demagógia és az alacsonyabb emberi szenvedé
lyek óhaja. Azt hiszem, hogy alapos megfonto
ló,. után inkább ezt az utóbbi kisebb rosszat 
kell választani, különösen akkor, ha ion felső
ház is. amely a képviselöhúznak elhamarkodott 
és érzelmi szempontokat honoráló határozolait 
a szükséghez képest megnyirbálja^. vagy módo
sítja. A felsőházi kérdés megoldásául legszíve
sebben azt látnám,

ha az erről szóló törvényjavaslatot ünnepies 
formális ülésben a régi förendház. 5s elfo

gadná.
Erre torinészctésen csak akkor kerülhet sor, h'i 
a régi főrendiháznak ez az utolsó illése nem 
szolgáltatna, alkalma! a frondörködésre vagy 
diszharmónia teremtésére, Véloményem szerint

CtfP&^ 

jWuTCwm-Siör>ue 33 (Múzeummal szemben) 
Előrehaladott idény miatt nagy 

árleszállítás 
torolffitselyém-, Sstki*-, antlfop- és 

Q$jir,5h £>pííí«teEn 
Tekintse meg kirakatainkat! 

egyébként, az uj feisőház tagjait legnagyobb
részt nem kinevezni, hanem választani kell. Ép
pen ezért, tultengésnek tartom azt is, hogy hiva
talból oly sok állami tisztviselő kapjon helyet 
a felsöházban, mert, hiszen

:> felsöháznak nem szabad függő helyzetbe 
kerülnie a kormánnyal szemben.

Nagyon fontosnak tartom azt is. hogy amíg az 
államfő kérdése véglegesen rendezve nincsen, 

n? legyen az. államfőnek kinevezési joga, 
hanem ehelyett, mint kisebb rossz, az az 
intézkedés lépjen életbe, hogy azokat a 
felsőházi tagokat, akiket az államfőnek 
kellene kineveznie, a nemzetgyűlés válassza 

meg.
A beszélgetés befejezéséül Farkas Tibor 

gazdasági viszonyaink leromlottságáról és a 
zsidókérdésről nyilatkozott:

— Gazdasági problémáinkat. — mondotta — 
nem lehet a. világ gazdasági helyzetétől függet
lenül megoldani. A legnagyobb baj az, hogy a 
gazdasági politika Középeurópában, do külö
nösen az utódállamokban sokszor nem más, 
mint

kisded emberek kisded játéka, amelyben 
nem az. ország érdekeivel, az adott viszo
nyokkal és lehetőségekkel számolnak, ha
nem a tömegek ízlésével, a választókerüle
tek és hivatalos állások megtartásával.

Ugyanezzel, magyarázható meg az általános 
politikai, helyzet betegsége is. Ami pedig a 
zsidókérdést illeti, erről Deák Ferenc egy isme
retlen adomájával nyilatkozom. Egy idős pap
ismerősöm mesélte el nekem, hogy az édes
atyja második gimnazista korában bomutatta 
Deáknak', akivel távoli atyafiságbun voltak. 
Az öreg Deák nagyon szerette a gyerekeket, 
térdére ültette és megkérdezte, milyen volt a 
bizonyítványa. Helyeselt, amikor meghallotta, 
hogy ..jeles* és a következő kérdése ez volt: 
..Te vagy az első tanuló az osztályban?'* A 
válasz igy hangzott: ,.Acm. csak a harmadik 
a sorban. Az első a fíóth. a második pedig a 
Schmarz.** Erre kifakadt, az öreg Deák: ..Hát 
n'-m tudtok ti elsők lenni? Nem szégyenlitek 
magatokat? Az öreg Deákkal együtt én is csak 
egyféle küzdelem .jogosul(t-ágát ismerem el a 
zsidókérdésben, az! a küzdetmet. amely a mun
kában és a tudományban való elsőbbségért 
folyik az ország boLdogv.lása érdekében.

— Kaios/í rófa a königsbergi röpülötéren. 
A Reggel tudósítója jelcuti telefonon: Vasár
nap délelőtt a D •ai.1-- Köuig. herg-i Töpülőté- 
fpD súlyos szerencsétlen ec történt. Egy próba- 
röniiiés alkalmával egy rövülőgép olyan szeren 
esetlenül ereszkedett le. hogy vezetőiét, egy 
roll lengerés-tisztei. é'e' '''s-niyes sérülésekkel 
kórháiba. szállito11ák.

— A Köntgcr-orvosok öKsc. \ Msc-yav Orvosok
nöntjreii-Eiryesiilct'' most tartotta mog tisrlniiló liözgyú 
lébf-1 Eluök lett Krh-n fít'Uf dr. e/ryotemi tanár, titkár 
Hnirniin J<V<r, dr.. alelnökők 01'c ívre <lr. <-s KnlioriV 
nr'ln dr., je;r.. C;ir,/. t'U,,c,s dr.. nén-iáros Hűbrp
/vő-- <! . A kii-.gjitlór. clhaCirozín. hor.-- n múlt évben 
moKt.vtoti még küllőidí orvosok részéről is nagyszám 
bán latogolot; röntírcntaniolyamoka'. r.r. '■‘gycsület éven 
ként nv-g ingja ismételni.

Jókai Mór születésének 100. évfordulóján 

délutáni előadás 
*/t4 órakor a 

Royal (Menmban 
mérsékelt helyárakkal

Föllépnek: 
Jászai Mari 

Sa^amszeghy Sándor 
z a Nemzeti Színház művészei

Azonkívül

GROCK
a zenebohócok királya 

és a teljes esti műsori
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GörlöK tündöklése és nyomorúsága 
a színpadon s a színpadon Kívül 

SzöKneK a göriöK, uj görlszáHítmányoK várhatóK
Budapestre

GörlmamáK érKezése

(A Heggel tudósítójától.) A Fővárosi Operett
színház „Halló, Amerika!" cimü revüjét. vesze
delem fenyegeti. Az angol görlök, a Haskcll- 
hölgyek lázongnak és már arra gondolnak, 
hogy sztrájkba IDpnck. Panaszkodnak, hogy nem 
bírják a sok munkál. A premier után ugyanis 
pár napig pihenhettek, de azután megint el
kezdődtek a délelőtti próbák. Aludni sincs ide
jük a Haskell-lányoknak, mert este 12 óráig a 
színházban vannak elfoglalva, éjfél után pedig 
mulatni mennek s ott a jazz muzsikájára tán
colnak.

Tizenhat angol .v.'hl jött Budapestre három 
hónappal ezelőtt és kellő már régebben el
utazott, illetve megszökött. Most ismét három 
Haskell-hölgy hagyta cl Budapestet. A leg
kedvesebb közülük Florita Fey, ábrándos 
szemű, pisze orrú fekete leány. Szombaton föl
vette heti fizetését és anélkül, hogy egy szót is 
szólt volna Mr. Haskelluek, vonalra ült es 
hazament Londonba. A bájos angol hölgynek 
nem tetszett Budapest, az egyik előadáson 
pedig egy díszletező munkás úgy rálépett a 
lábára, hogy ujja megsérült és azóta fájdalmai 
voltak, ha nehéz táncszámokat kellett Icjtenie. 
Fárasztották a próbák, a táncok és inkább 
hazament Londonba, vissza a Picadyllibe, az 
angol főváros egyik legfényesebb tánchelyi
ségébe. Fey kisasszony példáját ma reggel 
újabb két Haskell-hölgy követte. Az egyik F?e 
J/anner.11? táncos görl, aki Angliában férjes asz- 
szony és kis „baby“-je, akit Londonban férje 
gondjaira bízott, megbetegedett. A. kedves 
angol anyagirl most siet vissza Londonba 
beteg gyermekéhez, íréne Phillips. a legszomo- 
mbb az összes Haskcll-hölgyek közül, szinten 
visszautazik Londonba. Elég volt . estbői. 
Ö az egyetlen girl, aki nem kereste a pesti 
gavallérok barátságát. A kis sápadt angol 
lány egy londoni Huba szerelmes, nem tudott 
nélküle Pesten maradni, a szive hívta vissza 
Londonba. Már az első nap megfordult volna, 
de nem volt elég pénze. Most a fin — tengorész- 
kadét — 20 fontot, 7 millió koronát küldött s 
Iréné szaladt vissza Londonba. A girlök tehát, 
kezdenek visszavándorolui, de nehogy az angol 
hölgykultusz budapesti rajongói bánatosak 
legyenek, megnyugtathatjuk őket, hogy meg 
e héten újabb görlice-szállitmány érkezik Lon
donból.

Az újabban visszavándorolt három girl he
lyett különben már megérkezett egy girl-anya, 
n. két legbájosabb girl. a primadonna Lala Cil- 
lins és a kis pajkos Pauline mamája. Hettie 
Collins, a mama, 41 éves, readingi születésű 
angol dáma, aki egy hétig Budapesten marad, 
hogy élvezze leányai nagy sikerét. De nemcsak 
a girl-anyák kezdenek érdeklődni leányaik 
iránt, hanem az angol konzulátus is. A napok
ban összeírták, hogy hány évesek a girlök, 
akad-c köztük 18 éven aluli és megvan-e mind
nek a szülői beleegyezése ahhoz, hogy Buda
pesten láncoljon. Szülei beleegyezése mindnek 
volt, de 18 évesnél fiatalabb csak egy akadt köz
tük, a szénfekete Pauline. A revü főattrakciója 
— a szőke bronzcsoda — Edna May nagy meg
lepetésben részesítette a girlök budapesti tár
sadalmát, szakítva minden angol hidegvérii- 
séggel, szivére hallgatott. Azonban a kis Edna 
nagy budapesti szerelme ellenére is viga ztal- 
liatatlan, meri a mindennapos bronzfesték ki
rágja a bőrét és egész zöldre marja dús, arany
szőke haját. A premier óta különben már sok 
girl elköltözött a Royal-szállodából. Négyen, a 
legszebbek, akik ifjú föld arisztokratái: társasá
gában láthatók, a Bristolban laknak, eg.v dé
moni hajlamú pedig a Rltzben vett lakást.

A revü premierje óta. nemcsak a színház 
Nagymező-utcai frontja elevenedett ineg. ali 
az előadás alatt 40—áó autó várakozik, előad 
után pedig emberek száza lepi el az utcát, h 
nem a szűk kis Mozsár-utca i.-.<A szinészbejú- 
ratnál aDgol girlieókre. magyar táncoslányokra 
várakoznak éjszakánként a. pesti éjszaka ifjú 
hősei és öreg gavallérjai. Ay/o/c-í^ fényes, k>ni- 
tágított luxusautomobil ólt sorban a szűk Mo
zsár-utcában, reflektorok fénykévéje irányul a 
sziik színházi bejáró fele, az autókon szmokin- 
gos mágnásifjak, már deresedő hajú bankelő
kelőségek, az utcán pedig diszkréten, kapuk 
alatt meghúzódva várakoznak az egyszerűbb, 
a szegényebb lovagok. J1 óra 5 perckor ér véget 

szezon sldgerboh őzata

Salamon Sémával 
a Tev>6r' Szinpadan

Kezdete ’,i!J <»;• ;,up Telefon Gű-ű-1 ’

tt. előadás, de 1412 óra is van, amikor a kórus 
első tündére megérkezik. Ez csak fólgirl, a neve 
Thain Dolly, van egy buga is. Bcssie amerikai 
lányok, de már régen Pesten laknak. Hatalmas, 
szürke Minerva-autóba száll az amerikai-ma
gyar girl, a gavallér nem jött el. csak unióját 
küldte érte. Lassanként már szállingóznak a 
többi magyar táncoshölgyek is. Sápadt, vérte- 
len, kis .statisztalányok, akik most í,-/',’vtelé
nek, kopnitfik, a fényes kosztümök, a sokmil
liárdos ruhák már a színházi ruhatárban pihen
nek, ők pedig fázósan húzzák össze kis kabát
jukat. J'áradtak. lépőitek, koldusszegé nynek 
látszanak az előbb, a rivalda, fényében még 
büszkén csillogó kis tánctündérck. Csak cgy 
jól öltözött magyar girl-t láttam, a mamája 
várt rá pompás bundába öltözötten és aztán jött 
a girl még pompásabb, valódi perzsa bundában. 
Egy háromgyermekes segédszinésznőt is fölis
merek a girlök között. Ezekre a magyar lá
nyokra a gyalogos, a sétáló gavallérok várnak, 
az angol hölgyek szinte kivétel nélkül autón 
távoznak.

Nemsokára mar 12 óra lesz és az angol höl
gyek még mindig nem készültek el az átöltöz- 
ködéssel. Közel egy óra hosszat 
Szájukat, cinóbervörösre füstik, a. 
fekete karikákat rajzolnak, cári 
nal mossák le magukról a tánc 
hogy azután mulatni menjenek. __
dáman, pajkosan a vértforraló amerikai mu
zsikára.

Már egész üres az utca, csak a 8 automobil 
vár türelmesem Jönnek már az angol leányok. 
Elsőnek a legkedvesebb, a szőke Yonny. Mály 
Gcrö partnere siet, ki a kapun. Nevet, és éne
kel, a ,,Somebody“-t dalolja. — Jó estét, kedve
sek, — üdvözli ékes magyarsággal öt hódoló
ját, akik valósággal körülrajongják. És jönnek 
sorba az angol táncosleányok, vidámak, fris
sek, gondtalanok — mert idegenek — s a pesti 
gavallérok tőlük kapnak egy kis nyugati, 
nagyvilági szint. Korda Tibor.

