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9. szám

ügyében megmozdul a kormány
Búd János pénzügyminiszter a kereskedelem és ipar 

megmentésére ma délutánra ankétet hivott egybe

■
I 1

(A Reggel tudósilójától.) Az egész magyar 
közéletet mindjobban nyugtalanítják a folyto
nosan növekvő fizetésképtelenségek. .Ma már 
nemcsak a konjunkturális kurzusvállalatok 
omlanak össze, hanem komoly, előkelő régi cé
gek is fizetési zavarokkal küzdenek'. A magyar 
gazdasági élet rémhírektől hangos, a fizetés
képtelenség, csődön ki vilii kényszeregyezség 
réme fenyegeti a régi cégeket is a hibás gazda
sági rendelkezések és a hibás kereskedelem
politika miatt. E válságos időben a kereskede
lem és ipar minden tényezője Walkó Lajos ke
reskedelem ügyi minisztertől vár; kezdemé
nyező lépési, hogy a c ,l)ci’'to'' gazdaság- 
politika! meg változtassa. \ 
miniszter azonban, mini eddig minden esetben, 
most is ,-e-err.ilf marad! é némán, szemléli a. 
magyar .^gx.e^l'edelem és ipát <■ zeomlá 
Annál nagyolib örömmel jelentheti A Heggel, 
hogy Búd János pénzügyminiszter, aki már 
eddig is számos jelét adta igyekezetének, hogy 
-erős kézzel és -megfelelő intézkedésekkel szabá
lyozza. a fölmerülő gazdasági problémákat,

a fizetésképtelenségek okozta pénzügyi és 
gazdasági helyzet megvizsgálására váratla
nul értekezletet hívott, össze ma délután 

‘/ifi órára a pénzügyminisztériumba.
Búd pénzügyminiszter tárcájának keretébe 

nem tartozik szorosan a tömeges fizetésképte
lenségek ügye és a kereskedelem hitelválsága, 
de a pénzügy miniszter ugy látszik, arra az ál
láspontra helyezkedett, hogy

a gazdasági helyzet fenyegető jelenségei 
sürgős intézkedést követelnek.

Ha ugyanis a gazdasági miniszíei iumok 
most, az utolsó pillanatban nem sietnek meg
felelő erélyes intézkedésekkel az élet-halál küz

Ebért kopors
Anglia és Amerika is gyászol

A birodalmi gyOíés tanácsterméből temetik a nőmet köztár
saság elnökét. — Példátlan hevességű politikai harcok vár

hatók a ttematés után
Berlin, március I.

(A Reggel berlini tudósilójának tclcfonjclcn- 
tése.) A hirtelen halál leheljeiére hosszú évek 
óta először hallgatott el a reakciós sajtó hang
zsivaja ás a német konzervatív lapok, amelyek 
a birodalmi elnök betegségének egész tartama 
alatt egyetlen résztvevő szónak som adtak 
helyet hasábjaikon, ma az őszinte és mély 
nemzeti gyász hatása alatt, legalább némi mér
tékben elismerik az elhunyt elnök ncm< s és 
mélyen emberi jellemvonásait. A „Dcutsche 
Allgemelne Zeitung" nagyon melegen irt cik
kében kiemeli Ebért, egyszerű. méltóságát, 
józan valóságérzetét és igaz erkölcsi komoly
ságát ('ti leszögezi, hogy Ebért nemzeti érzéstől 
telitett kötelességtudó férfiú volt. Még a 
..Deutsche Tageszciiung" is, amely néhány nap
pal ezelőtt a gyűlölet minden hangszerével 
igyekezett beharangozni a magdeburgi pör 
föllebbezési tárgyalását, kénytelen meghajolni 

delmet folytató kereskedelem és ipar segítsé
gére, akkor

a gazdasági krízis tönkreteszi az adó
alanyokat.

A ma délutáni konferencián résztvevők min
den bizonnyal nemcsak szónokolni fognak, ha
nem megbeszélik a pénzügyminiszterrel azokat

a pénzügyi intézkedéseket.
amelyekkel a gazdasági válságot enyhíteni 
hét. X tanát >!<< ;.á -ra kereskedelem és ipar
össze :ll. e -zöi a bankvezérekkel
<g üti ». >. !ii sstkai j ív peuziigymin ; iztertől.

t B; 1 N' fco&ér /•?//<, államtitkai 
vezérigazgató, a ránzintézel Központot E7i- 
scher Viktor vc.-'Tiga.^iló éc l á ztor Miksa 
vezmiguzgálóhelyétfes képviseld a 
záson. A Hitolbanl •t .cérői báró Kornfetd 
Pál, a Kereskedelmi Banktól (Friss Fülöp. a 
Angol-Magyar Ba.irktoi Krau s Simon, <• M 
gyar-Olasz Banktól j !:g 'Éber Antal kapót' 
meghívást. \z t rdek -pvi-öletek közül a Ko
ré !;’<!< Imi és Ipar iniara. az OMKE és a 
Baross-Sz< vétség vezetői fejtik majd ki ré«z!° 
tefen

a fizetésképtelenségek okait
és azokat a. módozatokat, amelyekkel a fizetés- 
kéntolenségck fenve.. ■. lavinájának elejét le
het venni. L’ud minisztert mindenesetre a leg
nagyobb elismerés illeti, hogy Walkó Lajos ke- 
leskodolmi miniszter helyett, tette meg a. kez
deményező lépést a hitelválság orvoslására, 
bár e kérdés megoldása elsősorban a kereske
delemügyi miniszter föladata lenne. A pénz
ügyminiszter e határozott föllépése remélhető
leg a kereskedelemügyi minisztériumot, is föl 
fogja ébreszteni letargiájából.

e talpig becsületes férfi céltudatos komolysága 
elöl1 és igy a német nép, amelyet évek óta a 
politikai gyűlölet, szilánkokra szaggatott, most 
minden érzésével, egyesül első elnökéért viselt, 
gyászában. E gyászban teljes mértékben osz
toznak a nagy nyugati nemzetek és kivétel 
nélkül

mindenütt elismerik ennek a sokat ócsárolt, 
de minden kritikán fölül álló komoly fér

fiúnak erkölcsi nagyságát.
Mussolini volt az első, akinek sürgönye a biro
dalmi kormányhoz befutott és azóta szakadat
lan sorban özönlenek a táviratok ás részvét
nyilatkozatok. Kellogg államtitkár az „United 
Pre.-s“ tudó.- i tója előtt. kijelentette, hogy 
Ebért halála nagy veszteséget jelent nemcsak 
Németországnak, hanem egész Európának. 
llugh.es államtitkár mélyen megrendülve 
jelenti ki a „Now-York Sün" hasábjain, hogy 
Ebért tel olyan nagyszabású egyéniség távozik

