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Vasárnap délben ujjlenyomatot 
vettek a főkapitányságon Leirer 
Lőrincről és Kerstens Teodorról

Leirer Amália, akit halálsejtelmek gyötörtek, végrendele
tében mindenét holland barátjára hagyta. Leirer Lőrinc 

jutalmat tűzött ki a gyilkos nyomravezetőjének

Hivatalos személyleirást adtak ki a gyilkosság 
ga§ gyanúsított titokzatos fiatalemberről

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap az esti 
órákba n kialudtak a főkapitányság ki világí
tott emeleti ablakai és éjfél elölt eltávoztak az 
összes rendőrtiszt viselők, a dcteklivcsoport- 
vezetők és nyomozók.

Eddig még nincs eredménye a nyomo
zásnak.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a gylU 
kosság nyomozása holtpontra jutott, mert a 
rendőri kutatás munkája változatlan hullá
mokkal hömpölyög tovább. A különlegesen 
végrehajtott gyilkosság olyan helyzet elé állí
totta a rendőrséget, olyan titokzatos ismeretlen 
ellen kell küzdenie a nyomozás vezetőinek, 
hogy ezer kézzel, ezer irányban kell tapoga- 
tódzniok a végleges eredmény elérése érdeké
ben. Vasárnap estig emberfölötti munkát vé
geztek a főkapitányságon és ennek a munká
nak az eredménye mindezideig az, hogy prcci- 
zirozzák a. legapróbb részletekig az eddig föl
merült adatok valóságát, vagy valótlanságát. 
Egyetlenegy eredménye van az eddigi munká
nak,

határozott szcmőlylcirás arról a fiatal
emberről, aki állítólag suttyomban több

ször találkozott Leirer Amáliával.
Hogy néz ki a titokzentes fiatal
ember, akit a gyiBkossáágfgal gya

núsítanak
A tanuk majdnem egyezően a következő ké

pet festik a titokzatos ismeretlen férfiról:
körülbelül 35 éves lehet, 174—180 centiméter 
magas, nyúlánk, magyarul beszélt, arca 
keresztény jellegű, beszéde hangos, racs-

A pafcerctzár harmadik kulcsa a gyilkosnál maradt
A Teréx-körutl két sromsiédvár i Amíirroé és Mély GerS

Szombaton délután kezdte nieg a rendőrség 
Leirer Amália két szomszédjának, özvegy 
A már Mihály né magánzónőnek és Mály Leró 
színművésznek a kihallgatását. A nyomozás 
szempontjából nagyon fontos rendőrségi ki
hallgatások vasárnap délelőtt is folytatódtak. 
lljból a legalaposabban minden részletre ki
terjedően kihallgatták u két szomszédot. Aa- 
gyon érdekes, hogy az özvegy uriasszony val
lomása teljesen etlentétes Mály Gerő előadásá
val. Amár Mlhályné szerint, ugyanis

Amália kicsauongó életet élt, akit állandóan 
férfink látogattak, *

a tőszomszéd Mály Gerő pedig azt vallotta, 
hogy '

csol. a szája kicsiny, keskeny szájszéllel, 
hajlott orréle van, a szeme barna, a füle 
rendes, arca hosszúkás, markáns vonások
kal, álián kis gödör, erős szakálla van 
mindig frissen borotválva, a borotvált 
szakáitól sötét az arca. Haja barna, 
szemöldöke dús és barna, bajusza és sza

kálla borotvált.
Korányi Vilmos szerint fekete uj puhakalapja; 
volt, galambszürke hosszú télikabátja széles 
oposszumgallérral. A többiek szerint a.t téli
kabátja fekete volt a galléron és az ujjakon 
asztrahánprémmel. A fontiekhez hasonló sze
rnél yleirást adott Leirer Amáliának legutolsó 
cselédje, Szisz Julianna is, aki kétszer volt 
Leirer Amália szolgálatában, az elmúlt év 
októberében, akkor elbocsátották, mert Leirer 
Amália a hollandussal Konstantinápolyim uta
zott. Novemberben, amikor visszajöttek, új
ból magukhoz vették Szisz Juliannát, aki de
cember 2-ig ottmaradt, addig a napig, amíg a 
holland kereskedő el nem utazott Budapestről. 
Szisz Julianna előadta a rendőrségen, hogy 
délelőttönként

több alkalommal föllátogatott Leirer Amá
liához egy magas fiatalember. Mindig 10 

óra felé jött és dél felé távozott.
7^17.7 alkalommal, amikor a vendég' ott volt, 
Leirer Amália pezsgőt kért és a vendég , távo
zása után a pezsgőspalack üres volt és ott 
feküdt a hálószobában. Szisz Julianna csak 
egy alkalommal nézte nteg alaposan ezt a dél
előtti látogatót, akkor, amikor úrnője mosdo- 
készletet vitetett be a hálószobába. Szisz Ju
lianna körülbelül úgy festi le ezt a férfit, mint, 
a többi tanuk, azzal a különbséggel csupán, 
hogy a délelőtti látogató barna nyírott, amo
lyan németes, kétoldalt, és az ajkak fölött is 
borotvált szélű Max Linderes kicsiny bajuszt 
viselt. Ezeknek a szomélylcirásoknak az alap
ján keresték naphosszat az állítólagos tettest.

Amália szolid, jólnevelt hölgy volt, 
akit hollandi barátján kívül más férfiak nem 
látogattak. A rendőrségi kihallgatások után 
A Reggel munkatársa kiilön-külön beszélge
tést, folytatott mindkét, tanúval. Özvegy Amar. 
Mlhályné részletesen ismertette előttünk, ho
gyan ismerkedett össze Leirer Amáliával, rá
mondotta. hogy a Teréz-körut 6. számú ház va
lamikor a nagynéniének, Miiller Vilmosáénak 
volt tulajdona és hogy 1918-ban, amikor a 
nagylakásokat elrekvirálták, nagynénje iölke- 
réséro beköltözött, a hatalmas lakáslwi, nemso
kára azonban a Lakáshivatal 5 szobát elrekvi- 
rált, kettőt Leirer Amália részére, hármat pe
dig Mály Gertinek, Amárné kilakoltatása óta

„La vérité 

est en marche!“
Leirer Amália fehér árnya kísért a város

ban és aki csak ismerte, látta egyszer, vagy 
tud róla valamit, jelentkezik a rendőrségen, 
hogy megkönnyítse, előbbrevigye a nyomo- 
zás munkáját, A boldogtalan kisasszony 
gyilkosat nemcsak a hatóság, h a.n cm az 
emberek utálata, megvetése és spontán 
bosszúvágya is körözi. Van mégis hát szoli
daritás az aljas bűnnel szemben; a társa
dalom úgy érzi, hogy semmiféle gyil
kosság megtorlatlanul nem maradhat. A ma
gyar közállapotok föl-föltörő nyugtalanságá
nak is egyik oka éppen az, hogy igenis voltak 
gaztettek, amelyek elkövetői nem nyerték 
el méltó büntetésüket. Egy régi rege szerint 
nem nö virág azoknak a sírján, akiknek az 
életet gyilkos kéz oltotta ki, bosszulatlanul, 
Tudunk néhány sirt a magyar temetőkben, 
amelyeken hervad a virág, még az örökzöld 
is élfonnyad és clsárgul, öt év óta vissza
jár a borzalmasan fölkoncolt. és kirabolt So
mogyi és Bacsó szelleme, anélkül, hogy 
újabb, rendszeres nyomozás megadta volna 
a lehetőségét a lappangó vádak és suttogó 
gyanúsítások tisztázására. Lám, az éjszaka 
is világosak a főkapitányság ablakai, Leirer 
Amália gyilkosát keresik emberfölötti buz
galommal és az esős hajnal is talpon ta
lálja a nyomozó hatóság embereit. So
mogyi és Bacsó megcsúfolása és kirablása 
idején sötétek voltak ezek az ablakok. Meg
alázó, kiábrándító ez az összehasonlítás. 
Érezzük mi is. De végre átórezte a miniszter
elnök, aki a két tiszta életű szocialista meg
gyilkolása idején még távol állott a köz
ügyektől. Bethlen levélben közölte PeidI 
Gyulával, hogy Beniczky Ödönt föloldják a 
miniszteri titoktartás kötelezettsége alól, 
szabadon vallomást tehot a Somogyi—Bacsó
ügyben ’ az illetékes bíróság előtt, Ez 
egyet jelent azzal, hogy elrendelik a ma
gyar Dreyfus-ügyben az ujrafölvételt és 
a szocialista párt is a bíróság asztalára 
teheti bizonyítékait. Minden becsületes ma
gyar ember szabadon lélegzik föl, a bűnt 
részesség lidérce múlik cl az ország meg
sebzett lelkiismerctéröl. Az egész országra, 
mindnyájunkra, akiknek itt élnünk és hal
nunk kell, a magyar nemzet tisztes hírére 
és hitelére sötét árnyékot vetett Somogyiék 
ki nem fürkészett gyilkosainak véres alakja. 
Hogy az arcunkba vághatták, hogy itt a 
bűn dölyfösen sétálhat és kikacagja az 
erényt, hogy a törvény ereje megtörik né
hány gazfickó pimaszságán. Az ujrafölvétel 
a Somogyi pörben a közszellem újjászületé
sét jelentheti. A békét, a munkát, a kien- 
gesztelödést, megértést, a halkuló magyar 
szivek Összedobbanását. Irtózatos hatalma' 
van a törvénynek és az Ítéletnek, Emberek, 
Remélhetünk. .Van még igazság. És az tgaz< 
ság útban van!
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nagyon hcfragudott Leirer Amáliára és ugy 
igyekezett vissza szerezni a lakást hogy

Följelentéseket adott be a rendőrségre, 
amelyekben Leirer Amáliát azzal vádolta, 
hogy a leány lakásán állandóan nagy 

kártyapartik folynak.
Megkérdeztük özvegy Aniár Mihálynét, hogy 

mit tud Leirer Amáliáról és arról a férfiúról, 
akit a személy-leírása alapján, mint Leirer 
Amália gyilkosát, 'keres a rendőrség:

— Leirer Amáliát — kezdte az özvegy 
asszony — nagyon jól ismertem,, mert hiszen 
orvosleányom rendelőjét rekviráltatta el a 
maga, számára és hosszú időn keresztül álltam 
vele .háborúságban., Én könnyelmű, félvllágl 
nőnek ismertem, tudomásom szeriül, ha hol
landi barátja nem volt Pesten, nagy kártya
csaták zajlottak le a lakásán. Gyakran látogat
ták férfiak, mindenféle fajta emberek, a leg
gyakrabban az a férfiú, akit a rendőrség 
most a gyilkossággal meggyanúsít. Ez az, em
ber, amint a rendőrségen is előadtam, már nem 
fiatal, 35—40 esztendős lehet, arisztokratikus 
megjelenésű. Nők ritkán látogatták ezt a höl
gyet, csak egy öregebb nő járt hozzá nag-ynéha. 
Az apa nagyon gyakori vendég volt és én na
gyon csodálkozom azon, hogy a hollandi gyá
ros és az apa, amikor rájöttek a gyilkosságra, 
elsőnek nem a házbelieknél érdeklődtek, hanem 
azonnal a rendőrségre siettek. Ez szerintem na
gyon gyanús körülmény.

fin különben nem sajnálom a Leirer Amá
liát

— fejezi, be a beszélgetést az idős hölgy —. be
csülte volna meg hollandi barátját, nem jött 
volna össze mindenféle férfiakkal, akkor még 
ma is élne.

A lakásrekvirálás óta- haragos Amárné vallo
másával és nyilatkozatával szemben Mály Gerő 
és a felesége, született Ncgyessy Anna, éppen 
a fordítottját adják elő. Szerintük Amália szo
lid, intelligens leány volt, akinek férfilátogatói

özvegy amáí1 ^ehá8yB?.é vallomása
a főkapitányságon

Látta a gyanúsított fiatalembert karácsony előtti egyik éjszaka eltávozni Leirer 
Amália lakásából

Szombaton és vasárnap is többen jelentkez
tek a főkapitányságon, akik most ugy emlé
keznek vissza, hogy Leirer Amáliát látták egy 
férfivel olyankor, amikor Kerslens Teodor, a 
hollandi kereskedő, nem tartózkodott Budapes
ten. így legelőször a Leirer Amáliával egy 
emeleten lakó özvegy Arnár Mlhályné tett val
lomást. Amárné szemben lakik Leirer Amália 
lakásával, fürdőszobájának ablaka a folyosóra 
néz. Amárné vallomásában elmondotta, hogy 
a karácsonyelőtti napokban egyik reggel 3 óra 
tájban nem jól érezte magát, fölkelt ágyából, 
hogy teát főzzön. Kiment a fürdőszobába, ahol 
a résén főzni kezdett. Ekkor kitekintett a 
fürdőszoba ablakán és látta, hogy

Leirer Amáliának ajtaja egy pillanatra 
kinyílik és egy férfi lepett ki az ajtón.

A férfi egy pillanatra megállóit, majd gyorsan 
visszamenj. Két-három perc múlva Leirer 
Amália ajtaja újra kinyílt, Amárné még az 
ajtó becsapódását is hallotta — valaki eltávoz
hatott onnan — és lesietett a lépcsőn. Amárné 
az illető távozását, már nem látta, mert nem. 
nézett ki az ablakon. A tanú vallomása szerint 
ezt a férfit, aki kiku'kucskált az ajtón.

nem először látta.
I’gy emlékszik vissza, hogy az utóbbi év 

folyamán a hajnalban látótí férfiú többizhen 
megfordult Leirer Amáiliénál. Hogy ez az 
ember vitt-e csomagot magával, azt. nem lehe
tett megállapítani, mert a házmesterek a. leg
precízebb kérdések föltevése után som tudtak 
visszaemlékezni arra, hogy akkoriban valaki 
hajnaltájban elhagyta-e a Teréz-köruti házat. 
Amárné a. rendőrségen pontról pontra be
diktálta a látott férfinek a személyicirási blan
kettán szereplő összes adatait. Ezek az adatok 
föltűnően ráilienok a Gulyás Lajosné által 
ismertetett, személyloirásu férfire. Gulyásáé 
Újpesten lakik, önként jelentkezett vallomás
tételire; ő mondotta el a rendőrségen, hogy egy 
barátnőjével, aki azóta meghalt, Antonovits 
Rózsával, a karácsony előtti napokban Buda
pesten járt. Antonovits Rózsa a József-köruton 
találkozni akart egy ismerősével, azonban ezt 
az ismerőst nem találták meg és ekkor a Nem
zeti Színháztól elindultak a nyugati pálya
udvar felé. Amint a körúton haladtak, egy 
fiatalember köszönt Antonovits Rózsának. Csat
lakozott hozzájuk, majd arról érdeklődött 
Antonovits Rózsáinál, hogy mi van azzal a 
tavalyi partival, amit neki ajánlott; szóvá- 
tette, hogy

legjobb

svájci ájpák 
órlósl vAlaeztókhan, békoiuinfisógbeu.

Javítások saját műhelyemben legjobban készíttetnek, 
ScfiHnu>aid Jmre

IV. kerület, Bécsi-utca B. szám, Deák Fcrenc-ulca sarok

aReccel
a hollandin kívül nem voltaik. Mály Gerő el
mondotta még A Reggel munkatársának, hogy 
a hollandi szerepe nincs teljesen tisztázva, 
mert a külföldi textilgyáros azt allifja, hogy 
már

december 2-án elutazott Budapestről, ezzel 
szemben Mály Gerő december 1K-an meg 

látta a nő lakásán
és meg is jegyezte a feleségének, hogy még sem 
szép ettől a hollanditól, houy karácsonykor 
sem utazik haza felesége és gyermekei látoga
tására. Elmondotta még a színművész, hogy a 
szombaton délután Amália laikusán megtartott 
házkutatás alkalmával a nyomozó rendőrtiszt
viselők már ugy látták, hogy legrövidebb klón 
belül meglesz a gyilkos. Leirer Amália lakásá
nak ugyanis patent zára volt. Az egyik kul
csot megtalálták a hölgy toalettaszt&lfiokjaban, 
a másik kulcs pedig még a mai napon is 
Kerstcns Teodor tulajdonában vau es ezzel a 
ikulcosal nyitotta, ki a gyilkosság fölfedezése 
napján a hollandi gyáros a meggyilkolt no la
kását, A házkutatást végző Vogel kapitány 
azonnal detekt iveket küldőt a 'patent zárát áru
sító gyári lerakathoz, hogy megtudják a detek
tívek, vájjon hány kulcsot adnak ezekhez a zá
rakhoz? Mert ha csak kettőt adnak, akkor min
det kétséget kizáróan <> hollandi textilgyárost 
lehetett volna megvádolni a. gyilkossággal, 
mert hiszen a. gyilkos. Loirer Amália megölése 
után, az egyik patent kulccsal zárta bo a la
kást. Egy órán belül azonban visszaérkeztek a 
detektívek és jelentették, hogy ezekhez a zárak
hoz három kulcsot adnak, igy aztán a gyanú 
ismét elterelődött a hollandi gyárosról és a 
rendőrség most már fokozottabb buzgalommal 
keresi azt a férfit, aki olyan intim viszonyban 
volt. Leirer Amáliával, hogy a különben óvatos 
és félénk természetű nő

még a lakáskulcsával is megajándékozta, 
hogy bármikor fölkereshesse őt.

mostanában nagyon le van égve, szeretne 
megnősülni kedvező föltételekkel, elvenne 
olyan nőt is, akinek múltja van, de jobb 
családból, csak az a fő, hogy sok pénze 

legyen.
Amint igy a Teréz-körui (5. számú ház elé 

értek, a fiatalember elbúcsúzott,
bement a 6. számú házba.

Gulyásáé személyié írást is adott és ez a sze- 
mélylcirás pontosan egyezik az Amárné által 
adott személy leír ássál. A két asszony elbeszé
lését megerősíti Korányi l'ilmos fehérnemű
gyáros vallomása is.
A nassigía fcssae&Srozta a !e*k2ink©t

Szegény Leirer Amália, cselédjeit hallgatják 
ki, két év alatt vagy harminc leány szolgált 
nála. mint, házvezetőnő, szakácsnő vagy min
denes. Lényegest egyik sem tud. mert

eg.v hónapnál tovább nem szolgált nála 
senki,

a megboldogult olyan pedáns háziasszony volt, 
hogy a. cselédség „nem tartotta ki nála“. A sok 
leány vallomásának visszatérő refrénje:

— A nacsága kiszekirozla a lelkünket...
Aztán: „Annyit kellet' vixelni, mint egy 

tánelereniben ... Mimién héten kétszer nagy* 
takaritás... A kosztol, is lespórolta rólunk... 
Olyan fukar volt, hogy leggyakrabban ö is hi
degei ebédelt... A nacsága papucsban, aláí
rókban nekiállott n söprésnek, puccolásnak 
létrán mászott, bádogot, szidolozott... Ugy al
kudott. a csarnokban, Imgy mi is röstelkcdtünk 
és a kereskedőik elbújlak, lm jöttünk...

Amália portréja e vallomások után egészen 
más, mint, azt az újságok megfestették. Nincs 
benne semmi démoni, félvilági: e/yj/ szenvedő-

I

EXCELSIOR
TÉLIKÉRT

KAKÓCZI-UT 72

ARANY JÁNOS
ÉSTÓTH KULI

VEZETÉSÉVEL
Kedden, szerdán, pénteken záróra 

reggel 3^ órakor 

lycs háziasszony, aki betegesen spórolt és ócska 
zsemperben, régi, kopott szoknyában, papucs
ban járkált odahaza a létrákon..,

Egy bérkocsis szenzációs valló* 
mása

A tegnapi lapközlemények után vasárnap is 
sokan jelentkeztek a rendőrségen, akik a kö
zölt személy le írások alapján akarták útbaiga
zítani a rendőrséget. Ezek közül a tanuk közül 
érdekes vallomást tett egy százados, aki el
mondotta. hogy van egy régi harctéri isme
rőse, aki hol civilben, hol századosi egyenruhá
ban jár, valószínűen nyugállományú százados, 
erre a megnevezett urra nagyon ráillik a 
rendőrség kezei között levő személy le írás. A 
százados bővebb adatokat közölt erről az is
merőséről, akit most mindenfelé keresnek, hogy 
kihallgathassák. Nagyon érdekes bejelentést, 
tett egy Liszt Ferenc-térl bérkocsis is, aki el
mondotta, hogy < mlékczetc szerint

karácsony táján beült a kocsijába egy ma
gas fiatalember, a Teréz-körut 6. számú ház. 
elé hajtatott, fölszaladt a házba, csomagot 
hozott le s azután a keleti pályaudvarra 

hajtatott.
A kocsis nagyjában ugyancsak olyan személy- 
le.irást adott utasáról, mint amilyen férfit a 
rendőrség keres. A házbelieket azonnal kihall
gatták e vallomás nyomán, de senki sem em
lékszik arra, hogy a házbeliek közül valaki el 
utazott volna. Miután miridezidcig csak ez az 
egyetlenegy támpont van a rendőrség kezében, 
ez a részletes személyleirás, a rendőrség most 
a nagyközönségtől vár újabb és jelentősebb 
vallomásokat, hogy közelebb juthassanak eh
hez az ismeretlen emberhez. A nyomozás veze
tője, Vogl József dr. rendőrkapitány vasárnap 
este litográfiái utón sokszáz példányban sok
szoros ittat la a Jegépelt személylelrást. Ezeket 
az iveket kiosztották az összes nyomozó detek
tívek között, megkapták ezt a szállodákat ellen
őrző detekt ivesoport összes tagjai is.

SgBiirieiszták is jftSenifcesnsk
A rendőrség nemcsak tárgyi nyomokon in

dult cl ebben az ügyben. Minden különleges 
eszközt is fölhasználtak a nyomozás sikere 
érdekében. így például megjelent, vasárnap 
délelőtt a főkapitányságon Bchenk Károly, aki 
a Szilágyi-utca 12. szám alatt lakik és bejelen
tette, hogy kötelességének, tartja tudatni a 
rendőrséggel egy furcsa, élményét. Schenk 
Károly elmondotta, hogy felesége hivő spiri
tiszta. Gyakran foglalkozik spiritiszta kísérle
tekkel, Schenk Kúrolyné kitűnő iró-médium. 
Tegnap este hirtelen írási kényszer vett rajta 
erőt és Schenk Kúrolyné engedelmeskedett kü
lönleges állapotúnak és hosszú ideig tartó 
transzban írni kezdett. Egy szellem jelent meg 
feleségemnél — mondja. Schenk Károly — és 
diktálni kezdte a következőket:

vagyok az a leány, akit a Tcréz-körulon 
meggyilkoltak. Aki megölt engem, azt nagyon 
szereltem, de ő nem szereiéit engem. Az illető 
most Pozsonyban tartózkodik, a Templom-utca 
12. számú házban lakik, ahol az édesapja bor
bélymester. A lelketlen gyilkos most szorgal
masan olvassa, az újságokat. Magas, barna 
fiatalember, lakkcipőben, colt, szürke, ruhában, 
fekete, kabátban, arca borotvált. Az éjszakai 
világban ismertem meg őt; mint jobb embert. 
Később lezüllÖlí, pincér lett, én Gyuszi néven 
becéztem."

Ennyit mond a krix-kraxos vonugló szellom- 
irá.s. A rendőrségen t óbbon hisznek a spiritiz- 
musban és ezeknek az uraknak az indítvá
nyára vasárnap telefonon fölhívták a pozsonyi 
rendőrség bűnügyi osztályának vezetőjét. 
Garuy rendőrlunúcsust. Megíelefonálták neki 
az adatokat és Garay rondőrtanócsos azt. vála
szolta, hogy Pozsonyban valóban van Tem
plom-utca és az ügyben nyomozni fog, aminek 
eredményét majd később Jelenti.

Azonkívül, hogy a rendőrség a kapott sze- 
mélyleirás alapján megindította bajszát, a va
sárnapi napon sokirányú részlet nyomozást 
végoztek. A legutolsó házkutatás során minden 
iratot, levelet, fényképet, bevitték a főkapitány
ságra. Ahány névjegy, ahány levél volt, mind
egyiknek a gazdáját fölkutatták, mindenkivel 
beszéltek, mindenkivel elmondatták, hogy ke
rültek a névjegyek, fényképek, levelek Leirer 
Amáliához és ez. a nagy munka azzal végző
dött. hogy Leirer Amália ismerősei mimi iga
zolták magúkat. Csak egyetlenegy rejtélyes és 
megmagyarázhatatlan kérdi* áll nyitva a rend
őrség előtt. A szombat délutáni házikó tatáson 
az nriszobában a sezlón alfttt találtak tudva
levőleg egy összegyűrt, fényképet. A fénykép 
Kerstens Tcodoré, a holland kereskedőé. Azt 
nem lehet mcgállapilani, hogy ez az össze
gyűrt kép mikor került a kanapé alá, a gyil-

A Pesti Chevra Kadlsa izraelita azentegylet folyó 
hó as»An, hótfffn dallutAri s órakor a dot*Aii>y» 
utcai templomban (Joni-Kippur Kotnnn latcutisifc- 
lctte! kapcsolatosan)

alapítási ünnepélyt
tart, rnolyrc tagjait ezúton meghívja

A PESTI CHEVRA KAOISA 
elíftjArősAva 
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kosság napján, vagy pedig jóval azelőtt. Ez a 
■kép is szaporítja azoknak az adatoknak a szá
mát, amelyek kombinációkra nyújtanak alkal
mat. Nincs kizárva, hogy Leircr Amáliái, nem 
rablógyilkosság szándékából ölték meg, hanem 
valamilyen feltékcnységi jelenet közben. Azt 
már megállapította a rendőrség, hogy Leirer 
Amália az utolsó pillanatban éleiének utolsó

Éjféli beszélgetés Leirer Amália apjával, akit a kósza hir 
a gyilkosságban való részességgel gyanúsít

KI lehet, a gyilkos? — ezt találgatja szinte 
egész Budapest. Az utcán, kávéházban, ven
déglőben, mindenütt csak erről beszélnek; ne
veket említenek, érveket csoportosítanak. Va
lahol fölvetették a gyanút és valami tömeg- 
pszihózis szinte érthetetlen erővel sodorta, vé
gig vasárnap egész Budapesten a. meggyilkolt 
leány apja nevét. És anélkül, hogy bármi 
alapja volna ennek a föltevésnek, Leircr Lő- 
rincet gyanúsítja a kósza hir a szörnyűséggel, 
hogy részes szerencsétlen lánya meggyilkolá
sában.

A Reggel munkatársa vasárnap éjszaka ezért 
fölkereste Leirer Lőrincet Baross-utcai laká
sán, hogy egyenesen tőle kérdezze meg. mit 
szól ehhez a híreszteléshez. Hosszas kopogta
tás után csoszogás hallatszik a szobából.

— Ki az, kit keresnek? — szól ki a zári ajtó 
mögül egy érdes, kemény hang.

— Újságíró!
— Újságíróval nem tárgyalok, szóba sem ál

lok! — ordítja, belülről az öreg Leirer. — Majd 
megtanítom én magukat, mindenféle sértéssel 
illettek. Bepörölöm az összes hírlapi rókát rá
galmazás, becsületsértés, hitelrontás miatt. 
Mit törődnek énvelein, mii firkálnak annyi 
mindenfélét rólam. Megölték a lányomat. 
Punktum. Semmi több.

— Igen, kérem. — válaszoljuk a még mindig
A végrendelet

Kerstens Teodort a rendőrségen egy érde
kes részletkérdésről is kihallgatták vasárnap. 
Megtudta a rendőrség, hogy

Leirer Amália tragikus halála előtt né
hány héttel végrendeletet csinált.