---------------------------- .------------------------------------------------------------------

öltözködnek, 
szemük alá 
de cologne- 

f ára dal mait, 
táncolni, vi-

este Soroksáron nagysikerű 
Banda Marion szólószáiaokkal

— A székesfőváros szlmfónikiis zenckarn Soroksáron. 
A székesfőváros szimfonikus zenekara Fürst Emánuel ve
zénylete, alatt szombaton 
hangversenyt rendezett, 
aratott szép sikert.

— Tizennyolcmillió értékű gunilsarkot lopott. A Ma 
nyár Ruggyauta-árugyár Rt. följolontettt* a rendőrségen 
Tammer János gyári tűzoltót, hogy 18 millió korona 
értékű gumisarkot ellopott a raktárból. Kiderült, begy a 
lopott holmit Sarudi Mihály cipésznek adta el. Mind
kettőjüket letartóztatták.

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

az
szertartásán meg- 

íi. halálra ítélt Már ff y József is, akinek 
és az arca, szintén fölismerhető u fil- 

Kérték. hogy a fogházból öt is állítsák 
bíróság azonban ezt a kérelmet chita si

Vasárnap 
cipőkc.-cs- 

üléstermében. A 
pénzügy minisztert dr. Tulok Pál
kereskedelmi minisztert dr. Pchi 

. Perónul ‘tőr elnöki 
c i p ög y ú r osok uevébe u

— Filmet pergetnek le a főkapitányság kép- 
vetítő termében. Turcsányl Bernét Pál filmes 
följelentette Grosz Miklós ügynököt, mert 
ürcez a film vállalatáról becsmérlő módon 
nyilatkozott, azt a hirt kolportált a, hogy az 
erzsébetvárosi áldozatok temetési filmjét 
Turcsányl színészekkel játszatta le. Dr. Jakab 
Ernő büntetőbiró vasárnap délelőtt lejátszatta 
az elkobzott filmet és megidézte azo
kat, akik a temetésen megjelentek és 
akiknek mozdulatai láthatók a filmen. Meg
idézték tanukéjjen gróf Apponyi Albertét, 
vitéz Nagy Pál tábornokot. dr. Hevesi 
Simon és dr. Fisékor Gyula főrabbikat, 
akik állítólag szerepelnek a filmen. Gróf Ap
ponyi Albert titkára vasárnap jelentést tett a 
bíróságnak arról, hogy a. gróf ezen a tárgyalá
son nem jelenhetik meg, mert még az idézés 
kézbesítése előtt Olaszországba utazóit. Az 
ügyvédek állítása szerint, az Erzsébetvárosi 
Kör áldozatainak léinéllesi 
jelent 
alakja 
mén. 
élői A 
tóttá.

— Cipőkercsk cilök országos kongresszusa, 
délelőtt országos kongresszusra gyűltek össze a 
kedők a Kereskedelmi és Iparkamara 
népes kongresszuson a 
miniszteri tanácsos, a 
Kálmán miniszteri titkár képviselte, 
megnyitója után Motltovllz Bmil a i 
szólalt föl. Pr. Kollmann Márton u Cipőkercskedők Egye
sületének alelnöki' a közteherviselés egyenlőtlen eloszlá
sáról beszélt: a gazdák aránytalanul kis mértékben van
nak megterhelve a kereskedők rovására. Balkdnyi Köl
nién az Omke szolidaritásáról biztosítja a kongresszust. 
A eipőkereskcdclein joléulegi válságos helyzetének leg
főbb oka « kormány helytelen vámpolitikája; a kereske
dők megkérdezése nélkül uem lett, volna szabad a vúinot. 
emelni. A másik két ok: a forgalmi adó és a hitel kor
látozása. Ha a kormány nem sogit a jelenlegi állapotokon, 
a magyar cipőkcrcskcilglom elpusztul. Pr. Franki Géza, mí 
egyesület főtitkára, a vámtarifa helytelen intézkedéseit 
és bürokratikus kezelését bírálja. Vauzonialpu és torna
cipőknél például a vám a cipó árának lou, sőt olykor 
150%-át teszi l:i. A vámhitclt az eddigi 30—00—00 nap hci 
lyett hosszabb lejáratra kell folyósítani és nem a jelen
lepi uesorakamat melleit. Iladványi Lipót az exisztenciá- 
jukot vesztett ügynökök helyzetéről beszél. Dr. Ányos 
bajos, ;i7. egyesület ügyésze, az adóügyekről tart elő
adást. A krízis főoka a forgalmi adó mai rendszere. A 
bauese idejében a kereseti adót azon az alapon állapítot
ták meg. hogy a cipőkereskedő 30%-os haszonra dolgo 
zik. Ma legföljebb 5—10%-ra dolgozhat a kereskedő, ha 
ugyan haszonról egyáltalán beszélni lőhet. Dr. Vágó Gyula 
ügyvezető titkár beterjeszti azután a kongresszus hatá- 
rozati javaslatát, amely a békebeli hitel föltételek, vissta- 
állítását, a vámtarifa káros intézkedéseinek. megváltozta
tását. a vömhitel-kamatláb leszállítását, a forgalmi adó 
revíziója'. az adóellenőrzés jelenlegi formájának megszán, 
(elését és a békében bevált adókivető-bizottsdgok vissza - 
•illitásáf követeli. Keltőn Gyula a cipőnagykereskedelem 
sivár helyzetét ecsetelte: ezután a kongresszus véget ért.
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(A Reggel munkatársától.) Az elmúlt hóna 
pókban még csak lassan csörgedezett, de. né
hány hét óta bővizű folyam gyanánt indult 
meg az amerikai arany áramlása. \ múlt, hé
ten több mint 50,000.000 dollár értékű aranyai 
hajóztak cl az Egyesült Államok kikötö'bot s 
ennek az óriási összegnek az oroszláj) része 
ugyan Ázsiába, az aranygyiijlés klasszikus 
földjére került, de jutott belőle bőven Európá
nak is

— több mint 10,000.600 dollár —.
i

jeléül annak, hogy Amerika most már állandó 
iitcmboi igyekszik könnyíteni elviselhetetlen 
fér hit óriási arany tartalékjain. Ebből ame
rikai aranyból kétmillión fölül jutott. Német
országnak, a többi megoszlik Belgium, Skan
dinávia és Oroszország között,

csak éppen Magyarországnak nem jutott 
a tengerentúli aranyesőből. Egyetlen nagy 
■magyar válalatnak sikerült ti.000.000 dollár ér
tékű kötvényt elhelyeznie Neivyorkban, egy 
másik sok kel kisebb jelentőségű ipari társaság 
kiiigyeskedett magának 75.000 fontot London
ban, de

vzenkivül 
jutott el

egy cent, egyetlen penny sem 
hosszabb kölcsönök formájába'’ 

.Magyar országra
.s a magyar ipar és mezőgazdaság töke nélkül 
tátong, mint a szárazra, került pulyka. A cső
dök és kény szer egyezségek ijesztően megnyúlt 
listái mutat jóik, hogy e tőkcnélküli állapot 
egyre több áldozatot követel. Mi az oka annak, 
hogy kisebb országok, szegényebb országok 
elől*, szélesre tárni a nyugati bankárok aj
taja és mi pedig udvarias szavakkal, de üres 
/ ezzel, tessékclíetünk ki az atlanti világ 'őke
forrásainak környékéről. A magángazdaság 
számára igaz, nem a kormányok Kötelessége, 
hogy kölcsönről gondolkodjék, <lo amikor ilven 
ijesztő szegénység fenyegeti az ország iparai 
és ker<“.‘:ke'i('lmét és íven sivár képet mutat a 
jövendő, talán mégis illenék

új formákat, u.i ut.'ka< keresni arra, hogy 
c bajon sogitciink.

A magyar nagyipari vállalatok, nagy magyar 
cégek, óriási uradalmak, aniel.'ek mögött sok
millió arany köre na < ríék't. képviselő vagyon 
áll, levett, kalappal állanak a nyugati bankár 
előtt és úgy kérik a kölcsönt, mint, a. végzett 
iöldesur, akinek a telekkönyve az uzsorások 
díszes névjegy,z;két liinlcti föl. Talán mégis 
csak volna mód arra, hogy a kormány a maga 
kétségtelen erkölcsi .saljával támogassa a 
kölcsönt kereső magyar gazdaságot. S talán 
mégis csak hatliatósabbnak bizonyulna, ha p 
kölcsöntárpyulások vezetésével nem Sir Wil- 
liam Goodot bíznék meg, hiszen Sir IViliiámon 
és a Korányi—Popovies-körzeten túl is van 
még szakember a magyar Cityben, akinek meg
vannak a kellő jé> összeköttetései, megvan n 
szakértelme és talán a finomabb diplomáciai 
érzéke is ahhoz, hogy e kétségbeejtő barriéret 
átvágja, amely már-már elsorvadással fenyeget 
bennünket. Sir Will’am Ónodnak kétségtelenül 
vannak érdemei, amelyekért, azonban busás 
jutalomban volt része, s most, már sok idő a 
kisérlelezésre nincsen. Vannak kisebb országok 
Európában, amelyek Sir ’rVilliam segítsége, nél
kül is rendbe Indiák hozni pénzügyeiket s ami 
ennél fontosabb, olcsó és nagyösszegü. hitelek 
révén az egyetemes európai válság következ
ményeit is ki tudták kerülni. Ilyen ország 
Fimiorszáu, ahol több amerikai löké van 
invesztálva. 1922 óta. mint amennyi a. bábom 
elolt az, ország iparának egész, forgótőkéje volt. 
Pedig ki merné állítani, hogy Finlandhan bizto
said! helyen van az amerikai pénz, mint nálunk, 
hiszen Finncr.-zágnak egyetlen szárazföldi 
szomszédja, van csapán s az is Szovjetorosz 
ország! Nem is ezen midik, hanem az ügyessé
gen és az, alaposságon. Csak ezt u közönyt, ezt 
a, hidegvérű és irigylésreméltó optimizmust 
nem bírjuk, amely a szanálás fölöslegeivel kér
kedik és közben satnyul az, ipar, a kereskede
lem és a mezőgazdaság is, amely tisztességes 
kölcsönök nélkül szintén pusztulásra van kár
hoztatva.

á K* O .‘ ''
Tr. 'W «ÍKS

X' Sivár magánforgalom Pesten és Becsben. 
A hol. tőzsde forgalma még u, .szokottnál is sivá- 
rabb képet, mulatott. Vasárnap délelőtt, talál
kozott ugyan néhány ember a tőzsde, környé
kén, de kötésről, forgalomról szó sem volt s 
ngy látszik, nem is nagyon lesz, amíg az álta
lános konjunktúra egyelőre megközelitően sem 
sejthető időben meg nem javul. A Jegybank 
deflációs I: i111polilihájii az elmúlt hetekben 
újabb értékpapir-részvénykötcgc.kct mozditol t 
ki a pihenőből s az ultimo hitelszükséglete 
előreláthatóan kiemeli a trezorokból a vállala
tok részvényletétjeinek ifjabb tömegeit. Becs
ből jelenti telefonon A Reggel tudósítója: 
A tőzsdei horoszkóp: nyugodt és üzlettelcn.

A francia frank további áresése várható. Píirisb'>l 
■■1 Régnél, tudósítója: A külföldi devizák ár 
mai piacon i» entclkcii'U. A bankközi forga 

19.21 (tegnap 1R..S3J. <i Ion! sterling 91.90 
francia frank iij.ihb urhan.vat 

az. ipar és kereskedelem rendes 
szükségletek az ó- első 

és a fokozmlo ziik 
francia ncnr.id' báni 

francia
bizony olt 
megalni- 

idén i rö- 
vahi biteloni s 

az a (■>!
•lkáig fán 
rcakciona

<'rh-
llcrriot k'.i

X Jacobi Olivér a Kereskedelmi 
vezető igazgatója, Jacobi Olivér dr, 
kcdolmi Bank jogtanácsosa 
vissza 
,i a ró l. 
vérnek 
müvek 
rosszul 
Rima 
eredményéről Jacobi dr. 
be igazgatósúgának 
egyben ./ 
mérlegét. Értesti Iés ii n k 
amerikai 
igazgatónak 
lépés a

Bank iigy- 
a. Keres- 

vasárnap érkezeti 
Budapestre töbhhónapos amerikai ut- 

A Reggel értesülése szerint Jacobi Oli- 
—- bár a német Krupp és Thilessen- 
amerikai kölcsönköt vényiigyletci is 

I végződlek — sikerüli elhelyeznie a 
kölcsönköt vényeit. ,\mer i ka i n t.iá na k

ma délelőtt, számolt 
azon az ülésen, amelyben 

megállapít iák a vállalat elmúlt évi 
szerint Jacobi Olivért 

sikerének elismeréséül ügyvezető 
nevezik ki. Innen már csak egy 

t vezérigazgatóság és ngy tudják, hogy 
ez sem várat magára sokáig.

• Pcsli Hazai Első rakarékpénzfár-Egycstilet igazgató
.iga megállapítottá az 192-1. ói mérleget, amely megfelelő 

lartalfkolá.'-ck után I-’.173..m2.G10,.9.> K tiszta nyeleseiről 
tüntet föl és elhatározta. hog> az 1925 március'7-én la>' 
tandó 85-ik rendes közgyűlésnek a tavalyi 20.000 K-val 
szemben "O.of’O K osztalék kifizetését javasolja.