Kurzus István
Jer haza, István, minden meg van bo-s 

csátva! Nem te vagy a bűnös, aki lelkes, 
agilis, jósvádáju képviselő voltál és meg
állottád a helyet a régi néppárt harmadik 
padsorában. Kuruckodtál, legénykedtél, 
közbeszóltál és ha nagyon elöntött a hazafias 
fölliáborodás, meg öklöddel a padot is ver
hetted. Ó, régi szép idők: az öklödet és 
nem a markodat mutogattad. Ainig Zichy 
Aladár, Rakovszky vagy Zboray hátra nem 
nézett. Akkor elpirultál István és szerényen 
kiosontál a folyosóra, megkérni az újságíró
kat, hogy a közbeszólásodat ki ne felejtsék a 
parlamenti tudósításból. így talált a kurzus, 
amikor is gusztus dolga volt, ki vállal szere
pet, miniszterséget. A régi vezéreidnek íz
lése ellen volt, te István, föláldoztad magad. 
Harmadrangú színész létedre beugrottal 
elsőrangú szerepbe. A jogcímed az volt, hogy 
te már akkor statisztáltál, amikor elnököd, 
Ériednek Szintén Pista, még a kakasülőről 
nézte az előadást. Megtapsoltak, István és 
szer' v kardalos, a tomboló, olcsó siker 

• mámorában, elvesztetted a lelki égyensulyo- 
■dat. Égszakadás, földindulás, a fejemen egy 
koppanás, szaladj te is, pajtás! Kergetett a 
kurzus. Kótyagossá tett a kurzus. Fejedbe 
szállt a kurzus. A hordóról bársonyszékbe 
röpített a kurzus. Megszédültél a hegy, tete
jén, ahonnan a panamisták tömjénfüstje 
száll az ég felé. Hát miért más és miért ne Te, 
aki nem a kurzus tüskerózsa bokrában jöttél 
a. világra, aki az étteremben ültél, amikor a 
többi a söntésben a hanzlis sörből merített, 
aki az egyetlen igazi agitátor, és demagóg 
voltál közöttük, akinek a kisujjában volt a leg
nemtelenebb ékesszólás egész ordináré művé
szete. Egy, pernye a szemedbe szállt, akkor 
ráeszméltél, hogy minden farsangunk eljön 
a böjtje, és mit tagadjuk? — gondoskodni 
akartál magadról a böjt idejére. Naiv, Kur
zus István, benyálaztak, megrágtak, lenyel
tek és... Se pénz, se posztó. A sok gyaláza
tosságért, szívtelenségért, elfogultságért mi 
a jutalmad, Eötvös, Wlassics, Berzcviczy, 
Apponyi utóda a magyar királyi kultuszmi
niszteri székben? Ingyenjegy a tengeren
túlra. luxuskabin Amerikába. Vájjon retour- 
jegyet kaptál-e? Árva István, sötétkék zsa
kettben, sárga felöltőben, Newyork zsivajá
ban ás zűrzavarában, a gigantikus Szabad
ságszobor alatt, ahol ugy. a szivébe nyilai a 
magyarnak, ha nincs számára visszatérés. (Ne 
fázz, István, ide mindig van és mindig lesz 
visszatérés!) A kurzus áldozata vagy, akár a 
külföldre kurgatett diákok, akár a városhá
záról kidobott tanerők, a kurzusé, amely a 
szeretet hatalmával jött és látod, a hatalom 
szeretete miatt nem megy oda vissza, ahon
nan jött. Hiszen, ha újra lehetne kezdeni, 
elölről, te is megpróbálnád, szegény, kibuj
dosott, Amerikában zarándokokat akviráló, 
nagyméltóságu Haller István nyugalmazott 
miniszter ur, stb., stb., stb.

llugh.es
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az európai politika színpadáról, aki a Ica- 
nehezebb időkben páratlan vezéri,tulajdonsa
tokról lett tanúságot. Borah szenátor konvoja 
veszedelmet lát abban, hogy Európa újjáépíté
sének kezdetén távozott el a német politika 
eléről Erítz Ebért. Az amerikai politikai elet 
minden vezére ugyanis nyilatkozik, vala
mennyien. mély fájdalommal gyászoljak az el
nök halálát’, aki Európa válságos éveiben olyan 
nagy szolgál átok a.t tett, nemcsak . a nemet 
munkásságnak, hanem egész Európának is. 
De nemcsak Amerikában, hanoin francia
országban is, amelynek pedig sem politikusai, 
sem pedig a sajtója nem szokta bőven oszto
gatni az elismerést idegen államférfiaknak, 
mély megfendüléssel teli sorokat szentelnek a 
lapok Ebért elnök halálának. amelynek 
súlyos világpolitikai következnienyei lehetnek. 
Herrlot, Doumergue elnök, 1 amiévé es de 
Selves, a francia politikai , elet vezetői vala
mennyien megjelentek a német nagykövetsé
gen, hogy részvétüket személyesen fejezzek ki. 
Loucheur az egyetlen igaz szociáldemokratát 
gyászolja benne és nyilakozárában előre inti 
‘a németeket attól, hogy Ebért helyébe naciona
listát válasszanak. Briand hosszú cikket szen
ted az elhunyt elnök emlékének, mély fajda
lommal szegezi le, hogy messze meghaladta az 
átlagos német politikusokat mérsékletével, 
egészséges politikai ítéletével és különösen fáj
dalmasnak tartja a veszteséget, amely a német 
népet érte, mert

Ebért úgyszólván az egyetlen német poli
tikus, aki a demokráciát és igy a béke ideá

ját képviselte.
A köztársasági és demokratikus pártok köré
ben tartanak attól, hogy a jobboldali pártok 
kíméletlen demagógiával igyekszenek egy ki
fejezetten monarchikus tendenciát képviselő je
löltet választani Ebért helyébe és e célból min
dent cl fognak követni, hogy az elnökválasztást 
a lehető legtávolabbi időpontra kitolják. Ezzel 
szemben előreláthatóla.g szoros szövetség jön 
létre a centrum, a szocialisták és a demokraták 
között a célból, hogy egyrészt a lehető leg
rövidebb idő alatt megoldják a porosz kor
mányválságot, ha másként nem. akkor egy 
hívatalnokmjniszterium megalakításéval, mús- 
részt pedig, hogy az alkotmá.nyban megszabott 
legrövidebb terminuson belül, előreláthatólag 