A holland kereskedő elmondotta, hogy Leirer 
Amália valóban panaszkodott neki arról, hogy 
halálfélelmei vannak, rossz sejtelmekről lett 
említést, majd egyszerre váratlanul arról kez
dett beszólni, hogy szeretne lakásáról és érték

A rendőrség megállapítása szerint vagyonát Kerstens Tecdo?ra 
hagyományozta, apját és testvéreit kizárta az örökségből

A végrendelet ottmaradt, az Andrássy-uti 
közjegyzőnél, aki arról nyugtát adott Leirer 
Amáliának. A leány a. barátjának akarta át
adni a végrendeletről szóló letétjegyet, de ő 
azt nem fogadta cl. Amikor a rendőrség ezen 
vallomás birtokába jutott, átnézték azt. a ka
zettát, amelyben Leirer Amália irományait 
tartotta és ott valóban megtalálták ezt a 
nyugtát.

A nyomozást megnehezíti az a körülmény, 
hogy mindezideig a Leirer Amáliától eltűnt,

Leirer Lőrinc harmadik aki már tiz évvel ezelőtt
elvált tőle, elmondja, hogy kapzsi, mérges ember a meg

gyilkolt Amália apja
\ meggyilkolt Amália anyja, ITesp fil

ming, már 23 évvel ezelőtt elvált férjétől, 
Leirer Lőrinciül, aki akkor egy özvegy uri- 
asszonyt, Stefániái. Vilmosnál vett el feleségül. 
Az első feleségétől négy gyereke, a második
tól három, a. harmadiktól pedig egy fia szüle
tett, dr. Leirer Lóránd ügyvéd, tartalékos hu
szárfőhadnagy. A harmadik feleségétől is több 
mint, 10 év óta különválva él az öreg Leirer. 
-í Reggel munkatársa fölkereste Leirer Lőrinc 
elvált feleségét Váci utcai lakásán. Az elő
kelő megjelenésű, magas, őszes hölgy nagy 
fényűzéssel berendezett, lakásában fogadta 
Reggel munkatársát és a következőkben jelle
mezte elvált urát:

— Leirer Lőrinetöl már 10 évvel ezelőtt el
váltam. Nem bírtam elviselni >« modorát és 
azt a magatartását, amelyet, vei mi és gyerme
keimmel szemben tanúsított.

Nagyon fukar, kapzsi és mérges ember, 
ma is pörben állok meg vele. Amáliát én 
alig ismertem, egyszer láttam hároméves ko
rában. Házasságunk alatt ezzel a lányával 
sem jött össze volt férjein, mivel vele is. mini 
a csalárd többi tagjaival állandóan haragban 
volt. Mi körülbelül 15 évig éltünk együtt, éii 
voltam a harmadik felesége, az első Mészncr 
Juliska, gyermakágyban halt meg, amikor 

Fpantía k
pűrfőmök
legolcsóbb árakban i

Koszsettíz
V, Dór ott ya-ulca 12. Tel. 18S-S9

órájában főzött a konyhában, tejet melegített 
magának vagy titokzatos látogatójának. Leg
utóbbi cselédje, valamint Kerstens Teodor 
vasárnap azt vallották a rendőrségen, hogy az 
a szakadozott zsemper, az az egyszerű ruha, 
amelyben megtaláltak a. holttestet, csak olyan
kor volt rajta, amikor takarított vagy a kony
hában volt elfoglalva.

bezárt ajtón keresztül — a városban azonban 
elterjedt a hir,

hogy önnek része van a leánya meggyilko
lásában!

Hirtelen megfordul a, kulcs a zárban, az öreg 
kissé kinyitja az ajtót. Papucs a lábán, gallér 
nincs a nyakán. Már vetköződött, hogy lefeküd
jék. Fején hálósipka. A dühtől remegve szólal 
meg:

— Akt az apát, meri gyanúsítani leánya meg
gyilkolásával, az legyen, átkozott, pusztuljon 
ugy, mint az én megboldogult leányom.

Neki támaszkodik az ajtófélfának, ez a várat
lan kérdés egész kétségbeojti. Most már halkan 
beszél:

-- Hogy én öltem meg Amáliát. . ezt is meg 
kellett érnem. Nem is szólok egy szót sem. 
Tessék csak vádolni, ütni, verni. Engem már 
ugy látszik, mindenki bánthat.

Megkérem, hogy vezessen be szobájába, de 
az öreg ur erre még jobban behúzza lakása 
ajtaját:

— Ide idegen be nem jut. Majd éppen éjjel 
fogadok ismeretlen látogatót...

Becsapja az ajtót, fordul a kulcs a zárban, 
egy pillanatig hallom még a csoszogását az 
öreg Leirer urnák. Aztán a belső ajtó is be
csapódik mögötte.

tárgyairól végrendeletei készíteni, mert nem 
akarja, azt, hogy halála után vagyona hozzá
tartozóira szálljon, akik anyagilag soha életé
ben nem támogatták. A kereskedő lebeszélte a 
leányt arról, hogy végrendelkezzék, de amikor 
ez nem használt, elmentek egy közjegyzőhöz, 
ott azonban összeszólalkoztak s a végrendeletet 
nem készítették el, mert a közjegyző sokat kért. 
Ezután Kerstens elkísérte Leirer Amáliát egy 
másik közjegyzőhöz s a leány ottmaradt a köz
jegyzőnél és végrendelkezett.

holmik közül semmi nem került meg. Sem az 
evőeszközök, sem az a kerek platiiiaóra, amely
ben 20 brilliánskö volt. A rendőrségen azt hi
szik, hogy a tettes olyan orgazdának adta el 
a rablóit holmikat, aki potom árat fizethetett 
a tárgyakért és most ezért nem mer jelent
kezni. A nyomozás most mindaddig, amíg a 
személyiéirások alapján kézzelfoghatóbb ered
mények nem mutatkoznak, abban az irányban 
folyik, hogy az eltűnt értéktárgyakat fölkutas
sák, mert csak ettől várhatnak eredményt.

Gyula fia születeti. Wcsp Herminától, a meg
gyilkolt, leány édesanyjától pedig elvált és ez
után vett engem feleségül. Miután mi is el
váltunk egymástól, elköltözött Ullői-uti há
zából és tudomásom szerint a Baross-uteában 
bérelt lakást. Bővebbet nem tudok volt fér
jemről mondani, mert annyira, örültem, hogy 
sikerült tőle elválni, hogy azóta nem is érdek
lődtem, mit csinál, hogy cl.
újjíenyomatot vettek tői Kerstens 
Teodor és Leirer Lőrimcrőí a főka
pitányság daktiloszkópiai osztá

lyán
Leirer Lőrincnek és Kerstens Teodornak ki

hallgatása után, amikor együtt voltak bent 
Vogel rendőrkapitány szobájában, tapintato
san megmagyarázták, hogy a helyszíni nyo
mozás alkalmával ujjlenyomatokat talált a 
rendőrség. Nehogy ezeknek az ujjlenyomatok
nak az alapján téves irányban nyomozzanak, 

szükségessé vált az, hogy megnézzék, vájjon 
a talált ujjlenyomatok nem azonosak-e 
Leirer Lőrinc vagy Kerstens Teodor ujj

lenyomataival,
mert hiszen ők a gyilkosság fölfedezése nap
ján ott foglalatoskodtak a lakásban. Ezért 
'mindkettőjüket, átikisértók a daktiloszkópiai 
osztályra, ahol szabályszerű ujjlenyomatokat 
vettek róluk.
Leirer Lőrinc jutalmat tűz ki a gyil
kos kézrekeritőjének vagy nyomra

vezetőjének
A főkapitányságon vasárnap délelőtt megje

lent Leirer Lőrinc, a meggyilkolt leány édes
apja. Nagyon élénken érdeklődik mindenkinél 

a nyomozás újabb részleteiről. Állandóan ta
nácsokat ad, az általa ismert adatokról részle
teket közöl. Ma már nyugodtabb, higgadtabb, 
mint az elmúlt napokban, csupán az újsá
gokra. haragszik, amelyek gyanakodóan írlak 
róla. Leirer Lőrinc vasárnap délelőtt bejelen
tette dr. Laky Lajos rendőrfőtanácsos detekiiv- 
főnöknek, hogy látván a detektivtestület ne
héz munkáját, jutalmat akar kitűzni a gyilkos 
nyomravezetőjének és a tattes kézrekeritőjé- 
nek. Ai'j’a kérte a detektivfőnököt, hogy adjon 
neki időt ma délelőtti?, meg akarja gondolni, 
hogy mennyit tud ecetből rendelkezésre bocsá
tani.

Mit mond Leirer Amáliáról ax 
unokanővére — Dergán Blanche
A Reggel munkatársa vasárnap éjszaka föl

hívta telefonon a meggyilkolt Leirer Amálja 
unokanővérét, Dergán Blanche, színésznőt, aki 
Berlinben él, ahol egy dúsgazdag gyáros fele
sege. Dergán Blanche a következőket mondotta 
nekünk telefonon tragikus végiét ért unoka
nővéréről:

— Szerencsétlen unokanővéremmel másfél 
evvel ezelőtt beszéltem utoljára. Akkor emlí
tette nekem a hollandussal való ismeretségét s 
megemlítette azt is, hogy

a hollandus örületesen féltékeny reá,
x emiatt rengeteget szenved. Hallatlanul szolid 
leány volt, hivatalnoknő korában is rendes, 
pontos, szorgalmas leány volt, rendkívül házias 
volt, leginkább otthon ült és olvasgatott. Mint, 
gyermek is a legjobb és legkedvesebb volt, az 
tehát egyenesen

abszurdum, hogy ugy tüntetik föl, mint 
egy démont. Ennek pontosan az ellenkezője, 

az igaz!
A hollandus többször tett neki, mégpedig a 
legkomolyabb formában, házassági ígéretet, 
amit szerintem is föltétlenül állott volna, ha, 
ez a tragédia közbe nem jön.
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Zita királyné 
két hét óta beteg 

Madrid, február 22.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Zita ki

rályné Lequeitioban két héttel ezelőtt
megfázott és lázas lett.

Az orvos tanácsára a királyné ágyba feküdt. A 
meghűlés, amely kezdetben ártalmatlan jellegű 
volt,

néhány nap múlva rosszindulatú anginává 
fajult, amely heves nyakfájdalmakat oko

zott a királynénak.
Két nap előtt a királyné már elhagyhatta az 
ágyat, minthogy azonban

betegsége nagyon legyöngitette, 
csak két órát töltött ágyon kívül. Tegnap a ki
rályné közérzése

valamelyest javult 
már.

■ ■riB-gnrim

Brantlng haldoklik
Stockholm, február 22.

(A. Reggel tudósítójának távirata.) Branting 
volt svéd miniszterelnök, a szociáldemokraták 
világhírű vezére ma reggel eszméletét vesztette 
és állapota válságosra fordult. Orvosai

minden órában várják a katasztrófa be
következését.

Branting lakása előtt az utcán áhitatos csönd
ben nagy tömeg lesi a haldokló államférfi 
szobájából kiszivárgó hírekéI.
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A választójogi Javaslat 
reakciósabb még az 1922. évi rendeletnél is 
Fővárosi képviselőjelölt nem léphet fői a vidéken — Amikor a geiőltbői 
választás nélkül lesz képviselő — A petíció ára 17 millió korona — Az 
„idegen befolyás alatt álló** képviselőt megfosztják mandátumától

(A Heggel tudósítójától.) A kormánypárt 
választójogi bizottsága pénteken délelőtt meg
kezdette az uj választójogról szóló törvény
javaslat tárgyalását, anélkül, hogy a Havasidtól 
szétosztották volna a nemzetgyűlési képvise
lőknek, vagyis gondoskodtak volna arról, hogy 
az uj választójog intencióival és rendelkezései
vel a közvélemény is megismerkedhessék. 
A Reggel-nek ina már módjában van a vá
lasztójogi javaslatot nyilvánosságra hozni és 
e közlés alapján mindenki megállapíthatja, 
hogy

a nemzetgyűlés elé kerülő választójog csak 
annyiban titkos, hogy a minisztertanács 
határozata alapján szigorúan titkolják á 

javaslat rendelkezéseit,
amelyekről a választójogi bizottság tagjainak 
nincs jogában tájékoztatni a bizottságba még 
be nem választott képviselőket sem.

A titkosságnak egyéb ismertető jelei tel
jesen hiányoznak a javaslatból,

mert hiszen a törvényhatósági városokon és 
öt ipari gócponton kivid mindenütt nyilt lesz 
a szavazás. Az egén-/, javaslat nem sokban léi
éi az 1922. évi április 2-án megjelent választó
jogi rendelettől, könnyen megái lapítható azon
ban, hogy az eltérések seholsem fejlődést, ha
nem visszafejlődést jelentenek. Ha pedig meg
gondoljuk, hogy már a választójogi rendelet is 
mennyire reakciós volt, akkor

maga a kormány sem csodálkezhatik azon, 
ha ezt a még elhibázottabb és még rcak- 
ciósabb javaslatot nem fogadja lelkesedés

sel a közvélemény.
Azokat a rendelkezéseket egyébként, amelyek 
eltérnek a választójogi rendelettől, itt közöl
jük:

A választói jogosultságot éppen úgy állapítja 
meg a javaslat, mint annak idején a választó
jog) rendelőt, vagyis választójoga van minden 
férfinek, aki 24. életévét betöltötte, 10 év óta 
magyar állampolgár, 2 év óta egy községben 
lakik és a 4 elemit sikeresen elvégezte. A nő
nek. hogy választhasson, 20 évesnek kell lennie 
és 6 elemi osztályt kell elvégeznie. A javaslat 
második fejezete, amely a választhatóságról 
szól, szintén nem mutat eltérést a rendelettől, 
míg a harmadik fejezet 13. szakasza szerint

ezentúl nemcsak a törvényhatósági városok
ban lesz titkos a szavazás, hanem nz ózdi, 
a dorogi, a tatabányai, á salgótarjáni és a 

pilisvörösvári választókerületben is.
A negyedik fejezet a központi választmányról 
és az összeíró küldött Régekről szól, az ötödik a 
választói névjegyzékről, de lényegesebb el
térést a választójogi rendelettől csak a hatodik 
fejezetben találunk, amely a választások le
folytatását szabályozza. Kimondja a javaslat, 
hogy

pártgyiilést a választás napját megelőző 
harmincadik napig csak a közgyűlésre 
vonatkozó általános rendelkezések értelmé
ben kikért rendőrhatósági engedély alap

ján lehet tartani.
Az ajánlásokról úgy intézkedik a javaslat 
62. szakasza, hogy az ajánlási ivekhez hozzá 
kell csatolni a szavazóigazolvány szelvényét is. 
Ellenzéki körökben előreláthatóan nagy meg
ütközéssel fogadják majd a 7. fejezetbe foglalt 
intézkedéseket, amelyek az arányos képviseleti 
rendszer alapján való fővárosi választást sza
bályozzák. A 93. szakasz 5. bekezdése ugyanis 
kimondjál

„Aki az arányos képviseleti rendszer sze
rint a választókerületek valamelyikében 
valamelyik párt jelölését elfogadja, az más 
párt jelölését nem fogadhatja el és más 

választókerületben sem jelölhető."
Az országgyűlési képviselőválasztások fölötti 
bíráskodásról a 8. fejezet intézkedik. A 100. sza
kasz 4. pontja szerint érvénytelen a választás 
akkor is. „ha, bűncselekmény tény áladéba nem 
is állapítható meg, azonban a választókerület
ben elkövetett erőszak vagy fenyegetés a. vá
lasztók körében olyan mértékű megfélemlítést 
idézett elő, vagy az ugyanott elkövetett izgatás 
olyan mértékű nyugtalanságot okozott, amely 
a választók egyrészét választójogának gyakor
lásában gátolta, illetőleg jogellenesen befolyá
solta és ennélfogva

alaposan lehet következtetni, hogy a meg- 
íélcmlités vagy az izgatás d. választás ered

ményére döntő befolyással volt".
A 103. szakasz pedig kimondja, hogy „a panasz
lók a választás érvénytelennek nyilvánítása 
h.. lyctt.

a választás megállapított eredményének ki
igazítását és ezen az alapon a választás 

törvényes eredményekepen más, jelöltnek 
képviselővé való kijelentését kérhetik,

ha a választási elnök a választás eredményét 
törvéuyelllenescn vagy helytelenül állapította 
meg és kimutatják, hogy a választás eredmé
nyének törvényszerű megállapításával nem a 
képviselőt, hanem más jelöltet kell képviselővé 
kijelenteni. A 104. szakasz

az országyülési képviselőválasztások fölött 
való bíráskodást kizáróan a közigazgatási 

bíróságra ruházza,
a 108. szakasz szerint pedig a petlcionálók az 
állampénztárnál 1000 aranykoronát kötelesek 
letenni az eljárási költségek előzetes födözé- 
sére. A 9. fejezet a megbízólevelek bemutatásá
ról és igazolásáról, a 10. fejezet a megtorló ren
delkezésekről szól. A vegyes és átmeneti rendel
kezéseket összefoglaló 11. fejezetben rendkívül 
érdekes a 161. szakasz, amely így szól: „A meg
választott országgyűlési képviselők a 
viselőház megalakulása után azonnal, időközi 
választás esetén pedig igazolólevelének be
mutatásakor az elnök előtt, az elnök pedig 
valamelyik alelnök előtt

nyilt ülésben esküt tesz,
Az c-kii szövege a. következő: „Esküszöm, 
hogy a magyar állapi és alkotmányához min
den körülmények között hű leszek, képviselőt 
föladataimat meggyőződésem szerint és egye
dül lelkiismerctem szavára hallgatva, minden

■ ■ ■ W

A passzív ellenzék az uj választójog 
tárgyalására visszatér a Házba

Reakciós fajvédőáramlat a Kormánypártban
(A Reggel tudósítójától.) A passzivitásba 

vonult ellenzék körében nagy megütközéssel 
értesültek a kormány választójogi törvény
javaslatának részleteitől és egyhangúlag meg
állapították, hogy

ez a javaslat még az 1922. évi rendelettel 
szemben is visszafejlődést jelent

A Reggel munkatársa beszélt az ellenzék több 
vezető tagjával, akik egymás után úgy nyi
latkoztak, hogy

a kormány választójogi javaslata a teljes 
passzivitás gondolatának újabb térhódítá

sával fog járni.
Kétségtelen ugyan, hogy az ellenzéki képvise
lőknek jelentékeny része amellett van, hogy 
az uj választójog parlamenti tárgyalásában az ! 
egész passzív ellenzéknek részt kell vennie, és j 
a legelkcseredettcbb harcot kell megindítania 1 
a választójogi javaslat reakciós intézkedései- | 
vei szemben, a teljes passzivitás gondolatának j 
hívei azonban c lépésnek nem jósolnak sikert. 
A többség döntésének mindenesetre ők is alá
vetik magukat és ilyen körülmények között 
nagy valószínűsége van annak, hogy
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idegen befolyástól mentem teljesítem; minden 
szavammal és minden tettemmel a magyar 
haza, és a magyar nemzet boldogulására fogok 
törekedni. Isten engem úgy segély jen!" A 162. 
szakasz szerint „az országgyűlési képviselő mű
ködésének teljesen függetlennek és minden 
idegen befolyástól mentnek kell lennie. Ehhez 
képest

az országgyűlési képviselő képviselői mű
ködésére a képviselőházon kiviil álló ténye
zőktől utasítást nem fogadhat el, som mű
ködéséről a képviselőházon kívül álló té
nyezőknek, legkevésbé pedig külföldi sze
mélyeknek, hatóságoknak, intézményeknek 

számot nem adhat".
Aki ezt a. szakaszt megszegj, awnak képviselőt 
mandátuma érvényteleníthető és ilyen képvi
selő öt éven belül újból sem választható meg, 
A 165. szakasz így intézkedik: „Aki az ország
gyűlés , valamelyik házában, vagy valamelyik 
bizottságában, tanácskozótermében jogosulat
lanul megjelenik és onnan az illető ház vagy 
bizottság cinekének fölhívására azonnal el nem 
távozik, amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, vétséget kö
vet cl és egy évig terjedhető fogházzal és po
litikai jogai gyakorlatának fölfüggeszlésévcl 
büntetendő. Ha a tanácskozóteremben jogosu
latlanul megjelent egyén az elnök másodszori 
fölhívására sem távozik, letartóztatandó és 
haladéktalanul a vádhatóság elé állítandó. Ha 
ilyen cselekményt az ülésekről a házszabály 
értelmében kizárt képviselő követne el,

a cselekmény nem esik a mentelmi jog vé
delme alá.

Ilyen esetben a királyi ügyész a vádat csak az 
illető ház hozzájárulásával ejtheti el." A vá
lasztójogi javaslat utolsó. 171. szakasza ki
mondja, hogy mihelyt a megalakuló felsőhöz 
működését megkezdi, a most egyűttillő nemzet
gyűlés — megbízatásának hátralevő ideje alatt. 
— az országgyűlés képvisclöhúzakénl müködili 
tovább.

mihelyt az uj választójog bizottsági vagy 
parlamenti tárgyalása megkezdődik, a pasz- 

szív ellenzék visszatér a Házba.
Azok az ellenzéki képviselők azonban, akik, a 
leghelyesebb taktikai lépést a teljes passzivi
tás proklamálásában látnák, meg vannak győ
ződve arról, hogy

az ellenzék tagjuit előbb vagy utóbb újból 
eltávolítják a Házból,

egyrészt azért, mivel az ellenzék nem ismeri 
el magára nézve kötelezőnek a távollétében 
hozott házszabályokat, másrészt azért, mivel 
az uj választójog körül olyan szenvedélyes 
harc fog kitörni, hogy

az ellenzék ollenzivájának leszerelésére 
előreláthatóan megint csak o kivezetfetés 
fegyverét alkalmazza majd a lláz elnöksége.

Ezzel kapcsolatban az ellenzék vezető tagjai 
rámutatnak arra is, hogy a kormány pártban 
újból a reakciós fajvédőáramlat kerekedett 
fölül és ilyen körülmények között nagyon ke
vés remény lehet arra, hogy az uj választójog 
terén bármiféle engedményt lehessen kicsi
karni a kormánytól.
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Bethlen István levete
a Somogyi—Bacső-gvUftosság 

ügyében Petét Gyulához
Beniczky Öáünt Horthy kormányzó fogja fölmenteni 

a titoktartás kötelezettsége alól
U1 fordulat várható az ötesztendös bűnügyben

(A Reggel tudósítójától.) A Somogyi—Bacsó- 
gyilkosság ügye újból a politikai érdeklődés 
középpontjába került. A passzivitásba vonult 
ellenzék beadványára Bethlen, miniszterelnök 
ugy intézkedett, hogy sürgősen, lefolytassák 
uzt. az eljárást, amely Beniczky Ödönnek a hi
vatalos titoktartás alól való fölmentéséhez 
szükséges.

Az erről szóló választ küldönc utján továb- 
bitották szombaton este a miniszterelnök-

ségről Peidl Gyulának,
h szociáldemokrata párt vezérének. Bethlen 
István gróf miniszterelnök levele elején arról 
szól, hogy amikor 1924 tavaszán a szocialista 
párt a nemzetgyűlésen szemére vetette a kor
mánynak, hogy a Somogyi—Bacsó-bünügy föl
derítése terén a hatóságokat mulasztás terheli, 
mert egyes adatokat a hatóság nem vizsgált ki, 
a honvédelmi miniszter kijelentette, hogy 
a meglevő anyag áttekintésére hajlandó alkal
mat adni. Minthogy Beniczky Ödön a közvéle
mény előtt olyan kijelentést tett, hogy

adatok volnának a birtokában,
a katonai ügyészség megidézte Beniezkyl. aki 
azonban hivatali titoktartásra való hivatkozás
sal. a vallomástételt megtagadta. A hivatali ti
toktartás alól való fölmentés iránt az eljárás

már ekkor megindult
és hogy nem fejeződött be eddig, annak az az 
oka, hogy

Beniczky Ödön környezetéből arról értesül
tek a hatóságok, mintha Beniczky ödönuek 
az lenne a fölfogása, hogy ezidő szerint 
nincsen olyan alkotmányos tényező, amely 

öt fölmentheti.
Az eljáró hatóságoknak tehát az ügynek ezt 
az oldalát is meg kellett vizsgálni, de. most 
már az ügy sürgősen befejeztetik. Annyi bizo
nyos, hogy

a Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügye Benicz- 
kynek a titoktartás kötelezettsége alól való 

fölmentésével fordulóponthoz érkezett 
és d Reggel munkatársa erre való tekintettel 
fölkereste ,

Beniczky Ödönt,
aki a különböző félhivatalos közlésről igy 
nyilatkozott: : ...»— Senl időm, sem kedvem nincs ahhoz, hogy 
a kormánnyal vagy a kormányhoz közelálló 
helyekkel polemizáljak ebben a kérdésben. 
Nekem csak egy föladatom és egy kötelessé
gem lehet, az, hogy

ha fölmentenek a titoktartás kötelezettsége
So- 

is

ügy

alól és megidéznek, őszintén es pontosan 
elmondjak mindent, amit tudok a 
mogvi—Baesó-gyilkosságról. Ezt meg 

fogom tenni.
— Az engem egyébként nem érdeklő 

részleteiről — éppon a hivatalos irtoktai ta.s 
kötelezettségére való tekintettel — nem infor
máltam eddig senkit, sem a sajtót, se.m a szo
ciáldemokrata pártot, még kevésbe a kormány
hoz közelálló helyet, igazán nem tudom tehat, 
miből következtetik. hogy az én adataim, ame
lyeket nem ismerhetnek, nem alkalmasak arra, 
hogy uj nyomozás legyen ebben az ügyben el
rendelhető. Én nem mondom, hogy alkalmasak 
erre, de azt sem mondom, hogy elkulmallanolc. 
Énnek eldöntése már nem az én löladutóm, ha
llom az illetékes hatóságoké. Azt mondjak, 
hogy első kihallgatásomkor nem szolgáltam 
konkrét bizonyítékokkal? Persze, hogy nem. 
Amikor ugyanis majdnem pontosan egy evvel 
ezelőtt a katonai ügyészségen kihallgattak, 
röviden csak annyit jelentettem ki. hogy a 
nyomozás idején belügyminiszter voltam, amíg 
tehát a hivatalos titoktartás kötelezettsége alól 
föl nem mentenek, nem nyilatkozhaloni (’bben 
az ügyben. Ezt a kijelentésemet annak idején 
jegyzőkönyvbe is foglalták.

Munkatársunk ezután
a titoktartás kötelezettsége alól . való föl

mentés külső formaságai
iránt, érdeklődött, A volt belügyminiszter föZ- 
vette, az asztalról a biintctőpörrendtartásnak 
éppen ott fekvő kötetét és igy válaszolt:

— Éppen az Imént néztem utána, hogy miKé- 
pen intézkedik a Bp. 33. szakasza. Ez a szakasz 
azt mondja, hogy

a miniszternek a fölmentést a király adja 
meg

az ügyben eljáró bíróság hivatalból keresi 

meg eziránt ctz illetékes felsőbb hatóságokat.
A király távollétcben, ugy látszik, Horthy 
Miklós kormányzó ur lesz az, aki a titok
tartás kötelezettsége alól megadja nekem 

a fölmentést.
A kormány, ugy látszik, nem várja be az ille-

A miniszterelnök nevét 
nem volt szabad kiejteni áz ellenzék 

kőbányai gyűlésén
„A nagy politikai csárdából ki kell verni a garázda legényeket

(.1 Heggel tudósítójától.) A Demokratikus Illők vasár
nap délelőtt népgyiilést tartott a kőbányai llégi Sörház 
nagytermében, ahol a kőbányai polgárság és munkásság 
igen nagy számban jelent
ség is. Tartottak ugyanis a 
mert vasárnap délutánra ebben 
gyűlést a fajvédők is. 
után Benedek János 
talta, hogy

ki kell kergetni a 
meg kell

Hu:a Barna az ország szomorú 
foglalkozott.