A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága az iigr 
vrzelo igazgatósíig eddigi tagjait az intézet ügyeinek 
t óvó t'b vitelé ve! megbízta.
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dúsan fölszerelt raktárát

Belváros, IV. kerület, llujó-uíca 12—11. sz..
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GYERMEKEK BOZitMG <í?'/Tá

Krúdy Gyuláné gyermekotthona 
Budapest’legszebb, b-'rc-. é.-z- -.n • <d»h ’cuii ái :: •.?. 
ífüvősvölny, Páfrápv-yí Z. s?. - ’; (: :. , 2 j

Gyönyörű lillalakús a klimatikus, er.h. . ;.tüdéken- 
A gyermekek az alkalmas időben mindig a .... leve- 
tartózkodhatnak. Tanít.is és étkezés ■ ... !t . -,i
gyermekotthonok inlnfdjóra. Ili ó ti k, ti és lelki nevelés 
szakavatott tanerők állandó löliigyclete a' ,!. véi
szegény gyermekek áldd. i. A v.r< -tőd 1 t. : . ..
villamossal. Leszállás a na v hidmil. i’.d n, . !
állandó orvosi fóliigyeb’t. <Iyermekekt ' mrt> ' eves koruí ml 
vállalunk. Arvaésfélórv.i gy<>r;nckek «z< < tő i - . t talaln.d

Ktvirpesl. II. . ilm • I-.'. I’. i-.m. 7. .. ,
-ur»r•»?ura-Jrt- ■ ' ■ ■ :<s •»< -*. axr 5. 8

•.Tr*

u

nőm íessjjyea szosoS sx:J8B[ewwk 
bármely emeletre mázsánként 1©G»^GO 
koronáért, pincébe 9B.CÖ0 korona-rt

€a- és ssréwCjereffilfeiSctírd'iB 
s váJBaSat, TerC^h sarut 1' Cb 
- Tél. 164-19 (százhakanaóijv-lizgnkllenc)

I l . il -ltozz 1 
folyama a 
lomban « dollár 
(tognau St>.9Ci| frai’l- roll.
lásának oka kétségkívül 
síiiki égict-iben keresendő. Ezek a 
hónapjaiban rendszerint fokozódnak 
téglc'ek nyomán hralh' arc.-éseket o
l.rit.ljcICpr^c mivdi'i megtudta akaríöljjo^ri. Fin ;> 
bank t. vékony.<!".-<• az utóbbi napokban nem 
elegendőnek a. idegen nl.it.ik .-ircmcliícdésénci
dalyozasór.i. v arra vi '.cfli'dő vi ho'j;j n

>> >v 'irsn)i)’'i>d frank 'Inhili ■ nhl l -i;'
őo.r/.t/ ;e(ó p< a : n>f >ji h iirökhen is wjszilrlrrhll 
ff gás, bogi) a fvavl-' mai érlolganui ite»t I'’- 
forlhntó. .\ helyzetet, kórosan bofohyiisoi.iu a. 
riusok politikai manővere, akik az idegen valuták 
kánéi; fölhájlá'-áral akarják, aldakvizn’ a 
ináng bel n :t jj'l.

;

fracm és
Hölcsbriaes, clntJé-a. NEUMANN É,. FO ?CíAeS (S.Í* 

ssabóUxlQ*. üo!i»tny-ulcn •**“

^-' ,17 “ ” — " " “ « " —' -- — ---------------------- -
Jcieutkezui lehet délelőtt Erz ohHv.irosi Textil és Divat- 
á rulni z, II. T.. VII, Dohrin::<•> (Nagydiófa-utca sarok)
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Báró Lukachlch Gáza 
az ellene meglelem rágalmakról 

(A Heggel tudósítójától.) lhiró hukachlch Gém altúbor-. 
nagynak, a 20. honvádliiidoszfúly Mária-Terúzia-rcndcs 
volt parancsnokának ifi. Miskolczy Imre császári és ki
rályi kamarással folyó pőréről a lapok egy része szinte 
meg sem érthető kthuiyelmüvcggcl számolt be, úgy dllif- 
rrhi be ennek nz egyszerit pörnek n csattanóját, mintha 
Misltolczy Imrének

sikerült volna Luliachich nltáliornagyról olyan dolgo
kat bebizonyítani, amelyek át ez esetben becsületében 

súlyosan érintenék,
.Miután a lapoknak ez a beállítása méltán sértheti- nem- 
rsak Lttkachlch bárót, de azokat is, akik üt nagyrabecsii- 
léssel veszik körül, A Heggel helyesnek tartotta, liog.v 
fölkoresso az. altábornagyot és megkérdezze, hogy mi a 
véleménye s válasza az, ellene emelt rágalmakról. Báró 
Lukachich Géza innnlntársunknak a következőket volt 
szives mondani:

— Ifjabb Miskolczy Imre följelentett engem 
a. honvédelmi miniszter urnái, hogy én vele 
szemben „katonai szavamat kitt lenül megszeg
tem", amennyiben esztergomi lakását tőle 
elrekvirá'liattam. dacára annak, hogy igeretet 
lettem arra nézve, hogy amíg más megfelelő 
lakást nem talál, őt ebben a lakásban meg
hagyom.

Ez valótlanság.
Én Miskolczy Imrét szerződésileg

— és nem katonai szavammal! —
igenis biztosítottam arról, hogy a lakást az 
említett időpontig megtart ha! ja.

Miután azonban Miskolczy Imre a lakást 
egyáltalában nem használta

A Lipótmezőn
B-listára Kerülnek a dühöngő betegek is

Egy építési rajzolói akit a szanálás miatt bocsátottak el az elsnekőrházből, ki akarta 
irtani családját

fi arra egy alkalmazott elhelyezése céljából 
idők múltával szükségem volt, igénybevételi 
kérelmet nyújtottam be a lakásra vonatkozó
lag. Miskolczy Imit* a kettőnk között megkö
tött; írásos szerződéssel védekezett is az 
igénybevételi eljárás ellen, azonban agy az 
első- és másod-, valamint a harmadfokú ható
ságok is indokoltnak találták az igénybevételt, 
miután megállapittatott, hogy Miskolczy a 
lakást; sohasem használta s így azt helyben is 
hagyták. Katonai szavamról említés nem tör
tént.

A Hegnél az, ügy, valamint ifjabb Miskolczy Imre 
egyéniségének megvilágítású céljából indokoltnak tartja 
ideiktatni a budapostvidéki mi gyúr királyi pénzügyigaz- 
gatőságnak 1921 szeptember H ón 156.658. szám alatt kö 
•/ölt végzésének azt a részét, amelyben ifjabb Miskolc:?/ 
Imrének az esztergomi dohúnynagyáruda tdrsjogosit rá- 
H/jdlól való megfosztását indokolja s amely szászcrlnt igy 
hangzik:

„A magyar kir. pénzügyminiszter f. é. szep
tember hó 28-án kelt U4.00Ü. számú rendeleté 
alapján a. királyi pénzügy igazgatóság ifjabb 
dr. Miskolczy Imre esztergomi lakost az ottani 
dohány nagy- és különlegességi áruda társ
jogosítványától, a dohánygyártmányok eladá
sára vonatkozó szabályok 50. §-ánuk 3. g) pontjel 
alapján, elmozdítja, meri vagyoni helyzeténél 
fogva az ily utón való állami támogatásra rá
utalva nincsen s a közte, valamint engedélyes
társa közti békés együttműködés

Miskolczy Imre összeférhetetlen és gán- 
csoskodó magatartása miatt teljesen lehc. 

tétlenné vált?

(A Reggel tudósítójától.) A budai Maros
utca csöndjei Izgalmas hajsza, verte föl vasár
nap este. A lipótmezei elmegyógyintézetből 
nemrég elbocsátott Zitterbarth Gyula építési 
rajzoló, aki a Maros-utca 17. sz. ház T. eme
letén lakott, hirtelen, dühöngeni kezdett. Poz- 
dorjává tört mindent a lakásban ds

le akarta mészárolni családját.
A megrémített családtagok és a lakók csak 
nagy üggycl-bajjnl tudtak menekülni előle. 
Fokozta a riadalmat, hogy a veszedelmes em
ber a mentők elől megszökött és az ápolók 
csak hosszas hajsza után, tudták a járókelők 
segítségével elfogni. Így végre a. mentők az 
Uj Szent János-kórhaz megfigyelőosztályára 
hajtatlak vele.

Tudósitónk fölkereste a szerencsétlen ember 
családját. Zitterbarth felesége, aki az izgal
maktól megbetegedett, a földmit lakás össze
tört bútorai, közölt sírva panaszolta cl a csa
lád haját.

— Szerencsétlen férjem — mondotta — alko
holos elmezavarban szenved és az utóbbi idő
ben a lipótmezei tébolydában volt elhelyezve. 
Innen azonban

elbocsátották, mert — amint mondták -- 
a szanálással kapcsolatban csökkenteniük 

kell a beteglétszámot.
Amitől féltem, pár nap múlva bekövetkezett. 
Gyógyíthatatlan férjem inni kezdett, lassan
ként mindenünket eladogatta és botrányos vi
selkedésével réme Idf a lakóknak és családjá
nak. A Lipótmezörc nem akarták visszafo
gadni és másutt is hiúba kísérleteztem, az el
helyezésével. Én és gyermekeim állásban va
gyunk. egész nap dolgozunk, hogy élni 1 ad
junk. Így nem vigyázhattunk a betegre,hanem

örökös izgalmak közt vártuk, hogy mit hoz 
reánk az éjjel.

Rettegésünk nem volt, alaptalan. Ma este va
lami csekélység miatt izgalomba, jött, majd 
látszólag minden ok nélkül dühöngeni kezdeti. 
Összetörte a bútorokat, edényeket, késeket ha
jigáit, reánk cs ezzel a baltával — hatalmas 
favágószerszámot mutat föl a szerencsétlen 
nő —, ezzel akart lemészárolni bennünket.

— Most csuk attól félek — fejezte be pana
szát Zitterhai l hné hogy a megfigyelőben 
nem tartják sokáig, mert, az ilyen beteg, ha al
koholhoz nem jut, csöndesen viselkedik egy 
idő múlva. Ha pedig onnan elbocsátják, ne
künk végünk van, mert föltétlenül legyilkol 
bennünket. Azért most arra kérem a hatósá

gokat, hogy helyezzék el végleg valahol és 
mentsenek meg bennünket.

Más oldalról megtudtuk még, hogy a lipól- 
mezei elmegyógyintézetnek

csak SíM) beteg tartására van födözete és 
mintegy lOüO a betegek létszáma.

Ezért helyezik miniszteri engedéllyel B-listára 
az elmebetegeket. Hogy ez a B-lista milyen ve
szélyeket rojt magában, azt a mostani eset is 
eléggé bizonyítja.

A bécsi tanácskozások miatt 
nem indulhat eljárás

a szocialista képviselők ellen 
Az összeférhetetknségi bizottság előadójá

nak nyilatkozata
óf Heggel tudósítójától.) Eckhardt, Tibor ludvalcvütu 

össze férlictctlci'ségl bejelentést tett a szociáldemokrata 
képviselők ellen bícsi tanácskozásaik miatt. Az össze 
l'érhctetk'Uségi állandó bizottság ez ügy előadójául

Erdélyi Aladárt
választotta meg, aki a következőket mondotta A Heggel 
munkatársának:

— Egyéb elfoglaltságom miatt csak most 
foghatok hozzá az ügy tanulmányozásához, 
az összeférhetetlenségi bizottság azonban már 
a jövő héten összeülhet és — mivel javaslat- 
előterjesztési joga nincs — megszövegezheti 
jelentését arról, hogy a szociáldemokrata kép
viselők. bécsi tanácskozásában fönforogni 
lálja-c az összeférhetetlenség cselét? Kétség
telen, hogy

elmen az ügyben nem lehet helye eljárás:- 
nak a szocialista képviselőkkel szemben, 
mivel az összeférhetetlenség ilyen esetéről 
nincs paragrafus, amelyre hivatkozni 

lehet ue.
Más kérdés azonban, miképen lehetne, a jövő
ben megakadályozni a hasonló eseteket. Annyi 
bizonyos, hogy paragrafusokba nagyon nehéz 
foglalni ezt a dolgot, a külföldön mégis talál
lak sokhelyütt megfelelő rcmédiumokat. Ilyen 
például az az intézkedés is, hogy a képviselők
nek esküt l'cll tenniök az alkotmányra, ac 
ország törvényeire. Szóba kerülhet

az összeférhetetlenségi törvény novellűris 
utón való módosítása, inig a képviselek 
eskütétel? kötelezettségéről a választójogi 

javaslatba lehet de paragrafust fölvenni.
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megérkex'Sőt s
Kimérések, amíg a készlet íart:

icKnysSrokOSönBegesség

Bandi Ferenc éllermo ’ Vili. József kölut 46 

Baiim János éttermei VI, Andrússy-ut 51 

Bristcl-szóllá éttermei IV. Mária Valéria u 

Frenreisz István éttermei Gellert szálloda 

Hoflmann János éttermei II, Pálya-utca 3 

Keszej Vince étlermei VII, Rákóczl ut 41 

Kolossá Viktor étlermei V. Vilmos császár tíf 6-.

Krech Vilmos éttermei vm. b.,™,.,,, „ 
Palackozva az összes kúvéhűsakban és

Láng és Társa, Orsz. Kaszinó éltermer
IV, .Semtnehvcls-ulca 1 

Mayer Pál étlermei 
Ketropole-szálló éttermei 
Dpera-átlerem és Vezeklő pince

VI. Amlrásbj -ut 25

Páczer János éttermei
Scbmledhofler Vilmos éttermei u., 
Varga János éttermei

minden jobb fűszer- és csemegeiizletben
VÉRSZEGÉNYEKNEK ELSŐRENDŰ TÁPSÍ&R.

Vezérkép viselet: Mezei és Társa Budapest, IX3 Ranolder»u« 4
Telefonrendelésok: József 21—61 és József 24—89
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit- szól ahhoz, hogy a. „NyuN-rót milyen kü
lönbözőek a. vélemények?

— Hogy hogy?
— Ugy, hogy az egyik kritikus a sárga föl

dig levágja, a másik meg a csillagokig föl
dicséri.