öt hét múlva megejt essék az első választás.
A német köztársaság elnökét ugyanis plcbiscl- 
tum utján választják éspedig oly módon, hogy 
az első választás alkalmával csak az tekint
hető megválasztott elnöknek, aki a szavazatok 
abszolút többségét elnyerte. Ila a jelöltek 
egyike sem tudta ezt az abszolút többséget 
magára egyesíteni, akkor a két hét múlva 
megejtendő második választáson az a jelölt 
nyeri az elnöki méltóságot, aki a viszonylagos 
többségét a szavazatoknak tudja megszerezni. 
Erős a reménye a köztársasági pád-toknak, 
hogy ezen a legkorábban hét hét múlva meg
ejtendő második választáson

Marx, a volt kancellár, kerül ki győztesen 
a küzdelemből

és igy sikerülni fog elhárítani azt a veszedel
met, amely nemcsak a német köztársaságot, 
hanem az európai kibontakozást is fenyegetné, 
ha Ebért helyébe egy német nemzeti politikus 
kerülne. Bizonyos az, hogy mihelyt az elhunyt 
elnököt Heidelbergben nyugovóra kísérték,

példátlan hevességű harc
fog Németországban kitörni, amelynek az ered
ménye mindenesetre hosszú időre megszabja 
a birodalmi politika útját.

Berlin, március 1.
Ejfél körül Ebért birodalmi elnök földi ma

radványait a Wcst-szanatóriumból, ahol a ha
lál megváltotta szenvedéseitől, átvitték a Wil- 
hclmstrasscba. A birodalmi zászlóval takart 
koporsót nyolcán vitték a négylovas halottas
kocsira. A gyászmenet élén lovasrendőrök ha
ladtak, utánuk jött a gyászkocsi, amelyet a 
birodalmi őrség egy osztaga kísért. Majd ogy 
sor kocsiban a miniszterek kisérték a ménedet, 
amelyet egy szakasz lovasrendőr zárt be. A 
gyászmenet 1 óra körül érkezett meg a Wil- 
hclmstrassen levő halottasházba.

A késő éjjeli órák ellenére az egész utón a 
járókelők sokasága kísérte a menetet, nnt-

Elismerten kitűnő szabású, valódi angol gyapjúszöveteimből

átmeneti kábátok, 
Burberry- és Fregoli- 
raglánok m4?sókell áron készen kaphatók 

sok pedig levett kalappal várták, amíg a 
menet elvonul.

A brandenburgi kaputól a birodalmi elnöki pa
lotáig a „Birodalmi Zászló"-szervezat mintegy 
2000 tagja, zászlókkal és fáklyákkal állott sor
falat. Különösen élénk volt a forgalom a Wil- 
helmstrasscban. ahol a rendőrség éppen ugy, 
mint már előbb a Joachimsthalerstrasstín, kor
dont vont. A Wilhelmslrassen levő palotában 
az elhunyt holttestét családjának tagjai vették 
át és fölravatalozták.

Berlin, március 1.
A birodalmi tanácshoz törvényjavaslatot 

nyújtottak bo arról, hogy a birodalmi elnök el
halálozása. következtében előálló költségeket az 
állam vállalja.

A birodalmi 
vasárnap arról

Berlin, március 1. 
gyűlés pártvezéreinek tanácsa 
tanácskozott, hogy a birodalmi

Mayer fóldmivelésügyi min
a mezőgazdasági hitelkérdés megoldásáról

Jövő héten jeleniK meg a jelzálogKölcsönt elősegítő rendelet

fer nyilatRoziK

(A Reggel tudósítójától.) Politikai és gazdasági körök
ben az a hir terjedt cl, hogy a múlt póntclti miniszter- 
tanács teljesen letárgyalta a mezőgazdasági Itilcl ügyét. 
Készletek azor.ban erről a döntésről nem kerültek nyil
vánosságra és ezért

Mayer János 
röldujivelésügyj miniszterhez fordultunk fölvilágositúsért, 
aki A Reggel munkatársának a következüket mondta:

— A minisztertanács még nem foglalkozóit 
a mezőgazdasági hitel kérdésével, mert ez. az 
ügy egyelőre még nem volt kellően előkészítve 
a döntésre. Szombaton délben Búd János pénz
ügyminiszter. Pesthy Pál igazságügymiuiszter 
és Schandl Károly földmivelésügyi államtit
kár alaposan letárgyalták a mezőgazdasági hi
tel kérdését és ezen a tanácskozáson csak azért 
nem vettem részt, mert ugyanakkor a petró
leum vámjáról kellett tárgyalnom.

A mezőgazdasági hitel ügye most már any- 
nyira megérett, hogy a legközelebbi minisz
tertanács végleg állást foglal ebben a kér* 
désben és a jövő hét végén már az a ren
delet is életbelép, amelynek célja az. hogy 
a külföldi tőke bejövetelének utjából min

den akadályt elhárítson.
A külföldi pénzemberek ugyanis kifogásol

ták azt. hogy a jelzálogkölcsönnek nincs meg 
már nálunk az a stabilitása, mint a békében 
volt. Szerintük nincs meg a birtoklásnak bé
kebeli biztonsága, mert hiszen az államot elő
vásárlási jog illeti meg és az Országos l*’öld- 
birtokrendező Bíróság olyan területeket is 
igénybevehet, amelyeket előzőén jelzálogköl
csönnel kötöttek le. A mezőgazdasági hitelt 
elősegítő rendelet tehát először biztosítani fogja 
a földbirtokosnak azt a jogát, hogy birtoka 
egyrészének mentesítését kérhesse és

■JMIH .T yitutw* r?” 7"T'-’Wf r■m.U/
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Widder férfissahő
IV, Városház-utca 20. szám. Tclofon: 95-76

gyűlés milyen formában vegyen részt a gyász- 
ünnepségeken, amelyeket a birodalmi elnök el
hunyta alkalmából tartanak.