Pakots József demokrata 
mány politikáját támadta.

meg, de épp ugii a rendőr- 
népgyülés megzavarásától. 

« teremben hirdettek 
Farkas Zoltán megnyitó szaval

demokrata képviselő azt haugoz-

gyiiliilliödökit 
uzt tisztítani 1

í a városházáról és 
Wolfféktöl.
gazdasági helyzetével

képviselő a kor- 
Az előtte szólók a 

demokrácia szükségességét fejtegették — mon
dotta. De már őelőttük is akadt egy politikus, 
aki a demokráciának hatalmi eszközökkel is 
rendelkező hitvallója és támogatója, aki a de
mokráciát hirdette már Miskolcon. Hódmező
vásárhelyen, a szolnoki színpadon és — Géni
ben. Ez a politikus senki más, mint gróf Beth
len István...

Ékkor a gyűlésen jelenlevő rendőrtanácsos 
közbeszólt:

— Figyelmeztetem a szónokot, hogy ha a mi
niszterelnök ur személyét belevonja a beszé
débe, nyomban megvonom a. szót!

A rendőrtanácsos szavait először gúnyos de
rültség fogadta, majd elemi erővel tört ki a 
felháborodás vihara.

— Halljuk! Halljuk! Halljuk Pakotsot — 
hangzott mindenfelől.

Pakots József: Tekintettel az izgatott hangu
latra, respektálni fogom a miniszterelnök sze
mélyének szentséget é* sérthetetlenségét (De
rültség.), jóllehet, ezt a mi törvényünk nem is
meri. Teszem ezt pedig abból az okból, hogy 
az utánam következő szónokok is elmondhas
sák beszédeiket.

Iózután Pakots József zavartalanul folytat
hatta beszédét. Nemrégiben Ulain Ferenc, a
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tékes bíróság megkeresését, hanem a passzivi
tásba vonult ellenzék beadványára fog hozzá 
a kérdés megoldásához.

A Reggel munkatársa érdeklődött a szociál
demokrata pártban is, ahol kijelentették, bizo
nyosra veszik, hogy

Beniczky adatai, kiegészítve a szociáldemo
krata párt információival, bőségesen elég
ségesek lesznek ahhoz, hogy a katonai ha
tóságok haladéktalanul uj nyomozást ren

deljenek el
a Somogyi—Bacsó-gyilkosság ügyében. A szo
cialisták ugyanis egy év óta, amióta a hivata
los anyagot alkalmuk volt megismerni, fárad
hatatlanul nyomoznak a gyilkosság ügyében 
es készek arra, hogy a bünpör esetleges ujra- 
tolvetele alkalmából adataikkal támogatják a 
hatóságok munkáját. Ehhez az értesülésünk
én .enuyit tesznek hozzá: „A tapasztaltak után 
„ . azonban mi magunk kivizsgáljuk és le

rögzítjük az adatokat, hogy azok ne lehessenek 
elvaltoztathatók..."

Vigadóban azt jelentette ki az Ébredők gyűlé
sén — mondotta —, hogy „te fogjuk tiporni 
a törvényt". Kérdezem, hogy, ha a mi soraink
ban valamelyik képviselő ilyen kifejezésre ra
gadtatta volna magát, nem kiabáltak volna-e 
a kormány táborában ügyész és biró után?

Bródi/ Ernő mondott ezután kernóuy kritikát a város
házi gazdálkodásról, zl mostan agonizáló városházi rezsim 
kidobálta a régi rendszer legértékesebb és legdolgosabb 
elemeit — tisztán felekezeti szempontból.

Mi nem vagyunk gyűlölködik. Ha ml győzni fogunk, 
az uj rendszer értékelt meg fogtuk tartani.

Csakhogy hol találjuk ezeket az értékeket? Hiszen az 6 
működésűk és cselekedeteik, nyomán pusztulás és nyomo
rúság fakadt. Esztergályos János szociáldemokrata kép-, 
viselő az eljövendő küzdelmet eredményesnek látja, mert 
összefogott a dolgozó polgárság a munkássággal.

A nagy politikai csárdából, amellyé 
Wolfiék a városházát, ki kell kergetni u 

legényeket.
Április 28-áu lesz a nagy választási nap
lesz a nagy csomagolás, a nagy takarítás napja, amikor 
Wolff legényei búcsút mondhatnak a hatalomnak.

sillyesatcttók 
garázdálkodó

Budapesten, az

Kettős rendőrőrségek a szín
házakban Beregi Oszkár miatt

(A Reggel tudósítójától.) Szombaton este, 
közvetlenül az előadások megkezdése előtt, de
tektívek jelentkeztek a budapesti színházak 
irodáiban és kérték, hogy őket a nézőtéren he
lyezzék el, miután a főkapitányságra bizalmas 
értesítés érkezett, hogy Beregi Oszkár valame
lyik színházban váratlanul föl szándékozik 
lepni és emiatt

az ébredők úgynevezett tüntető osztagokat 
küldtek valamennyi színházba.

A színházak igazgatói, teimészetosen, azonnal 
intézkedtek a detektívek elhelyezéséről, vala
mint a kettős rendőr őrségekről is, amelyeket a 
főkapitányságról küldöttek ki egy-egy altiszt 
vezetése alatt a színházakba. Beregi, természe
tesen, egyik színházban sem lépett föl eh igy a 
tüntetések is elmaradtak. A Beregi-ügy epiló
gusához tartozik még az az értesülésünk is, 
hogy oBvcgi Oszkár néhány nappal ezelőtt föl
ment a Féezek-klubba, ahol néhány híve ünne-i 
pélyescn szándékozott, öt fogadni és szó volt ar
ról is, hogy esetleg olt a Fészekben a rendes 
hangverseny keretében mond el a dobogóról 
néhány verset. Amikor azonban Beregi a Fé
szekbe megérkezett, közölték vele, hogy

a fogadtatás elmarad és kérték, hogy föllé- 
pési szándékáról is mondjon le.

Beregi aztán föl sem ment, a nagyterembe, egy 
kis mellékszobában üldögélt néhány percig és 
aztán újból eltávozott Egyedül ment le egy 
közeli kávóházba, ahol az asztalnál sírva fa
kadt. Budapesten mindössze néhány napig ma
rad még, innét a Szlovonszkóba, majd Er
délybe megy turnézni, hogy azután megkezdje 
amerikai turnéját, amelyre elkíséri egy is
mert nevű drámai színésznő is, továbbá egyik 
drámai színházunk férfitagja, mind a ketten 
ismertncvil Ady-interpretátorok. Ezzel lezá
rulnak a Beregi-ügy aktái.
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Amália két élete
Fölnyitották hálószobáját, benéztek ágyába 

és egy lépése, sem titok többe. Csak éppen az 
összefüggések elmosottak, mint egy nagy re
gényben, amelyről nem is mindjárt vesszük 
észre, hogy hőse nem ez a szilszkinbundás 
szőke leány, hanem valami súlyos és rettene
tes: minden összevéve, ahogy itt élünk. Meg
ölték és kirabolták, ágyán elfeketedett ez a ki
tett gyermek és mindez nem véletlen.

Ahol élünk, kisváros lett ez a Budapest, sze
gény és kopott. Amit megtartott a nagy város 
természetrajzából, Chicago sötétjei, az éktele
nül megnőtt rajta, mint a lesoványodott ember 
orrcsontja. Ebben a kisvárosban több a gyil
kosság, mint a világvárosok rengetegében. 
Nem is hétköznapi gyilkosságok, szinte hét
számra újabb borzalmak merednek elő. Alig 
ébredtünk föl a Tölgyfa-utcai szörnyűségek
ből, már itt nyugtalanít ez a Teréz-köruti ha
lott, a szőke leány.

Akik szeretnek mindent könnyen megfejteni, 
'ezt a gyilkosságot is ráhúzzák a démon-tragé
diák sablonjára. Fel világi nő volt, kitartott 
leány, fiNfifaló, pénzszerző, kétes összekötteté
sekkel — rajtavesztett: ennyi az egész. Pedig 
nem, ennél sokkal mélyebb és bonyolultabb. 
Hogy démon volt, éjszakai típus és valaki, zül
lött egzisztencia, letört parkettáncos vagy ha
sonló, egyszerűen megölte — ez a sima fölfogás, 
ugy vesszük észre, talán befolyásolja, a nyomo
zást is. A széttöri monokli darabján nézik a 
láthatatlant. Addig, ami látható, az egészen 
mást mutat s talán messzebbre, mélyebbre 
vezet.

Több volt ez a lány, mint a. többi szilszkin- 
bundások, akik az esti villany fényben százával 
szaladgálnak éhesen, ujdivatu szalmátokkal, 
testszinharisnyában. Nála, nem bujt, elő, ha 
kissé megérintjük, a durva bclsejii szegény 
házmesterlány, az elszánt, kegyetlen, művelet
len és közönséges nőstény, aki manikűrözött 
tízkormével félelem és undor nélkül kaparja, ki 
a salak legmélyéről a pénzt, ami festett életé
hez kell. Ez a szőke, lány úri családban szüle
tett, iskolákat végzett, tanult, sokkal többet, 
mint sok más vrilg/ny. Szerette a zenét, beszélt 
franciául, angolul, olaszul, hollandul és váloga
tott könyveket olvasott. Az utolsó könyv, amely 
asztalán maradt: „Van Zante.n boldog évei". 
A démonok ezt nem olvassák. S azok a nők 
csak a kirakatban élnek, a lokálban: otthonuk 
vagy nincs, vagy erotikus. Amália szobájában 
még egy képet sem találtak, amely ne lenne 
szolid és polgári. Ez a lány kispolgári nő volt, 
szimpla és egyszerű. A rafinált eleganciát, a fél
világi. külsőt csak akkor vette, magára, ha 
barátjával az éjjeli életben megjelent. Mert a 
barát, az idegen gazdag ur szerette kitűzni 
hajlott élete, díszéül a. sápadt virágházi növényt, 
a barátnő-típust. A lány igazi ambíciója, azon
ban a konszolidált élet volt, a remény, hogy a 
gazdag ember feleségül veszi, háztartása lesz, 
s ha nem is boldog, de gondtalan és megelége
dett lehet. Nem kereste a szenvedélyeket, szen
vedélye a. háziasság volt. Hajnalban kelt és 
nem állt órákhosszat önszerelmesen fürdőszobá
jában, toalettasztalánál. hanem ötéves ócska 
ruhákba bujt, mamuszban járt, 6-kor fölzar- 
gatta cselédjét, hogy takarítsák, a. lakást. Utál
ták cselédjei, egy sem maradt nála egy-két 
hónapnál tovább; versenyt kellett vele dolgoz- 
niok. Egy kis porszemért, szál pehelyért ölre 
ment velük. S ha beszélt a szomszédokkal, leg
főbb témája a vice volt, a cseléd, a vásárcsar
nok és a drágasáig — ahogy az a rendes jó pesti 
polgárasszony témája. Ez a kispolgári nő mégis 
barátnő volt. Mint minden nőnél, az ö sorsában 
is a családi élet hibái azok, amelyek áttolták 
életét a. rossz vágányokra. Itt jelentkezik nyug
talanító, különös portréjával az apa.

Különc. Zavaros életű, zárkózott, mogorva 
gazdag ember. Az élettel hadilábon, családjával 
örökös és kíméletlen harcban él. Három felesé
get nyütt el; gyermekek kerülnek a bizonyta
lanságba; senkit sem szeretett, senki sem sze
rette — ez a lánya 20 éves, amikor először látja, 
véletlenül. Ekkor már csinos a lány, felnőtt, 
szép lakása van — és ez a gazdag apa most szí
vesen veszi kitett gyermekét, eljár hozzá vacso
rákra, megüzeni, hogy hal legyen, mert az öreg 
ur a halat szereti.

A kitett leány pedig, szegényke, a családi 
életet szereti: barátnő kifelé, belül pedig a 
rendes élet szerelmese. A gyerekeket szerette, 
dédelgette és titkolta, hogy a gazdag ur a ba
rátja. Vallásos volt, minden héten háromszor 
reggeli misére ment egy szomszédcsalád cse
lédjével, akivel igy összebarátkozott, mert az 
is szerette járni a templomot. És felemás éle
téből kihajtott valami szegény romantika: 
szeretett olvasni, szerette a koncerteket. A 
Zeneakadémián, a hangversenyirodáknál abo- 
nens volt. Mindegy, hogy mit hallgathatott, 
ott volt mindig, most az Ady-mát inén... A 
halál rokona vagyok... vagy a filharmoniku
sok főpróbáján. Itt romantikus volt, itt. gyön
géd pillantásokat váltott ifjú emberekkel, itt 

végigélte a kicsit kikapós, flörtös pesti asz- 
szony életét... elkísérhet, de csak a kapura, 
jaj, meg ne lássák! Barátnő volt szegény, apja 
ette asztalánál a gazdag ember pénzén a drága 
halat — de ö megjátszotta a tisztességes un- 
asszonyt ismeretlen ifjak előtt, azt játszotta, 
ami szeretett volna lenni. Csak a kapuig volt 
szabad elkísérni s most ezért vallja a házmes
ter, hogy gyakran látta, amint fiatalemberek
kel jött haza, fönn az emeleten pedig azt mond
ják. nem fogadott férfilátogatót... Két élete 
volt.

És ki gyilkolhatta meg? A magányos nőt azt 
gyilkolják meg, akiről tudják, hogy gyújt, 
kuporgat és ha eloltják életét, a zárt szekré
nyek terhesek. A tékozló, könnyelmű kokoltot 
igy nem gyilkolják. Csak az gyilkolhatta meg, 
aki tudta azt a másik életét, a spórolást, a 
gyufaszálért veszekedő takarékost. Ki tudta? 
A legközelebbi hozzátartozói, talán, vagy az a 
fiatalember, akihez, mondják, bizalmas volt, 
egyszer, őszinte, holott a magányos nők hisz
tériájával takart mindent, ami körülötte az 
igazság volt. .

Testvérei között ő lett az egyetlen, akivel 
apja jó viszonyban volt. Most az apa elé is 
kérdőjelek merednek? Kitette a vagyonból és 
nem vette zokon, hogy vagyonos éleiét szerzett 
magának jobbik élete árán és most ezt a gyer
mekét megölték ezüstjéért. Milyen különös rej
telmek egy család életében: fixre kitartott nő 
a leány és a család részéről nincs ellene semmi, 
fölháborodás, de amikor a szegény tiszthez 
akart férjhezmenni, elkergették, kitelték a csa
ládból. Derék, szőke kis lányát kitette, de a 
gazdagember barátnőjénél halat rendelt va
csorára. Mert a halat szereti az öreg ur...

Nagy Andor

— Az angol király betegsége. Londonból táv
iratozzak A Reggel-nek: A király állapotáról 
kiadott jelentésben megáltlapii ják, hogy György 
király hőmérséklete még mindig abnormális és 
ingadozó és a gyógyulás csak lassan halad 
előre.

— A belügyminiszter gjász.a. Rakovsiky Iván belügy
miniszter nagynénje, Srilattsy Istvánná, szombaton el
hunyt.

— Egy budapesti cipőnagykereskedő száz
milliókkal károsította meg Miskolc kereske
dőit. Miskolcról jelenti A Reggel tudósítója: 
Miskolcon hetek óta föltűnt a cipőkereskedőlk- 
nek, hogy cipőre alig jelentkezett vásárló. A 
kereskedők megállapították, hogy egy buda- 
pcst i cipőnagykereskedő hólabda,szelvényekkel 
csábítja a közönséget cipővásárlásra. A pana
szokra összeült a kereskedelmi testület, ahol 
több kereskedő előadta, hogy Kcresztury Béla 
budapesti kereskedő 60,000 koronáról kiállított 
és számokkal ellátott szelvényeket árusít és
pedig oly módon, hogy a szelvény tulajdonosá
nak egy 180.000 koronás utánvétet kell kivál
tania és az abban levő három ugyanolyan szel
vényt kiállítania. Ha a három szelvény értéke 
befolyik, akkor a jegytulajdonos egy pár cipőt 
kap. Miskolcon ma mái' ezerszámra' vannak 
ilyen szelvények, amelyeket azonban gazdájuk 
nem tud továbbadni. A miskolci kereskedelmi 
és iparkamara, valamint a kereskedelmi testü
let bűnvádi útra terelte ezt az ügyet.

— Elrendelték a Magyar Bőripari Központ kényszer
fölszámolását. Pr. fc’ín/iorn Jenő éveken keresztül a Ma
gyar Bőripari Központ Rt. igazgatója volt. 1919 folya
mán azonban a Bőripari Központ vczotöségo azt a határo
zatot hozta, hogy Einhorn igazgatót elbocsátják állásából. 
Einhorn a bírósághoz fordult és végső fokon a királyi 
Kúria is Ítélettel kimondotta, hogy az igazgató elbocsá
tása jogtalanul történt és nagy összegű kártérítésben ma
rasztalta el a Bőripari Központot, valorizációs alapon. 
Einhorn igazgató nem tudott a pénzéhez jutni és végül is 
csődpanaszt adott be a fölszámolás alatt álló Magyar 
Bőripari Központ Rt. ellen. Mór-mór ugy állott az ügy. 
hogy a bíróság elrendeli a csődöt, amikor azonban n 
pénzügyminisztérium beavatkozott az ügybe és a fönnálló 
rendeletek értelmében a Bőripari Központ kény szer! ölszá
molását rendelte el. A budapesti törvényszéken dr. Nagy 
István biró a nflniszter rendelkezése folytán megindította 
a kényszerfölszámolási eljárást. Kényszorfölszámolóul a 
Pénzintézeti Központot, rendelték ki és a panaszbizottság 
tagjai lettek: Engel János, n. Magyar Cseh Iparbank ve
zérigazgatója, Halász Manó, a Magyar Általános Taka
rék ügyvezető igazgatója. A fölszámolási tárgyalás áp
rilis 22-én lesz dr. Nagy István törvényszéki biró előtt.

— A párisi divat még mindig: soványság és 
rövid haj. Pártiból írja A Reggel tudósítója: 
Ma zajlott le Paris legelegánsabb bálja a — 
Varróbál. A Theatre des Champs Elysées öltöz
ködött parádéba ez alkalomra, amikor is a leg
nagyobb párisi divatszalonok, akik egyszer
smind a bál rendezői is, bemutatják uj kreációi
kat. Nagy sikere volt a tradicionális fölvonu- 
1 ásóknak. A legújabb divatot a következőkben 
lehet összefoglalni: Soványság, még mindig a 
rövid haj, szűk, rövid, testhezálló ruhák és még 
merészebb dekoltázs (ha ez egyáltalán, lehetsé
ges). Volt egy-két elkeseredett pár, aki tán
colni is akart volna, de a nagy tömeg ember 
(ötezernél többen voltak), megakadályozott min
den mozgást, (p. L)

Paplant vásárolni csak megbízható cégeknél szabad ötvon óvó fönnálló Sándor M. 
Forono „Idoál" paplangyúra ga
rancia arra, hogy olcsó árban jó 
minőségű paplant ad vevőinek 

Sándor „ldeál“ paplangyáry IV, Kammermayer Károly-utca 1, szám (Központi városháza)

— Kiket akartak meg- és levágni a Cselekvő 
Magyarok? A Cselekvő Magyarok táborának 
alaiiitóit, mint ismeretes, szombaton ítélte el a 
budapesti büntetőtörvényszek. Másfél észtén; 
dővel ezelőtt, amikor a rendőrség u Cselekvő 
Magyarok tábor.ának két alapítóját letartóz
tatta, házkutatást tartottak Bedö es Dula laká
sán és a detektívek megtalálták annak a vaskos 
■névjegyzéknek az egyik részletét, amelybe 
azoknak a tözsdéseknek a nevét és pontos lako
sát jegyezték ki a telefonkonyvből, akiket 
pénzszerzés okából kívántak „megdolgozni'. 
A Reggel munkatársa megszerezte a bűnügyi 
iratok között levő névjegyzék tartalmat és 
ebből kitűnik, hogy az alább fölsorolt tőzsde
bizományosokat akarták a Cselekvő Magyarok 
a pogrom költségeire megvágni: Schlésvnger 
Lipó't, Árpád-utca 8., Schléslnger Manó, 
Szondy-utca 40., Schnurmacher Ignác, Eötvös- 
utca 28., Schiffer József, Fillér-utca 11., Schön- 
berger Imre, Csáky-ntca J0., Schönwald Lipót, 
Nádor-utca 28., Sehultz Gyula, Percei Mór
utca 4„ Schwarcz Vilmos, Wesselényi-utca 2., 
Schwarcz Gyula, Zsigmond-utca 20., Schivarcz 
Samu, Hollán-utca 3., Weinberger Antal, Vil
mos császár-ut 31.. fVeiner Miksa, Akácfa-utca 
34.. Weisz Béla, Dob-utca 9.. Weisz Lajos, Bál
vány-utca 26., Singer Boldizsár, Károly- 
körút 27. — Ez volt, a jegyzék utolsó oldala, a 
többit már nem találták meg, de bizonyos, 
hogy a. telefonkönyv A betűjénél kezdték a 
tőzsdések k> jegyzését...

— Mozart-est a Lipótvárosi Kaszinóban. Vasárnap 
este a Lipótvárosi Kaszinóban, Kleiber Erlch főzeue- 
igazgató vezénylete mellett, a Filharmóniai Társulat, 
Goda Gizella 'közreműködésével, megismételte Mozart- 
í'stélyét. A Kaszinó tükrös dísztermében, ahol számos 
közéleti notabilitás jelent meg, kitünően érvényesültek 
Mozart intim hangulatú b-dnr szimfóniája, a „Figaro" 
nyitánya és a német táncol.-. A kiváló f őzonoigazgatót. 
(inda Gizellával és zenektirávnl az egész est folyamán 
meleg ünneplésben részesítették.

— Wolff a főváros érdekeinek elárulásával 
vádolja Ripkát. Az V. kerületi Keresztény. 
Községi Párt vasárnap délelőtt tartotta zászló
bontó gyűlését. Ernst Sándor beszéde után 
Wolff Károly emelkedett szólásra. A legéle
sebben tiltakozunk az ellen — mondta Wolff—, 
hogy egy illetékes tényező felszólalása alap
ján azt írják a lapok, hogy a külföldi hitelezők 
csak 50%-os alapon hajlandók kiegyezni. Az 
ilyen elszólás « legalacsonyabb elárulója a fő
város érdekeinek, hitvány pártpolitikai szem
pontokból. Eckhardt Tibor beszéde után Fricd- 
rich István támadta Ripkát. A kormánybiztos
nak _ Friedrich szerint — csak a kormány- 
főtanácsosságot sikerült olcsóbbá tennie. . Aki 
ma nincs a keresztény pártban, az közel jár a 
nemzet érdekeinek elárulásához. Csilléi'?! és 
Zsembery Gyula beszéltek még. <

Szombaton, február hó 28-án
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— Milyen legyen az Operaház? Az összes 

szakértők meghallgatása után mosr már tisz
tán állhat a miniszter elképzelésében az uj ma
gyar Operaház képe. Mindenekelőtt ki kell 
'küszöbölni az egyes magánénekesek egyed
uralmát és olyan helyzetet kell teremteni, 
hogy azok ne terrorizálhassák az Igazgatót. 
E célból el kell bocsátani mindenkit rajtuk 
kívül, mert ha ők egyedül maradnak, bizo
nyán iwm fogják az igazgatót terrorizálni. 
El kel! érni továbbá, hogy az Operában minden 
este telt ház legyen és e célból meg kell vonni 
tőle minden eszközt, amivel a publikum érdek
lődését fölkelthetné. Ehhez természetesen rá
termett vezetőkre van szükség. A vezető 
legyen nagy muzsikus, aki a zenekart és az 
énekkart rábírja, hogy ne kívánjon több pénzt 
és aki t'egyolmot teremt a magukra maradt 
starok közt és megakadályozza, hogy star, aki 
egyedül lát el egy szerepet, ne követelődzők, 
és be ne rekedjen. Meg kell hívni íilemperert, 
akit a bécsi opera nem tudott megfizetni s aki 
amerikai turnéját bizonyára megszakítja, hogy 
itt olcsón rendelkezésre állhasson. Ha nem ő, 
hát Leó Blech, vagy Brúnó Wallcr minden
esetre vállalni fogja, hogy anyagi eszközök 
nélküli lekonkurrálja a „Halló, Amerikái"-1, nj 
bemutatók és reprizek nélkül változatossá teszi 
a repertoárt, de mégis előadja Sravinszky, 
Ravel, Sclireckor. Stranss Richárd, másfelől 
pedig Schillings, Wolff Ferrari, továbbá iMon- 
tenuozzi, Zandonai és mindama nagyok összes 
müveit, akiket a kritika jogosan reklamál, ki
egészíti a Mozart-. Verdi-, Puccini- és Wagner- 
ropcrtoúrt, redukált eszközökkel fölemeli Ope
ránkat legalább a Scaln nívójára. Most már 
aztán nincs egyéb hátra, mint hogy a kegyel
mes ur üzenjen a megfelelő német karmester
nek, aki a föladatét megoldja és egyúttal eleid 
az előirányzott bevételi átlagot. Ehhez csak 
egy ernhor kell, egy kitűnő muzsikus, egyéb 
semmi, legalább a szakértők nyilatkozataiban 
nem találkoztunk, azzal a véleménnyel, hogv az 
Opera talpra állításához pénz is kellene.

— Diplomáciai dlnő a mlnfaztoreinöknél. Bethlen Istmin 
gróf mJnisztorolnök szombaton csto dinét adott a budit- 
pesten tartózkodó külföldi diplomatdk tisxteletóro. A di
nén megjelent a többi között az angol, a svéd, a spanyol 
ó« a szeri) követ is, valamint a külföldi és a magyar 
diplomáciai kar számos olőkelőségc feleségével együtt.

— Ismeretlen nő' holtteste a Dunában. Vasár
nap este 6 órakor az óbudai hajógyár körűjü
kén Qgy 30—85 év körüli nő holttestét fogták 
ki a Dunából. A magas, föltűnően jóltápíált, 
gesztenyebarna hajú noa fekete kötöttkabát 
oa grenadiu ruha veit, jobbkezén ezüstgyürtit 
viselt. A rendőrorvos véleménye szerint vasár
nap délután ugorhatott a vízbe.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Lukács Mária 19 évoa 
gyári munkásnő, Tűzoltó-utca 49. számú lakáeáu mor
fiummal moginói'geíte magát. A Rókusba szállították. — 
Schwalzer Béla 21 éves fogteohuikua, Lázár-utoa 20. 6zám 
alatti lakásán mollbelőtte magát. A Rókus kórhár.ba szál
lították. — Haberkorn Istvdn 23 éves ezljgyúrtósegéd, a 
Hajcsár-ut 28. számú házban, afölötti elkeseredésében, 
hogy hónapok óla nem kapott állást, gázzal me- ■' ■ zto 
magút. Súlyos állapotban a Rókusba vitték.

— Elfogták Hegyi Sándort a Hokazoros li- 
Honitiprót Néhány hónappal ezelőtt tömeges 
följelentést teltek a rendőrségen ínunkásembo- 
rek, hogy a külső Váei-uton levő Nópmozgó 
üzletvezetője: Hegyl-jlerger Sándor n moziba 
csalogatta a. környéken lakó 8—10 éves kislá
nyukat és nicgrontotta őket. A rendőrség nyo
mozást indított ez ügyben, Hegyi Sándor azon
ban, amikor megtudta, hogy keresik, megszö- 
költ a fővárosból. Ma délután kapott, értesítést 
a rendőrség, hogy Hegyi Sándort Zalaegersze
gen elfogták.