— Na és mi az igazság?
— Az igazság édes Ossípom a középen van 

itt is. „Nyu", nagyságos asszony! Ossip Dymov 
ur súlyosan megbünteti — nyílt színen tcmel- 
leti el — azért, mert elhagyta férjét és gyer
mekét. Ez nyilvánvalóan nem fog tetszeni a 
rossz, vagy mondjuk így: az őszinte asszonyok
nak. l)e, csak azoknak. Mert a. darab problé
mája él és élni fog mindaddig, amíg föl nem. 
találják ae asszonyok számára a. hűtlenség 
elleni szérumot. Ez a tragédia mindnyájunké, 
vagy mindnyájunké lehetne: az asszony, akit, 
imádunk s aki, egy szép napon előáll s azt 
mondja: itt hagylak, mert már nem szerellek. 
Mást szeretek. És ha egyéb érdeme nem volna 
ennek a véresen igazságos, szivbemurkolőan 
őszinte darabnak, mint az, hogy végre le merte 
írni, cl merte mondani, hogy az asszony 
milyen kegyetlenül részvétlen tud lenni azzal 
a férfivel szemben, akit már nem. szeret, annak 
a. javára, akit szeret, akkor is megérdemel 
minden, ordót, tapsot, elismerést. A férj dide
regni' a fájdalomtól, letérdepel az asszony 
lábaihoz és lemondva, férfiul büszkeségről, ön
érzetről, bccsülctér  zésről, szerelmének nagy 
mega.lázottságában, mintegy utolsó kísérlet- 
képen, rimánkodik: „...hát talán próbáljuk, 
meg hárman... csak el ne hagyj... nem tudok 
nélküled élni..." S az asszony elnéz a feje 
iölött és idegesen dobbant a lábával: „Ej, ne 
untass"... A szép „Nyu"-l Darvas Lili játssza. 
Föltünésc óla először mutat, nagy emelkedést 
pályáján ezzel az alakítással. A hangjába 
mintha befütöll volna valaki, egy meleg 
timbre árasztja el, szinte fizikailag érezni ezt 
az izzást nz uj darvast hangban. Kürthyt meg
babonázva bámuljuk, Szcrémyl clandalogva, 
csak Lukács Pálon törik meg a fantáziánk. 
Hamis. Mint egy tenor, aki felhanggal lejjebb, 
vagy följebb énekel a zenekarnál. És egyhangú 
és unalmas. Nem elég az üdvösséghez a, jó 
figura, tessék egy kis tüzet, szivet, tempera
mentumot, is belevinni a játékba, ha már egye
bet nem lehet...

— Na ja, na ja... És a „Mcnnyasszonyl fá
tyol"?

— A l< -g mulatságosabb francia, amit csak el 
Ind képzelni. Az utóbbi időben kissé fáradt 
francia esprit agyalásai és kisminkelt, kikészí
tett papír maché humora után valósággal üdi- 
lőcn hal a pompás, friss, egészséges Birabcau- 
darab. A Renaissancc kifogástalan előadásban 
mutatja be a. darabot. Somlay figurája külön 
lanulmány, átlénycgülési képességénél,-, újabb 
elképesztő bizonyítéka. Nagyon kedves volt 
Bóth Klári, és egy elragadó kislány friss csi
csergése, Turay Idáé, akinek igen, nagy jövőt 
merünk jósolni. Ilyen finom kis naivat rég 'nem
lát I unk színpada inkon.

— Szóval „kassza"?
— Minden bizonnyal. Ennél még a „Monsieur 

Brottoneau" sem biztosabb kasszasiker, pedig 
ez még a régi Flers és Caillavet-cég műhelyéből 
került ki. Holtai Jenő fordította a darabol, 
amelynél- főszereplője egy nagy magánbanknak 
— mondjuk Itothschildéknak — a főpénztár
nafta, akit a főnökei — a morál szent nevében! 
■- arra, kényszerítenek, hogy hűtlenné váll fe
leségéi visszavegye és tovább éljen vele.

Ez a darab Courlcline-nck egy egyfölvonú- 
sosával kerül majd színre, amelynek címe 
„Les BoifHn-grlns". Utána pedig vagy egy ma
gyar újdonság, vagy a francia irodalom fiatal, 
géni éjének, Natansonnak „Le greluchon dcli- 
cat‘ cimü darabja következik, amelyről ma

♦ne
Apollá Színház

h februárt u;i műsor és
90*eds««r

A homokzsák

BRILLIÁNSOKAT. ................. i ——— drágábban vasa.
Székely Emil Sí 

egy hete számoltam be 'A Reggel párisi tudó
sítójának. jelentései alapján. A Városiban a 
„Dolly" cimü remek énekes bohózathoz fognak, 
amelynek főszerepet Fetcnczy Károly játsza 
majd, akit régóta nélkülöz a publikum.

— És az Unió?
— Jubileumok hete következik: Szerdán vau 

az „Altona" 25-ik, az „Olasz asszony" 50-ik, 
pénteken a „Mórica" 125-ik és a. következő 
héten a „Fej vagy írás" 25-ik előadása. Szom
baton van egyébként a Fodor-darab bemuta
tója a Belvárosiban, szombathoz egy hétre 
pedig a „Csibi"-é a Magyar Színházban. A 
Blaha Lujza-Szinházban valószínűleg Y vcs 
Mirande „l'roublex mot" cimü operettje követ
kezik, de nincs kizárva, hogy kél fiatal ma
gyar szerző darabját, Szilágyi László és lladó 
Gáspár magyar operett jé! tűzik, műsorra, 
amelynek eredeti címe „A szép juhúszné", a 
Károst Színháznak műsoron levő, hasonló cimü 
darabja miatt, nyilván, megváltozik.. Az Unió 
l<gközelebbi magyar darabjai egyébként Pász
tor Árpád „Hajótöröttek" cimü drámája, 
amely a „Titanic" katasztrófájáról szól és 
Biró Lajos ..Mariska" cimü színmüve. Mi van 
még Unió hír... Király Ernő kedden veszi át. 
újból szerepét a „Mórica grófnö"-bon és Titkos 
mégsem utazik Parisba, dacára annak, hogy 
Gandéra meghivla vendégnek. Erről különben 
már egy vicc is született,..

— ffalijuk-, halijuk!
— Gandéra sétál a, Boisban és őrülten husid, 

lehorgaszt ja a fejét. Jön egy barátja, azt kér
dezte: Mi baj, Félix? Gandéra ránéz u barátra, 
legyint, sóhajt egyet és csak ennyit mond: 
,.. Nem- jön a Titkos!...

— Aranyos. .
— Páriában egyébként szombaton volt a fő

próbája Flers és (Jrolsset uj darabjának, a 
„Les nouveaux mcssieurs"-nek. A darab hőse 
egy harcos szocialista, aki munkaügyi minisz
ter lesz: politikai szatíra, amely a. dráma, hatá
sain kalandozik. A darab, amelynek politikai 
izét egy romantikus szerelmi történet édcsili 
meg: találó erkölcsmása, hit fotográfiája, a mai 
Franciaországnak. A Víg vette meg a darabot.

— És a. pletyka?
— Rátkay Márton és Tihanyi Vilmos segédei 

megállapodtak a párbaj föltételeiben. Pisztoly
párbaj lesz — reméljük, egyszeri goly óvóit ás
sál és egyszeri, de végleges kibéküléssel!

’ Az. operai közönség meglepetése lesz a Városi Színház 
mai. hétfői veudégestje, amikor a ..Parasztbev-siílet-'-ben 
és a „Bajazzók‘*-baD egyszerre három kivaló vendég lép 
lől: Kul/ln Riehúrd. a prágai opera híres művésze, továbbá 
Soltja. Paima ős Nektár de Flondor, a bécsi Volksoper 
jeles énekesnői.

' A Vígszínház* Jövő hetét n színház legfrissebb szen
zációja. a .'.N/U**, áz „Ezüst lakodtilnnV-mal Páni 06- 
raldy kivételes sikerű színmüvével fölváltva tölti be. 
Kedden, exütörtökön és szombaton az ..Ezüs1J«.kodalotn,‘, 
a többi ősién a „Nyu" kerül színre. Vasárnap délután a 
,.Délibnb"-ot4 játsszák.

’ Városi Színház. Műsor: Hétfő: „l’arasztbccsüli'l". 
„Bajazzék": kedd: „Jiiimszb gény, szegény juhászlegóny"; 
szerda: ..(" i gúnyba ró"; csütörtök: ..A cigány"; péntek: 
„Rigoleltó"; szombat: „Iglói diákok"; vasárnap délután: 
„lloffmann mosói"; este: „A cigány"; héttő; „Juhász- 
legény, szegény Jnháazlegény".

• A „Halló, Amerikai’- hete lesz <t Fővárosi Operai (szín
ház jövő hete is. Minden esti1 a szenzációs révül adják. 
Vasérunp délután « ...Xótús kapitány"-. ismétlik mérsé
kelt helyárakkal.

• A ..Cigánybáró" díszelőadásával ünnepli meg a Városi 
.Szinház szerdán a Jókal-ecntennárluniot. Jókai hnlbntatlan 
emlékének hódol a Városi Színház szerdán, a nagy magyar 
mesemondó születésének lOtt-ik évfordulóján. A centenua- 
riuni díszelőadásénak műsora a HiumuMZftl kezdődik, 
amelyet a Városi Szinház zenekara ad elő, majd ünnepi 
szereposztásban Strnuss János világhírű ,,Cigúnybnr6"-ja 
következik.

• A magyar dal ón magyar humor ünnepe n „Juhász 
legény, azegény Juhásalcgény" minden előadása a Városi 
Színházban. A népszerű eimkesjúték ina és kedden szere
pel legközelebb n Városi Színház műsorán.

• „Frasquita", Lehár Ferenc világhírt! operettjének be- 
inntotója fehrnár végén a Városi Színházban.

II I ......... .....

Perzsa szőnyegek
olcsó árusítása

Valódi perzsa összekötő . .. »(« 1,750.000 
Valódi Siróz diváuy takaró. . • • 7.500.000 
Valódi perzsa ebédlőszőnyeg. • ,16.000.000

Nyírott, Axminszter, Argaman és
■ egyéb szőnyegek igen jutányosán

Schlliinger Béla \lapitva 1907 « I

* Hangversenyek. Weisz Margit zongorám ti vésznőt kül
földi turnéja előtt M-jzurt-ciklusának III. estéjén négy, 
számú hnllgatótióga poétikán előadásáért meleg ünnepié— 
bon részesitette. — Segesdy László optimista verseit 
llollún Lilit, Dávid. Szőke. Nárossy, Baló. Kőműves és 
Hegyi llózsl mutatták be vasárnap délután n Zenenka 
démitt kamaratermében. A dalok és előjáték finom kísérő
zenéjét dr. Róth Bélu szerezte. — A Budapesti Hnngvcv 
seny egy csillét Unger Ernő vezetése alatt Rouswl „A pók 
tivornyája" eimii színes, de tulbosszusógábnn elkopni! 
szimfőnikus képét, továbbá. Fauré „Peletm és Melisanda" 
szvitjéből két képei mutatott be. Földes Bandi elmélyedő, 
érett fölfogásban adta elő Beethoven G-dur versenyét.

/ Slezák Leó kainariiénekest, a világbirii feiiorisiáf, 
(•ikerül! a Városi Szinház igazgat óságának vendégjátékra 
megnyerni. A kiváló művész kedden, február ’-M-éu. h 
,.Zsidónő'‘-ben Eleázúrt, csütörtökön, február 2<:-án pedig a 
„Trubadúr" ciinazerepét énekli. Jegyc'ket mindkét Slezák 
estre holnap, kedd reggeltől árusít a Városi Színház pénz 
tára és valuiuonnyi Jegyiroda.

Ez a hót Is „Szulnmlt'* hét lesz a Blaha Lujza-Szin- 
húzban, amely míndeu este táblás bázjik mellett játssza 
idei azozóns lége rét. A csodálntoaan szép keleti daljáték 
„Szulainit" egyike a legszenzációsabb előadási sikerek 
ltok, amit budapesti szinház produkált.

‘ Rózsahegyi Kálmán „A cigány" címszerepében c.*ii 
törtökön este lép föl ismét a Városi .Színházban Molnár 
Arankával, a Vigt-zinház művésznőjével. Szigligeti nagy 
hutása énekes népszinmiivének minden eddigi előadását 
zsúfolt nézőtér tapsolta végig.

" „A nagyságos asszonyt mór láttam valahol Fodor 
J/ászlo ilyen cimü vlgjátékti. a Belvárosi Szinház bzoui- 
bal.l újdonsága iránt már a bemutató első hírére a lég 
nngyobb érdeklődés iu ulti (.kozott ti közönség körébon. A. 
rendkívül inulufsngos és szellemes eredeti vígjátékra tel
jes iimbicióvnl készii! a szinház, amely kitűnő erőket bo
csátott Fodor Lá.szló vigjátékának szolgálatúba. A be
mutatóig a Belvárosi Színház utidsó nagy sikere a „Fej 
vagy Írás". Lakatos László kitűnő komédiája kedden és 
pf'm.teken. n péhlá'lau népszerű „Ki babája vagyok én-' 
hétfőn ós csütörtökön kerül színre, mig szerdán ünnepli 
:i szinház Szenes Béla elragadóan múlni-ágos „Olasz. 
íisszony‘‘-ának 50-ik olőadúsút.