A tanács azt kívánja, hogy a gyászüunep- 
ség színhelye a birodalmi gyűlés ülésterme 

legyen,
Berlinből jelenti A Heggel tudósitója: A bi

rodalmi elnök elhunyta alkalmából a kormány 
gyászünnepségét szerdán, március 4-én, délután 
3 órakor tartják meg a birodalmi elnöki palo
tában. Az emlékbeszédet a birodalmi kancellár 
fogja, mondani. Az ünnepség után a holttestet 
katonai diszkisérettel átviszik a potsdami pá
lyaudvarra. A gyászmenet a brandenburgi ka
pun át a birodalmi gyűlés épülete körül fog 
haladni. A búcsúbeszédet a birodalmi gyii- 
let nevében. Este ’/s7 óra körül indul el a halói- 
tasvonat Hcidelbcrg felé, ahol az clhantolás 

;nik meg.
aasiww-yrai

az OKB. ki is mondhassa ezt a mentessé
get ott, ahol a földreform niár végre lett 

hajtva,
másodszor megadja a lehetőséget arra is, bog”? 
ott, ahol az OFB. még nem hozott Ítéletet,

csak a birtok’ negyven százaléka legyen 
megkötve,

míg a birtok nagyobbik részére teljesen sza
badon legyen jelzálogkölcsön fölvehető. A ren
deletnek célja tehát nyilvánvalóan az, hogy 
rendezze a jelzáloghitel kérdését anélkül, hogy 
a. földreform végrehajtása elé bármiféle aka
dályt gördítsen, másszóval minden tekintetben 
megfeleljen a földreformról szóló törvény in
tencióinak is.

fi szerbek kmtasifefták Horgos köz
ség 510 főnyi magyar lakosságát 

líárom nap aBatí kötelesek elhagyni Saeyhla teclHetét — A magyar 
sfigok nem veszik £♦ a kiuftasitolftakat

Szeged, március 1.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) A 

szerb megszállás alatt levő
Horgos község 510 főnyi magyar lukossá- 
ságát az ottani hatóságok januárban ki

utasították,
i]e ennek a határozatnak a végrehajtását a 
szegedi kerületi főkapitányság kérésére föl
függesztették. Ma d 1< lőtt Radvánszky Tiva
dar horgosi főjegyző a szerb belügyin miszté
riumtól rendelőiét kapott, hogy az 510 főnyi 
magyar lakosság ideiglenes letelepedési enge
délyét visszavonja és

a kiutasítottak három nap alatt kötelesek 
cl hagyni Horgost

Szeged útiránnyal. Vasárnap délben ezt a ren
delkezést már ki is dobolták Horgoson és 
rendelkezés történt, hogy a kiutasítottak ré
szére vasúti kocsikat összpontosítsanak. A 
ha jlód alánná lett magyarság ismét, a szegedi 
rendőrséghez fordult, ajnely az esetet távira 
lilag jelentette a belügyminisztériumnak. A 
magyar hatóságok megtagadják a kiutasítot
tak átvételét, aminek a szerbek intézkedése 
értelmében kedden délután kellene megtör' 
lénni Ilöszke mellett, a határon.

gyüinólc.startok, kávés- és teaszervizek, tálcák, likőr- 
készletek mlndon cí-lra és nagyságban, eredeti gyári

Síhiuwald Imre
IV, Bécsi utca .'. szám, Bécsi- és Deák Ferenc utca sarok

KendclÚB egész nap. Kúkóczi ut 32.1. em. 1, llókussnl szombon

OS1 J nomlbateiok résiére. 
K«ST falvabSan OLTÁS
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Hogyan került Leirer Lőrinc 
a gyilkosság gyanújába

Schmidt Johanna szobalány azt vallotta, hogy a gyilkos 
ság hetében Leirer a lányánál aludt 

„Föltételezhető-e rólam, hogy én megöltem szerelmes, édes 
leányom — Leirer Lőrinc volt a Polönyi—Lengvel-pörben 

az esküdtek főnöke
(A Reggel tudósitójától.) A Lcírer-féle gyil 

Ikossági ügy nyomozásának az elmúlt héten az 
volt a legérdekesebb fordulata, hogy a rendőr
ség az összegyűjtött adatok alapján nap-nap 
után kihallgatta a meggyilkolt leány apját. 

’A rendőrség csak mint informátort hallgatta 
ki Leirer Lőrincet, akit az elmúlt hét keddjén, 
már keresztkérdések alá is veitek. A rendőr
ségen ugyanis uj és fontos tanút hallgattak ki. 
Rájöttek, hogy Leirer Amáliánál halála előtt, 
pár nappal látogatási, tett egyik, volt háztartás
beli alkalmazottja, névszeri nt Schmidt Jo
hanna. A szobalányt beidézték a rendőrségre 
és kikérdezték, hogyan folyt le látogatása 
Leirer Amáliánál és miről beszélgetlek. A 
szobalány előadta, hogy a gyilkossággal kap
csolatban mindössze az lehet érdekes, hogy 
■amikor Leirer Amália bevezette hálószobájába, 
ő elcsodálkozott azon, hogy miért tolták szét a 
hálószobában az ágyakat és erre Leirer Amália 
azt felelte:

„Azért, mert az apáin mostanában nálam 
alszik."

A teljesen megbízható szobalánynak ez a val
lomása erősen befolyásolta a rendőrségi 
nyomozást. Ettől a perctől kezdve a leg
nagyobb titokban folytatták a kihallgatásokat 
és a szobalánynak ezt a vallomását is sikerült 
eltitkolni a nyilvánosság elől, mind a mai 
napig. A Reggel munkatársa fölkereste 
Schmidt Johannái, aki most a Csáky-utcában 
előkelő gyáriparosnál háztartási alkalmazott, 
os érdeklődött nála a meggyilkolt nőnél tett 
utolsó látogatásáról. Schmidt Johanna ezeket 
mondotta:

— 1923-ban hat hétig Leirer Amáliánál szol
gáltam. Mi nagyon jól megfértünk a nagyságá
val és én talán még most is nála lennék al
kalmazásban, ha ő akkor nem utazott volna el 
hosszabb időre Hollandiába. Csak jót, mondha
tok róla. Kedves volt, egyszerű és házias. Ami
kor én nála voltam, hollandus barátja állan
dóan Budapesten tartózkodott és nyugodtan 
mondhatom, hogy legalább ez idő alatt senki 
más nem látogatta. Az elmúlt év októberében 
fölkeresett Leirer Amália, akkor a Bnlyov- 
szky-utcában szolgáltam es.hívott, menjek visz- 
sza hozzá. Nekem azonban jó helyem volt, nem 
akartam fölmondani es elutasítottam, a föl
ajánlott állást, de megígért óin, hogy majd meg
látogatom. December 17-en föl is kerestem. 
Délelőtt mentem el hozzá. A hálószobában ül
tünk le és én moglepvo láttam, hogy a szobá
ban változás történt, az ágyak már nem úgy 
voltak elhelyezve, mint amikor én voltam szo
balány. Aldior ugyanis egymás mellett állt a 
kél. ágy. most pedig messzire el voltak tolva, 
egymástól. Megkérdeztem a változás okát, es 
ekkor Leirer Amália szóról-szóra ezeket mon
dotta:

„Az apáin már több mint egy hete nálam 
alszik, Theo sokáig marad el és én nagyon 
egyedül éreztem magam. Nálam is vacsorá

zik esténként az édesapám."
A nagyságos asszony nekem nem beszélt ar

ról, hogy cl akar utazni, sőt szavaiból úgy vet
tem ki, hogy itt

Pesten akarja megvárni holland barátját, 
és hogy ne legyen egyedül, azért hívta maga
hoz az apját. , , .. .A szobaleánynak ez a szenzációs vallomusa 
téri ncszot esen ór/ríxí fölliinést keltett (i Tcndör- 
ségen és ekkor kezdte ngy informálni a sajtot 
a rendőrség, hogy csak órák kérdése a gyilkos 
letartóztatása. Közben azonban nem lehet 
tudni, hogy mi történt, bizonyara nem sikerült 
bebizonyítani, hogy Leirer Lőrinc a leányánál 
aludt. Most, a nyomozás abban az irányban 
folyik, hogy Leirer Lőrinc személyére és élet
körülményeire vonatkozólag ujnbb adatokat 
szerezzen. E iádból Katona rendőrfőtnnacsos

f HOTEL REGINA I
(EX STEFÁNIÁI (

I QUARNERO
■T Elaflrendü szobák, kitiinő ellátás
í Föl világosi tűs:
Magyar-Olasz Bank Rt, V, Nádor-utca 16. sz,

aki 
ügyeit 

h angsulyozta

rendőrfőtaná- 
hajtott Leirer 
Füredi olnion- 

negyedévben 
Leirer egyéb-

magához kérette dr. Füredi Mór ügyvédet, 
hosszú évék óta Leirer Lőrinc pörös 
intézi. Katona rendőrfőtanácsos 
az ügyvéd leolt, hogy

Leirer Lőrincet mindeddig nem mint gya
núsítottat kezelik

<?.$ tőle is csak bizalmas információkat kér. 
l)r. Katona Rezső rendőrfőtanácsos dr. Fü
redivel hosszabb beszélgetést folytatott. 
A beszélgetés folyamán az ügyvédtől elsősor
ban Leirer anyagi viszonyairól kért fölvilá- 
gosilást. Dr. Füredi elmondotta, hogy Leirer 
Lőrincnek az Üllöi-uli házán kivitt a Hungária- 
uton van egy telke, amelyért legutóbb 200 mil
liót Ígértek, azonban Leirer ennyiért nem 
akarta a lelket, odaadni. Van ezen kivid egy 
telke Márlonhegyen és a Hitelbankban levő 
safcjcben is vannak részvényei és egyéb ér
tékei. Aziránt is érdeklődött a 
esős, hogy milyen jövedelmet 
Lőrincnek Üllői-uti háza'? Dr. 
dotta. hogy Leirer minden 
43,480.000 koronát kap kezeihez.
ként, az ügyvéd tudomása szerint is, nagyon 
szerényen él. a befolyó jövedelmei mindennemű 
kiadásai! sokszorosan födözik. A rendői főtaná
csos kérdésére elmondotta dr. Füredi, hogy 
személyes impressziói alapján

teljesen kizártnak tartja Leirer bűnösségét.
Kedvező anyagi viszonyain kiviil az a körül
mény is kizárja ezt. hogy Leirer buzgó kato
likus. aki hisz a. túlvilágban és a tulvilági bün- 
hődésben. A továbbiak folyamán nagyon érde
kes uj momentumot hozott dr. Füredi a rend
őrség tudomására. Elmondotta, hogy amint 
azt ö legutóbbi föl jegyzéseiből megállapí
totta —

Leirer Lőrinc a gyilkosság napján, decem
ber 22-én, föntjárt nála és elvált felesége 
elleni pőrében hosszas megbeszélést folyta

tott vele.
Arra, hogy Leircrnek ez a látogatása hány 
órákor történt, az ügyvéd nem tud visszaem
lékezni. Mivel azonban délelőtt, törvényszéki 
tárgyaláson volt,

a látogatás csak délután folyhatott le.
December 22-ike után — amikor Leirer állí

tása szerint beteg volt — csakugyan szokatla
nul hosszú ideig nem kereste őt föl, holott más
kor rendszerint hetenként egyszer-kétszer föl-

Miért jutott holtpontra a rendőri nyomozás
Heggel tudósítójától.) Távol áll tőlünk, 

az államrendör séget megpirongassuk
éppen kivicceljük, amiért Leirer Amália

(A 
hogy 
vagy .. .
gyilkosát a mai napig sem juttatta az igazság
szolgáltatás kezére. Ilyen eset vagy balosét 
megtörtént már más világvárosok kitünően 
képzett, és dúsan javadalmazott rendőrségeivel 
is; vannak rejtelmes gaztettek, amelyeknek 
megfejtésében a szerencsének és a véletlennek 
nagyobb szerepe van, mint a rendőri közegek 
ügyességének és buzgalmának. Igazságtalan
ság volna tehát, ha amiatt támadnánk a rend
őrségre, mert az immár kéthetes nyomozás 
holtpontra jutott. Gyilkosság. amely 80 nap 
előtt történt, amelynek áldozata ferde társa
dalmi helyzete elől a magánosságba menekülő 
nő, amelynek tettese biztonságosan és nyugod
tan készíthette elő menekülését, nem közön
séges rendőri probléma, valósággal conan- 
doylei sujet. Ha ilyen játszmában mattot kap 
a nyomozás, még elviselhető a balsiker. Föl
téve természetesen, hogy az eredmény érdeké
ben minden rendőrileg és emlierileg elkövet
hető valóban korrektül megtörtént. De éppen 
itt van a Leirer-iigybcn lefolyt eddigi nyomo
zás Achilles-sarka. Szomorú volna, ha a Hawkók 
sorozatából azt a tanulságot kellene levonni, 
hogy a pesti gyilkos urak ördötigősen ügyesek, 
viszont a pesti rendőr urak, a bűnügyi osztály 
tisztviselői kiábrándítóan — nem ügyesek... 
Éppen ezért itt az ideje, hogy osoportcs-itsu'k 
azokat a jelenségeket, amelyek 