— Walkő az iparosok között. Az Iptírlesi ille
tek Országos Szövetsége vasárnap, délelőtt az 
Asztalosok Otthonában közgyűlést tartott, 
amelyen Pálffy Dániel elnökölt. Dobsa László 
ismertette a kézműves kamara- fölállításának 
ügyét. Javaslatára a közgyűlés kimondta n 
közműves kamara fölállításának szükséget. 
Állást, foglalt, továbbá a közgyűlés a forgalmi 
adó reformjának kérdésében, tova b bu ki - 
mondta, hogy az iparosság követeli a fölös
leges és az iparosságra káros közüzemek meg
szüntetését, A közgyűlésen megjelent IValko 
Lajos kereskedelemügyi miniszter is, akit 
Pálffy elnök üdvözölt. Waikó kijelentette, hogy 
ő tudja nagyon jól. hogy a közönség fogyasztó
képessége rendkívül módon megcsökkent és ez 
okozza a kézműipar nehéz helyzetét is. A szük
séges forgótőke hiánya nagy súllyal nehezedik 
az iparosságra. A kormánynak az a törekvésé, 
hogy ezeken a nehézségeken könnyítsen. A for
galmi adó mai rendszere állandóan nem tart
ható fönn. Fokozatosan csökkenteni kell a for
galmi adót, nzu i pedig meg kell szüntetni. 
A közüzemekről azt mondotta a miniszter: 
mennyire téves az a fölfogás, hogy a köz
üzemek olcsóbban dolgoznak. A közüzemek ter
heit végül a polgárság fizeti meg. („Úgy van!“) 
Ezen háborús alakulatokból megszűnte,iendők- 
nok tartja azokat, amelyek föltétlenül néni 
szükségesek. A közmunkáit kórdéwébon reméli, 
hogy a. legközelebb ez is megoldást nyer. A 
súlyt arra, kívánja helyezni. hogy a közmun
kák kiadása ne segélyakcióképen, hanem ren
des üzleti alapon történjék. A niiniszt<’r be
szedő után a közgyűlést tovább folytatták.

— A Pesti ('licrrit Katiim* mo. hétfőn délután ■'» órakor 
" Dohány-utcai templomban Hnpitó.«i iinuepvly* tart.

Özvegy Bacsó Bélánénak
a kutyája szerzett kétszobás lakást a Lakáshivataltól

Baby de genere Cézár kérvénye egy lakás kiutalása érdekében
(A Reggel tudósitójáiiól.) Somogyi Béla és 

Bacsó Béla meggyilkolása után özvegy Bacsó
dénak külön kellemetlensége támadt a buda
pesti Lakáshivatallal. Abban az időben, 1920. 
év elején, erősen virágzott a lakásrekvirálús 
és természetesen

egész sereg Igénylő jelentkezett a meggyil
kolt Bacsó Béla lakására.

A Kálmán-utca 21. szám alatti ház IV. emele
tén volt Bacsóéknak 4 szobás lakásuk. A 4 
szoba közül egyel dr. Szalag Mátyás káplán 
bírt albérletben, 1 szobában pedig égj’ mene
kültügyi altiszt lakott, ugyancsak, mint al
bérlő. Az igénylők között volt Eibingcr János 
tengerészalezredes és már 1920. óv végén úgy 
rendelkezett a Lakáshivatal, hogy az özvegy 
köteles az egész lakást az alezredesnek átadni. 
Amikor ezt a szigorú határozatot kikézbesiiet- 
lék, Bacsó Béla özvegye a férje erőszakos ha
lála. nyomán keletkezőit idegbántalmak folytán 
kórházban feküdt. A Lakúshivatal azt mondta, 
hogy Szalay káplán menjen máshová albér
letbe, a menekültügyi altisztnek pedig mind
járt ki is utaltak egy szükséglakást.

A beteg özvegyasszony dr. Pongrác:; Jenő 
ügyvédhez fordult, akit arra kért, hogy járjon 
el az illetékes hatóságoknál, mert betegen, a 
kórházból nem tehet elegeit annak a rendelke
zésnek, hogy azonnal költözködjék ki a lakásá
ból. Az ügyvéd eljárt minden illetékes hivatal
nál, appellált, panaszokat szerkesztett, audien- 
ciázott, de minden eredmény nélkül. Amikor 
már teljesen vigasztalan volt a helyzet, eo\v 
képviselővel akart intcrpclláltatni, de ez nem 
sikerült. Úgy látszott, hogy a komoly lépések
nek nem lehet, eredménye. Pongráez ügyvéd 
tehát különös beadvánnyal próbálkozott, hogy 
megragadja, a Lakáshivatal elnökének ügyei
mét. Beadványt irt az ügyvéd — özvegy Bacsó 
Belőné

Baby kiskutyája
nevében. Az egész jogszolgáltatás torén, sőt 
még a lakásíiivatali furcsaságok között, is

— Zsaroló hadjáratok a Józsefvárosban a 
Cselekvő Magyarok fenyegető leveleivel. Né
hány józsefvárosi gyanús fiatalember konjunk
túrát szimatolt Othó ékszerész gyilkosainak 
vallomása révén és remélték, hogy inég mindig 
halálra lehet remlteni az embereket a Cselekvő 
Magyarok nevével. Előbb egy józsefvárosi 
vaskoreskedőnek, majd a Mátyás-téri Freund 
Testvérek festéknagvkereskedő cégnek küld
tek fenyegető levelet. Fölszólították a kereske
dőket, hogy a Tavaszmező-utca és a Mátyás
tor sarkán, illetve a Nagyfuvaros- és a Bérko
csis-utca sarkán adjanak át -nekik 12—20 mil
liót, mert különben a. halál fiai. A Freund Test
véreknek külön megírták, hogy ha néni jönnek 
a pénzzel, lakásukra mennek s akkor ők is Kmetty 
kezén fognak kimúlni. Az egyik levélen az 
aláírás „A Cselekvő Magyarok Nagylaboré", a 
másikon „Egy pár lelkes ÉME-tag". A Freund 
Testvérek üzletében, mielőtt a lóvéiét megkap
ták, megjelent egy bőrkabátos fiatalember es 
fenyegető hangon állást kéri. A fenyegető 
hangú kérelmet nem teljesítették, erre jött a 
levél. Freund testvérei kimentek a találka he
lyére, ott ugyanaz a bőrkabátos fiatalember 
yárt reájuk, több társával. Rendőr nem akadt 
a környéken, igy óvatosan követték őket, s ek
kor kiderült, hogy ez a társaság egy józsefvá
rosi kávéházba vonult, ahol törzsvendégek. A 
megfenyegetett kereskedők a zsarolásra szö
vetkezett ifjakat följelentették a rendőrségen, 
amely most megindította a nyomozást a meg
késett Cselekvő Magyarok és az „egypár lelkes 
EME-tag" után. Kiderült, hogy pár nap alatt, 
mintegy 25 józsefvárosi kereskedőt hívtak 
ilyen találkára fenyegető levelekkel.

— Megnyílt az első magyar rádlőklállltáK. A kormány 
még mindig nem tudott otkószülnl n rádió-rendelet tel, n 
különböző érdekeltségek között még folyik a harc a rádió 
monopóliumáért, <lo a rádió-amatőrök — bár megkötött 
kézzel éa minden hatósági támogatás uólkill — szorgal
masan dolgoznak. Pasdrnap nyílt meg at első magyar 
ametfír rddlókidllitds u Diák Rádió Club Rákóczi-uti he
lyiségében. Közeli 100 darab különböző tipusu és beronde- 
zéati ninatőrkészülék körűit kiállításra, amelyek legna
gyobb része n háztetőn elhelyezett két antenna aegltaé- 
góvol müködóabe hozható. Az érdekes kiállítást, nagyon 
sok érdeklődő kereste föl; a látogatókat nz esti Arákban 
sikerült rádió-kóficért szórakoztatta.

— Vasárnap nagy hóesés volt Becsben. Becs
ből telefonálja A Heggel tudósítója: Az enyhe 
időjárás vasárnap hirtelen megváltozott. Sárii, 
pelyh ékben hull a hó. A ina délutánra kitűzött 
labdarugó-meatermórkőzésekct az erős hóesés 
következtében nem lehetett, megtartani. (Irnz- 
hól azt. jelentik, hogy ina délután 3 óra óta 
szakadatlanul havazik. A hólepel magassága 
15 ceti ti méter.

— Cserkénzbál. A 101. azáuiu Toldi Miklós csOrkósz- 
csapni március 1-én öslo, a tlellért-siúlló termőiben. 
Ilipkn korraúnybzitos i'ővédnökoégc nlatt, zártkörű tánc
estélv: rendez. Jegyek a helyszínen. 

egész különleges ez a beadvány, amelyben 
Baby a Lakáshivatal elnökéhez szóló beadványt 
ilyen megszólítással kezdte;

Au vau!
A gyönyörű írással írott beadvány aztán 

ezeket tartalmazta: „Mielőtt megsértődnék 
Méltóságod, hogy kutyaugatással kezdem, be
mutatkozóin:

özvegy Bacsó Bélúné Baby kutyája vagyok, 
de genere Cézár, tehát nem vagyok zsidó.

Hajléktalanná tett úrnőm állandóan szomor- 
kodik, sir és szenved, kutyakötelességemnek 
tartom, hogy a jogtalanul elveit lakást vissza
ugassam. A kutyák társadalmában nincsen 
olyan hivatal, amely arravaló, hogy kis kutyá
kat megfosszon jogoktól a nagy kutyák javára. 
Sajnos, vannak szerencsétlen kutyák, akiket a. 
sorsuk Pestre sodort és igy gazdájuk révén 
összeköttetésbe kerültek a budapesti Lakás
hivatallal. Sokszor megesik Budapesten, hogy 
olyan időben is kidob ez a hivatal embereket 
a lakásukból, amikor tisztességes ember még 
a kutyáját sem ereszti ki az utcára. Méltóságod 
bizonyára azt gondolja, hogy a kutyaugatás 
nem hallatszik a mennyországba. De a Lakás
hivatal még nem mennyország. Nem akarom 
Méltóságodat ez alkalommal nagyon meg
ugatni, de most már én kérem, adja vissza úr
nőm lakását. Indokolásul a kihágás! büntető
törvénykönyv 86. paragrafusára hivatkozom, 
amely az állatok kínzását, bünteti. 11a ezen 
ugatásom eredményes nem lesz, tovább ugatok. 
Au vau, Baby."

A kis kutya folyamodványa hozta-e meg a 
kívánt eredményt vagy sem, azt megállapítani 
nem lehet. De tény, hogy

■\ Lakúshivatal erre nemsokára mégis csak 
iutalt Bacsó Béla özvegyének egy két

szobás lakást,
amelybo sietve beköltözött a szerencsétlen 
özvegyasszony, Baby kutyájával együtt.

— Baltazár püspök március közepén tér 
vissza Budapestre. Baltazár Dezső debreceni 
református püspök — amint A Reggel tudósí
tója közli Newyorkból — rövidesen befejezi 
amerikai körútját. Az amerikai magyarok 
rendkívül lelkesen fogadták a népszerű püspö
köt, aki a debreceni kollégium javára rende
zett gyűjtést. Több hellyro ismételten vissza 
kellett térnie, hogy beszédeket tartson. Phila
delphiába kétszer, Tnentonba kétszer. Pltls- 
burgba háromszor, végül Clevelandba is há
romszor tért vissza s nemcsak egyházi ünnep
ségeken, hanem alkalmi gyűléseken is résztvett. 
Meckesporton a zsidótemplomba is meghívták, 
ahol három nyelven tartott beszédet. Útiterve 
szerint most még a Chicago s a Niagara vidé
kén lakó magyarokhoz látogat el és reméli, 
hogy március 15—Ifi-ára, Budapesten lehet. 
Utjának eredményével nagyon megelégedett, 
nemcsak a magyarság szerető tővel találkozott, 
hanem példás áldozatkészségével is.

— Ab előkelő liölgyviláK pnrfiiui- és piperecikkeit a 
jó liirnévuck örvendő Koszlelik cégnél szerzi be (1)<> 
rottya-utea 12).

— Adlcr illés e.iulékezote. Vasárnap rlélolőtt, '.hllcr 
Illés főrabbi halálának első évfordulója alkelnulvnl gyász- 
iinnepólyt tartottak, amelyen Bcrnstcln Béla nyíregyházi 
főrabbi mondott einlékbésZódet.

kedvezményesl 
vásznára 
árusítás e hó 28-ig (

meghosszabbítva'.
LceíMönyösOö bevásárlási alMalom?
örlásl választék! Olcsó árak!

KLEN ANTAL
divatáruházában
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Wolffék uralma a legpregnánsabb destrukció
— mondta Ripka kormánybiztos

Barftnszky az Mmostooirűl, Becse? a világnézieti SantazmagúrláKrói
(A Reggel tudósítójától.) Az V. választó

kerület Bto&a-pArti polgársága vasárnap dél
előtt Óbudán, a Korona Vigadó nagytermében 
tartotta alakuló párt gyű lését. Kovácsnegyi, 
Kálmán malom igazga tó elnöki megnyitója 
után dr. Riplta Ferenc kormánybiztos tartott 
hosszabb beszédet.

— A közeledő községi választásokra — úgymond — há
rom csoport áM egymással szemben: a baloldali és jobb
oldali szélsőségek, ezek között helyezkedik el a minden
féle szélsőségtől mentes Ripka-féle középpdrt. Azt a me
netrendet, amelyet a biokban tömörült baloldali púitok 
képviselnek, mi már 1918-ból ismerjük. Ugyanazon frázi
sokat halijuk most is. mint 1918-ban. Lehetetlen, hogy 
ennek a tanulságait a polgárság most ne igyekezne le
vonni. Beszélt ezután Ripka a jobboldali szélsőségekről. 
A’ keresztény községi párt nagy és fenséges gondolat je
gyében indult meg annak idején, de a keresztény, nem
zeti eszmét nem tudta a gyakorlatban megvalósítani, mert

a vezetőkben neiu volt meg a kellő crkölesl erő.
A keresztény gondolatból széthúzás lett és a gyűlölködés 
termeltetett ki az egész vonalon. A felekezeti kérdéssel 
a társadalmat darabokra tépték és a fajgyűlölettel még 
Jobban fokozták az ellentéteket.

'A legpregnánsabb destrukcióban Jutott kifejezésre 
ennek az irányzatnak a működése.

Az ország élén álló vezető tekintélyek leghitvdnyabb tá
madása és sárbatiprása u'dn, még a hercegprímás s:e- 
mélyét sem kímélték.

A’ destrukciót egyformán megvetem, akár fehér lepel 
takarja azt, akár vörös rongyban jelentkezik.

A négyéves múlt, amely ezen irányt jelzi, nem tudott 
eredményeket produkálni, csak negatívumokat hozott 
létre. ‘ Nem látom jogosultnak, hogy három-négyéves 
meddő múlt után ezek a személyek újra vezetőszerepet 
követelnek magúknak. A jobboldali sajtó azzal vádol, 
hogy én gyöngíteni akarom a keresztény gondolatot.

— Az uj választójog bizottsági tárgyalására március 
közepén kéthetes szünetet kap a Ház. A kormány ugy 
tervezi, hogy a választójogi javaslatot csak akkor ter
jeszti a nemzetgyűlés elé, ha az uj Választójog kérdé
sében már a kormánypárt választójogi bizottsága, vala
mint külön ebből a célból összeülő értekezlete is állást 
foglalt. Erre előreláthatóan csak a jövő hét vége felé 
kerülhet sor és igy a kormánynak gondoskodnia kell 
arról, hogy időköziién a Házat megfelelően foglalkoztassa. 
A Reggel munkatársa beszélt ebben az ügyben Zsitvay 
Tiportál, a Ház alelnökéveí, aki a következőket mon
dotta:

— Egészen bizonyosra vaszeni, hogy a költ
ségvetés vitája még a jövő hétre is áthúzódik. 
A Ház ugyanis •szerdán tartji legközelebbi 
ülését és fejezi be a kultusztárca részletes tár
gyalását. Csütörtökön a honvédelmi tárca ke
rül sorra és a pénteki ülés aligha lesz elegendő 
arra, hogy a hátralevő pénzügyi tárca költség
vetését letárgyalhassa a Ház. Az* hiszem tehát, 
hogy a költségvetés csak március 3-án kerül
het tető alá és ezután néhány napig kisebb tör
vényjavaslatok és különböző mentelmi ügyek 
tárgyalásával telik el az idő. Egy-két napig 
fog tartani az appropriációs törvényjavaslat 
vitája is, amelyet előrcláhatóan Rupert Rezső 
mentelmi ügyének tárgyalása fog követni. 
Ilyen körülmények között körülbelül március 
közepén kerülhet sor arra, hogy a választójogi 
javaslat, bizottsági letárgyalása céljából két
hetes szünetet kapjon, a Ház.

A Reggel munkatársának értesülése szerint a kormány 
bizonyosra veszi, hogy « Ház egyesilelt bizottságai két 
hét alatt letárgyalják a választójogi javaslatot, amely
nek parlamenti tárgyalása április elején fog megkezdődni. 
Áprilisban a választójogot, májusban a vármegyei és a 
felsőházi javaslatot tárgyalja a Ház és tekintettel arra, 
hogy az uj költségvetés julius elsejéig már nem kerülhet 
tető alá. • kormány máris elhatározta, hogy az uj 
költségvetéssel egyidejűén indemnitdsi törvény javaslatot 
terjeszt Júniusban a nemzetgyűlés elé. Ez a költségvetési 
fölhatalmazás azonban már nem három, hanem hat hó
napra fog szólni.

— A bolgár „Cseka" halálos ítéleteket hajtott 
végre. Szófiából jelentik, hogy a hatóságnak 
sikerült, ártalmatlanná tennie a bolgár kommu
nista „Cseká“-t, amelynek székhelye Szófiában 
volt. A szervezet elnökét, Napctoff Petko 
könyvkereskedőt letartóztatták, az összes ta
gokkal együtt. A letartóztatottak beismerték, 
hogy halálos ítéleteiket terroristáik utján haj
tották végre. A hatóság megállapította, hogy 
Napetoff vezetésével a szervezet összeköttetés
ben volt agrárkommunista emigránsokkal.

Plng-pong
asztalok, készle
tek legolcsóbban 
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Nyíltan felelek erre a vádra. Én nem csinálhatok mást, 
mint amit 25 éven át csináltam. Exponált katolikus em
ber voltam és vagyok ma is. Nem tagadhatom meg ön
magamat. Én nem ismerek gyűlölködést. Nekem voltak 
a zsidók között is jóbardtaim, akik a legnagyobb önzet
lenséggel támogatták törekvéseimet.

Ezután Szilágyi Károly volt bizottsági tag 
szólalt föl. Dr. Bttránszky Gyula, tanúbizonysá
got kivan tenni mindazok mellett, amiket 
Ripka a jobboldali szélsőségekről mondott. 
A keresztény községi párt, amelynek szóló 
is tagja volt, a keresztény nemzeti gondolat 
jegyében alakult. (Közbe* zólás: „Ólmosbot- 
tal!“) Azonban nem sikerült e gondolatot, meg
valósítani, mert, a vezetők rossz munkatársa
kat választottak. Az elmúlt törvényhatóságban 
mindenkit lehurrogtak, aki nem erőszakkal és 
ólmosbottal akart argumentálni. Mi régibb ke
resztények voltunk, mint azok, akikéi a kon
junktúra sodort a közgyűlési terembe. Így bu
kott. meg például a lakáskérdés, amelyet nem 
szabad lett volna kiadni a kezünkből. Állítom, 
hogy igenis, azért nem hosszabbították meg a 
törvényhatóság autonómiáját, mert a többség 
nem respektálta a kisebbség jogát. A|í volt a 
jelszavuk, hogy meg kell szüntetni a törzs
főnöki rendszert. A keresztény községi párt 
azonban a 10 kerületi törzsfőnök helyett 
három törzsfőnököt ültetett fi főváros nyakába, 
tehát, még rosszabb helyzetet teremtett, mint 
azelőtt volt. Becsey Antal szerint elég volt 
a világnézleti fantazmagóriákból. A polgárság
nak csak egy világnézlete lehet: jólétet és 
(munkát teremteni e letarolt sivatagon. 
Hennyey Vilmos államtitkár szerint véget kell 
vetni a forradalmi alakulatoknak. Meg kell 
szüntetni a felekezeti- és osztályuralmat. Holz- 
schpach Nándor. Menyhért Ferenc. Schmidt- 
kunz Lajos és Relsinger Gyula felszólalása 
után a gyűlés elfogadta a programot.

— „A klinikát a bezárás veszedelme fenye
geti." (Levél a szerkesztőhöz.) Igen Tisztelt 
Szerkesztő (Jr! A napokban kimentem a Mária- 
utcai klinikára, hogy ott megvizsgáltassam ma
gamat. Az egyik rendelő előtt' egy gépírásos 
hirdetményre lettem figyelmes, amely az'ingye
nes rendelésre jelentkező betegeket fölhívja, 
hogy a klinika javára adakozzanak. A továb
biakban elmondja a hirdetmény, hogy anyagi 
eszközök hijján a klinika helyiségei 10 év óta 
nem voltak tatarozva, az idén már a szokásos 
nyári nagytakarítástól is el kellett tekinteni, 
az orvosok és ápolók számát állandóan csök
kenteni kell és a laboratóriumi szükségletek 
pótlásáról sem tudnak gondoskodni. Végül le
szögezi a hirdetmény, hopry — ha a betegek 
nem adakoznak a klinika javára —- a klinikát 
a bezárás veszedelme fenyegeti. — Nem aka
rom ecsetelni: micsoda kulturszégyen, hogy 
egyáltalán fölmerülhet a bezárás terve egy 
olyan intézménynél, amely a betegek gyógyi- 

’ fásán kívül a jövendő orvosnemzedék gyakor- 
11a.fi oktatását szolgálja. Csupán Meskő Zoltán 

minapi parlamenti beszédének egy mondatát 
idézem: „A kultusz-miniszter nem engedheti 
meg magának, hogy 110—115 egyetemi tanárt 
nevezzen ki." Mit gondol, t Szerkesztő Ur, nem 
okosabban tenné a kultuszminiszter ur, ha 
azzal a tekintélyes összeggel, amellyel a nagy
számú és fölösleges egyetemi tanárok kineve
zése jár, inkább a klinikák válságos anyagi 
helyzetén segítene? (Aláírás.)

— „Maga zsidéfejül" Eckhardt Ferencnének baja támadt 
a Lakáshivatallal. Elrekvirúltak a lakásából egy szobát 
és végrehajtót küldtek a nyakúra, hogy ez helyezze el n 
kijelölt uj bérlőt. Eckhnrdtné nagy izgalmában rátámndt 
a végrehajtóra:

— Maga zsidófejü! Annak a gazember bíróságnak 
könnyű parancsolni; gazember az a f.akrlshivaial!

Ebből aztán újabb baj keletkezőit, mert hivatalból ül
dözendő becsületsértés vétsége címén eljárás indult meg 
eltane és ezt az ügyet kedden tárgyalja a büntetőtörvény- 
széken Schadl Ernő dr. tanácsa.

— Nyilatkozat. Becses lapjukban a Lukachieh búré 
és közöttem folyamatban levő büntető ugybon megjelent 
közleményre vonatkozólag tisztelettel kérem, sziveskedje- 
nők az alábbi helyreigazító közleményt, a sajtótörvény 
szakaszai értelmében, közzétenni. A tényállás az. hogy 
Lukachieh báró ellen, többrendbeli ténykedése és maga 
tartása miatt a honvédelmi miniszter urnái följelentést 
lettem. A honvédelmi miniszter ur utasítására, báró 
Lukachieh ellenem büntető eljárást indított. Hatóság 
előtti rágalmazás elmén a budapesti kir. 'büntető járás- 
bíróság előtt állottam, nmely az összes vádak alól tel 
.lesen fölmentett. A büntetőtörvényszók, mint föllebho 
zési bíróság azon közbeszóló határozatot hozta, hogy n 
tábornoki bocsülotügyi választmányt a hnfáskörébo tar
tozó kntonal eljárás befejezésére fölkéri és n maga ré
széről a föllebbezési eljárást ennek befejezése utáu foly
tatja. Dr. Mis'tolc.zy Imre, Itlr. kamarás, ny. közös- 
pénzügyminiszteri oszlói ytanácsos,

— Vasárnap! szocialista népgyültaok. A szocláldc 
mokratn párt vasárnap a fővárosban három népgyülést 
tartott, amelyek napirendjén a várost választások és a 
községi politika kérdései szerepeltek. A gyűléseken 
Farkas István és Kélhlji Anna nemzetgyűlés! képviselők 
beszéltek a Wol ff-rezsim tarthatatlanságáról és a demo
kratikus városi közigazgatás szükségességéről,
- Egész Amerika lázong a jégcsokoládéért. Budape.-(«-n 

gyártja a Korona csokbládégyár. József t-28. Mindenütt 
kapható.

— Fejedelmi sarjak a nyílttéri rovatban. Mi 
lesz a tekintélyek tiszteletével, ha fejedelmi 
sarjak a lapok nyílttéri rovatában szedik le 
egymásról azt az évszázados patinát, amelyet 
a népek loyalitása rakott reájuk. Fülöp Józsiás 
szász-kóburg herceg és Cirill bolgár herceg, 
Ferdinánd volt bolgár fejedelem fia, heves 
nyílttéri támadásokat intéznek egymás ellen 
bécsi és prágai lapokban. A támadások hátteré
ben anyagi érdekek lappangónak. Fülöp Józsiás 
herceget nagybátyja, a szász-kóburg-gothai 
herceg megtette hitbizományának örökösévé. 
Ezt az örökséget akarja vitássá tenni Cirill 
herceg, hogy ö maga üljön be a hitbizományba. 
A harci eszközök megvúJugatásában egyik fél 
sem mutatkozik kényes ízlésűnek és ha egyebet 
nem is. de a nyílttéri frazeológiát elég jól 
eltanulták legk őz ön.séges óbb alattvalóiktól. 
Cirill herceg azzal vádolja Fülöp Józsiást. 
hogy puccsterveken töri a fejét, amire Fülöp 
Józsiás azt feleli, hogy Cirill herceg kölcsönök 
után mászkál és biztosítékul fölajánlotta — Fü
löp Józsiás hitbizományát. Biz, ez súlyos vád, 
amely csak azt bizonyítja, hogy a mai kor 
szelleme megfertőzte a hercegeket is, akik 
egy nehezen nyélbeüthető kölcsön sanszait- 
minden lelkifurdalás nélkül javítják meg egy 
inkorrektséggel, ügy látszik, a fejedelmi sar
jak lemondtak arról, hogy valaha még fejedel
mek legyenek. Mert nyílttéri harcban kapott 
sebekkel talán mégsem lehet beülni a trónusba. 
Eddig.legalább nem volt arra eset, hogy feje
delem büszkén mutatta volna a nyílttéri har
cokban kapott sebeket.