* Nézze meg a hlrdetőoszlopokon a Városi Szinház hely
árait. ,

* „Az álom" 25-ödször .-.zerdiin kerül színre a .Magyar 
Színházba ti. Fazekas Imre diadalmas drámája, amoly 
aránytalanul rövid idő alatt ért első jubileumához, ezen 
a héten, csütörtök kivételével, minden este szerepel a 
műsoron. Csütörtök este és vasárnap délután Drégely és 
Liptai népszerű bohózatát. „A vörös ember" * játsszák.

VI, Róvayu. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 11-22 
AZ l J FEBRUÁRI MOSOK, RÓTT. STEINHARDT,
W1NDHOPP, TCRK stb. fölléptével. Kezdete . ,8 órakor

- A „Marira grófnő" 125-ödször pénteken kerül színre 
a Király-Színházban. Az ötszörös jubileumot lúblás ha 
zak szakadatlan sorozatával érte el a lilághirü Kálmán- 
operett, amely a ritka jnbiloumon túl is diadalmasan 
folytatja púlyaluUisá'. n Király-Színházban.

• Slezák Leó két este vendégszerepel a Városi Színház, 
bán.

’ Bajor Gizi konferál az. Újságkiadók matinéján, amely 
az egyesület özvegy- és árvaalnpju javára jnArc.lna 22-én. 
vmúrniip délelőtt 10 órakor lesz a Király-Színházban. A 
főváros közönségének kedvencei, elismer! művésznőik és 
művészeik, szinte valamennyien föllépnek, ugy, hogy a 
matiné, mini minden évben, ugy az idén is a szegőn lég 
nagyobbsikeru művészi eseményének ígérkezik. Jegyek 
<'lőjegyezhe<ők az egyesület titthoná.bati délül ón 5—8 kö 
zöll (Erzsébct-körut 19. sz. Telefon 119—37, József .'s>—(53.)



aRegcel 1925 február 16.

Föllebbezés
— Irta Lengyel Menyhért —

J mull hét egy estéjén bent voltam a fíen- 
nulssauce-Szinházban. Ifjabb Gaal Mózes „Az 
idegen" cimii színmüvét játszották. Ötödször. 
Utoljává.

A nézőtér a vesztett csatatér dúlt képét mu
tattad. Gyér hallgatóság. Csönd. Fönt a szín
padon a művészek dolgoztak — lent a nézőtér 
olyan volt, mint egy népesebb házi próbán —, 
a színházhoz tartozók figyelték komolyan a 
munkát. Amint ismeretes, a darab megbukott. 
olyan, rossz kritikája volt, amilyenre nem is 
emlékszem. Vagyis — ha jól visszagondolok, 
olvastam ár egyszer ilyen kritikát — régen. 
A „Próféta" cimii darabomról. (Ugyan ki em
lékszik reá?)

FAcinte csak egy föl vonást szándékoztam 
végignézni „Az idegen" cimii színdarabból, — 
de azután végig ottmaradtam. Én nem tartom 
magam csalhatatlannak s én tudom, hogy a 
vélemények különbözők (ez az egész élet egyik 
alaptétele) és én nem hiszek a színház körüli 
maffiákban, abban, hogy a kritikusok „össze
beszéltek" és tudom, hogy éppen a Icgjobbhl- 
szemii és különben jóindulatú kritikusok bán
tották a legjobban a darabot. — de mégis csön
desen megjegyeztem, hogy ami ifjabb Gaal 
Mózessel és a darabjáról történt. az az utolsó 
éveknek legnagyobb színházi ,,justtzmord"-ja.

Elsősorban: akinek füle van, az az első mon
dattól az utolsóig kell, hogy érezze, hogy ezt a 

darabot, egy jó író irta. Nem mintha én nem 
tartanám — a színpadon — épp oly kvalitás
nak a színpadi elképzelést, a cselekmény ki
alakítását, vezetését, a technikát, szóval a pri
mer drámairól képességeket, mint a dialógus 
finomságát. No de hát, amikor a dadogók, az 
írástudatlanok, az unintelligensek, a nivótla- 
nok jelest kapnak, akkor ifjabb Gaal Mózest, 
a jó iról nem leket szekundában marasztalni,

Másodsorban: vdgre. egy író. akinek mon
danivalója van. Akinek világnézete van. Aki 
akar valamit. Csodálatos, hogy ezt a mondani
valót épp azok találták primitívnek, túl egy
szerűnek. túl naivnak, — akik máskor észre 
sem veszik a teljes ürességet cs tartalmatlan
súgót, ami a színházi esték nagyrészc után 
visszamarad. És valóban, olyan túl egyszerit 
az a tétel, amit Ifjabb Gaal Mózes demonstrál 
a hősében, aki a primitív kultúrából jön Pó
ri sba, a tény, a tudás, az értelem, az elgondo
lás, a filozófia központjába s egy női leiken ke
resztül ahhoz a. rettenetes eredményhez jut, 
a mai európai álkultúrának azt a csődjét látja, 
amit egyetlen mondatban oly pregnánsan fe
jez ki: „nem vagytok méltók a könyveitekre". 
A hely tulkevés ahhoz, hogy mindazt leírjam, 
ami gondolatot a darab föllármázott bennem. 
És ez olyan gyakran történik velünk a szín
házban?

Hogy itt ott elhibázott — kevéssé plasztikus 
— túlsókat beszélő — unalmas is táléin — mit 
tesz az? Hol a tökéletes színdarab? (Talán 
csak, egy van az egész világirodalomban, sze
rintem Hauplimann „A bunda" cimii darabja). 
Érdekes a meséje, ragyogó jelenetei vannak, 

s intelligens. (S valami mondanivalója van!)
És egy fiatal író első darabja!
Nem, kedves kollégáim, itt nem az író bukott 

meg. Hogy lehet ilyen kegyetlenül, ilyen le
nézően, ilyen lesajnálkozva bánni, egy jó iró 
első munkájával, hogy szabad igy ártani, nem 
egy darabnak, mert a. bukáson hamar túlmegy 
az idő — hanem cpy karriernek, hogy szabad 
így sebezni — igazságtalanul!

Tudjátok, mi az: első darab. Mennyi munka, 
elgondolás, remény. És hetek fáradságos szín
padi munkája, egy nagy művész (Somlay) tel
jes tehetségének latba vetésével. És ha másért, 
nem, azért, ahogy ö megI'konstruálta ezt az 
alakot, a pálhosztalan páthosznak, a. magas 
szellemiségnek, az emberi jóságnak ezért a 
ragyogó ábrázolásáért siker járt volna ki a 
darabnak!

Az élet kegyetlen s nem a. munka, számil, 
sokszor nem is a, tehetség, hanem csak az cred- 
imények. De az az eredmény, ami végső soron 
,.Az idegen" cimii színdarabból, kijön — az szá
mottevő és nem érdemelte ezt az elliprást.

Mikor vetjük már le a vérengző német 
kritika rosszagu alsóruháit?

Nem. a darab bukott meg. nem is az előadás, 
Somlay ragyogó. (És nem ő tévedett az ítéleté
ben, amikor a darabhoz hozzáadta minden ere
jét.) És Holló kisasszony tehetséges. Kétségte
lenül. (Először volt színpadon!) Hanem egy 
gonosz kohold végigzongorázott a. szerencsét
len főpróbán és rosszra stimmelte a hangú- 
latot.

Az ötödik — utolsó — előadás kevés közön
sége megillctődve figyelt s lelkesen tapsolt.

Valancien-csipke |
csak a caivki-íéri arakazunkiDan

1B000
Delén

hitóníten mosható dlvafóziiMbeiii

Hímzett graimilhi
Hivat creppmi és Oaise! 
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Gyapjuszövetosztály:
Kitűnő használati öltönykelmék 85.000 
Divatmintás öltönykelmék . .. 120.250 
Eredeti angol öltönykelmék .. 135.000 
Kaglánkelmék.............................. 157.250
Gabardin női ruhakelmék.... 48.000
Gyapju seviot, duplaszéles .... 89.730
Kombinált öltönykellékcsomag 175.000

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)
Eredéi! angol öltöny, rnglfin, női kosztüm és francia 

ruhcakelmfikben gazdag választék

KonffekciGoszt&lys 
(Csak Cnlvln-téri áruházunkban) 

Koverkó kabát, legújabb fazon 786.300 
Angol Homespun kabát, újdonság 823.300

Vászonosztály 8
Fény vés mosott siffon vászonul ..
Bőrerős angin..................... .’...
Kitűnő alsónadrágköpper ...« 
Batisztsiffon, M cm széles......................
Batisztsiffon, 130 cm széles ..............
Pamut lepedővászon, íso cm széles 
Pamut paplanlepedővászon ’S" 
Lenvászontörülköző..................
Flanell portörlő.........................
Pohártörlő.................................... .
Kávéskészlet, ^"zcmói.v^ ................

17.000
21.000
25.000
24.980
38.850
45.350
53.650
19.450
13.800
14.800

146.150

Mi f eíuémsm alosztály í
(Csak Cn5v’in-térf árahíiurkbín)

Női batisztzsebkendő azsurral 
Női nappali ing, azsurral ... 
Női nadrág, azsurral................
Női hálóing, azsurral..............
Ing és nadrág hatiszlkészlct, hímezve 
Batiszt szoknyakombiné, Sirrai 
Pamutvászon párnahuzat .... 
Pamutvászon paplanhuzat.... 
Színes paplan , kitűnő minőségű , , .

8.000
36.000
36.000
79.550 

100.000
90.600
71.830

196.100
215.000

Divatcsikos aljak....................... 89.700
Trikózsemper, SSiWiSén.........  157.250
Fehér opalbluzok, .fSokban . . . 125.000 

Legújabb angol fis francia modelek nagy 
választékban megérkeztek 

Selyemoszt ály s
Csíkos műselyem, üMbS só cS'széh 59.200 
Tiszta selyem, miXí’SXn .... 74.000
Liberty-selyem ruhára, ázinbon • 86.950 
Crepe de Cinné, nehéz minőségű... 128.000 
Selyem-maroeajn, Ma"los.ahb.... 133.200 

Estélyi ruhaselymekben óriási vfilasntfik

SCötöO- és sztSv&W&rasosztáBys
(Csak CnEvln.Cfiri áruházunkban)

Különleges fehérncmUokben fis babakolengyfikben 
nagy választék

Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő női harisnyák !K?Ok& 
Fátyol női harisnyák, "zKben .. 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfizokni, flór kitűnő minőség . . , 
Férfi svédkeztyű.........................
Női svédkeztyű, khírrXi.............
Női gyapjumellény, .... 
Női kötöttkabát, tiszta gyapju

9.250
23.000
37.000

7.600
23.000
25.900
26.800 

170.000 
242.000

Fésült eRíérnemftSosztály s
(Csak Ca!vln>térl firtzht'ir.unliban)

Színes nappali ing, ^rrni'".’’".74.000
Flanell sport férfiing két gallérral 85.000
Pikémellü ing, fehér................ 92.500
Kitűnő hosszú hálóing............ 103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750
Rövid alsónadrág’, kitűnő minőség . 31.500
Pyjama öltönyök, nagy választékban 214.600

Mintákat I
kívánságra készséggel küldünk ______
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Elemek, Indulatok és emberek 
Imiéi®? harca

Ifjabb Intim a moziban
Maga ne tudná, Intim Iván

w; a, a nagy forgatón' <i~ utóbbi napokban a Sin-fit ni- 
gyárnál.’

— Oeójcr rriérigaigatót való-ágyul mdrom alá cr/fél. 
n dramaturg jelöl lek. Amióta mcgrelldk. u /'„rrin-Srh 
bü:at, mindenki a Shiinál akar dramatur t tenni. S ami 
a legérdrl.-fsrl>b ' a j‘'lö1lel; kö>! kél ismert rArpadl író 
is ifin.

— ■ ()!l huilijuál- a IHn' tildééért fi Siinpa'lot
Nem " film kedvéért: inkább ti kvrr-nli leh'ló./égért, 

Itass: világ jár mhafen rendit c ■> rangú irót-i. müi:és. re. 
! .ygéhként. néha sétába! a l'rlci-’ifeal kot-.ón, nir»l
incfikérriei.h rolna. hoity valóban Pctrorich S:.reli :l.i- 
ralit' n a karcsú fin. akit a barna drámai :• n-'r tnő r cl 
láto’,1. péntek'-n sétálni:

— Olyan xzcuiác'ó magának, Ivdv, hogy Pcfrocich 
hazajött Púi isból?

■ - i» ö n szén .'i.i“i. hanem n - a. é.rilcl.ix leleplezés, 
amelyet magával hozott. Hetek. óla tele vannak a rildg 
összes lapjai a (d. hogy Glória Sn.-ansont. a népszerű 
fllmprlidadonnát de la Fallaisc. márki /<!'■ égül rétté. 
Hói. ez a márki, nem dúsgazdag, nem. dalid:., esupáu csal, 
márki és francia állampolgár. S a .szép Smavsonnak u 
(.elleti, hogy francia dfllampol'iái feleség' legyen’. m.á.< 
kén n a' téri" tv rlc-.-.a Imerikdbn. ahol 1 izennégynap'

elzárás .dr rá alkoholt Halom ellent kihágás miatt.
I máilira tiiksépc roll -- és mivel a márki szegény, 

min/ a templom, egere, ötezer dollár hozomdnyért -álla1 
kozott a férjl szerepre . ..

— P’k'it's!
Valóban. Egyik. jobb e>xöhci ex moziban láttam a 

..t'olettf" i'Ceii filméi miiflyc' pikánsnak hirdetnél,. 
Pikantéria uggau nim bem, inkább bosszantó a 
gyönge, film döcögd, öllet felen főliratairal . . .