/

ment hozzá. Ezúttal Leirer legközelebbi látoga
tását január 10-én tette nála. A. Reggel munka
társa fölkereste dr. Füredi Mór ügyvédet, aki 
elmondotta, hogy 12 év óta Leirer minden po
ros ügyét ő intézi. Leircrnek igen sok pörös 
ügye van, nagyrészt elvált harmadik feleségé- 
val, családjának tagjaival; ezenkívül házbér
fizetési és lakásügyekben is. Harmadik felesé
gével például 10 év óta folyik egy közszerze- 
ínénymegállapitási porc és ennek még mindig 
nincs vége. Munkatársunk kívánságára dr. 
Füredi megmutatja följegyzési könyvét, amely
ben december 22-iki dátummal a többiek között 
ezt látjuk:

„Leirer L. — Leirerné hosszú értekezés fél
lel, pörujitás.“

_ — Hogy hány órakor történt Leiremek ez a 
látogatása — mondja az ügyvéd, arra nem tu
dok visszaemlékezni, mivel azonban délelőtt 
tárgyalásaim voltak, minden valószínűség sze
rint 6 óra előtt járt nálam Leirer. Legközelebb 
ezután csak január 10-én keresett föl.

Elmondotta még dr. Füredi, hogy Leirer, 
amikor a lapokban olvasta, hogy őt gyanúsít
ják a gyilkossággal, kétségbeesetten fordult 
hozzá ezzel a kérdéssel:

— Doktor ur, ismer engem: föltételezhető-e 
rólam, hogy én megöltem szerelmes, édes

leányomat?
És lehetségesnek tartja-e, mindentől eltekintve, 
azt, hogy egy apa olyan helyzetbe tegye a leá
nyát, amilyenben az én leányomat megta
lálták?

A temetésen együtt volt az ügyvéd Leirer 
Lőrinccel, aki megmutatta neki: milyen szép a 
családi kriptájuk és rámutatott a kripta köze
pén levő üres helyre, ezekkel a szavakkal:

— Nézze meg, ott fogok én feküdni a közé
pen, a leányom mellett.

Leirer neve egyébként már foglalkoztatta a 
nyilvánosságáé egy híres politikai pörben:

Leirer Lőrinc volt az esküdtek főnöke és ő 
hirdette ki az esküdtek verdiktjét a Po- 

’ónyi—Lengyel-ügyben.
Mondókról Pestre hoztak 

egy bártulajdonost...
Debrecenből jelenti telefonon A Reggel tu

dósítója: A budapesti főkapitányság az összes 
vidéki rendőrhatóságokkal közölte a Leirer- 
féJe gyilkosság adatait, megküldte a meggyil
kolt nő lakásáról eltűnt ékszerek és értéktár
gyak jegyzékét és kérte a nyomozás megindí
tását.

A szabolcsmegyei Mándok község csendőr- 
Rége, őrizetbe vett egy volt fővárosi bár
tulajdonost, aki nemrégiben váratlanul 

Mándokon telepedett le.
A bártulajdonost, «/íi régi ismerőse volt Leirer 
Amáliának, még abból az időből, amikor Ker- 
stens Teodorral nem állt; összeköttetésben, a 
csendőrség a nyomozás gyors lefolytatása ér
dekében föl kiséri Budapestre, ahol ma, hétfőn 
átadja a. rendőrségnek, hogy ebben az irányban 
folytassa le a nyomozásé.

szinte sorozatosan megsemmisít ették a
Teréz körúti gyilkos nyomait.

Első jelenség: — nem tudjuk, kinek a rová
sára Írjuk — a gyilkosságot V2IO órakor fedez
ték föl, de a rendőrség csak két órával később 
tudott az eseményről. Ezalatt idegenek, vagyis 
nem hivatalos személyek járkáltak a holttest 
körül. Ez a két óra, amely alatt a rendőrség 
jelenléte nélkül voltak az áldozat körül a 
hozzátartozók, esetleg végzetes két óra lehel.

Nein láthatta a rendőrség a gyilkosság 
tetthelyét ngy, ahogy azt a gyilkos izgat, 

inában otthagyta,
mert az apa, Leirer Lőrinc és a barát. Kér- 
stens Teodor és a lakatos, aki a zári lakást föl
nyitotta, 2 óra hosszán át tartózkodhattak a. la
kásban, a rendőrség értesítése előtt, tehát, aka
ratlanul is tárgyakhoz nyúltak, dolgokat el
mozdítottak. Második jelenség: minden gyil
kosságnál minden talpalatnyi helyet át kejl 
vizsgálni, minden további lépés előtt, — itt 
harmadszori, későbbi átvizsgálásnál is találtak 
dolgokat a szobában, az ágy alatt, a holttest 
ruházatában, amit addig nem vettek észre. Pe
dig nem vicc, nagyon komoly dolog, ilyen bűn
ténynél a detektív nagyitóiiveggel áll oda s 
kockáról-kockára vizsgálja a parkettet s min
den tárgy legkisebb porcikájál. Legalább Kre-

kFi»(mcla 
paPíőmöft 
legolcsóbb árakban 

Kosztelitz
V, Dorotti/a-utca 12. Tel. /SS-W

Kézfertőtlenltésnél nélkülözhetetlen a
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csányi és nagyszerű külföldi kollégái ezt igy 
csinálták, mert

egyetlen hajszálból, ami az áldozat görcsös 
kezében maradt, vagy ujjajhoz tapadt, inar 

kinyomoztak gyilkosokat
Kitűnt az is, hogy az első szemlén nem vettek 
föl olyan részletesen minden kör ül monyt. ahogy 
kellett volna, — mert ez nem is tehették Hiszen 
csak később jöttek rá például, hogy az áldozat 
egyik cipőiét az ágytól ifiz lépésnyire, az ablak' 
nál találták;

ezt a cipőt egy gyakorlatlan detektív vitte 
az ablakhoz a helyszíni szemle előtt, 

hogy megnézze rajta vérfoltokat. Aniig ez ki 
nem derült, ez a cipő, az ágytól tiz lépésnyire, 
hamis föltevésekre kenyszeritette a nyomozó
kat. Kínos kudarc énte a daktiloszkópia csal- 
hatatlanságát is. Mielőtt bárki bármit érinthe
tett, mielőtt az ablakot kinyitották, lol kellett 
volna, vétetni a kitűnő budapesti daktiloszkó
piai intézettel az összes található ujjnyomokat, 
a poharakról, kártyákról, a tükörről, az asztal 
Iájáról stb. Ehelyett későn drlcsitcétck a dakti- 
Joszkópusokat, akkor, amikor már löbben érin
tették ezeket a tárgyakat. így történt, hogy

a tettes ujjlenyomata helyett kaptak tiz 
ujjlenyomatot a vizsgálóbíróról, nyolcat a 
a jegyzőkönyvvezetőről és egész, sorozatot 

a nyomozó rendőrtisztviselökröl.
És mindezt követték a későbbi jelenségek: a 

rendőrségen nem volt egy kéz, amely együtt 
tartotta volna a nyomozást. Katona Rezső 
rendőrin miesos, a bűnügyi osztály vezetője és 
Laky Lajos detektivfőuök nem tarthatták ke
zükben a nyomozásé, az teljesen szétfolyt, sok