— Az Otthon-Kör Jókal-tinncpe. A Jókai centennárium 
programjának egyik legimpozánsabb fejezete volt az a 
fölemelő ünnepség, amelyen vasárnap délelőtt az Otthon- 
Kör hódolt Jókai Mór emlékének. Rákosi Jenő megnyitó- 
beszédében a magyar kultúrát egy óriási medencéhez ha
sonlította, amelyből kifelé folynak a patakok, keresztül
törve az erőszakosan megállapított határokon. Jókait az 
irót, újságírót és a művészt u művészetek összességével 
ünnepeljük, mert az irásmüvészet a teteje és összefogta 
lúsa minden művészetnek és ezért méltán borulunk le egy 
olyan alak előtt, aki a nyelv művészetében a világon az 
elsők közé emelkedett. Ezután Márkus Emília szavalta el 
Babits Mihálynak „A szépszemii öreg tovább mesél** 
cimii költeményét. Utána Hubay Jenő adta elő Bach 
.,Cavatiná"-ját. majd a híres ,,Cserebogár" csárdnjelene- 
tét. Hubay Jenő játékát Dionzl Oszkár kísérte zongorái}. 
Sziklay János cmlékboszédében Jókai müveinek tünemé
nyes hatását a költő lelki gazdagságával magyarázza 
meg, amelyben az egész nemzeti Géniusz talál kifejezésre. 
Regényeinek főalakjai nem emberi jellemek, hanem az 
emberi erények l.övetésreméltó példaképei. Jókai alkotásai 
mindig uj életre fogják hevíteni a magyar művelődés 
munkásainak szivét. Sándor Erzsi, az Operaház művész
nője, Márkus Dezső zongorakiséreto mellett húrom dalt 
énekelt, többek között Jókainak „Miliora" című költe
ményét, amelyet Tárnáit Alajos zenésitett meg. Bartos 
Gyula, a Nemzeti Színház tagja. Falu Tamás és Borosa 
Sándor alkalmi költeményét, Balassa Imre, az ismert Író 
és hirlapiró pedig Somlyó Zoltán versét szavalta el igen 
nagy hatással. Ifjabb Hegedűs Sándor gyermekkori em 
lékeivel kapcsolatban a Stáció-utcai sárga házról mesélt, 
ahol Jókai lakott. Jókainak Lóránd volt a kedvence, aki 
most, az ünnepély előtt Így jellemezte Jókait: Menj, 
menj és mond meg mindenkinek, hogy Jókai nem nid«. 
mint az ezeregyéjszaka meséinek csodálatos folytatása. 
Ezután Kürti József olvasta föl Jókainak „Töredelmos 
vallomás" című humoros novelláját, amelyben Jókai 
szórakozottságáról és fcledékenységéről tesz vallomást, do 
hozzáfűzi, hogy azokat hamar elfelejti, akik megbántot
ták, de akit szeret, arról sohasem feledkezik meg. Hoitsy 
Pál záróbeszédében Jókai legnagyobb érdemét abban latja, 
hogy olyan alakokat teremtett, akiket lelkesedéssel lehet 
követni, mert aki azok nyomdokain hatad. az a magassá 
gok tiszta levegőjében megy, nem pedig a bűnügyi regé
nyek törteiméiben, ahol az emberiség kivetettjeit állítják 
az olvasók elé.

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

— Közgazdász-estély. Az egyetem közgazdaságtudományi 
karának Széchenyi István bajtársi egyesülete, illetve 
ennek kispesti Bercsényi Miklós lörzse február 28-án esti 
a kisposti „Magyar Király" szálló termeiben közgazdii'z 
estélyt rendez.
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— Sokaknak föltűnt, hogy Dula ur, az é-k- 
szeresz gyilkosának adjutánsa, milyen különös 
védekezést produkált, ö ugyanis nem az ék- 
szearészt ölni ment föl Budáin, hanem azért, 
hogy a miniszterek ellen merényletet kövessen 
el. Dula most bizonyára csodálkozik, hogy 
mégis elítélték, s alvadt biró, aki egy merény
let szándékát nemcsak érdemnek, de még eny
hítő körülménynek se tudta be. Dula esetleg 
föl 19 van háborodva a zsidóbérenc biró ellen, 
de még inkább azok ellen, akiktől biztatást 
nyert a hazának robbanószerekkel való szaná
lása irányában, ö jóhiszeműen védekezett ugy, 
hogy nem gyilkolni, hanem merényleni készült 
— cselekedtem a hazáért, mondta Dula — 
s egész biztos, hogy nem ő találta ki, hogy a 
más val'lásut vagy más nézetűt orvul megölni 
dicsérendő és magyar cselekedet. Vannak, akik 
ezt vallják s akik a többi Dulákat is az ilyen 
érdemekből rájuk háramló immunitással 
biztatják cselekvésre s hogy u Dulák ezek
ben Játják-e eljövendő keresztény kormányzat 
embereit, akik majd nemzeti hősökké emelik 
ki őket a börtönből, az élesen jellemző nem
csak a Dulák közveszélyes ostobaságára, ha
nem a biztatók kereszténységére is. Dula egész 
jóhiszeműen hazaárnlónak ítélte Nagyatádit, 
mert neki lókiviteli engedélyt nem adott és 
meg van győződve, hogy ha ezt az ítéletét 
végrehajtja, akkor az igazi keresztény politiku
sok helyeslésétől' kisért jogos és hazafias cse
lekvést művel s hogy ezt a „mentalitást" csak
ugyan helyeslik azok a keresztények, ezt meg
erősítette Dula védője is, amidőn védencét a 
keresztény vezető körök bizalmasának aposz
trofálta. Azt hisszük, Csernoch prímás, aki 
szintén vezető keresztény, igen nagyot nézhe
tett, ha olvasott a Dula keresztény vezetőiről 
s mi, közrendű keresztények csak abban lel
hetünk megnyugvást, hogy a kereszténység 
irányelveit még sem Csilléry András és Budai 
Dezső, hanem Jézus Krisztus szabta meg.

— A kormánypárt bizottsága csütörtökön 
folytatja a választójogi javaslat tárgyalását. 
A kormány választójogi javaslata tudvalévőén 
egyetlenegy lépéssel megy tovább a titkos sza
vazás kiterjesztése terén, amennyiben ugy in
tézkedik, hogy a törvényhatósági városokon 
kívül titkos lesz a szavazás az ózdi, a dorogi, a 
tatabányai, salgótarjáni és a pilisvörösvári 
választókéi'illet ben is. A kormánypárt reakciós 
szárnya azonban tudni, sem akar a titkosan 
szavazó választókerületek szaporításáról és 
éppen ezért már a választójogi, bizottság pén
teki ülésén is tiltakoztok a választójogi javas
lóinak erről intézkedő 13. szakasza elten. Beszél
tünk ebben az ügyben Lukács Györggyel, az 
egységes párt egyik vezető tagjával, aki a kö
vetkezőket mondotta A Reggelnek:

— A titkosan szavazó kerületek csökkentésére iránjuló 
mozgalmat tehonn sem Oldom helyeselni. Nem szabad el
felejteni, hogy N pugateurópdban clképxelni sem tudják 
azt, hogy a mai időkben nyíltan is lehessen gyakorolni a 
szavazójogot. Ha tehát a választójogi rendeletén változ
tatás történik, ez mindenesetre csak a titkosság kitér- 
jesztésóre irányulhat, annál is inkább, mivel ez a kérdés 
szorosan összefügg a passzivitás ügyével. A polgári ellen
zék egy részének és a szociáldemokrata. pártnak passzi
vitása nagyon rossz hatást tesz a külföldön és igy minden
képen kívánatos volna olyan kompromisszum a választó
jog terén, amely lehetővé tenné, hogy a passzív ellenzék 
visszatérjen a parlamentbe. A kompromisszumos megoldás 
rlapja faién az lehetne, hogy a titkosságot kiterjesztenék 
a rendezett tanácsú városokra is, bdr kétségtelen, hogy 
a kormánypárt egy része sokalja m<'g a választójogi ja
vaslatnak iáevágó intézkedéseit is.

Rubinok Jstván. ti választójogi javaslat 
egyik előadója kijelentette A Reggel munka
társának, hogy a választójogi bizottság leg
közelebbi ülését csütörtök délelőtt 11 órára hív
ják össze.

— Ausztria én Németország kölcsönösen beszünteti az 
útlevelek láttamozásút. Berlinből jelenti .4 (léggel tudó
sítója: Illedl Itichard, Német Ausztria berlini követe ugy 
nyilatkozott egy itteni lap tudósitójának, hogy fjfrete- 
mann külügyminiszter nyilatkozata, amelyet a birodalmi 
gyűlésen az Ausztria és Németország közötti utlerélkény- 
szer megszüntetéséről tett, őt, a követet nem érte várat
lanul, mert már régebbon azon fáradozott, hogy az ut- 
bvélügybon könnyítéseket eszközöljön ki a két ország 
kormányánál. Az újítás — mondotta Riedl — azzal kez
dődött, hogy iuí Ausztriában leszállítottuk az útlevél
illetékeket a ugyanekkor a német állampolgároknak is 
biztosítottuk ezeket a kedvezményeket. Természetes, hogy 
a német állampolgároknak ezt a kedvezményt csak akkor 
adtuk meg. amikor a német kormánytól Ígéretet kaptunk 
arranézve, hogy Németország az osztrák állampolgároknak 
ugyanilyen kedvezményt ad. Most aztán a német külügyi 
hivatal magához ragadta a kezdeményezést. Tovább ment 
egy lépéssel s az osztrák és német állampolgárok nem
sokára minden korlátozás nélkül utazhatnak nz egyik 
országból a másikba.

cipők
33 (Múzeummal szemben) 

Előrehaladott idény xniajt nagy 

árleszállítás
brokátsQS^cim-, lakk-, antilop* és 

egyéb cipőkben 
Tekintse meg kirakatainkat!

Mi a véleménye Krecsányi Kálmánnak
Budapest volt deteKtivfőnökének a Leirer-gyüKosságról 

és a rendőrség nyomozásáról
(A Reggel tudósítójától,) Budán, a csöndes 

Atilla-utca együk házában lakik Krecsányi 
Kálmán nyugalmazott főkapilányhclyettes, Bu
dapest egykori hircs detektivf önöké, akinek 
nevéhez az elmúlt évtizedek legnevezetesebb 
bűnügyeinek kibogozása, fűződik. A Reggel ér
dekesnek tartotta megkérdezni Krecsányi Kál
mánt, hogyan látja ő ezt a rejtélyt, amelyet 
még sötétség föd, mint rekonstruálja a bűn
tényt, aki most kívül áll. a nyomozáson és csak 
a lapokból tudta meg, mi történt a Teréz- 
körut 6. számú házban. Krecsányi elmosolyo
dik. Lemondással int a. kezével:

— Szívesen felelnék A Reggel-neik, de igy tá
volból bizony nagyon nehéz egy ily bűntényt 
megvilágítani, objektív véleményt mondani. 
Az eset maga hallatlanul érdekes és izgató és 
higyjc el, fáj a szivem, hogy nem dolgozhatom 
benne. Ahogyan én látom, nem is könnyű nyo
mozás folyik benne, két hónap nagy idő, sokat 
takar és sokat ront a. nyomozó munkáján. A 
rendőrség emberei — ágén helyesen— igyekez
nek mindenekelőtt azt megállapitani, hogy

mit raboltak el.
Sajnos, részletesen nemigen nyilatkozliatom, 
mert a helyszínt nem láttam, a tanukkal nem 
beszéltem és nem ismerem azokat sem, akikhez 
esetleg a gyanú elér. Pedig ez sokat jelent, én 
annak idején, ha csak beszéltem valakivel, már 
beleláttam a leikébe, a veséjébe,

tudtam, hogy egyáltalában gyauusitható-e 
vagy nem.

Szerintem a KőrÖssl-féle vallomás a legértéke
sebb. A Zeneakadémiának ez a jegyszedője 
— föltéve, ha jól emlékszik — látta azt a szőke 
fiatalembert, aki Leirer Amáliát várta és aki
vel együtt távoztak a koncert vége előtt.

Egy volt magyar főhadnagy 
a fölbomló cseh kommunista párt diktátora 

Beteges orgiák a titkárság prágai helyiségében
Prága, február 22.

(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) 
A kommunista párt bomlása föltartóztathat- 
lanul folyik. Bubnik képviselő után most 
Warmbrunn német kommunista képviselő ki
lépett a pártból, mert szolidáris Bubnikkal. 
Nyílt levelet intézett a pártvezetőséghez, 
amelyben élesen bírálja annak működését. 
A levél szerint a párt vezetőség a legrosszabb 
elemekből áll. Ez a salak, — írja a levélben — 
olyan emberekből tevődik össze, akik közül 
egyesek a rendőrség számára spicliszolgálatot 
teljesítenek.,

A kommunista párt, briinni frakciója. szom
bat este gyűlést tartott és a bizalmiférfiak 
Bubnik mellett foglaltak állást. A határozat a 
többi közt a következőket mondja:

Visszaélve a kommunista internaoionálé 
tekintélyével, olyan egyének kerültek a 
pártban uralomra, akiknek a múltja, tér* 

vei, jelleme sötét.

A Los Angeles léghajó kénytelen volt 
a Bermuda-szigetek fölött megfordulni 

és Amerikába visszatérni
Newyork, február 22.

A Los Angeles-léghajó drótnélküli távirata 
közli, hogy a léghajó

a Bermuda-szigetek fölött nagy esőzések 
víztömegétől annyira megterhelődött, hogy 
nagymennyiségű ballasztot kellett ledobnia, 
inért különben a léghajó nem tudta volna 

magát a magasban tartani.
Mindazonáltal a személyzet és az utazóközön
ség meg van elégedve az utazással és meg van 
győződve arról, hogy a léghajó éjjel-nappal, 
meg rossz időben is, végezhet röpülést a tenger 
fölött.

Berlin, február 22.
(A Reggel tudósítójának tele fon jel énéé se.) A 

Los Angeles-léghajó Bermudában
nem tudott kikötni és kénytelen volt 40 
utasával és postaszállitmányával együtt 

visszafordulni.

Ezt a nyomot kell alaposan kutatni, azután 
fontos egészen megbízhatóan megállapitani 

a szerencsétlen leány erkölcsi életét.
Vájjon lehetséges volt-e, hogy egy uj ismerőst, 
aki tehát nem tartozott rendes baráti körébe,

nyomban fogadott
Erre is kell gondolni, annak dacára, hogy 

minden inkább amellett szól, hogy a tettet egy 
a viszonyokkal ismerős egyén követte el. No 
már most, nem tudom, kiterjedt-e a nyomozás 
a zárban maradt, illetve beletört kulcsra, — 
amint ezt olvastam Ez azért fotos, mert akkor 
meg lehet állapítani, vájjon a meggyilkolt kul
csa volt-e ez vagy nem s ha nem, volt-e máso
dik kulcsa a lakáshoz valakinek s ha igen, ki
nek, vagy megcsináltathatta-© a kulcsot valaki. 
A legtöbb hasonló bűnténynél a tettes netnipen 
zárja be maga után a lakást, mert az idővesz
teség s ő menekülni igyekszik. Ha igaz, hogy 
a kulcs a zárban volt, beletörve, ez azt jelenti, 
hogy a tettes teljesen nyugodt volt a tett elkö
vetésekor.

— Vizsgálni kell mindenekelőtt, van-e oly 
gyanúsított, akinek valamiképen akár lelki, 
akár anyagi érdeke volt Leirer Amália meg
gyilkolása. És meg kell állapítani, voht-e autó
taxi vagy kocsi a gyilkosság napján az ominó
zus ház előtt, vitt-e valakit el s ha igen, kit, 
mit,

mert föl kell tenni, hogy a rablott holmit 
nem a kezében vitte el a gyilkos.

Persze, sok más dolog is volna, de ismétlem, 
igy messziről beszélni nehéz. Örömmel látom a 
közönség belckapcsolódását a nyomozásba, igy 
ugyan sok fölösleges tip kerül a nyomozó ha
tóság kezébe, de lehet közte értékes is.

Bállá Ernő.

Személyes érdek, haszonlesés vezeti őket, 
az egyik sikkasztó, a másik sztrájktörő és

a döntő szót miudig a diktátor, Seidler, 
volt magyar főhadnagy mondja ki.

Ez a csoport a rendőrség szolgálatában áll. 
A gyűlésen résztvevő tömeg ezután a munkás
otthon elé vonult, megszállotta a kommunista 
„Rovnost'* szerkesztőségét és nyomdáját. Búr- 
rián főszerkesztőt, és egy másik Burriánt, a 
felelős szerkesztőt, aki egyszersmind nemzet
gyűlési képviselő, erőszakkal eltávolították és 
kidobták az utcára. A szerkesztőséget a szaka- 
dárok vették át, élükön Roncsik képviselővel, 
aki szintén kilép a pártból. A beérkező jelen
lések szerint a párt zömét alkotó kladnói mun
kásság szinten a vezetőség ellen foglal állást. 
A „Cseszke Szlovo" értesülése szerint a kom
munista párt titkárságában, Prágában

gyalázatos orgiák folytak,
beteges hajlamú emberek rendeztek összejőve’ 
teleket

— Amerika nyilvánosságra hozza a háború 
okait. Newyorkból jelentik: A szenátus el
fogadta Owen szenátor javaslatát, amely sze
rint utasítandó a kongresszus levéltára, hogy 
a háború okaira vonatkozó anyag pártatlan 
összeállításóhoz lásson hozzá.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ.
Autó*, motor-, kerékpáralkatréozek, pnoumatlu. 

Automobil és Pnenmatik nt. Budarcat, Jókal-tér 5. sz. 
Telefon: 36, 175-98.

Mérték után készítünk
Tiszta gyapjú női tavaszi

kabátot................................. 850.000 K-érí
Tiszta gyapjú férfi raglánt . 1,200.000 K-ért 
Tiszta gyapjú férfi öltönyt . 1,400.000 K-ért 

kényelmes részletfizetésre
erzsébetvárosi 
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Az építőipari érdekeltségek 
országos nagygyűlésen követelték a kormánytól 

az építkezés megindítását
Fenyő Miksai „A Smith által kimutatott többletnek, a 45 millió aranykoronának 

fénye: a pusztulás
(.4 Hegyei ludósltújdtúl.) .1 Magyar Épltöniettcrek 

Egyesületének kezdeményezcnén> vasárnap délután orszá
gos nagygyűlésre gyűltek össze az építőipari érdekeltsé
gek a régi képvlselöluiz tHiiúcskozútcruiében, hogy elő
terjesztést tegyenek n kormánynak a súlyos vúlsdgga’. 
kilsdö építőipar foglalko'tatdsl lehetőségéről és nz épit- 
ketés meginditdsdrót. A uéjtes nagygyűlésen a kormány 
részéről Petrichcvich-Horváth Emil báró államtitkár je
lent meg, n kcreskodelendigyi miu’.szicrt Vlrdgh .tudor 
helyettes államtitkár, .'• pénziig} miniszteri Jakab Lds-ló 
miniszteri tanácsos, a székesfőváros*  Hipka Ferenc kor
mánybiztos, a főpolgármestert Orczy Jenő tauúesuok 
képviselte, A kormány és a főváros képviselőit, valamint 
az egységes párt megbízásából jelenlevő Platthy György 
és Görgey István nemzet gyűlési képviselőket a gyűlés 
vezetősége meleg szavakkal üdvözölte, clmulnsztőtta azon
ban az üdvözlést az Országos Kossuth-pdrt képviseletében 
megjelent Rupert Retsö és a szociáldemokrata pártot 
képviselő Piklcr Uniti nemzetgyűlési képviselőkkel szem
ben, ami a gyűlés résztvevői között élénk visszatetszést 
keltett, Jlpdr Ignác műépítész elnöki megnyitója után 
Pctrichevh h-Horváth Emil báró biztosította a nagygyű
lést a korn'ny jóindulatáról. Utána Ripka kormánybi.’tos 
beszél t.

• ha a magyar énekesnőt wjra 
sxerz&dtetik
csak egyévi szerződéit kapott, amely szep
tember l-cii minden fölmondás nélkül lejár 
s ezentúl ötévi opciód, kötött ki a Slaats- 

<»pcr. ha a művésznő beválik.
Es ez a jövő hónapban- fog eldőlni. Azzal, 
persze, mindenesetre számoliil keli, hogy 
a többi tagok mór bojkotról is beszéltek, ha a 
sikertelen föllépik után Némeíh Mária prima
donna jellege és fizetése I önma rád. Jüzéri. na
gyon vrlészinü, hogy továbbra is szerződtetni 
lógják, do redukált föltételekkel.

További szerződtetése nem maradhat el. 
mert a kudarc ellenére is mégis csak ő a 

jövő reménysége.
A lelkendező réklumhirek, amelyek megint je- 
Irntkeznck, többel irtanak, mint hasznúinak. 
Németh Máriának. Különösen űrt az a két 
olaszországi levél, amelyet egy esti lap közölt, 
s amelyben a művésznő meglepő elragadtatás 
sál ir önmagáról és olaszországi mestereiről. 
Hiszen bizonyos, hogy sokat tanult Olasz
országban, azonban különös. hogy szenzációs uj 
fölfedezéseknek minőst olyan énektechnikai 
közhelyeket, amelyek l Pesten már előzőén, 
nagyszerűen alkalmazott. Ezzel az olasz extá- 
.’is.sal bizony lekü-.sinyli pesti tanulmányait, 
hedott, amit P> len tanúit, unnak ragyogtatá- 
sával kapott, szerződést Bécsbe. s meghívást 
Európa minden komolyabb színpadára. De hát 
ezt a .kis hűtlenséget nem szabad komolyan 
venni; a művésznők temperamentuma könnyen 
felejt. Viszont a pesti oktatás ik'itünő elégtétele, 
hogy, információn) szerint, most, az olaszországi 
tanulmányok után, a bécsi igazgatóság örülni 
fog, ha. Németh [Mária olyan hangbcH kondí
cióval tér vissza, ahogy a mull szczóiiban Bu
dapesten énekelt.

— Azt a félelmetes dermedtséget, amely ma 
a gazdasági életben uralkodik, csak az építke
zés megindulása tudja pezsgő életre váltani. 
Amidőn kormánybiztos lettem, programom 
első pontja volt, hogy négy esztendei terméket
lenség után végre megkezdődjék az épitömunka.

A főváros nehezen megszülető költségveté
sében 10 millió aranykorona vau biztosítva 

az építkezések és közmunkák céljaira.
A nehéz viszonyok ellenére a főváros mindent 
megtesz, hogy az építőipart jelenlegi katasz
trofális helyzetén áteegitee. A kormány támo
gatásával még a költségvetésben előirányzott 
összegen kívül is megkezdhetők lesznek az épít
kezések.

Búrczy István
emelkedett ezután szólásra:

— Amióta a világháború — ez a magyar 
nemzetnek 1000 év óta legvéresebb és legcélta
lanabb háborúja — végeiért, az ország lassan- 
lassan lábbadozik. De a lábbadozás nehezen 
megy, mert mindig újabb megpróbáltatások 
következnek. A szanálás — legalább átmeneti
leg — uj krízist idézett elő az ország szerveze
tében. Mindenkinek össze kell fogni, hogy 
gyógyszert találjunk a beteg gazdasági élet 
gyógyítására. Az építkezés megindítása volna 
a leghatásosabb gyógyszer, uj vérkeringést 
idézne elő az ország szervezetében. Olyan tör
vényekre és intézkedésekre van szükség, ame
lyek, előmozdítják a magánépitkezéseket, De 
meg kell kezdődnie — lehetőleg már az építési 
szezon megindulásával — a hivatalos építkezé
seknek is.

Egyesek úgy gondolkoznak, hogy manapság 
annyian mennek tönkre, annyian pusztul
nak el, hogy végül is elegendő lesz a lakó i. 

Ez a defetizmus politikája.
Budapest legnagyobb része nyomorult lakás
viszonyok között él; ha szigorú lakásvizsgála
tot tartanának, ezrével találnának olyan laká
sokat-, amelyek egészségi szempontból lakhatat
lanok. Gondoskodni kell róla, hogy amire a 
lakások fölszabadulnak, készen legyenek az 
újonnan épült lakások. Nagyobb összegű be
ruházásokat. kell eszközölni; a legjobb pénzügyi 
politika a jó gazdasági politika. A kormány 
kötelessége, hogy minél előbb lehetővé tegye az 
építkezések meginditását.

Bittner János iparkamara! alelnük a Kereskedelmi és 
Iparkamara üdvözlotót tolmácsolja. Kálmán László dr. az 
ópitőmesteri érclekeltsésr ügyésze, a sűrűn váltakozó ren 
•letett kezelés helyett a laftdsrendelkesésl jog törvény 
hozást biztosítását sürgeti. Pintér Oszkár, az Épitőmoste 
rek Egyesületének alclnöke, hangsúlyozta, hogy a hivata
lok által lefoglalva tartptt lakásokat vissza kell adui 
eredeti hivatásuknak. A niagánépitkczéseknek állami tá
mogatásra van szükségük. Az illetékesek szerint a sza
nálást program szépen halad (viharos derültség), a nép-

MOLNÁR EDE
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Budapest 5 V, Kammernww KáiW-u, 2 
beérkeztek a legjobb selyem- és szövet

különlegességek

Crépe m Ghine 125.000 K-ÍÓI
Eolln és Rinsz 

fgyapjúszövetek divat- 
nekbeu 140 cia, szeioa 210.000 k

foszforeszkálása."
szövetségi főbiztos kimutatása szerint fölösleg is vau, 
adják ezt az ópitki'-.és céljaira. Parkos Elek, a Baross 
Szövetség igazgatója a kincstári haszonrészesedésnek épí
tésre való fölhasználását, valamint az újonnan építendő 
házak haszonrészesedés alól való mentcsitósét kívánja. 
Lukács József, u Drnscho-tcglag.vá • vezérigazgatója, az 
ópitőanyaglcruiclők csatlakozását ,i-,lenti be; a kormány
tól n téglagyáraknak minden józan ész ellenére olrekvirált 
munkásházainak visszaadását kéri. Fenyő Miksa a követ-
kező szónok:

. in un <g<»-c3■ ■  — ' —

Éber AntaR vagy Márkus Jenöl JOUt 
a BeráHs pártok Budapest polgármesterének 

Kíkeí az tag a ?
(A Heggel tudósítójától.) Április utolsó nap

jaiban zajlanak le majd a városi választások, 
amelyeknek rendkívüli politikai jelentőségét 
fölösiegx's magyarázni. Az igazi agitáció még 
nem indult meg, bár u különböző pártáilúsii 
kerületi körökben, kaszinókban és egyesületek
ben estéröl-cstére gyűléseket, megbeszéléseket 
tartanak. A választások mór ma előrelátható 
eredménye, hogy a IVolff—Csilléry—Gömbös— 
Fricdrich-cgyesülés törpe minoritásban kerül 
vissza a városházára. A választói névjegyzék 
legel fogú lati anabb átvizsgálása. r közigazga
tási kerületek hangulata után itélvo

a demokrata biok hozza be p legtöbb man
dátumot,

tehát a nemzeti demokrata párt és a szocialis
ták választási szövetsége, amelyhez a Kossuth- 
párt is csatlakozott. A demokraták és a szocia
listák már a. jelöltjeik számarányában is meg
állapodtak és A Reggel értesülése szerint, a 
szocialisták, bölcs előrelátással, meglepően le
fokozták az igényeiket. A legpesszimisztiku
sabb választási horoszkóp szerint a főváros 
uj I örvényhatóságában

a demokraták és szocialisták 50—55%-kaI. 
.Wolffék 20—25%-kaI lesznek képviselve.

Németh Mária 
márciusban lép fföl a bécsi operában

Bécsi kollegái bojkotröl bőszéinek

Oécs. február 22.
< I Heggel bécsi tudósit óját ól.) Németit Mária bécsi 

sikertelensége még most is élénken foglnikozt sl ja >< 
színházi köröket. Nemrégiben .1 Heggel bécsi tudósítója 
néhány illetékes forrásból sztlrmuzó interjút közölt, nm<*-  
lyek teljes objektivitással világították meg

» művésznő bécsi sikertelen bemutatkozásé mik okét és 
titkait.