— Harry Piciről- ninex mondanivalója !
— E héten xiifoll házakkal, megy egy filmje ... ez méri 

<.-7. m-gérfle‘f1 ‘. hogy mcgpéz’.é!,-. hói x:.cr<'ny rétemé 
r tem xzcrlrt Picinek annyi l.öie van u fii rn. mii része' he.. 
mi:./. Elei.- Vártérnek az — irodalomhoz. Hanem egy má
sik Piti-film, a kél évvel emelőit készüli ..A titokzatos 
\lr. Senki" . . . nahát, én Iti/lrna, de meg is fogadtam. 
hogy engem Llarry Piciiét többet lic nem csalnak mariba.' 
fje azt hiszem, ezzel a filmmel még — Mr, Senkit rrpt . . ■

— A hét. slágerét
— A Filmklub ralósziniileg u bezárt Henaissarec-Klub 

l.clyiségeib' költözik ál. így azután egész Európában 
Ihuhipeslcn lesz a legszebb cs a legelőkelőbb fi'ink'ub. 
N!nt tovább!

Egy berlini oíwsprafessm Könyvet irt a szerelmi szélsőségekről 
és a garzon akik ítór a mozivásznon is megjelentek

.k napokban érkezeit Budapestre í'ranlr Síül, 
berlini orvosprofesszor, akinek „A szélsőséges 
szerek ni a -inti vészetekben" ciinii könyve pár 
héttel ezelőtt .jeleni inog a német könyvpiacon. 
A Regnél munkatá mának alkalma volt a fiatal 
profé--/.orral beszélgetnie. I ránk Still. aki uj 
niunká.júlio ’z ed :igyűjtés céljából most Török- 
<»zugba utazik, néhány érdekes dolgot mon
dott az úgynevezett szerelmi szocializmusról. 
amely szerinte, az irodalombon, a viklurábau. 
a. .színpadon, u mozi vásznán is egyre nagyobb 
helyet 1’ogJal cl.

— Ej munkámban - mondja — nagyon rész
letesen foglalkozom azokkal a regényírókkal 
és színpadi Írókkal, akik meglátták a mai tár
sadalomban azt a szélsőséges áramlatot, amely
nek hatása alól a szerelem som vonhatta ki 
magát. A féktelen szabadságvágy, amely « 
legtöbb .illámban forradalomban. kommuniz
musban tombolta ki magát, jelentkezett, az 
emberi érzelemben és lélekben, a ma gönci ét
ben is. Az első iró, aki legélesebben, látta meg 
fi. szerelem átalakulását a háborús idő után, 
tudvalévőén Vidor Margueritte., a „La 
GareoH" világhíres szerkője. () fedezte föl ezt 
a leány típust, bog.' azután regénye után más 
írók, más művészek is bátran merjék papírra, 
vúftzoni.i vinni azt a szerelmi forradalmat, 
amely érzéseket, karaktereket, formált át, és 
amelynek melegágyai a nagyvárosok nyug
talan. lüktető élete.

— Az uj szerelmi, lipux problémáinak az 
irodalommal mozival szemben a színház 
ü' iol i meg legnehezebben kapuit. A szinliáa

im glcheiőson konzervatív — a film azonban 
nem .•okkal idősebb, mint az u lóáuytipus, 
amely a maga meglepő életével magáin vonta 
u. figyelmei. Csakhamar megliime&itették 
Margueritte. regényét is, amely talán a regény
nél is általánosabb évdek lödéül mutatott. 
Ugye, Önöknél is játszották a filmet, iíi 
Pesten.’

Elmondom Éránk Stilluek, hogy nálunk a 
cenzúra betiltotta a filmet.

— íla Önöknél ilyen szigorú a íilnicenzura 
— mondja. —, akkor lehet, hogy betiltják a 
többi hasonló témájú filmet, is. Pedig van belő
lük jónéhány! Könyvemben hosszabb fejezetet 
szenteltem egy nagyon érdekes svéd Svensko- 
lilmnek, amely „Garzon lányok ctcteA címen 
jelent meg. Nőm hinné senkisem, hogy a film 
nem Páriában készült, annyira pár mi a. témája 
cs annyira hasonlít hősnője, Margueritte 
..Lerbicr kisasszony"-ára. A film főszereplője, 
Tora Teje nagyon jó ismerősöm.: orvos akart. 
Icdűí ez a szép színésznő és egy évig- a berlini 
egyetemre járt. A garzon lány alakját le
nyűgöző realizmussal alakítja, és annjdra igaz, 
úgy átéli szerepét, hogy erről külön — tanul
mányt lehetne írni.

l’rank Stíllel meg hosszasan elbeszélgettünk 
a szerelmi szókiőségek problémáiról. Egyéb
ként, amint értesülünk, a stockholmi Svens’ka- 
gvár „G'/Z’fon lányok clele" ci.n<j filmjét n 
pofi cenzúra engedélyezte. A fitm előadásá
nak legfőbb pikantériája, amint halljuk, az. 
hogv lepergcféséf Gjhclyi. Nándor iró előadása 
fogja bevezetni egyik elsőhefes moziban. (V. a.)

Elhw fcW toflWescfcfc regénye isimen
'.obrifil. i,ru' niiir nrvi ; ,i«ii .i:,gieg• eztz- .i nngyjr 

-<•.< it-. !*'■ • Inriu. li'HO.ii ti ...S .uguldo !•' •
».it ..E' l- '• > k" föbZ<'r.M>li'.i|'i'<'l v.'.h (>xó. nkiuck ‘"/. 
n k'l. alnkil..Mi ÍKii/.,<n iiz 'Iniéiiy orejí vrl ható, trk'illw 
H'ih'ii inilcki- in.Tti'l minden oíb/.iik inor.llvoRnhi nuu- 
li k unni na k.

A hiv.itko; >f I•<•; n.iu'.'>ik> i ii fil.ii kri'íihi i nliin
n i -zoreplH ii I .p Gabriclli' <l<' Gr.'o < .nnir.ynr kü-
■"li.'i’y <'|í'. \.. ..I'.ifóli liikodn!uii| l iniv lilinilrniua ez.
.iinvls iichf;’. r- suiyoí hely/.ctek’ól dórii ni’pG-n,. órn 
is clcniuioug ó. iunelylicn ez » (/odnbiio-, lohctudni' 
ninipriin.7donun b<imuln(<>t>nti iingy^zerii nlikitfist pro
dukál.

Gabrielh1 de Gravoiinr nj ulakilasu m ‘.llct1 
Kli.nor Gl'in hii ■- regényének, a ..Három h.ct"- 
nek filmesité-éi-ő! is beszámolhatunk. A/, iz
galmasan érdek:'- szerelmi történ •( a Ilimen 
valósairg.iI megeleveníti a r.'geny holt hetiiit 
a művészei. ; •romlő erejével.

Kél. ilyen lilmesemény ')gyütle< beaiuia’oja 
Is.rmé-zet7-cii ünnepi keret.*t adott az elöadás- 
naik. A Kamara előkelő prenjlerköaönségét 
gyakran ragadták íapsra a film ■!-. bravuros 
< s i'ugy-zeiii ,i •Icueíei. amely 'k el u-*ni múló 
eadékekkel gazdagították a publikumot.

notizálta. ti törékeny tcstii-lelkü ifjú leányt 
é.-... i látszólagos szerelem is ennek a lelket- 
I-a hipnoíi'.kus eljárásnak a köv itkazményé.

Lillán Gish most aztán a hipnotikus hutás 
föl fölszabadul lan, ideálwifé szániifhutrj agyé- 
niségi dúsgazdag pompájában mutatkozik be 
..A f/iiér apáca" cimü monumentális fi/mala- 
kilósban. A tilmfölvét?Jek Olaszországban, a 
kék ragyogás napfényes hazájában készüllek, 
közel a Vezuvhoz. amelynek sötét és félelme
tes méhe mintegy az emberi indulatok és go
noszság Aögtelmi skálája és I 'győzhetetlen ere
jét, példázza Kilián Gisb, a törékeny jóüág 
mellett.

I.ilian <iie.iiiii-k <•».- ;> liitnji' fh sry Khig i-ond"^.' »'■>
...1 i hé,- npdc" ' nv ;i Ilim, nmely élmény fa lázn,-. izgu
lom és i'vöiiyöriien t’inbori mogbékólón. A pmnpiis Oriiv. 
világait rákéiul Jövő héttől -i ('orviv SxtwhU, mut ithi be.

A Wmrentí£«fi, <?Ki hipnwí’zíW 
a pr^madonHálőí

iérűember td.-ó é.- 
Ki'drn hajlik .< nyeraicko 
'étkoki’l. ót* lUi’KliOCSnl.ja 
•• fehér. Hsztn ós őrök 
őrii6 szerelőt.
d«im.i -1. dík, 
lelőj i híd I len

.1 fölxívdült 
iinui d.-i I,

Cf I htil ii 
Ahol incgjohmlk.

kiirlh.'iúitiiin idi.úl > ‘ ....................... ................ ,
bonó-ií-el teljes öröméi-.'. A túlnőtt iluKvcrnn-k .iltt.'l 
-'zör xiii/xoil iinyn-iil i! mintegy fényi'-.. /lórii',
körül fclejllietefli’ii nlnkj.it ■ •■ xi’iá/nos <'ayeni»<'

Lillán Gisli filmjeit eddig kizárólag GrifiiH' 
rendezte. \ olí idő, amikor az a hir kapott 
szúrriyry, hogy a világhírű mozirendező h’P

órfik ídiiilju: .■ ■. 
fiilé, — ni. i 

ti bűnökéi. Ar. 
vngy. • oki 

ás vérzik, 
nki h<‘>- éí 'Zoliit

muoly iirtíl 
óz ’iujn. 

síinogiilás.
/< ’igy riii'd 

iidrnda <•/. n szi-nf. 
■‘ribil.ii'l. meg l.i'ioii 

amikor i -nk clAbiink 
iiU ii-bt. i .

\ lulnőtt lluKVcrinok 
mintegy

lillA ■. :*ki g>>ill- 
mcKkünii.v <"/.i
HU.va. aki KOnt 
cirógnlás i- fi- 

kiicrg és HRg'i- 
mártír ós

í . n . !• .. indiii ' f
t'n érint iioíi'l Imi I i^xtn ..ig. 

Ginli i.iiki.'. ,mgy .di/iil ■ 
üli: or. ••!>; íiri’k 

i'ii'idininyimik niogdiib- ............ elő
fonj n

Mivé? váWtótc baltion No varrói?
Ui/ii.-.. \n,y,,ii r.-1'lins t...»ps,'tcr a nin#;y;ii fő\ár<i-, 

hölgy isi ••>nsiíi'<. körében is ima' népMwrüniijnek örvend. 
r> méltón. Ili,zen Rnumii Xnvnrro szépsége molleti ki- 
'•Aló művész is. olyan ujiivfaz, aki i seéps nélkül is 
U ngy.-z.ortieti érvényesülne.

sokon. Irigyet köréből nr.l hirf lerjesr.letU'k ni n nép 
szerit ii- s/.é'p lllmszUirriil. hogy estik az. arcut. r»ly«ui. ami 
l.vi unok lát.'•zik. alakjának férfin^ szépségéi azonban mái- 
kizárólag u sunbórnüvé ' itiip kelósÓiir-k. köFtönhell. A 
s nlxeriii' i'-'etct ugynni, a pl<iyk:i rzrrit f végsőkig 
ufón.'beveszi lliunoii Novurro, hogy -- testének i'rtlnytii 
lomiÁgnP és liorcM*..'.ijg.'it elleplezz"

X’os, Káinon Novurro nng.viz-tüoii íncgfi'lel; ere-' :< 
•liii'ii és linziig i'áRiiloiiirn. Filméi iraton niiigáiiak. 
amelyben iiiexitelen tc«dtcl kel) .liitsznuiH. Undd láxso 
i.iivdi , l. i, mennyire tégh'd knpo/f han/gsög '/-. awivcl 
. dg'ibiia .tdli !

És csakúgy in: a ..Motauri" Í...A tmigerék 
faunja”) cimü filmben már ig.v lép hódolói 
elé. lut-zit élőn testtel, férfias - /.épségén -'k tel
jes pompájában, — épp ngy. mint , partiiare: 
Atlce Terry. Az izgulnia< meséjii és nagyha
tású filmet. Rcx Ingram rendezte, a „Scara- 
mouchcT világhírű rendezője.

\ imgyzerii Vürét-fiii?*/ pént'’k'.'H a novulAi'itl'i és 
■. i jdi'lt' iniiv'.d.’u be.

öt chíbcr. akik már mhidannykiii. ráléplek, 
az élet végzetes és tragédiás útjára. Öt ember
példány. — jó és nemes: kacér bestia: gonosz 
intrikus; állati ösztönember; és végül: a 
leány, akinek szive, hite, leik?-, tisztasága, az 
erkölcsi törvények örök érvényesülésének 
szinte szimbóluma.

öt ember találkozik és ez a találkozás 3gy» 
ben a lelkek összeütközése és kapcsolódása, -- 
ugyancsak a természet változhatatlan törvé
nyei szerint.

MCflier kczébi’n. ) d i milióru izzal, mogfclulőeii
szlnnzcrü hcáilitds-al nz ové-nz, lúrpiidaloDi ez az öl nagí - 
szerűen megkonstruált, embertípus.