E héten dől el
a titkos szavazásért megindult kisgazda” 

mozgalom sorsa
Mayer földmivelésiigyi miniszter nyilatkozik .Mohácsy 

kisgazda vezérrel folytatott tanácskozásáról
(A Reggel tudósítójától.) A múlt héten rész

letesen megírta A Reggel, hogy
a kisgazdatársadalcm érdekeinek elhanya

golása miatt
az egységespárti kisgazdáké n viselők újból 
mozgalmat készülnek indítani. A kisgazdák 
elégedetlenségére való tekintettel érkezett a 
legutóbb Budapestre Mohácsy Lajos, a régi 
kisgazdapártnak egyik megalapítója, is, aki 
szombaton délután hosszasan tanácskozott 
Mayer János földmivelésiigyi miniszterrel. 
A Reggel munkatársa beszélt

Mohácsy Lajossal,
aki a. földmivelésiigyi miniszterrel folytatott 
tanácskozásáról a következőket, mondotta:

— A vidéki kisgazdaszervezetek vezetői 
egymásután jelentették nekem, hogy

az általános elégedetlenség rövidesen a 
szélsőséges izgatok táborába tereli a falu 

népét,
hacsak ennek megakadályozására alkalmas 
intézkedések nem történnek. Nemcsak arról 
van szó, hogy teljesüljenek a kisgazda társada
lom gazdasági természetű kívánságai, hanem 
arról is, hogy

a régi kisgazdaprograin, különösen pedig a 
szavazás titkossága minél előbb- életbe- 

lépjen.
A kisgazda társad alomnak erről a hangulatá
ról részletesen tájékoztattam a. föld mive lés
ügyi miniszter urat, aki a legmesszebbmenő 
jóindulattal és megértéssel hallgatta végig 
jelentéseimet. Kijelentései alapján közöl
hetőm, hogy

Mrla- is
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szor a detektívek nem tudták, kit gyanúsít a 
referens, vagy a referens nem tudta, mi uj 
anyagot dolgoz föl a detektivtestülct. Végül 
egy különös jelenség: gyanúba vesznek egy 
embert, hírek kerülnek erről az emberről a la
pokba. a gyanúsított, akit naponként kihallgat 
a rendőrség, látja, hogy gyanúsítják és — min
den gyanúsítás dacára

ináig se tartottak nála házkutatást.
Holott a gyanúsítás a házkutatással kezdődik 
és nem azzal, hogy valaki szerepét napokon ke
resztül körülszimatolják az újságok és — még 
akkor sem nézték meg, vájjon mi lehet laká
sán? Ellenben a temetésen akarták figyelni, 
hogy talán majd ott elárulja magát a gyilkos. 
Előbb azonban az összes lapokban közölik, 
hogy ezt ügyelni fogják...

Vasárnap délelőtt csönd volt a. főkapitánysá
gon, csupán egy-két bejelentés érkezett, a rend 
őrségre. A főkapitányságon meghallgatnak 
még mindig mindenkit, aki valamilyen ötlettel 
jön, abban bíznak, hogy a véletlen segíti majd 
sikerre az élsekély esed ett nyomozást. Egy pil
lanatra fölvillanyozódéit, a lanyha hangulat, 
amikor Angyal detekti vfőföliigyelő megérke
zett délfelé. A főfelügyelő autóval jött több 
detektív társaságaim u é.s e/7.7 idősebb embert 
hoztak be a rendőrségre. Előbb a IX. kerület
ben nyomoztak, onnan autón mentek Kispestre, 
ahonnan előáll) i ott ah', egy városi szolgát. Per
cek alatt elterjedt a hir a. főkapitányságon, 
hogy nyomon van a rendőrség. A Heggel 
.munka iá vsának érdek lőiléséro kijelentették: ec 
/.s egy nyom a sok közül, nyomozunk, nyomo
zatik, lejárunk, mindent, de kevés remény van 
a végleges sikerre...

e héten már döntőjelentőségii lépés fog 
történni a kisgazdák kívánságainak teljesí

tésére
és ezzel kapcsolatban gondoskodni fogunk az 
országos kisgazdakongresszus, valamint több 
vidéki nagygyűlés összehívásáról és a kisgazda- 
szervezetek további kiépítéséről is.

Mohácsynak ez a nyilatkozata mindenben 
igazolja A Reggel múlt heti értesüléseit, de bi
zonyítja azt is, hogy a kormány

a kisgazdaképviselők várható offenzivájá- 
uak leszerelése érdekében messzemenő en

gedményekre hajlandó.
A Reggel munkatársa szükségesnek tartotta, 

hogy ebben az ügyben érdeklődjék
Mayer János

földművelésügyi miniszter fölfogása iráni is, 
aki a köveikező érdekes kijelentéseket telte a 
kisgazdáknak a kormányhoz való viszonyáról:

— Szombaton délután csakugyan tárgyaltam 
Mohácsy Lajossal, akinek további lépéseit min
denben ez a megbeszélésünk fogja irányítani. 
Ki kell jelentenem azt is, hogy

a kormány és a kisgazdaképviselők, vala
mint a vidéki szervezetek között teljes az 

egyetértés.
A vidéki .szervezetekkel állandó összeköttetés
ben vagyunk és minden aktuális kérdésben ve
lük egyetértőén foglalunk állást. Ami a szava
zás titkosságát illeti, ebben a kérdésben min
den egyes kép\ iselő ugy szavazhat, ahogy jól
esik.

a kormány egyetlenegy egységespárti kép
viselőre sem fog befolyást gyakorolni, meri 
azt akarja, hogy a parlament döntése a 
képviselők legbelső meggyőződéséhez ké

pest történjék meg.