Ez objektív megállópiíások utáu, most, hogy n mür.'stnő 
Budapesten újból föl fog lépni, íi sajtóban megint kava
rognak körülötte a legellentétesebb hírek. .4 Heggel 
tudósítója ismét illetékes helyre, fordult, hogy objektív 
képet adjunk Németh Mária várható uj korstakdről. A 
megjár zenei élet egyik kiválóságát kérdeztük meg, 
aki most Becsben él és ngy a budapesti, mint a bécsi 
zenei élet eseményei felől teljesen tájékozott.

-- Amit legutóbb A Reggel közölt Németh í 
Máriáról — mondotta informátorunk —, min
denben megfelel a, valóságnak. Csak egy ki« 
tévedést kell helyre Igazi tani. Ugyanis <i. mű
vésznőn nem torokmandulaopcrációi hajlottak 
cégre. A.z operációnak a torokhoz és a hang
hoz. 'semmi közo sem volt. Egy szó sem igaz 
abból, mintha ezt a műtétet, hangja megsíny
lette volna. Az igaz azonban,, hogy a bécsi föl
lépés meglepte azokat, akik tanúi voltak buda
pesti sikereinek. Akik a matt év februárjában 
a Slaatsopcr szinpudán megtartott próbaének
lési hallották, azokat is meglepte a művésznő 
hangjának hátrányos alakulása, lükkor maga 
Schalk is, aki Németh Mária bécsi éncktanul- 
máuyadt irányította, sajnálattal állapította 
meg. hogy azok az ének mestereik, akiket ő 
ajánlott, rossz hatással voltak, a művésznőre, 
kizökkentették technikájából. Nem igaz azon
ban, hogy Németh Mária bécsi szerződését föl
bontotta volna, az igazgatóság. Különben is

A FORD-TWERAUTÖ A EEGGAZDASÁGOSABR!
Ara karosszériával, forgalmi adólva 03 és S4I mlfilé Bcoroeia 

A FOKD-gyArak tiutorizált képviselője:

HALTENBERGER
Budapest VI, NagymeiS utca W Tetetni ©C-HS

—• Smit-h főbiztos — úgymond — örömmel és 
kezét dörzsölve jelenti, hogy 45 millió arany
koronával több jövedelem folyt be, mint 
amennyi a költségvetésben szerepelt.

Ennek a Smith által kimutatott többletuek, 
a 45 millió aranykoronának a fénye: a 

pusztulásnak foszforeszkálása.
Ezt a többletet, amely a polgárok kiizzadt adó- 
fllttérelből jött létre, vissza kell adni a magán
gazdaságoknak beruházások utján, ha azt néni 
akarjuk, hogy folytatódjon ez a balkaulzáló- 
dúsi folyamat és bekövetkezzék a végleges 
pusztulás.

Székács Imre az Omke szolidaritását tolmácsolja, Cha- 
lupka Károly, a győri ipaitestiilet elnöke, a vidéki ipar 
szomorú helyzeté,Cl beszél, László Jenő n Magánmérnökök 
Országos Szövetségónok uovében szólal föl. Végül (Vihart 
Ferenc, a, nagygyűlés jegyzője, beterjesztette a nagy
gyűlés határozati javaslatát.

a fönmaradó 25% pedig megoszlik Ripkáék 
és a szabadelvűek között.

A kinevezett törvényhatósági bizottsági lú
gok jórésze a Wolffék táborát erősiti, de kö
zöttük is vanak számosán, akik a liberálisok
kal rokonszenveznek. Annyi kétségtelon, hogy 
az uj, májusi többség, a szabadelvű irányza
tot, reprezentálja a városházán és egységesen, 
dilit, jelöltet a polgármesteri állásra. Az ed
digi megbeszélések szerint minden jel arra 
vall', hogy

Éber Antal vagy Márkus Jenő
tesz Budapest u) polgármestere. Tudvalevő, 
hogy az uj főrendiházi törvény szerint a fő
város közgyűlése négy tagot küld be a. fő
rendiházba. Ezek kijelölése természeteden csak 
közös megegyezéssel történhetik. Minden való
szerűség szerint a keresztény községi párt 
Joanovicli Pál ny. államtitkárt és dr. Kozma 
Jenő ügyvédet, néhai Kozma Sándor főügyész 
Hát jelöli e mAIIóságra, a nemzeti demokratu- 
szocteJista szövetség dr. Be.dö Mór ügyvédet és 
Éber Antalt vagy Márkus Jenőt, aszerint, me
lyik személyében állapodnak meg a polgár
mesterségre.
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Máéra
közglazdasag

Jegyzetek Krausz Simon tőzsde
klub! beszédéhez

(A fleg(jel munkatársától.) A Tőzsdeklub év
záró lakomáján, összekerültek az ország gazda
ságú életének legkiválóbb ja i. Az ünnepi beszé
det Krausz Simon mondotta. Beszéde kiemel
kedő gondolata az volt, hogy a inai helyzet a 
tőkehiány miatt állott be, a tőkehiánynak leg
főbb oka pedig az, hogy a tőkét elvették tőlünk. 
A lefolyt években rengeteg adót vetettek ki a 
közönségre és ezeket az adókat

„látszólagos jövedelmekből, tényleges vesz
teségekből és valójában vagyónókból szed- 

ték el".
Egyszer a politika, másszor a gyávaság dik
tálta, hogy a pillanatnak élve, azokhoz az esz
közökhöz nyúljanak a melyek a legkönnyebben 
elérhetők és amiben sem a politika, sem az 
ordítok tömege nem képezett akadályt. Orvos
nak, ügyvédnek, mérnöknek, vállalkozónak, 
kisiparosnak, gazdának egyformán elszedték 
az üzemi tőkéjét, amelyet kölcsön utján igyek
szünk most nagy lótás-fniássál visszaszerezni. 
Elszedték azoknak a nagyoknak is a látszóla
gos vagyonát, akiknek a középosztály átlagánál 
több vagyonuk, de százszorta nagyobb a fele
lősségük, a terhük, és a termelés szolgáin Iában 
való kötelezettségük. Még nagyobb Inin, hogy 
a terhek viselésének enyhítéséről soha senki 
nem gondoskodott. Csak a hazaáru lóknak, aki1, 
minden időben, minden tilalom ellenére mer
tek aranyat gyűjteni, uzsorásoknak, akik El
készültek egy onszúgos tönkre, névtelen sike
reknek, közveti tőimé k, e-empészeknek növekc- 
det meg a vagyonuk, gyűlöletet és bosszú 
vágyat ébresztve a nagy tömegbe:). E gyűlölet 
és bosszúvágy ma már az egész úgynevezett 
gazdasági osztály ellen irányul. Ezt mind nem 
'mondotta el Krausz Simon, csak egyet jelzett:

szüntessék meg a látszat-jövedelmek igény
bevételét!

Nem beszélt arról se, hogy a budget rendbe
hozatala ugyanezen eszközökkel történt. Nem 
a jövedelmek fölhasználása alján: a kiadások 
és a bevételek sorában nem aiok a bevételek 
szerepelnek, amelyeket a jövedelem, szolgáltat, 
de lényegiben vagyonelvételek, Vájjon sok 
olyan vállalat van-e, amely egy vagy két esz
tendeig mérleget ne tudna produkálni, ha a 
bevételek közé soi'ozza az eladott üzleti beren
dezés és fölszerelés vételárát? Valamikor régen 
hallottuk azt a mondást, hogy fontos a könyv
vitel, de fontosabb az üzlet.

Fontos a budget is, de tv g fontosabb ;.... 
élet!

Krausz Simon arról is szólott, hogy Magyar 
ország föltétlenül jó arra, amire kötelezettsé
get vállal, hogy a magyar mezugazdasag va
gyonban van olyan gazdag, mint bármelyik 
hitelezője, miért nem kap hát kölcsönt? Krausz 
Simon szerint igy jártunk Ausztriával is év
tizedeken keresztül. Ö volt a pénzes és mi vol
tunk a gazdagok. A világháborúban beigazoló
dott, hogy fontosabb az élet, mint a formulák. 
S ci pénzes, szegény rokon hozzánk fordult, 
hogy segít síink rajta. Éppen Klcbclsberg Kunó 
mondja most, hogy

elég volt a dilettantizmusból!
Az Operára mondja. Arra a Wlassics Gyu

lára, aki nehéz időkben sok szépet is teremteti, 
sőt hogy nem mindig igen stílusos formában, 
de még a pénzt elő tudta keríteni. Állami fel
adatokat sózott sokszor a közönség nyakúba. 
De minden buzgalom megtört azon az ostoba 
tételen, hogy a, kiadások csökkentésével kell 
enyhíteni a deficitet. Hányszor láttuk, hogy 
éppen a kiadásoknak növelésével, inveszticio/i- 
kal, príma, kiszolgálással, príma termeléssel 
megszűnik a deficit. Erről vajmi nehéz beszelni 
a máról-holnapra dolgozó kisemberek mai vi
lágában. Do a mondatot megjegyeztük ma
gunknak: , ,, u

— Klcbolsbcrg Kunó mondja, hogy eleg volt 
a dilettantizmusból! .

A mezőgazdasági hitel körül nem latjuk se
hol azokat a nagy intézeteket és azokat a vi- 
Jágjárt gazdasági kiválóságainkat, akik 20 ev

óta egy nívón állanak a világ legnagyobb 
pénzügyi tényezőivel. Megszokták hangjukat, 
értik a normáikat. Hol vannak ezek?

Bethlen István, aki annyi vesződséggel és 
tehetséggel, de valahogy elvakultan s a meg
levő valóságos gazdasági tényezőktől elszige
telve rójja a neki se mindig kellemes utakac, 
váljék önérzetessé annak a hatalmas gazdag
ságnak tudatában, amely mögöttünk áll. Félre
értések elkerülése végett gazdagság alatt, ért
vén azt, hogy ha az országnak súlyos terhei és 
adósságai vannak is

a magángazdaságban, az ezer hold ezer
fontos tartozására éppen olyan príma és 
jó, mint Rothschild a maga milliárdos en- 

gagementjaira.
Ezt clhomályosittatni, az általános kérdések
kel Összekevertetni bűn.

És kik a pénzügyi követeink?
Hol vannak az évtizedes tradícióban és 
munkában megedzett hivatásos követeink?

Van Magyarországon olyan földbirtok, ame
lyik 30—40.000 holdat tesz ki és tehermentes. 
Lótnák-futnak, segélyért kiabálnak és állami 
akciókat követelnek, akik ennek a 30—-40.000 
holdnak kölcsönt szerezni kívánnak. A pénz
adás éppen olyan üzlet, mint a pénzvétel. A 
pénzvevö, aki riadtan segélyt keres, drágítja a 
föltételeket. Aki drágítja a föltételeket, rossz 
közvetítő, de aki alkuszik, annak nagyobb a 
hitele. Egy tanulságot föltétlenül levonhatunk, 
amíg csak egyesek végzik személyes, hatalmas 
propagandájukat, amelynek elszigetelten meg
vannak ugyan a maga nagy sikerei, (lásd 
Weisz Fülöp, Beck Gyula, Krausz Simon, Ke
reskedelmi Bank, B imamura nyi, stb.), de a 
nagy szócső, amellyel a világpiacra vessük 
mondanivalónkat, hiányzik, a. éözsde néma 
vagy ha néha-néha megszólal, hamis hangokat 
ad. s a világpiac nem érti szavunkat. És igaza 
volt Bethlennek a nagy kölcsön előtti időben, 
hogy magunk mutassunk bizalmat magunkhoz, 
hogy a. világ higyjen bennünk. Ne. becsüljük 
alá a tőzsde hangulatúi! A müveit. Nyugat jó 
tőzsdékben a magunk erősbödését látva, gyor
sabban fog csatlakozni hiteléletünk alapos, 
na gya rá nyu k lépd é.- éhez.

>< A vasárnapi magánforgalomban még min
dig « kon t remin fedező vásárlásai domináltak 
és bár a födözctleu eladások az elmúlt hetek
ben nagyon szűk keretek között mozogtak, a 
teljes áruhiány miatt magasabb árfolyamok 
kerültek fölszinre. Erősen keresték a Cukrot, 
Magyar Hitelt é> a Salgót, de eladó alig jelent
kezett. A hangulat általában bizakodónak mu
tatkozott és a spekuláció a jövő hétre maga- 
uabl) árfolyamokat vár, anélkül azonban, hogy 
egy tartós és lényeges irányzat javulásban 
biznéik.

X A Jegybank uj főtanácsosai. A Magyar 
Nemzeti Bankban Walder Gyula és Ullmann 
Adolf báró halálával két főtanácsosi állás üre
sedett meg, amelyekre, tudvalévőén az alap
szabályoknak megfelelően két póttagot, hívtak 
be. A Jegybank legközelebbi közgyűlése, 
amelyet júniusban fognak megtartani, válasz
tás utján tölti majd be a. két főtanácsosi ál
lást. Híre jár, hogy a bei uj főtanácsos a Hi
telbank, illetve az Első Hazai megválasztandó 
vezérigazgatója lesz, mert ezek a vezető in
tézetek igényt tartanak a főtanácsosi állá
sokra. Ennek megelőzésére közgazdasági kö
rökben mozgalom iminit meg, amelynek az 
a célja, hogy a Jegybank főtanácsosi, állásai 
ne majorátus gyanánt szálljanak bankvezérről 
bankvezérre, hanem személyileg is minden
képen arra való férfiakkal töltsék be a főta
nács Megüresedett helyeit.

X A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Igazgatósága 
Woiss Fülön elnöklete alatt megállapította, liogy az 1924. 
üzletóv 17.170,981. 1S1.67 korona tiszta nyereséggel zárult. 
Az igazgatóság az összehívandó 82. évi közgyűlésnek in
dítványozni .fogja, hogy az 1924-ro az előző óví 8000.— 
korona osztalékkal szemben részvényenként oo.oan.— ko
rona osztulók fizettessék.

Benzin 7000 korona 
Garazsirozás 700.000 kor.

Székely-garázsban
Olcsó VIII, Práter-utca 44/b szám alatt
fuvarok Telefon: József 54-08

^értéktárgyakért pénzetöleget 
legolcsóbban közvotit Él.sserfirtékesHií ás slBiegaxff. 
VI. kcrOlat, Gy&r-Mtca 1, ssám. — Tolefon 83—97

Az uj olcsó vámtarifa lehetővé teszi Önnek 
az oszírék Aruk előnyös behozatalát

(Tavaszi vásár 1925 március 8-14-ig)
Egy választék 16 ktllfökl! állam gyártmányaiban

* 
120,000 bevásárló közül 70 államból 

2&.G00 küülölitlí 
jelentős ármérséklés az osztrák vasutakon

&
Határátlépés 15.000 o. K°ás (0.25 dollár) ulle- 
vélvf zurabélyeg előzetes megváltása ellenében

Fölvilágcsitást nyújt a

Wiener Plesse A.-G.
Wien V??.

és a tiiztelotbeli képviseletek Budapesten; 
Ausztriai követség. V, Akadémia-utca 17 
Schenker & Co.. V. Nádor-utca 26 
László Gy. A.. V, Vilmos császár-ut. 12 
éíogy. Kir. Államvasutak Hivatalos Menetjegyirodája, 

V. Vigadó
Angol-Magyar Br.uk RT fiókja, I. Gellért-tér 1 
Angol-Magyar Bank RT fiókja, VII. Erzsébet-körut 48-45

BrlIHAnsolkat, gyöngyöket 
és régi ezüsttárgyakat Qn'nmrloiDr ®cn® Kéroly-kSrut 28. tz. (Köz- 
teljcsérb'kben vásárol UulliHuluiul ponti városház főkapunál)
r« tiuj rjwieLr.'r.'rr.ii7-...« ■■rnamuKnani'vui—n u,.i. tv'wstbbmmvw

pymwF mski.cs
oki. gépészmérnök, autóspccialista _

SOFFÓRm KÓLÁJA
az ö kizárólagos oklatiisóval és személyes vezetése mel
lett. Fölvételi iroda: Erzsóbet-körut 28. szátn, I. cm. 16. 
Telefon: József 116—79. Kiképzés saját luxusautókun 
műbelygyakorlattul. Olcsó csoporttanfolyani március 
10-ig jelentkezők részére. SCO.OOU korona tandíjjal, mely 
részletekben is űzethető. — M a g A n k i k é p z é s is

— iib ii i i in—) i j s’.wmwiTaT. iji'sweamua

Magyar Agrár- és Járadék bank Rt. 
vet&raago»sxtálya

Budapest, V, Nádor-utca 16. — Telefon: 72—81 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz a legmagasabb uap! áron íőhere- és lucernamngot 
és egyéb íjatdatár.i magvnket 

Mintázott ajánlatokat kór

iiiri8irTirT'-;nnwrnrir^ 
jtoOOfgra 

művészi fc&nyvfoQéészete
Vállalja egyes és egész könyvtárak beköté

sét a legizlésesebb kivitelben

Régi posta-utca 7-9, sz. alatt

FRACK ÉS SMOKING 
kBIcsBnzSs, eladás. NE’JMANW ÉS FOROACS CQ 

szabóUzlet, Dohány-utca O<j
„PYRAMiS"

MAOYAR FOLDBIRTOKOSOX ÉS FOLDBERLŐK 
KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTARSASASA

BUDAPEST, VI. KERÜLET, TERÉZ-KÖRUT 26,T). SZ.

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

S Z A KO R VOSI v«r-«>nemlb'twk réuéraSSB^rmimMMii ■■■■himiiim ez0,t s*lvar1mi oltáí

Rendelés egész uap. Rákóczi ul 92.1, cm, J4 K.ökussal szemben

Br.uk
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Paul Géraldy megírta A Reggel-nek 
fölfogását a ma színpadáról

Nyilatkozik a szerelemről, amiért
Páris, február 20.

(A Reggel párisi munkatársától.) Paul 
(iéraldy 'költő. írjon bár verset, regényt vagy 
színdarabot. bármilyen műfajt, mindig1 költő 
marad. Költő, akinek egyetlen nagy 
problémája:

a szerelem.
Géraldy a szerelem .költője. Finom és liabk- 
szavn iró, aki az élet legaprólékosabb dolgait 
figyeli meg1: egy gesztust, egy köszönést, egy 
tekintetet, amelyet mások meg sem. látnak, 
vagy pedig közömbösen elsiklanttk .mellette. 
Géraldy kibányássza a lélek flnomságána'k leg
kisebb és legjelentéktelenebb árnyalatait. Nin
csenek történetei, eseményei, de nem is a. cse
lekvés fontos nála, hanem a kifejezés finom
sága. Nem termékeny iró. Munkáit az ujjúin
kon megszámlálhatjuk. Eddigi müveiből két 
Géraldyt ismertünk meg: a pesszimista és az 
optimista költőt. Az első csoportba tartoznak 
a ,,2’oi et Moi" (Te meg Én) gyönyörű versei, 
amelyek már klasszikusokká leitek Francia
országban, a „Les Petites Arnes'1 (A Kis Lelkek) 
első verskötete és végül a „Les -Noees d’Argent“ 
(Ezüst lakodalom), amelyet, most játszanak a 
Vigbcn. E szét) és szomorít dráma forduló
pont az

alig 30 éves költő
életében. Uj periódusának első darabja a „Les 
yrands yarfons" (X nagy gyermekek), ez a vég
lelett finom egyfölyonásos, amely a „Les Noees 
d’Argenl** pandautjának készült. Ezután követ
kezik az „Aimcr" (Szeretni). Végül a „Prclude**, 
egy kis regény, ahol a költő még küzd a régi 
énjével, de- végül is legyőzi önmagát. Géraldy 
beérkezett költő. Nemcsak hazájában, de az 
egész világon ismerik és szeretik. És vala
hogyan, lm furcsán is hangzik. Géraldy telje
sen árva az ő költészetével. Nincsenek követői. 
A modern irógeneráeió pedig, amely á „Nou- 
jvelle Revue Franca ise“ körül gyülekezik.

nem vesz tudomást róla.

Párisnak egyik előkelő negyedében, az Inva
lidusok mellett lakik Géraldy. A ház egyszerű, 
polgárias, csöndes (a párisi házak ugv hason
lítanak egymáshoz). A házmester páholyából 
kiszól: harmadik emelet, balra. Sötét szűk 
lépcsőhöz. Egy aranyosfíirtii gyermek, a költő 
fia, nyit ajtót. „A papa dolgozik, foglaljon he
lyet a szalonban.** Kis, linóm ás stílusos búto
rokat, halkszinü tapétát vártam a „Tói et Moi“ 
költőjétől. Helyette nagy barátságtalan termet, 
különféle korú, színű és stílusú bútorokat talál
tam. A Jköltő íróasztalára hajolva dolgozik. 
Cvik’kerje alatt finom, ideges szempár vibrál. 
Haja szőke, vonásai finomak, az egész benyo
más kissé nőies.

Zavart és félénknek látszik,
Hangja kellemes. Énekelve beszél. — Sajná

lom, nagyon sajnálom, hogy nem mehetek le 
Budapestre. Annyi jót hallottam az ottani elő
adásról. Annyi dolgom van. Vasárnap olvasom 
föl a C'omoedié Francaíse-ban legújabb darabo
mat. De feleségemnek, aki ma utazik el Buda
pestre, hogy az Operában vendégszerepeljen, 
(ez az utazás a sztrájk miatt elmaradt), nagyon 
a 'lelkem kötöttem, hogy nézze meg darabjai
mat. hogy bőven be tudjon számolni róluk. 
Majd a fordításról kérdez ki: ez a leglényege
sebb és legnehezebb munka. Most jeleni meg 
a „Tói et Moi“ magyar kiadásban. Látom, 
■Magyarországon ismernek és szeretnek...

— Szabad legújabb munkájáról érdeklődni?
— IJj darabom a szerelemről szól. Igen, ez a 

probléma érdekéi a legjobban (egészen föl
kerülve dcklamál). Keresem, kutatom a szerel
met. Az igazit, a nagyol, az egyetlent. Azt hi
szem, ezt; találtam meg ebben a darabomban.

Megtaláltam a szerelmet, amely nemcsak 
barátság és nemcsak szexualitás — több 

annál.
Ez a darabom pályám uj fordulóját jelenti!

— Miért a C'onioedie I*raneaise-bun, a tradí
ciók templomában mutatja be darabjait, ame
lyek telve vannak a mai élet nagy problé- 
máival?

Géraldy sokáig váratott a felelettel:
— Igaza van. Én is gondolkodtam már erről.

élni és amiről írni egyedül érdemes 
Megvallhatoin magának, azért adom Moliére 
házának a darabjaimat, mert ott etZ.V o/j/oh 
színésznő van, akihez foghatót egész Francia
országban nem lehet még találni. Mmc Pierat 
a legnagyobb színésznője a mai színpadnak és 
úgyszólván a darabjaim kreálására született. 
Csupán ezért mutattatom be a darabomat a 
Conmedie Francaisc-ban.

Szünet. — Azután elgondolkozva beszel, 
inkább magának:

— Nem akarom, hogy a. Comocdic Francaise 
fölujitsa a „Les Noees d’Argent". Nagyon szó
rnom és fiatal voltam, amikor ezt a darabomat 
megírtam; ma ez az írásom áll talán a legtávo
labb tőlem.

Pesszimista és sötét, a művészet pedig ueu 
lehet pesszimista. Az élet elég szomorú, a 
költőnek pedig nem lehet és nem szabad 
még sötétebbre festeni, liánéin a szépet kell 
adnia. Kerülni a csúnyaságot, a gyöfrést; 

a művészet célja bemutatni a szépet!
— Nálunk Budapesten éppen a darab halk 

szomorúsága tetszett a legjobban.
— Lehet. Mert a magyar másfajta, mint a 

francia. Hogy enyhítsem a „Les Noees 
d’Argenl" pesszimizmusát, megkértem a ki
adót. aki a darabot kinyomatja, hogy ugyan
abban a kötetben adja ki a „Les Grands 
Garcon“-t is. Ezt kikötöttem magamnak és tel
jesen ingyen adtam oda ezt a darabomat.

— Nem ír regényt?
— Nem. A színpad kifejezőbb, mint a holt 

kön~ ■. .Jobban érvényesülnek az elmondottuk, 
szup. ssbivebb erejűek. Engem csak a színpad 
érdekel, /legényé nem írok többó soha. A „Pré- 
lude,t is csupán próbálkozás volt. A szinház az 
egyetlen...

—- És a versek?
— Igen és a versek. Állandóan írok verseket. 

Van egy-két uj költeményem. A versekhez 
sohasem leszek hűtlen. De valahogy a nagy 
probléma mégis csak a színházé. Ezzel foglalko
zom állandóan.

— Nem Írná meg A Reggelnek Géraldy 
fölfogását a színpadról?

Ez bennünket annyira érdekelne.
És már le is ült az Íróasztalához, hogy meg

írja a cikket. Reám csak a fordítás munkája 
várt.
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— Szerintem a szinház éppen ugy, mint 
minden más műfaj, az egyéneknek egymás- 
közötti viszonyával foglalkozik. És így első
sorban a nő és a. férfi, viszonyával. Nem is 
lehet azon, csodálkozni, hogy a nő és a férfi 
egymáshoz való kapcsolata a legfontosabb, 
a mai szinházlrodalomban legfontosabb pro
blémája. Minden kultúrának lényege, sőt él
tető eleme az a koncepció, amelyet a nő és a 
férfi viszonyáról alkot magának. Ha azok, a 
darabok, amelyeket, szerelmi drámáknak ne
veznek, untatnak bennünket, ez csupán azért 
van, WlRon egy és ugyanazon dolgot 
ismétlik. Az örök ismétlésekbe már belefá
radtunk. Ez azonban nem azt mutatja, hogy 
a közönséget nem érdekli a szerelem problé
mája, ellenkezőleg, a szerelem mindig a leg
aktuálisabb téma volt és marad is. Hanem 
valami újat, jobban mondva, újabbat akar.

— Nem hiszem, hogy a. darabok szerkezeté
ben és alapjában lényeges változások lehet
nek. Az „Aéhalie", „MisanthropiA és a „Jen 
de lamour et du hasard" vázai ma sem el
avultak. Véleményem szerint nem szükséges 
a szinház építkezésének megváltoztatásai A 
mozgóképszínház lassankOnt megtisztítja a 
színpadot a haszontalan és alkalmatlan vi
zuális elemektől, amelyek eddig gátolták. A 
film föladata a városok, tömegek és a tájai, 
bemutatása. A színházi rendezők törekvése 
az utóbbi években, hogy a színpadi kiállítást 
újjáalakítsák, csupán azt eredményezte, hogy 
azt leegyszerűsítették. A túlzó szinpompát és 
a hamis realizmust kiküszöbölték és vissza
adták a színpadot a. színésznek. A szinház 
mindig visszatér régi és elengedhetetlen ele
meihez: a deszkákhoz, a vászonfüggönyük
höz és néhány összeragasztott, és festett disz- 
lathez. Talán a világítást lehet majd tökéle
tesíteni, de hál ez sem nagy fontosságú. A 
színháznál csupán két elem lényeges Os egye
dül fontos: a szöveg és a színész.

— A közeljövőben remélni lehet egy olyan 
színházat, amely egyesíti és összeegyezteti az 
emberi szellem kél alapvető tendenciáját: az 
igazságot, és a nagyságot. Szükségünk van. 
szépségre, liraiságra, fölemelkedésre. Más
részt a. realista élet, amelyet mi folytatunk, 
pontossághoz szoktatott. Csak az életet sze
rethetjük, De amíg elődeink magáé, az eletet 
szerették, addig ml az életet a költészetért 
szeretjük...

Egészen föllángolt Paul Géraldy az írás 
alatt és félóra múlva mosolyogva adta át a 
cikket.