XmiiithoK' nem is más .../ -iilititaH kön' '• A bziul.ip 
ír.v jelzi a iinifujt: ..Egyszeri' emberek rendkívüli tört'- 
nislc*'. v krónikás azi. mondja: önné! is több, meri n/. 
óiét ímigii. Amíg a gyönyörű liimet ué'.'/.iik. szinte el
feledkezünk .' dolgok s7i-nptidszeriiségérő|. Kgyazerümi, 
t-rntószetcsi'n folyik nz izR'.dmasan érdekes e> lebilit; 
cselöen nagyhatású mose. ngy. ahogy a szereplők cg.''' 
uisége megkívánja. ..Nem Is lehet másként!” mondj." 
tmző. tiki szereptő embertip’jsnknl. Ilgyclmcs vizsgál.'’1 
nlrt veszi. Aminthogy valóban néni történhet liláikéul. 
Sorscsapások, nagy küzdelmek, tragédiái, kavargása, köz
ben emclkexlik aztúu ki a két. arra érileiiR-s ember a zu- 
hátiig árjából — a boldog életre, az. örömök voröfényér '. 
Fölemelő, engesztelő érzés tölti el az embert, nagy meg
békélés. örömös megnyugvás.. Es ez az. ázni i'olejtheíe!- 
len élménnyé ti-szi a Metró-gyár tavaly ősszel befejezett 
liugy filmjének bemutatásai.

A szereplők? Hoi-b/uc la Mán. aki szépségének teli, s 
pomná.láf. botit a közt Htja ki; Jolin Ifnwers, az, uj és nagy, 
szerű iilmszinész; Lón Chancy, u ..Notrc-Dumcl toronyőr” 
csodálatriunéltó címszereplője; Etmo Lincoln, u „Felhők 
asszonya” nagy sikert aratott hőse és — ülaiioha Swcet, 
aki szép, nemes fa tinóm, mint a .wroiw. fim. amely 
az amerikai Metró-gyár remeke. 2U-án kerül bemuta
tásul a Ccptlol. Pil,i:ipalotában Is a, Mozgókép-Ot.t.honb'in. 
Kitérőüliisor a ..Férflhüstg” cimü nagyhatású társadalmi 
dráma.

Egy nö, aKi íarl^a a fórokat
Barbara ia Marr csábító, érzéki tj/zep-ege 

külön nőtipusi jelöl. Típusát a démoninak, u 
-kegyetlennek, a szeszélyesnek, a — „Nőstény- 
sáfán“-na\A Annak u nőnek, akitől nincs sza
badulás. aki boldog kárhozatba dobja és meg
őröli a férfit, akit végzete közelébe hozott.

Persze, vnn iní. akiueK kezétől a pusztulás is gyönyör: 
akinek száján elégni igiizabb öröm boldogság, mint nz. 
egyhnngn éld ''gy-zerii örömeibe boldesjiedni.

i'ailuna la Motv :i ,.\ösléiiysátrii‘‘ cimü filmjében, 
amelynél ragyogóbb szert pet nem játszott, még ez a ki' é- 
teleo tehetségű és egyéniségű filmprimadonna, azt bi
zonyítja be, hogy a. nőnek ez a. típusa is résztvesz ;< 
teremtés, az nlkotfa munkájában. Résztvesz. részese és 
— királynője annak is!

A nagyhatású Orioa-slngerftlmtick e héten volt a bemu
tatója; előadás előtt Sdrosng Mihály operaénekes énekelt, 
migyon szépen éts a ragyogó műsort, amelyet a Corvin- 
sUnhíi: mutatóit be. kiegfazitette a „Hozvy díllbdbol'* 
cimü hátú?1:*' fa s-zén társadalmi dráma.

„A valóperes h<MgyeK“ ttlmle 
Hayaüava uj szerepe

Tu ÍJugranii .. . pikáns és kellemetlen szó ez. mindkét- 
nemü ifjúság számára. Főként kellemetlen annak, akit, 
in /Ingronti érnek valamely lollcnie-- í'tisz.torórán. Ilyen 
kor botráuy következik é?> válópör és dráma. — vág? 
a dolgoknak vígjátéki fordulata.

Az az ..fn flagranti", amelyről itt szólunk, 
p viilópörös hölgyek filmje és tele vun édes pi
kantériákkal. kellemes fordulatokkal, köuy- 
fakn-ztó módon kticigfafó visszás jelenotekk?!. 
Egyike u legsikerültebb vigjátékl’rodukciók- 
iiuk, a filmgyártás terén.

A iiiiisii, ílJiii- Ei'fsua íiayrikavinal:, ..A cxabi" diadnl- 
iiius főszereplőjénél; Hímje. Scssua. Hayiikuvu tudva 
levőin japán ember; a fölkelő nap országának fia. Mos! 
egy japán legényembe’' lörlénctéi nettülj.t be az .E'i’i 
japán legény" ciuiű fllmrntnekbcn.

Japán levegője, élete pedig tele van titokzatos csodák
kal. színnel, ilb’ttd. Elég, ha a ..Pillongöki.-i ■':'i,< y" 
megható töríéncier" gondolunk . . . í's tuár látjuk, hi’ir.mk 
kell űz ..Egy jopfin legény" cimü Ilim szenzációt jelentő 
újdonságait.

A. két nagyhaláéit űlmot <gy műsor keretében a uiuii 
héten imitálta be a Cnpilol Filmpalota, amely költséget, 
és fáradságot nem kímélve, a legszenzációsabb fllmutdon 
siigokat mutatja be. Igaz. Fogy ennek köszönhető gyor? 
ni pszerüségo fa foltétien hiteb'.
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Zsúfolt házak Mary Pichtorö:

Dorothy Vernon
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Bécsi professzionisták győztek Budapesten
Vlenna—FTC 2;0 (0:0) — Meglepetések a Mnoki mérkőzéseken

(A Reggel, munkatársától.) A hivatalos fut- 
balLszezón vasÁrnftp kezdődött. Tiz. clsooisztálr^u 
egyesületünk bajnoki mérkőzést játszott, míg 
vezető klubjaink, az MTK és az PTC barátsá
gos mérkőzésben szerepeltek. Az MIK K előt- 
ni a scxra-r ország bajnokcsivpatát, a. I)VSC-t látta 
vendégül, míg az FTC a bécsi Viennaval pró
bált megküzdeni. Bár a ferencvárosiak mind
végig méltó ellenfeleik voltak a becsi „nem- 
amatőrök“-nek,

sivár, léleknélkiili játékban mégis veresé
get szenvedtek, mert mindjárt a küzdelem 
elején elvesztették dirigensüket, a kiváló 
Patakyf. akit a bécsiek egyszerűen le

rúgtak.
X kék-fehérek fölényesen győztek a debre

ceniek fölött. A bajnokságban a Vasas— 
Zugló a Törekvés—BEAC es a másodosztály
ban az EMTK—„33“ FC-ineccsek nagy meg
lepetéssel végződtek.

Vlcnna—FTC 8:0 (0:0). (Üllöi-ut. — 15.000 néző. —
Biró- Iváncsics Mihály.) Rögtön a ferencvárosiak támadnak 
és már a fi. percbon Stcincr őrös támadását csak nehe
zen szerelik le a bécsiek. Pár perc múlva Potya erős 
lövése megy a kapu mellé. A la. peteben 
faultolja Kohutof; Bluin lovese azonban célt téveszt. 
Váltakozó támadások következnek ezután, amelyek leg
többje off side-on akad meg. A 22. percben egy Vionná 
ellen megítélt szabadrúgást Fuhrniann nagy erővel vág 
a kapura, de Ostricsek szerencsésen kifogja a vesze
delmes labdát. Nemsokára Kohut erős lövését Ostrl- 
csok csak klütéssol tudja ártalmatlanná tenni. A 
labda í’ataky elé esik.

a lövés pillanatában azonban Gráf ugy lerúgja a 
kitűnő centert, hogy az kénytelen kiallanl.

Helyét Kelemen foglalja cl. A félidő végéig az FTC 
f°AD mérkőzés1' második felében Kelemen helyett Hóger 
látszik A Ferencvárosi 'csatárok támadásait. Stocsovits 
sorra elrontja. laknia ). faultol. A szabadrúgást Hung- 
lor II kon érre fejeli. Szeidl komorét Gscliweidl. véd hetet énülí befojcli. 1:0. FTC-fölény ellenére Fischer 
előretör, beadja a labdát- Rybának. aki 10 méterről he
lyezett gólt lő.

MTK-DVSC 2:0 (2:0). (Üllöi-ut. - Biró: Juhász Attila 
dr) Mindvégig MTK-fölény. A 8. percben Senkcy II. kor- 
imréi Opata belövi. 1:0. Rövid mezőnyjátékban a debre
ceni csatárok alulmaradnak es mar a le percben Sen- 
kev II. beadásából Opata a második goalt feje í be. é.b. 
Ezután a bajnokcsapat „leáll", deu debreceniek ezt nem 
tudják kihasználni. — xX második félidőben a vidékiek 
erőteljesen támadnak és a 14. percben Szolarszky eros_ lö
véséi Kropacsek nehezen menti. Ezután unalmas mezőny
játék következik. A 28. percben Orth fejese kapufának 
vágódik. MTK-fölénn.vel ért veget a mérkőzés, amelyben 
Orth brilliáns technikájával, pazar trukjoivej. Iárkus 
debreceni kapus pedig bámulatos védéseivel ragadta el a 
közönséget.

(JTE— VÁC 3:0 (1:0). (Stadion. — Biró: flertzka Pál.) 
Az újpestiek Priboj.ini és Panlusszal megerősödve, a ví
vók pedig Lébi nélkül állottak ki. Az UTE határozott 
fölényben volt. Csatárai gólképesek voltak, védelme pe
dig - különösen a FogB-gát — brilliunsau működött. A 
vezető gólt a 42. percben Jeszmús pauszából Prilmj lőtte. 
J-i) — A II. félidőben az UTE fölénye még jobban ki
domborodik. Priboj, Jeszmús és Csontos bombáit Fischer 
kapus nagy bravnrral teszi ártalmatlanná, yegre a 1:.. 
percben Csontos révén Jeszmús a második golt vágja be. 
:2D. A 28. pereljen pedig Priboj beadását Jeszmús érté
kesíti. 3:0. A. mérkőzés végén a VÁC lendületbe jött, de 
gólt elérni nem tudott.

Vasas—Zugló 0:0. (Hungária-ui. — Biró: Bosnyákovits 
Károly.) Az első félidőbcu a Vasasok szcmmellathato fö
lényben, voltak a kitűnő zuglóiak fölött. Nyeryes több 
veszélyes lövést bravúrosan tett ártalmatlanná. — A má
sodik félidő fi. percében Tafcdcs közvetlen közelről Nyer
őét kezébe lőtte a labdát. Nemsokára Ncumayer veszélyes 
labdáját, Kutracz nehezen védte. A meg-me.gujuló Vasas 
támadások élen a Zugló agy védekezett, hogy beálltak a 
kapuba és igy sikerült gólnélküli eldöntetlen eredményt 
kicsikarniok.

NSC—KAC 2:9 (0:0). (Hungária-ut. — Biró: SzeiC Ala
dár.) Egyenlő ellenfelek küzdelmében i nemzetlek kere
kedtek fölül. A 25. percben ölvedy kapufát Jött. — A IJ- 
félidő 10. percében Spitz megszerzi a vezetést. A KAC 
lelkes ellentámadásait az NSC védelme sikeresen lesze
reli. A mérkőzés utolsó gólját László—Spitz összjátéka 
után Rémay II. 18 méterről védhctetlenül belőtte. A KAC 
ezután sikertelenül próbálta az eredményt szépíteni.

Törekvés—BEAC 1:1 (1:0). (Lágymányos. — Biró: Tla- 
jós József.) Az első félóra változatos mezőnyjátékkal 
tolt cl- A 37. percben Kaut.zky labdájával Schroiber
kicselezi a védőimet és belövi a vezető gólt. Ez nz 
eredmény nem változik meg n félidő végéig. A máso
dik félidő 4. pőréében az egyetemisták tüzesen támad
nak és a 16. percben Marczlnko sikeresen kiegyonlit. 
1:1. Lantos védés közben megsérül és 10 porcre kiüli, 

mérkőzés: végén a biró Marczinkot, fcleselás miatt ki
állította.

ige ftiísön mássall« csak a legjobb porosz szénből préselt kb. 
w <000 kalóriás R.G. azaz a közismert békebeli 

„EFCO“ brikettel
! Kérje mindenütt!

Az ,R.G.‘ brlkott a legértékesebb, legtakarékosabb 
fűtőanyag; ssállltdsándl lopás nem fordulhat elő! 
Magyarország nagyban! föeláruaitója

Haas Károly Kereskedelmi Rt
Budapest V. Akadémia-utca 0. Telefon 15—12

I o

5PORT
III. kér. TVE-BTC 3:0 (1:0). (Lóversonytór. - Bíró: 

Rottcr Lajos.) Aitalábun a budai vívók támadtak főb
bet. A 35. percben Kenyeros lövi az első gólt. 1:0. 
Horváth 1. (BT(’) durván loriigja Shwnroköt és 
Schwitzcrt és ezért a bíró kiállítja. Nemsokára kövei i 
őt Jalovotzky (BTC) hírósérlésért. Az igy meggyöngült 
piros-fehérek tehetetlenek lesznek. A félidő 20. percé
ben Grubert. (BTC) is kiállítja n biró egy durva fault 
.iáért. A megítélt 11-csi azonban Neuhaiísz a kapu 
fölé lövi. .X 24. percben Dröszlcr—Kenyeros összjútéká- 
ból utóbbi újabb gólt lő. 2:0. A 30. percben Shwarek 
háromra szaporítja a gólok számút.

A Harmjnchárinasok vereséget szenvedtek. (.Másod 
osztályú bajnokság.) Ékszerészek—KTE 2:0. KAOE--ETC 
4:1. ÜMTE—FővTK 2:0, Húsos- Postás 0:0. MAC-BAK 
1:1. TTC-UTSE 3:1, EMTK-,,38" FC 1:0'. Nagy meg
lepetés.