-y- Kérem — mondotta —, A Reggel számára, 
azért a megértésért, hálából, ami a magyar kö
zönség részéről darabjaim iránt megnyilatko
zott ... Pallós István.
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

nagyságos asszonytmaga Is „Tátfa már a 
valahol?1*

— Melyiket, könyörgöm?
— Talán bizony olyan nagy a tolongás ma* 

gónál, hogy hirtelen azt sem tudja, hogy 
melyiket a sok közül? A Fodor Lászlóét!.

— Ja, a Belvárosiban...
— Ott, maga kis szórakozott, ott, Megédlapl* 

lom, hogy egyszerűen imponáló, apiit Fodor i 
László csinált: három hónappal ezelőtt, a 
„Jószivü nagyságos asszony"-al — akit bizony 
nem nagyon lehetett látni, legalább is nem
sokáig úgy elvágódott, hogy eszméletlenül 
maradt a porondon. És ime, három hónyp 
múlva megvan a második premierje, amelynek 
sikerét tagadni nem lőhet. A főszereplő Makay 
Margiton és Kertész Dezsőn kívül újból kitett 
magáért régi tippünk, a finom, kedves kis Tóth 
Böske és Tarnay. Hát nem Sekszpir ez a Fodor, 
de ördöngősen ügyes, olyan elsőrangú, mint 
egy másodrangu francia...

— Titkos szabadságon van?
— Igen és minden szabad idejét arra hasz

nálja föl, hogy a Bourbonok és Habsburgok 
hálószobaberendezéseit összevásárolja, mint a 
képes lapokban soronként — olvasható. Csak 
olyan ágyban tud aludni, ahol fejedelcmnök 
álmodtak és szerettek. Már kora ifjúságában 
megvolt ez a szenvedélye! Makay séjourja 
után újból ö következik, még pedig az idén a i 
francia szezon legnagyobb sikerében Yves Mi* 
rande és Alex Madis: „Simoné est comme ca" 
cimü vigjátékában, amelynek főszerepét Paris
ban a gyönyörű Gaby Morley játszotta. A da
rabban röviden arról van szó, hogy egy 
gyönyörű kis félvilági dáma, akinek egy na
gyon gazdag barátja van, belészeret egy tehet
séges fiatal festőbe. A leány jószivü, bohém, 
adakozó, majdnem a tékozlásig és miután 
fogalma sincs arról, hogy ideálja, a festő, 
milyen gazdag, szakit érte a barátjával, elhal
mozza őt minden széppel és jóval, lakást ren
dez be neki, ruhákat, selyemingeket vásárol 
számára ésatöbbi. A festő, akinek kényclmet- 
let ez a szituáció, de akinek hallatlanul tetszik, 
hogy a leány ilyen kedves hozzá, elmegy egy 
kollégájához, akinek egy vasa sincs és azt 
mondja neki: Te, én tudok számodra egy 
állást, így és igy áll a dolog és miután én a 
leánytól mégsem fogadhatok el ilyen sok áldo
zatot, úgy oldjuk meg a kérdést, hogy te leszel 
majd a. barátja, aki pénzeli — én meg majd 
adom a pénzt hozzá. Egy föltételein van csak: 
nicht anriihren! Ebből a témából ágazik, foly- 
dogál, szökken a darab ezernyi mulatságos, vi
dám fordulata, eseménye. Egyszóval újabb 
brátli Hona urhöilgynek...

— „TFaarw?nM, Bendegúz?
— Talán megérdemli. Hogy is mondja az is

teni Gábrielé: „Talán igen, talán nem" A Ki* 
rálu-Szinhdzban ma kezdődnek meg „A csá
szárné apródjá"-ból a színpadi próbák. A da
rabban a régi nagy Király-Színházi együttes 
vesz részt: Kosáry, Király, Honthy, llátkay, 
Latabár. Tihanyi Vilmos rendezi a darabot, 
ajci _ párbaj után — természetesen a legjobb 
egyetértésben van Bát’kayval, akiről szombat 
délig úgy volt, hogy nem játszik a darabban, 
mert haragban volt Kosáryval. Szombaton 
délben - Bátkay éppen Lázár Ödön irodájá
ban volt — váratlanul belépett a szobába 
Kosáry, Bátlcay persze azonnal ki akart menni, 
Lázár azonban föltalálta magát, odalépett 
Kosáryhoz és igy szólott: „Emmchen, engedje 
meg, hogy bemutassam magának régi tisztelő
jét, Báikay Mártont." Persze, a felek itt is 
kibékültek...

— Na és a Blahában? ,
- Bobért Stolz „HampeV>nann"-ja követke

zik, amelyet „Feleségem babája" óimén fordí
tott le Faragó Jenő. Somogyi Nusl, Vaály 
Ilona, Nádor és Vendrey tata játszak a fősze
repeket. rendezni a darabot valószinüleg Bróety

Apolló Színház Rí*
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Pista fogja, vendégként, miután Tihanyi a I 
Királyban van elfoglalva, Vágó pedig nincs I 
idehaza. *

— Őriássi! És a Fővárosi Operett kölcsön* I
adja? |

— Na hallja! Uát ő nem vette kölcsön a I 
Haskellt? A „Hampelmann" egyébként a darab | 
egy férfi főszereplőjéről kapta a nevét, aki I 
végig egy babát játszik — egy karakterbabát. |

— Na és „A császárné aprődja?" ?
—- Azt nem tudom, mert a darab egy kis I

parasztlányról szól, aki a szeszélyes film- I 
primadonna szerepébe beugrik, a második föl* I 
vonásban már maga is filmstar Amerikában, I 
ott találkozik a falujabeli gróffal, aki bele- I 
szeret, hogy a harmadik fölvonásban már újból | 
otthon legyen a gróf, illetve a saját kastélya- I 
bán Magyarországon. Hát hogy miért „A cső* I 
sodráé apródja", igazán nem tudom. A muzsi* I 
káról azt mondják, hogy nagyon finom, dalia- I 
mos és nagy népszerűségre tarthat majd I 
igényt, I

— miért titkolódznak a Vigben? í
— A Vigben vasárnap délben volt Molnár I

Ferenc uj cgyfölvonásosának első próbája, a I 
szerző jelenlét eben. A darabnak két főszerep- I 
lője van, egy színésznő és egy színész, a cselek* I 
meny egy kis vidéki városban játszik. Megható I 
is, vidám is. a ripacsok életéből. Darvas Lili 
és Góth Sándor játszók. Molnár Ferenc ezt a 
finom zsuzsut még annak idején a „Színház" 
cimü egyfölvonásos ciklusában, akarta elő
adatni a Magyar Színházban, de aztán mégis 

I egy másik darabol irt, a „Csendélet'* helyett 
az „\lbolyá"-t.

— Beszéljen róla valamit, az Istenért, akár- | 
mit...

j — Hát kérem, tulajdonképen nem is szín
darab, inkább csak egy dialógus, ha úgy tet
szik, szatirikus párjelenet, abból a nagy vég
telenségből, amelyben egy színésznő és színész 
veszekedik, veszekedett ezelőtt 5000 esztendő
vel _ veszekedik most és pontosan igy fog 
veszekedni 5000 esztendő múlva is. Az egész 
20 percig tart. Inkább tanulmánynak lehetne 

I nevezni egy vígjátékhoz, szóval nem kerek 
I darab, úgy hogy a közönségnek az lesz az ér

zése, hogy tipikus kabarédarab. Molnár azon
ban ezt a darabját még akkor irta, amikor 
Pesten nem is volt kabaré, két novellájából. 
Arról a speciális szlnészszerelemről van szó a 

I darabban, amely folytonos veszekedésből áll, 
I öt perecnfcéMt egy kibéküléssel és amely ide

gesebb, hisztérikusabb és tragikusabb, mint a 
I civilszerelem. Molnár maga rendezi a darabot 

és a rendezés külsőségeiben is kifejezésre 
I akarja juttatni azt, mintha ez a kis darab egy 

óriási szalagból lenne kivágva, mintha tovább 
lehetne folytatni, mint hogy tulajdonképen se 
eleje, se vége nincs. Egy nagy fekete bársony* 

| függöny elölt fogják játszani a darabot Sóvári 
I kómikus és partnere a másodszubrett: Darvas 

Lili, mégpedig Pierot és Picrctte-kosztümben.
' — Óriási! Őriássi! ! Na és a pletyka?
i — Leirer Amália meggyilkoltatásáról az első 

hír úgy szólt, hogy meggyilkoltak egy Gerő 
I Mali nevű félvilági hölgyet. Mály Gerő, a Vig- 
I színház kitűnő művésze, ugyanis közvetlen tő* 
| szomszédságban lakott az áldozattal. Amióta 

ez kiderült, szegény Málynak nincs nyugta, a 
színháznál állandóan ugratják, riporterek 
interjúvolják, a társasága, a kollégái kérlelik, 

I hogy szálljon magába s ne tagadjon tovább, 
Egy másik pletyka is van, ez egy kissé, hogy 

I úgy mondjam, fanyar: a Gizelládért pénznábob 
I fia, akinek gyönyörű, elegáns fiatal felesége 

nemrég halt meg egy szanatóriumban s aki 
négyszer követett cl öngyilkossági kísérletet 
efölötti bánatában, — újra nősül. Már ki is van 
tűzve a? esküvő...

• Kedden As csütörtökön Slozák u V urosl Színházban. 
Ezt a két dátumot minden operalátogató “fFJomi “ágá
nak. A világhírű knmaraouokest táblás ház fogja ünne
pelni kedden" ts a „Zsidónő" EleázArjáhan és csütörtökön 
is a „Trubadúr" Manrikojában.

• A Vígszínház jövő hetének irodalmi ős uiilvőazl nagy 
eseményo n „Főpénztáron urának. Móra Cjlllavot h&- 
romfölvonásos vígjátékénak és a „Ceendólet , Molnár 
Eorono egyfölvonásm vigjátókáuak szombati bemutatója 
loaz. A legnagyobb érdeklődés előzi meg eit a £e^ós 
premiert. Szombatig a műsort R_«NJU R,s „Eittst- lakodalom fölváltva töltik bo. Kedden
„Nyu'-t adják, hétfőn, szerdán és M«tör‘^on «a..Eiű«; 
lakodalom" kerül színre. Vasárnap délután a „Délibáb" 
szorcpel n műsoron.

• Tnncmatlné. Balogh Emma ős Káldor Borlska március 
8 áu táncma tinót rendeznek u RcnaH’nnccSzlnházbnn.

* Janovits Jenő kapta a Beőthy-dijat. A Bu* 
dapcsti Színészek Szövetsége vasárnap délben 
12 órakor tartotta ezévi közgyűlését Beöthy 
László elnöklete alatt a Király-Színházban. Az 
évi működésről szóló jelentés tudomásulvétele 
után megejtették a tisztujitást. Elnök újból 
Beöthy László lett, alelnökök: dr. Fáludi Jenő 
és Iloboz Imre. Ezután Beöthy László inditvíi- 
nyára, a magyar színészet körül szerzett érde
mei elismeréséül Janovits Jenő dr. kolozsvári 
színigazgatónak Ítélték oda az ezidei Beöthy* 
dijat.

♦ Lehár Ferenc vezényletével ős két illusztris vendég
művésszel pénteken tartják a „Frasquita" bemutatóját a 
Városi Színházban. Nem mindennapi európai diadalai 
sorún érkezik hozzánk a világhírű Lehár-operett, amely 
Béesben az An Dér Wien színház színpadán és Berlinben 
n Thalia-szinházban sokszáz előadást ért meg. 
Színház premierjének érdekességét fokozza, hogy 
„Frasquita" elragadó szerepét nálunk is Serák Márta 
Játszó, aki ebbeu a szerepben Bécs ós Boriin ünnepeli 
primadonnája lett. Gábor József, az Operaház kiváló 
művésze. Sziklny József, a népszerű láncos kémikus. 
Molnár Vera, a most föltűnt szubrett és Szlrmay Vilmos 
játszók a főbb szerepeket a legszebb zenéjü Lehár- 
operettben, amelynek minden száma sláger és minden 
fölvonása más és más szint, érdekességet és meglepő lát
ványosságot igér.

• „Csibl." A Magyar Színház pénteken, február 27-fin 
mutatja be Heltni Jenő fordításában Glgneux és Thory 
„Csibi" című rendkívül mulatságos vigjátókát, amely 
„Le frult vert" elmen az idei párisi szezón legstenzáció 
sabb sikere. A párisi sajtó egyhangú elragadta.!ássál 
megállapította, hogy a „Csibi" szerzői ezzel a munkájuk 
kai olyat alkottak, amely merészség, vidámság, szellemes
ség. kicsapongó jókedv tekintetében mindont fölülmúl, 
amit, a francia vigjútékirodalom ebben a műfajban eddig 
nyújtott. A Magyar Színház nagy ambícióval készül a

I „Csibi" bemutatójára és müvészszemélyzetének szine-ja 
I vál mozgósította a siker érdekében. A főszerepeket Bnjor 
I Gizi, Mészáros Giza, Csortos Gyula, Latabár Árpád. Z. 
I Molnár László és \'endro,y Ferenc játsszák. Rendező: He- 
I godiis Tibor. A bemutatóig minden este az „Altona", a 
I Magyar Színház szezónslkere szerepel a műsoron. Vnsár- 
I nap délután „A vörös ember"-t, Drégely és Liptai párat- 
I latiul mulatságos vígjátékét adják.
i • Ma. hétfőn este „Juhászlcgény, szegény juhászlegény", 
I ez a szenzációs sikerű, magyar dalosjtdék kerül színre a 
I Városi Színházban Vig Manci, Dajbukát Ilona, Sziklay, 
I Csclónyi, Szirmay, Horti kitűnő együttesével.

A Városi 
hogy 
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VI, R4vay-u. 18 KIS KOMÉDIA Teleron: 14-82
A februári műsor utolsó hete

Kezdető Őórakor

• „Halló, Amerika!" hete lesz a Fővárosi Oporettszin- 
ház Jövő hete is. Minden este adják a páratlan sikerű 
amerikai roviit. Vasárnap délután a „Nótás kapitány"-t 
ismétlik mérsékelt helyarakkal.

• „Marica grófnő" 127—1M. Páratlan vonzóerejének tel
jében, állandóan táblás házak előtt adják minden este a 
szezón legnagyobb sikerét, a „Marica grófnő”-t a Ki- 
rály-sziuházban. A Király-szinház jövő hetének is min
den estéjét Kálmán Imre diadalmas operettje tölti be, 
Lábasa Juci, Vaály Ilona, Pálmay I.. Király, Rátkai és 
Latabár fölléptével. Vasárnap délután az „Árvácska” 
kerül színre.

• Szerdán este ,,Tul a nagy Krlvánon", Farkas Imr< 
diadalmas operettje kerül színre a Városi Színházban 
Kolbay Ildikó, Lakatos Ilonka, Galetta, Tamás Benő é« 
Cselényivel a főszerepekben.

• A Belváros! Színház jövő hetét Fodor László szenzá 
clós vigjátéka. „A nagyságos asszonyt már láttam va
lahol” dominálja, amely hétfőn, szerdán, pénteken ép 
vasárnap kerül színre. Kedden és szombaton Lakatos 
László „Fej vagy Írás”, csütörtökön pedig a vidám „Ki 
babája vagyok én” van műsoron. Vasárnap délután Sz? 
nes Béla remek vígjátéké, „Az olasz asszony" megy.

• A Blaba Lujza-Szlnház jövő hete szintén a „Szülei 
mit" sorozatos előadásait hozza. A törnek keleti daljáték 
állandó sikerét minden este táblás házak pecsételik meg, 
Vasárnap délután Zerkovitz népszerű operettjét, a „Pos
tás Katicá’-t játsszák.

• Galetta Ferenc a „Mariéa grófnődben. A Király- 
Színházban ma és holnap Galetta Ferenc játssza Kői
mén Imre diadalmas sikarü operettjében, a „Marica 
grófnődben Török Béla tiszttartó szerepét.

A 
legnagyobb 

vígjáték
siker
t

A MENYASSZONYI FÁTYOL 
A RENAISSAN€ESZmHAZBAN

Somlay Arthiur 
Bérczy Ernő 

Harsányt Rezső 
Bóth Klári 

Jankovich Magda

Uriszoba klubgarniturával ^mtinőK.«rt
PodmanlCBky>«*ce 1*. i«4m
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A vasárnap 
zenei szenzációja 

Mahler III-ik szimfóniájának csodálatos 
előadása

Kiírjuk: nem főpróba, huncm a legtökélete
sebb befejezett előadás volt, amit valaha filhar- 
mónikusainktól hallottunk. Egyszersmind azon
ban fő-főpróbája annak, hopp e művészi testü
let mire képes arra hivatott karmester kezében, 
aki teljesitőképess égét maradék 'nélkül tudja 
szinarannyá váltani. Mahler l!l. szimfóniája 
Kleiber Eri eh pálcája (dali csakis autentikus 
interpretáció lehetett. Mindkettőjüket áthatja 
az önemésztő. csak művészi munkát ismerő 
szent cél, a kozmikus lét misztérium egyazon 
bölcsőjében pillantották meri az első napsuga
rat, Faust földszellemének örökön alkotó tüzes 
eére folyik ereikben, pályájukon tovarohanó, 
föltartóztathatatlan tüzes meteorkövek. Álmo
dozó költők, akiket a hétköznap szürkesége 
nem tud elnyelni, szeretetet hirdető apostolok, 
akik túl a technikai problémák útvesztőin biz
tosan eveznek zsenialitásuk hajóján a meg
dicsőülés révébe Mahler, akit bécsi tartózkodá
sának idején .korunk Krisztusának" keresztel
tek. valami csodálatos ösztönös clöérzcttel sej
teti a szimfónia első tételében a ..Fin du 
siéclc“-t, a bekövetkező világkatasztrófát. 
Mintha a sarkaiból kivetett Főid ide-odatánto
rogna céltalanul a világűrben, ugy hat a meg
nyitó téma kürthangjai után a harsona min
deneket megreszkettetö szava s ágyúgolyóktól 
fitszántva, panaszosan dobbanna meg egy-egy 
timpani-ütésre a Föld szive. 8 katonák végnél

küli sorokban haladnak a trombiták sarkalló 
szózatától kisérve. Mahler szive vérzik itt va
lóban az emberiségért, enyhét keres s a virágok 
meséjét hallgatja a második teleiben. „Amit ön 
itt lát. mondotta Mahler egy barátjának, aki
vel a hegyekbe kiset áll, amott a távoli rónákat, 
völgyet, patakokat, az mind csak optikai csaló
dás: ugy ahogy van, mindent „bekomponál tani 
a partitúrámba". 8 csakugyan minden fuvó- 
har.gszcrből virágillat száll, érezzük, amint 
al/conyatkor szirmaikat becsukják s. szolid 
sóhajjal hajtják, álomra fejeiket. A virágok 
után az állatvilág jelenségeit, festi megkapóan 
bájos színekkel a zenekar és a német népdal 
poézise szólal meg a távoli országidról az 
erdőbehangzó postakürtből. Nietzsche „Éjféli, 
dől" című költeményének szövegére épül a ne
gyedik tétel. M mlndenségben. mogárahagyott 
fájdalmának élő ember panaszát. Rasilidcs 
Mária, nagyon mélyről jövő, sötétszinii, amel
lett puritán anyaglatlanságában megdöbbentő' 
erejű, hangon szólaltatta meg. Szinte imává 
magasztosult a fájdalom, amint fekete ruhájá
ban kezeit öszekulcsolva, a basszusok ke, mór 
kísérete főied! elszállt szava. A Palestrina- 
kórus Harma1 Arthur, a gyermekkar pedig 
Borús Endre vezetése alatt énekelte a „Gyer
mek csodakürtjc"-gyüjteményhől vett és a kö
vetkező tételben korálisan földolgozott. mennyei 
derűvel és örömujjongással meg irt. dalát,. Leg
hatalmasabb volt azonban, a befejező rész, ame
lyet Mahler az eredeti elnevezés szerint a. „sze
relem dalának" nevezett. Hu. a szimfónia, tör
ténetéi vizsgáljuk, a Mahler szimfóniája első
sorban azzal a sajátos szimbolikus al kai ma zá
sával az egyes hangszereknek, különösen a fa- 
fuvóknak, jelent, újítást, amely mintegy élő
lényekből álló organizmus, szélső- és közép

szólamaiban egyaránt egyéni, amellett harmő- 
nikailag metafizikai mélybeható vertikális ér
telmet is nyer. Ezért a Mahler zenekara zon
gorán: herbáriumba préselt, szinehagyott illa
tát veszteit virág, deformált kristály. A befe
jező tétel azonban istent kertsö. magába forduló 
eszmeiségében nem él. ez eszközökkel; a Beeth
oven, Trislan és Parsifal világának szellemé
ben óriási perspektívákat világit be és mintegy 
hatalmas Credo zárja, le a- miivel. Es itt tűnt ki 
aztán Kleiber és Mahler lényének elválasztó 
vonása is: Kleiber lényéből- teljesen hiányzik 
az a keserv, maró öngvny, trivialitás, amely a 
mahlcri alkotásoknak oly gyakorta alaphangja. 
Kleiber optimista, előre tekint, a banalitásokat 
kerüli s ahol lehet, tompítja. Mahler ellenben 
szándékosan kiclesiti. Talán eredetileg nem 
roll ilyen s csak a csalódások állal esett üröm 
munkájába. A felejthetetlen szépségű előadás 
összes résztvevőit viharoson ünnepelték,

Vdrady Miklós

Sráoviev a Kaukázusba 
akarja számözm Csicserlnt

Riga, február 21.
• (A Reggel tudósítójának távirata.} Szinov- 
jcr, a konnnunista internacionále elnöke és 
Csicserin külügyi népbiztos között komoly 
konfliktus keletkezett. Csicserin a francia 
nagyköveinek megígérte, hogy a kommunista 
propagandái beszüntetik Franciaországban és 
gyarmatain, hogy ezáltal normális viszonyokat 
létesítsenek Kraneiaorszúg és a Szovjet között. 
>S Cnovjcv kijelentette, hogy siettetni fogja 
Csicserin száműzetését a Kaukázusba.

Delén és zetir 
legszebb üivatszineKben 
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Hhnzeít
Divat creppon és tereli

fehémemHoszftály:
(Csalt Colvin-^űri Aruk árunkban)

Gy apjuszO veftosztéiy:
Kitűnő használati öltönykelmék 85.000
Divatmintás öltönykelmék ... 120.250
Eredeti angol öltönykelniék . < 135.000
Itaglánkel mék..............................  157.250
Gabardin női ruhakelmék.... 48.000
Gyapju seviot, duplaszéles .... 89.730
Kombinált öltönykellékcsomag 175.000

(tartnlmi'.z ogy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konffekciéosztálys
(Csek Ctalvőn«i6rl üruEtfi^Mvtlíhan)

Női Koverkó kabát, íogujnbb fazon 786.300 
Angol Homespun női kabát,

tavaszi újdonság • • ö«d.»ÍUU
Divatcsikos aljak.......................w 89.700
Trikózsemper, 2índlnps?ibn6íón . *... 157.250
Fehér opálbluzok, HSU ... 125.000
Férfi gumi esőköpeny ..............» 450.000

VáiszonoszWy s
Fenyves mosott siffon VúJion"1'..
Bőrerős angin..............................
Kitűnő alsónadrágköpper ...«
Batisztsiffon, 83 cm széles......................
Batisztsiffon, 130 cin széles ......
Pamut lepedővászon, 150 cm széles
Pamut paplanlepedővászon Si"É
Kitűnő törülközők.....................
Flanell portörlő..........................
Pohártörlő.....................................
Kávéskészlet, íi’szeméiycs .................
Étkezőkészlet, ..............

17.000
21.000
25.000
24.980
38.850
45.350
53.650
19.450

7.800
14.800

146.150
299.000

Női batisztzsebkendő azsurral 
Női nappali ing, azsurral ... 
Női nadrág, azsurral.................
Női hálóing, azsurral............ .
Ing és nadrág batisz.l készlet, himozvo 

Batiszt szoknyakombiné, azsúi mi 
Pamutvászon párnahuzat ... „ 
Pamutvászon paplanhuzat.... 
Színes paplan , hifii nő minőségű . , , 

Valancien-csipke.............. *....

8.000
36.000
36.000
79.550 

100.000
90.600
71.830

196.100 
215.000
—.500

és szfövSftft&rMossftálys
(Csak Corvinéért óeuhásunkknct)

Különleges ♦ehírn®mlichlian ők bnbnkelengyékhen 
nagy vAlasaték

Seiyemosz£áBy s
Csikós műselyem, no Jm &s.... 59.200
Tiszta selyem, Sűen ...« 74.000
Liberty-selyem ruhára, színbe!! ■ 86.950
Crepe de Cili ne, uchéz minősíti... 128.000
Selyeni-marocain, mfntáVl.<’.?.b.b..... 133.200

Estélyi ruhcselytmkhon óriási válassték

Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő női harisnyák 1'sSokká’i 
Fátyol női harisnyák, ""inbem .. 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfizokni, flór kitűnő minőség . . . 
Férfi svédkeztyű..................... .. ..
Női svédkeztyű, kiCnnXLi. csatul 
Női gyapjumellény, .... 
Női kötöttkabát, tiszta gyapju

9.250
23.000
37.000

7.600
23.000
25.900
30.000 

170.000 
242.000

Férfit ® kémemé osztály 5
(Csők Calvln-Sérl ás’uhézunkban)

Színes nappali ing, íá-VS11.0" .g.a.b. 74.000
Flanell sport férfiing két gallérra) 85.000
Pikémellű ing, fehér.............. „ 92.500
Kitűnő hosszú hálóing 103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 31.500
Pyjaina öltönyök, nagy választókban 214.600
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A sátán éjszakája
Film, amely a párisi bemutatóval egyidőben kerül bemutatásra Budapesten is

fehér apáca'1 bemutatója, amelyet minden kul- 
turembernek látnia kell. A jryönyörti Orion- 
film bizonyára hetekig marad a Corvin Szín- 
ház műsorán.

Paris, február 20.
A francia metropolis különben olyan gazdag 

blinkrónikújában is páratlanul érdeken bűn
tény tartja izgalomban Páris közönségét.

Roger Luroqtie közbecs ülésben álló párisi 
kereskedőnek várat lanul 
100.000 frankos adósságát, 
is adott pénztárosának az 
A pénztáros a. rendelet 
tekintélyes öss

álló párisi 
ki kellett fizetnie 
Lhro<|iie jí’udrb'tet 
adósság liztíléférc. 
szerint kifizette a 

-szegei. Rcnvicrn<*k,^ii hitelezőnek, 
loo darab 1000 frankos szám szerint megjegy- 
zelt bankjeggyel.

Már most: reggelre kelve, lukú.yún meggyil
kolva, találják Renviert, a * volt hitelezőt. 
A nyomozás nagy apparátussal indul meg — és 
önnek során a Renviertöl nyilvánvalóan el
rabolt 109.000 franko; megtalálják — Roger 
karoque pénzszekrényében. A vizsgálat során 
Laroquené elmondja, hogy a gyilkosság esté
jén kislányéival az ablaknál ült és látta, hogy 
Renvier — aki dolgozószobájának ablakánál 
pihent, az ő lakásukkal szemben lövő laká
sán —, hála mögé egy alak lopódzott, késsel a 
kezében és amennyire a távolságon és a két 
ablakon át látni lehetett... ez Laroque volt. 
Pgyanigy vall a szobaleány is.

Laroquct letartóztatják — pedig ártatlan.

A 100.000 frankot barátjának, Noirvillc védő
ügyvédnek felesetje adta át neki még a gyil
kosság estéjén, egy régebbi tartozása fejében. 
f)c Laroquc nem szólhat a 100.090 frank vissza
kerülésének története felöl, mert barátja 
súlyoson szivbetejf... különben is bízik raját 
áriutlansájrábnii és igazságában. Noirvillc, aki 
védője i.s Laroqucuuk, a tárgyaláson egy leve
let kap, amely figyelmezteti barátja, és felesége 
viszonyára. és a szívbeteg ember meghal — a 
tárgyalóteremben. Luroqueot pedig — életfogy
tiglani fogyhózra ítélik az esküdtek...

Laroquc látja, hogy a földi igazságszolgálta
tásban nem bizhat — egy éjszaka megszökik. 
Fölkeresi elhagyott családját, de már csak 
leányát találja. Az anyát sirbavitte a bánat.

Mégis sikerül leányával megszöknie — és 
10 év után tér vissza. Parisba, mint dúsgazdag 
amerikai. Itt aztán detektivregénybe illő izgal
mak között, detektívek segítségével kinyo
mozza, hogy ki volt, a szerencsétlen Renvier 
gyilkosa. Ez pedig nem más, mint a tárgyalá- 
tíon tragikus véget ért ügyvédbarátja felesé
gének kedvese: Luversan. „A sátán éjszakája" 
címen készült ebből az izgalmasan érdekes 
történetből film, amely a párisi bemutatóval 
egyidőben kerül bemutatásra Budapesten is.

Evy hollywoodi fillnwár kacagtató 
története

... Egy szerencsétlen vak leánnyal és forró 
szivü ifjúval megindul a Végzet vad, vörös 
szekere!... Megindul és kerekeit zugutja a 
sors, viszi előre, a beteljesedéshez!

Ki tudja, mi vár reájuk a vad, szomorú ro
hanás végén? Ki tudja, mit ad, hová ér a ro
hanó vörös szekér, amelynek illéséin felcsap 
a láng, a tűz, amit az élet ad és vággyal ko
ronáz! ...

...I :i’hniiifi hűlte': ifju és szép 
llarbarn In Marr. .-. démou, aki n 
rös szekerét utunk inrlilja. És ott 
, Dihu.i tnroauür" címszót eplőjo.
Icjjiiik<;l>'U>v’b!> eszközeit alknkntizzti 
hipnotizálja ti rézőt.

Megy. zug. rohun a nag
Ájult izgclom, rettegés, zűrzavar 
ménylvlonség minden porszem, 
hagy. ...1 Mihnlan hiifc“ pedig (mer. 
ezuttnl ' '__
komp) lélekszakasztéi küzdelemmel veti 
bódult, komp ultin, hogy uj éleire 
gyöiörteket.

Elálló Idiekzcllel,
Sással várjii «z 
...1 .ithatfifi /fősé 
és Pcrlmtlffcnirk. 
tréfája fut, u 
arról szól, I__
vat Hollywoodban, 
erejű 
v onz

íilnisziii.'-z., melleit*’: 
végzet borzalmas vü- 

van /,n.t Cha»cyf 
aki a 

arra, hogy 
szekér — « 
kétségbeesés 

a hála, mögött 
a végzet székéin 
sodrába szakított 
magát az olsza- 

táiuűBsza a meg- 
dermcdlea és örömujjon- 

embor a Copiíol r heti premierjének, 
‘-uek minden jelenetét. Mellette Pofánk, 

n. világhíres jiddiseit színészeknek íllm- 
a „Détn'juoli kei cstehiclc", amelynek meséje 

hogy miként, alakítottak ők ke hm filmgyá- 
A kacagtató fllmtréfa és megrázó 

dráma természetszerűen naponként telt házakat 
a C'iplfol 1‘lhr palotába.

őrös
„ . amit

..í ■iiilta'aa hőse" pedig (mer., 
a világtalan leánnyal zuhatng

után, hogy uj
reszketve.

uek minden jelenetét.
kri rstehii'lc", 
eiekitottak öli 

li lm tréfa 
naponként

A pénz liaíaJma és a Házasság problé 
méla fiamén

Ifa akadna egyszer hálálom, amely meg 
tudná szavaztatni a földnek népességét, hogy 
Isten-e a. pénz — biztos, hogy szörnyűségeset 
bukna a modern kornak ez a bálványa.

Aki intelligens ember akad a főidőit, az meg
veti. Aki gazdag, az.: eszköznek tekinti. Aki 
szegény: az gyűlöli.

De mégis, mindenki — 
Mégis, mindenki öt akarja, 
munkálkodása előtt ö a cél, 
kálkodása fölött ő a

Holott:
Napnál
uek Corisc Griffitli, 
lescgo 
színész, akik ...1 p<bi.7 
művészet

Az is mese, hogy a 
Lehet, L „„ 2_. „ .
gyón gyakran — visszautasítaná az égi 
latoit.

„./ Iiózassdijok nem az égben köttehuk" i. 
rotli.y Philips világhírű amerikai színművésznő és 
sztár legújabb nagy Illírjének, amelyben — 
tt serdülő leányoknak óiról, bogji r.iiképen 
Jcrihez a nutijulc erejéből. Sőt kitauitja 
ezefre a gondos mamákat és apókat is.

Természetes, hogy mind a két ragyogó 
mura o heti műsorát díszíti. Az eredmény 
házak — és egyre fokozódó érdeklődés.

utáua törekszik. 
Mégis, mindenki 

- mindenki mun- 
korona. Ö, — a pénz!

nem isten és sobasetn is lehet, belőle Isten, 
világosabban bebizonyítja ezt minden kétkedő

it világhírű mozi rendező elvált fe- 
és < uiivajj Tcarlc, a gyönyörű amerikai film
akik ...1 pénz nnn Isler" citnii Ilimben a Him

lők é I e t ességét produkálják.
mese, hogy a házasságok nz égben köttetnek, 

hogy igy volt régen, de a ma embere mér 11a- 
.... .. - visszautasítaná az égi közvetítők aján- 

a cimo Do- 
j íllm- 

- iskolát ad 
mehetnek 

erre a miivé-
film a 
pedig:

Mindenkinek mást jelent a kápolna, a maga, 
hideg és fönséges nyugalmával, de mindenki 
megkaphat tőle egyet: a. nyugalmat, békét, 
harmóniát. Mindenki mást kap tőle, más ér
zések szivárványában, de amit a kápolna ad: 
az föltétlenül a megnyugvás, a béke, a har
mónia.

Báslltg István művészete ezzel a hangulat
tal. ezzel az áldásos és örökös szépséggel telí
tetten állítja elénk „A fehér apáca" kápolnáját. 
És a hatásos díszlet gyönyörű harmóniával 
illeszkedik hozzá Lilian Gisli nagy filmjéhez, 
„A fehér apácádhoz.

Lilian Gish gyönge, törékeny alakja, lényé
nek anya-ideált jelentő örök tisztasága és 
szeutsége cizellálódik „A fehér apáca" monu
mentális filmalkotásában. A keret, amit a 
Corvin-Szinház a film előadására már a foajé- 
ban készíttetett hozzá, csak bevezetője a. film 
gyönyörű hangulatának és szépségeinek. Iz
galmas, érdekes, színes, eleven, uj, gyönyörű, 
— ezek a jelzők kívánkoznak az ember szájára, 
ha ' .................. ~.....................................a beműtatóról szól. Olyan filmcseméuy „A

a. 
művész >t 
mintegy
Véf/ZCli'l 
és re-

A pövahercegnö: Mae Nurray
páva: a hiúság, a csillogás, a színek és 

. Az asszon yi hiúság 
de ragyogó és szép, niinde-

A 
ragyogások fejedelme, 
örök példaképe, — d 
uek fölött.

Mac Murray viszont szép — és pikáns szép
ség. Megjelenése királyi, fejedelmi, mint a 
— páváé. És nem szabad és nem is lehet hara
gudni rá. Mint ahogy nem haragszunk, nem 
haragudhatunk a pávára. A szépség, csinos
ság — saját tulajdona a pávának és ez a tu
lajdonsága megbecsülendő, jogos, indokolt.

Szép. Az élet egyetlen tartalmi értékét jelenti ez a 
szó: szép. Hiszen annyi a csúnya, gonosz asszony, 
hogy nz élet értelmetlen káosszá válnék, ha szépség 
nem lenne benne.

Mac Murrny — szép. Több annál. Izgató és érdekes. 
Minden megjelenése: a női szépség örök ragyogása, ha
talma. — hóditóerejének megnyilatkozása és bizonyitékn.

Szép, sőt eunél is több Mao Murray. És most, amikor 
mint: „Pávahcrcegno" mutatkozik be pesti hódolóinak: 
egyenesen utolérhetetlen. Költemény és Istennő, aki a 
női nőm veszedelmes fegyvereinek egész arzenálja fölött 
rendelkezik. Aki mindezt megcsillogtatja, mindezt hasz
nálja, mindezt alkalmazza, is.

Pikáns, érzékeket csiklandozó szépsége sosem volt erői 
teljesebb, igazabb, nagyszerűbb. Sosem bontakozott ki 
még tökéletesebben, egyetlen formájában, egyetlen w- 
repébeu sem, mint. most, a „PdimAercep»uJ‘'-bon. amely 
Metró Müvészfihn és péntektől a Royol .Ipollij és Uránia 
mutatják be.

UíHüiepS hftitguEaí és sztópatil 
egy rc^gyszerü Utói elöaitósán

... \ bűnös szomorodott szívvel borul a ká
polnák hideg- lépcsőjére. A fájószivü, meg- 
bántott ember enyhülést és Isten akaratában 
való méla megnyugvást kapott. A lázadozót, 
békétlont és haragost alázatosságra inti az is
teni példa. A nyugodt és boldog ember pedig 
hálával emeli a -zivét. a< et^k korlátlan ha
talmú urához.

BOLDOG

Krúdy Gpláné gyermekotthonaKrúdy Syuláné gyermekotthona
Budapest legszebb, legegészségesebb pontján, a ||, her., 
iPjvo vühiy, Pdírúny-ut 7. szára ulatt (telefon eu-m) 

megnyitott
Gyönyórll : illalakás i» klimatikus, erdő.’, hegyes vidékem 
A gvernickok nz alkalmas időben mludlg a szabad levegőn 
tartózkodj: ituak. Tanítás és étkezés a legjobban bevált svájci 
gyormckolthonok mintájára, llizókurálc, testi és lelki ucvelvs

Iludapc'-l legszebb, legegészségesebb pontján, a ||. l{0r.» 
jíüvo vhJ'iy, Pdírúuy-ut 7. szára ulatt (telefon eu-r;-.)

Gyönyörll : illalakás i>
megnyitott

klimatikus, erdős, hegyes :klékcn<
A gyermekek nz alknlma.s időben mludlg .•> szabad levegőn
tartózkodhatnak. Tanítás és étkezés nlcgj 'bbun bevált svájci
gyorinckolthonok minldjtíra. liizókurók, testi és lelki ucvclvs
szakavatott tanerők állandó főlügyolelo alatt, l.jönge, vér
szegény gyermekek' áldása. A várostól jn percnyire a RII-ms 
villnmo-snl. Leszállás n nagy hídnál. Polgári, olcsó árak. 
Albiudó orvosi fül ügyelet. Gyermekeket mór 2 éves koruktól 
vállalunk. Arra é:< l'élárvn gyermekek szerető hajlékot találnak

BOEDOG OTTHOJVM 
Builaix'.11. 11. k< r.

S KórJen *Jj}nlaloi V,?z-Ór'
_ , , , , képviselettől: V, Vilmosaz trégópek hlrdtya osászAr ut oo.

Telefon 48-65

Seutfeber fteigetelearo^

Plütnbrro.

díszlet

Telegramé. Bnluaílá-JlSí

triumpnwerke nuernber^

---------- -■■ ■</
Jlűrnbero

leltgramm am

die..„.ö.eJ..?f.LcALTe.ichspost besteilte uns soeben
sechshundert^s^i^ck^ríuinph, schreitynaschinen fuer den 
tetegraphenbetrieb es ist dies dér groes-zte auftrag dér 
je auf schreíbmaschinen in deutschland erteílt wurde und

........ • ■    .*« -~rT~i—- i.i'Tim n iiuiiwiiia i r -r - j—i—

dér beste beveis fuer die heruorraÉende quaiitaet dér 
triumph wir graUlleren != ltorn & goerwltz beíliu w 8

DJÍ7
C 187

TRíííTRP »;rv"ífo'. KÁLDOR kereskedelmi
AAl/WkXJDJL íntaw York-nalotal VII. kér.. Erzsébe

Budapest,
(New York-palota) VII. kér., Erzsébet-körut 9. szám
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Vezető csapataink 
nehéz Küzdelmet vívtak a hajneksápért

A Vasasok a második helvet foglalták el az FTC előtt, amely a Zuglóval szemben 
csak eldöntetlent tudott elérni

(A Reggel munkatársától.) Esős, kellemetlen 
időben folyt le vasárnap a tavaszi futball- 
szezon második fordulója. A legnagyobb éi> 
deklődés nem az MTK. és az FTC mérkőzései 
felé fordult, hanem a Fasas—iVSC-meccs vtózér- 
kedett, mert mind a két csapat jogos aspiránsa 
a harmadik helynek. A sors különös szeszélye 
folytán azután

a .Vasasok rutinjuk és szerencséjük révén 
a második helyet foglalták el

a zöld-fehérek előtt, akik az élénk és friss 
Zuglótól — amelyben

Sefcsik „hat trick“-et csinált —
majdnem vereséget, szenvedtek.

Eldöntetlenül végződött a VÁC—Törekvés 
és az ÚTÉ—III. kér. TV E-mérkőzés is. A baj
nokcsapat pedig csak nehéz viaskodás után tu
dott a lelkes egyetemisták fölött diadalmas
kodni. Végül győzött a KAC a BTC fölött.

Vasas—NSC 2:1 (2:0). Üllöi-ut. — Bíró: Iváncsics Mihály. 
Rögtön a Vasasok támadnak szól ellen ós Takács vesze
delmes támadását Gallovies csak kifutással tudja men
teni.

Bár a Vasas van általában fölényben, kekkjeik gyönge 
játéka miatt az NSC többször jut veszedelmes gól

helyzetbe,
de Kutrucz kitűnő védése, részben pedig balszerencséjük 
miatt — kapufát is lőttek — nem koronázza, siker törek-. 
vésüket. A vezető gólt a 23. pereben pompás összjáték 
után Takács vágta be. 1:0. Ezután Splte kitörését teszi 
ártalmatlanná Kutrucz. A 32. percben Keletien pontos 
centerezésébó! Takács a második gólt, lövi. 2:0. Az NSC 
lendületes ellentámadásait Kutrucz sorra ártalmatlanná 
teszi. Félidő: 2:0.

A második félidő első percében Jcllinek u kapufa mellé 
Jő. Spitz veszedelmes kitörését Kutrucz idejében hárítja 
el. A 30. percben azonban Rémay III. szép beadását 
Rémay II. védhctetlenül emeli a bálóba. 2:1. A nemzetiek 
erősen küzdenek a kiegyenlítő gólért, de az nem sikerül.

ős"i eredmény: 2:1 a Vasas javéra.
FTC—Zugló 3:3 (2:0). Cllői-ut. - COOtl néző. — Bíró: 

Schisslcr József. Már az első percben Amsell kénytelen 
védeni Ncumayor lövését. Az 5. percben Pollák a 16-oson 
belül kézzel iiti le a labdát. A megítélt tizenegyest, Kohut 
belövi: 1:0. A 10. percben Kohut kornere eredménytelen 
marad. A 18. percben Vaczek elhúz Hunglcr II. mellett, 
de lövése a háló fölé jut. A 38. percben Potya kitör, lab
dáját Juhász oly erővel r.d.in „liaza“, hogy a kifutó 
Nyerges mellett a hálóba kerül. 2:0. Félidő: 2:0.

A második félidő 4. percében Sefcsik kitörésből gólt lő. 
2:1. Rövid idő múlva Sefcsik egy komort is befejel. 2:2. 
A 24. percben egy kavarodásból Sefcsik megszerzi a veze
tést is. 2:3! Sefcsik pompás „hat trick“-jo föllelkesíti a 
zuglóiakat, de nem sokáig örülhetnek, mert egy 16-osról 
Blum által „rúgott szabadrúgásai Sándor sikeresen ki
egyenlít. 3:3.

Őszi eredmény: 3:0 az FTC javára.

váci KÉSS LAJOS
AZ ÖTÓRAI TEÁNÁL

FISCHER SÁNDOR
JÁTSZIK

KÜLÖN TERMEK TARSASVACSORAK RÉSZÉRE

Kedden reggel jelenik meg a

KépesSportláp • 
j Szerkeszti; Bús Fekete Lászlót 

A 16 nagyoldalon rengeteg képpel illusztrált 
' szenzációs lap ára

5000 korona
♦

Az összes vasárnap’ mérkőzésről már ; 
képeket hoz

| Sehaffer nyilatkozata Becsből való 
távozása előtt

Harrnath Tmre sportvicclapja

Hogyan csinált karriert Orth?

Stb. stb.

MTK-BEAC 2:0 (0:8). Hungária-ut. — 4000 néző. - Bíró: 
Ábrái Zsigmoud. A bajnokcsapat ellen a BEAO bámu
latos lelkesedéssel küzdött és az egyetemisták sok meleg 
percet, szereztek a kék-fehéreknek. A 3. percben Maiid! 
kapufa mellé lőtt. Egy perc múlva pedig a BEAC rú
gott eredménytelen komort. Az MTK fölénye ezután ha
tározottan kidomborodik, Molnár azxmban többször lő a 
háló — mellé, A 17. perében Orth 25 méteres gyönyörű 
lövése kerüli el hajszálra a kaput. A 37. percben Sen- 
kcy II.. majd pár perc múlva újból Orth lövése té
veszt célt. Félidő: 0:0.

A második negyvenöt perc elején Opata kitörését a 
kapus kifutással bravúrosan menti. A 23. percben Orth 
fejese pont Molnár lába elé kerül, aki menthetetlenül 
belövi a labdát. 1:0. Az MTK fölényo mindjobban ki
domborodik. A sokat foglalkoztatott BEAC-védclcm las
san fölmondja a szolgálatot és a 41. percben Opata 
egyedül előretör és a mérkőzés utolsó gólját lövi. 2:0.

őszi eredményt 0:0.
KAC—BTC 1:0 (0:0). Hungúrla-ut. — Biró: Vértes Imre. 

A BTC támad, do csakhamar a KAC kerül frontba és 
Bene lövését Bölcsek csak nehezen védi. A 23. percben 
Fatter lefut, de az utolsó pillanatban leszerelik. A 39. 
percben egy veszélyes BTC-támadást Varga, majd Dudás 
tesz ártalmatlanná. Félidő: 0:0.

A mérkőzés második felének az elején Gulyás beadásá
ból Stallmach 20 méterről a mérkőzés egyetlen gólját 
szerzi meg. 1:0. Ezután változatos játék következett min
den további eredmény nélkül.

Őszi eredmény: 1:1.
UTE—III. kér. TVE 1:1 (1:1). UTE-Stndion. Biró: Gerő 

Ferenc. A mindvégig jobb újpestiek elkönnyelmiisködték 
meccsüket, pedig nem kevesebb, mint 10 komért rúgtak — 
eredménytelenül. A vezető gólt a 13. percben Csontos 
menthetetlenül lőtte be. 1:0. A 30. percben’ azután Fogl II. 
hibájából Göttler kiegyenlít. Félidő 1:1.

A II. félidőben a budaiak mind a védelembe szorultak 
és igy sikerült a döntetlen eredményt biztosítani ok.

őszi eredmény: 1:0 a llh kerületiek Javára.
VÁC—Törekvés 0:0. Lóversenytér. — Biró: Sziisz Hugó. 

Részben a csatárok gólképtelensége, részben pedig a 
védelmek jósága miatt végződött eredménytelenül a mér
kőzés. A második félidőben a VÁC volt némi fölényben. 
Különösen Fischer kapus brillírozott.

őszi eredmény 2:1 a VÁC javára.
A bajnokság- állása. Első osztály: 1. 'MTK 

23 p. (38:8). 2. Vasas .17 p. (20:14). 3. FTC 17 p. 
(27:19). 4. NSC 15 p. (22:19). 5. III. kér. TVE 
.14 p (12:11). 6. KAC 14 p. (14:13). 7. VÁC 14 p. 
(11:12). 8. UTE 12 p. (15:12). 9. Törekvés 11 p. 
(23:20). 10. Zugtó 9 p. (12:23). J1. BTC 5 p. 
(8:20). 12. BEAC 4 p. (4:36). Az MTK és az 
FTC egy-egy mérkőzéssel kevesebbet játszok 
•tak. — A zárójelben levő számok a. gólarányt 
jelzik.

Másodosztályú bajnokság: EMTK—Húsos 2:2, „33-* FG— 
ETC 1:1, MAC—KAOE 3:2, TTC—Postás 2:1, Ékszeréi 
szek-BAK 0:0, UMTE-KTE 3:0, UTSE-Főv. T. Kör 1:1.

A finn Thunberg nyeri a gyorskorcsolyázás 
világbajnokságát, mert az OsZo-ban (Krisztiá
njában) eldöntésre kerülő miting első két futa
mában a tavalyi világbajnok és a chanionix-i 
győztes fölényesen futott be elsőnek.

Részletes eredmény:
500 in.: 1. Thupberg (finn) 44.8 mp. 2. Moen (norvég). — 

5000 m.t 1. Thunberg (finn), 2. Pietalae (finn). 3. Moen 
(norvég).

A sporthlrlaplrók „Herendi - asztaltársaság*‘-ban tömö
rült tagjai ezentúl, minden csütörtökön este 9 órakor a 
Westend-kávéház külön helyiségében gyűlnek össze.

■írl foglalkozás 
v szakismeret nélkül, 
egyének részéro magánfelek látogatására textilárukkal 
^^iíJvofíőlomBl írásbeli ajánlatok a kiadóbajOVeueleiUH „Toxtilszakma** Joligéro kérotnok irmm wcwfwwi ej i i w TB
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Hófúvás miatt elmaradtak 
az összes futballmérkőzések 

Bécsijén
Két milliárd a ,,gólkirály11 ára

fA Reggel tudósítójának telefon jelentése.) A vasárnap 
reggel óta tartó nagy havazás miatt a pályák hasznai 
vonotet lenekké váltak és igy a kitűzött összos futball
mérkőzések elmaradtak. — Szombaton játszották le a: 
Amateure—Simmering-inoccset, amelyben az Amateuro 
nehéz küzdelem után 3:2 (2:1) arányban noheznn győzött. 
A győztes csapatban a Prágából hirtelen hazatért Schaf* 
fér, a „gólkirály'*, mérsékelten szerepelt.

„Spécit**, a pesti grundok, majd Németország és 
Ausztria hősét egyébként egyesülete csak 2100 millió 
lclépésl díjért hajlandó kiadni a prágai Sporténak.

A cseh parti, úgy látszik, visszamegy, mait Sehaffer 
legalább évi 1 milliárd korona gázsit kér, amit n csehek 
nem hajlandók megadni.

MindKét mezei versenyben - 
, az; MTK győzött

(A Reggel tudósitójától.) Az atlétikai szezont 
vasárnap kéV'cross-country verseny nyitotta 
meg, amelyekben ifjúsági, illetően szenior 
kezdők vettek részi.

Mindkét versenyben az MTK versenyzői 
domináltak,

akik mellett az ESC futói szerepeltek a leg
jobban.

I. MTK ifj. kezdő mezei versenye. Egyénileg: 1. Wei-. 
ler (MTK) 12 p. 3.4 mp. 2. Ilolzcr (MTK). 3. Takács (ESC). 
—- Csapatban: 1. MTK 19 pont. 2. ESC 52 pont. 3. FTC! 
8f> pont. — Távolság körülbelül 316 kilométer.

fi. MAC szenior kezdő mezei versenye. Egyénileg: 1. 
Szerda (MAC) 15 p. 31 mp. 2. Fehér (E.SC) 15 p. 39.2 mp. 
3. Sehiissler (MTK) 15 p. 44.5 mp. — Csapatban: 1. MTK 
38 pont. 2. ESC 51 pont. 3. MAC 83 pont. Pompás, erős 
küzdelem. — Távolság körülbelül 5 kilométer.

i»iinr»ri.

Erős küzdelem Magyarország 
teirkózö csapatbajnokságáért

(A Reggel tudósítójától.) A MBBOSz az idén először 
rendezi meg a csapat bajnokságot, amelynek első fordu
lója a Máv. (íSK Golgota-uti nagytermében nagyszerű 
küzdelmeket, hozott.

Különösen a Kaposvárról fölkerült Kllngcr (UTE) 
hurcolt bámulatosan,

akit a közönség lelkesen ünnepelt.
Részletes eredmény:

MAC—MTK 13:7, Vasas—Testvériség 18:2, BAK—GTE 
13:8. A MÁV és a Törekvés küzdelem nélkül győztek, 
mert ellenfeleik, az FTC, illetően az MTK birkózói. nem 
jelentek meg.

A profi boxpörben Kiss Árpád, Balázs Aurél és Widder 
Hugó ügyében ujrafölvéelt rendelt el az MBBOSz tn, 
nácsa.

József Ferenc főherceg előadása a sport Jelentőségéről. 
A Magyar Sportakadémia vasárnap délben az Uj városi 
háza tanácskozó termében ünnepélyes teljes ülést tartott. 
Az illésen megjelent Horthy Miklós kormányzó é3 fele
sége, József főherceg és Auguszta főhercegasszxmy. Báró 
herényi Zsigmond alelnök megnyitó beszéde után József 
Ferenc főherceg tartotta meg előadását „A sport, mini 
a nemzetnevelés tényezője” címen.

— A hadsereg — mondotta többek között a főherceg —• 
nem használhatja a sportkiválóságokat. Magának a sport
nak azonban szüksége van ilyenekre, mert ezek csinál
ják a sportot, ezek teremtik meg a technikát, fejlesztik 
a stílust és ezek adják meg a sportnak a könnyed és a 
játékhoz közel álló jelleget. Ezzel adva van a sportok 
szerepe és helye a mai társadalmi életben. A sport nem 
öncél és nem is háborús előkészítő iskola, hanem kullur- 
tényező. Ebből a szempontból kell elbírálni a kinövései 
két és túlkapásokat, mert ha szükség van sportra, szűk
bég van annak fejlesztésére, fejlődése pedig nincs kinö
vések, túlkapások nélkül. A sport terjesztésénél és 
tömcgalkalmazásánál azonban a legelővigyázatosabban 
kell eljár.ii. A tömegeknél hibás mértékben alkalmazott 
sport ée tulfáradús katasztrofális hatású lehet. A töme
gek tulfárasztása a demoralizáló gondolatok iránti fogé
konyságot növeli. A sportot úgy kell alkalmazni, mint 
az orvosságot, amely kellő adagolásban gyógyít, de tűi-, 
hajszolva ártalmas és veszedelmes.

és egészség
honol ott, ahol a-

Siana-sásborszesz
használata állandó

Ez a csodálatos háziszer az egész világon közismert és 
elterjedt, mint, kitűnő hatású fájdalomcsillapító be
dörzsölő szer, száj- és toroköblitő. Kockacukorra csen- 

peutvo belső használatra is alkalmas
Kis üveg ára . . . 1O.UOO K 
Klixép üveg ára . . 48.000 K 
Zagy üveg ára . *. 00.000 K 

Mindenütt kaphat ó/

Felelős kiadó: Hóna Ödön igazgató 
,.Vllágosság'*-könyvnyomda rt. Budapest. VIII, Couti-u. A 

Műszaki igazgató: Ueatsch D.