Véres boxviatiaJ 
a régi képvJselüházban

(A Rcpycl tudósilójdtól.) A régi képviselőhöz sok tisz
tességet. látott üléstermében vasárnap a Kispesti Atlétikai 
Club junior boxvcrse-nyéuek döntő küzdelme kevésszámú, 
de annál vérszomjasabb közönség előd folyt le. És ez a 
közönség, sajátságos módon, sohasem a gyöngébbnek, 
hanem az erősebbnek drukkolt.

— Hercyi! Csak a fejét! l'áy.i bele! ,\e sajnáld! Üsd 
le! és ehhez hasonló kiáltások a ringben küzdő íiaíal és 
természetesen kevés technikájú versenyzőkot. valósággal 
föllazították és szélmalom módjára csapkodtak maguk 
körül, ezért, tiltott ütések garmadával fordultak elő. 
Folyt is a vér és a lelkes boxrajongók kielégiilten távoz
lak. Az utcán aztán egymásnak mutogatták, hogyan kell 
egy jó „szvinget** Jomérui. vagy az álkapcsot, eltörni. 
A gyanútlan járókelők értelmetlenül nézték őket.

Részletes eredmény:
I. Lágsulyban: 1. Benczo (TTC). 2. Sehnüdt (Spárta). 3. 

Szilágyi (KAC). — II. Ilantamsulyhau: l. Hirsch (Spáif.a). 
2. Tóth (Spárta). 3. Montányi (Spárta). III. Pehely
súlyban: 1. Varga (III. kér. TVE). 2. Balázs (TTC). 3. 
Stadner (BTI<). — IV. Könnyüsulyha.n: I. Mikiién (TTC). 
2. Bamoscvitz. (TTC). 3. Melbcck (IFI. kér.). — \r. B'efícr- 
sulyban: 1. Csiszár (BTK). 2. Horvátit (KAC). 3. Klóin 
(TTC). —• VI. Kö:éps>ilyban: 1. Ehrcnxvaid (MTK). 2.
Zseniba (TTC).

Kihivdsos mérkőzései:: Beregi (TTC) győz. Koesis (MxXV) 
ellen. — Gelb (NSC) győz ifj. Bokody (KAC) ellen. — 
Huttercr (KAC) győz. Szakács (MAXj ellen. — Frank 
(TTC) győz Bokody (KAC) ellen és végül Czigiiny (Hl. 
kcr.) győz Slezák (KAC) ellen. (G. L.)

BécsieK győzleK
a m&korcsoivazás vltögWflaKsftgáiNMi
(A Reggel bécsi tudósítójának lele/onjclcnlésc.) A mii 

korcsolyázás világbajnokságának döntő küzdelmei vasár 
nap hatalmas közönség előtt folytak le az Engelmann- 
pályán.

Az egész vonalon a bécsiek győztek.
Részletes eredmény:

Férfi egyes miikorcsolyázó világbajnokság: Győztes: 
XV. Böekl (Wiener EV) 377.fi pontiul. 2. F. Kachlcr 
(WEV) 372.4 p. 3. Bciscckor dr. (Cottage EX’) 356.85 p. — 
l'eyycs páros miikorcsolyázó világbajnokság: Győztes: 
Jarossnó Szabó Herma—L. XVrede (XVEV) 11.2 p. 2. André. 
Jolié—Pierro Broume (Franciaország) 10.95 p. 3. Lilly 
Scholtz—O. Kaiser (Engclmann pálya).

Diuw AiKirás az első orswos junior 
tőrverseny győztese

(A Reggel tudósi tóidtól.) Az elsó országos junior tör- 
verseny n. RfíTE kitűnő rendezésében. 21 kvalitásos tőr
vivőnk részvételével, előkelő és sz/ttkérlő közönség előtt 
folyt le szombaton i'« vasárnap nz Attila-utcai torna- 
csarnokban. Kár. hogy a talentumos Pelschaucr Attila 
(NVC), a. MAEC-verseny hőse nem indult. A győzhis 
ifjabb üwtayval, a bajnok Dunay Bertalan 18 éves fiává’ 
szenzációs küzdőimet, vívott volna. .X helyezettek közül 
Gfcllncr (Tiszti VK) és különösen ( por (NX'C) vívtak 
stílusosan.

Jól sikerült a középiskolások vl vóversenye. Az 
Eötvös (Reáltanoda-utca) füredi kard és lörviróversenyén 
13 intézet összesen 68 vívóval vett részt, akik közül, 
sajnos, csak alig egy-kettő tudott, vívni, azok, akik hiva
tásos mesterek tanítványai. A tornatanárok által freniro- 
zottak, csekély kivétellel, sommit sem mutattak, ami a 
régi tornntanárképzés bűne. A mezőnyből messze kima
gaslott Dobos László (Madách-gimn.—Fotlor-isk.) és Raj- 
csányi László (Eötvös főreál. Schlotzc.r Gáspár tanitv.) 
Formáson vivőit még Stark Andor (Mátyás reálginin.), 
Csinády István tanár diákja.

Negyedszázados jubHeumot ült 
a Szegedi Vívó Egyesület

t.4 Reggel kiküldött tudósitőjától.) A magyar vivósport 
büszkesége, a Szegedi Vívó Egyesület vasárnap ünnepelte 
25 évos fönnállását, de Armcntano Eduardo olasz vivó- 
mesternek is bőven kijutott, az ünneplésből, aki negyed
század óta neveli nagy lelkesedéssel a tehetséges sze
gedi vívókat.

A jtibiláris ünnepség vasárnap délelőtt 11 órakor a vá
rosi színházban, vivóakaddmiáral kezdődött, amelyen a 
főváros legkiválóbb bajnokvivói pompás asszókat. vivtak. 
Ez alkalommal Schcnkcr Zoltán alezredes a tanítványok 
nevében babérkoszorút adott, át Armeniano mesternek. 
Délután a városházán ünnepi díszközgyűlés volt, amelyen 
Afgncr Károly dr. főispán. Somogyi Szilveszter polgár
mester és örgróf Pallavicini György, a vivószövétség el 
nöko üdvözölték a. jubiláló Szegedi \rivó Egyesületet (js 
Armentano mestert.. A Jubilúrjs ünnepséget nz egyesület 
helyiségében díszvacsora zárta be.

A FORU-TEHERAUTÍ) a leggazdaságosabb:
Áru karosszériával, forgalmi adólva 83 és fél millió korona

A FOBD-gyárnk nutorizált képviselője:

HALTENBERGER VILMOS
Budapest VI, NagymexK-utca 19 Telefon i G6—18

Mit tippelnek az előfogadők 
az idei lóversenyekre?

Amig Sf. Moritzbun u befagyott tavon. komoly téli 
keretekben rondczik az ügotővorsenyeket, addig idehaza 
az enyhe tavaszi időben elfelejtjük, hogy még csak feb
ruár derekán járunk. Észre sem vesszük és máris 
lassan-Lassan megindulnak nz előrefogadások. Még három 
hét s a verseny esztendő csakugyan itt van. Egyelőre 
csak az ügető.

.Március 8-án futják
a Tavaszi • handlcapet,

A púróves mvltrn visszatekintő verseny máris népszeiii 
tett az előrcfogadásokban. Ez az egyetlen verseny az 
iigetőn, amelyre a közönség szívesen kői előrafogadáso 
kát. A henfentesek ugy Ítélik incg a helyzetet, hogy a 
verseny Kálién, n tavalyi győztes Flóta ős a. könnyen 
preparálható Erzerum közölt fog eldőlni. Katica hely
zete a legkedvezőbb. Ellene szól a korai előkészítés ne 
hózsóge. Flóta kissé meg van fogva, de nem túlságosan. 
Kora, tavaszi ló és abban az istállóban áll. ahonnan már a. 
versenyesztendő kezdetén formát fntó kösz lovak kerül
nek ki. Nem csoda, hisz a l’usztaberé.nyi-lovnk odahaza, 
a téli időben is födött pályán gyakorolhatják magukat.

A márciusi ügető után a Lovaregylcf vasai át a szót 
Megyerim. A megnyitó napon (április 2 án) futják

n Pest megyei • handlcapet;
ez olyan magyar l’rzodswif-féle akar lenni. He korántsem 
olyan népszerű, mint, a bécsi. Nehezen Ind fölszivódni a. 
lósport híveinek tudatába. Nem előzi meg nagyobb hűl 
lámzás. Az istállók som nagyon ambicionálják. Mindig 
akad egy istálló, amelyik komolyan veszi e, föladatot. 
Ez aztán lefogadja a. lovát s a többiek a biztosan kita
posott utón utánamennok. A közönség bevárja, az első 
komoly plönzsöt s csak aztán fogad. Helyesen feszi, mert 
hisz, a Pcstmcgyci-liandicap-et kétéves fönnállása óta 
mindig a nagy favorit nyerte. Több jó lovat cmlogetnck 
már most a versenyre: Utolsói, Székelyvért, Sárgámat. 
De minden valószínűség szerint résztvesz benne Fonóba. 
Ez. fogja a topot vinni. A rövid távon a momentán jó
formája lovaknál nem számit a nagy súly. Fonóba meg-, 
ismételheti tavalyi győzelmét.

A két Nyílt handicap
nemigen érdekli a fogadókat. A helyzet képe csak az 
utolsó pillanatokban fog kialakulni. Az. istállók diszpozí
ciójukat. maguk sem tudnák még most megmondani. 
Nincs is előrefogadó, aki olyan könnyelmű lenne, hogy 
egy jól kieszelt, előrefogadásba a túlságosan kockázatos 
két hendikepet is fölvegye, A Háromévesek nyilt-handi- 
eap-jének Tamara egyik előrefogadotf és biztos indulója, 
mellette Derengő papiresély, inig a másik nyill-handicap- 
hen a turfszakértők flikficnck. és Ordasnál, adnak esélyt.

Amikor aztán a nyolcnapos megyeri miting lepergett, 
az l’rlovasok veszik birtokukba a pályát s az. a miting 
következik, amelynek népszerűsége fölötte all még n 
Kiráiy-dij- és Dcrby-mitingckon is. Ekkor futják a Rd- 
kosi-dijat és Jankorich-cmlékverscnyt. amelyet még kö
zönségesen mindig csak Nagy .tlagi-nak hívnak. A har 
madik kreáció az tnfortuné-gát verseny. A kettő között 
törpe esemény.

A Haltosl-dljra
két, lovat, emlegetnek: Aradat és l^ajost. 'Aradat a gát
lovaglás tudományában Gim.pl mester kitűnő utx.id.ia. 
Csaló fogja lovagolni. Arad igazi klasszis, amelyik két 
éves korában nagyratarlolf, Derby-ló volt s olyan istálló
ban áll, ahol lovakat nem újság Rákosira előkesziteui. 
Lajos mellet| ugrótálenturna és koraiságn szól. Bizonyára, 
ez lesz Paxy ezredes nagy anyagából a kiválasztott. 
Persze, sok függ még a sulyelosztástól s a lovak momen
tán formájától, ami a verseny napjáig sok komoly sza
rni tást húzhat, keresztül.

A Jankorlch-rmlékversenyben
kevés ló fog indulni. A verseny kulcsa, a gróf Sigray, 
istálló kozél»en van. Valószínűen az fog győzni, amelyiket; 
ők fognak véleményezni. Ez valószínűen Ferrario lesz, 
vagy lehet, hogy Mclusine. Ellenfelük Paxy ezredes ki 
küldöttje, Scha'bcs.

A megyeri kampány után, május 10-én megnyilik az nj 
pesti versenypálya. A megnyitó mitingnek. nz előrefoga^ 
dósok szempont jóból két nagyobb l'utama: a Széchényi 
emlékverseny és a MHlcnitini-dij.

A Széclienyf-emlék verseny ben
nem kell sokáig keresni a nyerőt. A turftudósok cgyhan, 
gulug megáJJt'podtak abban, hogy ezt a dijat Katrinca 
fogja megnyerni. I)c Katrinca nemcsak ezt n. versenyt 
fogja megnyerui. hanem mindazokat, ahol a paripák vi
lágában a gyöngébb nem képviselői mérik össze erejüket. 
Ha Katrinca netalán mégis csődöt, mondana, az össtbiza, 
lom Sachcrtorfc felé fog fordulni.

A Mlllcnininl-dijban
Oktondira esküsznek és egész bizonyosra veszik, hogy a 
sok dicsőséget, de még több csalódást hozott pompás mén 
a Derbykért ezzel fogja istállóját kárpótolni. Indul-e. 
végig állja-e a távot, nyer ő Oktondil Ki tudná ezt három 
hónappal a verseny lefutása előtt megmondani! Ha 
Okiondi ellenfeleit keressük, az idősebbok sorában Muta
tósra gondolunk, de az sincs kizárva, hogy a. nagy dijat 
a ritka jó Dcrby-évjárat viszi haza és Ingram hajszálnyi 
pontossággal megismétli papója: Harcol karrierjét.

.Júliusban futják
a Magyar Derby-t.

Ez a dátum a messze kalandozó sportsmanck életében az 
első előre fogadási szenes zárópontja. A versenyeaztendó 
a fogadókra jó auspiciumok között indul meg. Minél tá
volabbra megyünk, minél messzebbre nézünk, annál na 
gyobb bizonyossággal! tudunk a jövő eseményeire rámu
tatni. Senki sem kételkedik abban, hogy Ivaromnak ke.ll 
a Derbyt megnyerni. Erzerum fölvághat. Arad el búk 
hátik, Ferrario pályát téveszthet, Oktondinok hosszú le 
hot n táv, de a hűséges és a jó tnyramnak győzelmét 
nehéz elvitatni. Legalább is ezt mutatja az 1925-jki ver- 
senyosztcadő eiőrefogadási kaleidoszkópja. (m. j.)
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