CASIHO DE PARIS
Telefon 116-84 VI, Révay-utcR 18, 1. cin. Telefon 116-84

Esténként 10‘fí órakor a nagy világattrakció
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A szavazás titkosságának ügyét nem te
kintjük sem part-, sem pedig kabinet kér

désnek.
Munkatársunk most megemlítette azt a hirt, 

hogy
a választójogról döntő minisztertanácsban
a földmivelésiigyi miniszter a titkos sza

vazás mellett foglalt állást.
A miniszter erre vonatkozóan a következő

ket mondotta:
— Erre a kérdésre nem válaszolhatok, mert, 

nem akarok indiszkréciót elkövetni, ismételten 
csak annyit mondhatok, hogy a kormány min
den egyes kormánypárti képviselőnek szabad 
kezet ad ebben az ügyben.

rutKsallistAk, kerékpárosok 
és os^ék a sporíaáó ellen
Vasárnap este anKéí vo8í az MLSz-öen
(A Reggel tudósitójától.) A nagy port fölvert 

uj testnevelési törvényjavaslat ügyében a ATa- 
gyar Labdarugók Szövetsége v\\\ó\<s>é^v, vasár
nap este, bizalmas megbeszélést tartott a szö
vetség Rákóczi-uti helyiségében, ahol a kerék
párosok részéről Kirchknopf Ferenc dr., az 
usz.ószövétség részéről pedig Röscr Kdein je
lent meg. A tanácskozáson rcsztvott. (Ischwindf; 
Ernő nemzetgyűlési képviselő, az FTC egyik 
vezére is.

Az egybegyűltek egyhangúan elhatározták, hogy 
hétfőn este 7 órakor fölkeresik dr. Karaíiáfh .Jenőt, 
a Testnevelési Tanács elnökét, hogy n javaslat vissza

vonása tárgyában értekezzenek vele.
Kedden a fársszövcfségck (Jsehii’inflt Ervfí vezetésével 

KIcbcJxbi ru Kttso igrót kultuszminiszterhez, mennek, hogy 
az, ii,i adó súlyosságát konkrét adatokkal bebizonyítsák.

Ha. az uj testnevelési adó rállozallanul ke
resztül megy a nemzetgyűlésben, akkor irt 
MLtiz a március 25-iki svájci—magyar váloga
tott mérkőzést Mécsben rendezi meg. (G. L.)

c
E héten: 
bétíön, 

szerdán, 
pénteken, 
vasárnap

Három brilliáns fölvonás. Mindegyike 
külön-külön fölér a legjobb bohózattal. 
Szakadatlan mulatság, szünet nélküli 

kacagás

siker!

BAJOR GIZI
ÉS CSORTOS GYULA 
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Egy százalékkal csökkentik 
a háromszázalékos forgalmi adót 

Nincs mÁr szú az osztrák adórendszer be vezetéséről — Mégj ebben 
az évben életbelép a valutareform — Tallérrá lép elő a korona
(A Reggel tv dó si tó.iától.) \ nemzetgyűlés 

pénzügyi bizottsága kedden délben 12 órakor 
kezdi meg az appropriációs törvényjavaslat 
tárgyalását. Tcmesváry Imre, a javaslat elő
adója arra számit, hogy a bizottság rövid időn 
belül elkészül munkájával és az erről szóló 
jelentést esetleg már kedden, de legkésőbb 
szerdán a Ház elé terjesztheti. Az appropriá- 
cíób törvényjavaslatban tudvalévőén rend
kívül fontos rendeletek kibocsátására kapnak 
a kormány tagjai fölhatalmazást, ami teljesen 
érthetővé teszi azt, hogy a javaslat tárgyalása 
elé. gazdasági körökben nagy érdeklődéssel 
tekintenek. A Reggel munkatársa beszélt

Temesváry Imrével,
a javaslat előadójával, aki a törvényjavaslat 
megszavazását követő rendeletekről a követ
kező érdekes fölvilágositást adta:

— Az appropriációs törvény  javaslat szerdán 
vagy csütörtökön már a Ház napirendjére 
kerül. Körülbelül 4—5 napos parlamenti vitára 
számítunk, de mivel fontos érdek fűződik 
ahhoz, hogy a javaslat minél előbb tető alá 
kerüljön,

hidítványozni fogjuk a nyolcórás ülések 
bevezetését.

Az appropriációs törvényben foglalt fölhatal
mazások alapján

Búd János pénzügyminiszter már a jövő 
héten egész sor rendeletet fog kibocsátani,

amelyek közül a legfontosabbak a tőzsdeadók 
leszállításáról, a részvények összevonásáról és 
értékminimumának megállapít ásóról. az uj 
részvény társaságok, alapit ásónak szabályozá
sáról és a váltóilleték leszállításáról szólnak. 
Ez az utóbbi rendelet

élénkitőeu fog hatni a hiteléletre, míg a 
inzsdeadó leszállítása a tőzsde irányzatá

nak javulásával fog járni,
mert hiszen kétségtelen, hogy a tőzsdei forga
lomnak a magas érték papirforgalmi adó volt 
egyik kerékkötője. Rendkívül fontos a mér
leg valódiság megállapításáról szóló törvény
javaslat el ke -.zilése is. amelyre ugyancsak az 
appropriációs javaslatban kap fölhatalmazást 
a kormány. A mérlegek számadatainak arány
ban való megállapítása ellen sok kifogás merült 
föl. Popovics Sándor és Teleszky János föl- 
szőlalása után aligha fog már a folyó évben 
erre a megoldásra sor kerülni. Úgy látszik, 
hogy

a inérlegvalódiság megállapít .ása a föl
értékelési rendszer alapján fog megtör
ténni mindaddig, amíg a valutareform 

életbe nem lép.
1'1 kérdés megoldása ma már annyira sürgető, 
hogy véleményem szerint

a valutareform még ebben az évben meg fog 
valósulni.

Kérdés csak az, hogy a reform alapja a frank
vagy a fontvaíuta lesz-c. Kdllay Tibor a 
frankvaluta, Popovics Sándor pedig a. fontva
luta mellett foglalt állást és tekintettel arra, 
hogy pénzünk sorsa már ma is az angol font
hoz vau kötve, legvalószínűbbnek az látszik, 
hogy

az uj magyar valuta értékét az angol font
hoz viszonyítva fogják megállapítani.

Természetes, hogy az uj értékmérőnél" uj el
nevezést. kell kapnia, mert- hiszen a „korona" 
név ellen jogos kifogások emelhetők. A valuta
reform megvalósulása után ugyanis sok koro
náról szóló adósság marad érvényben, ami fél
reértésekre adna okot akkor, ha az uj érték
mérői is koronának hívnák.

uj értékmérő nevéül a „tallér“-t választanok, 
de a tömegpszichózis szempontjából fontosnak 
tartom azt is, hogy

a valutareform megvalósulásával egyide*

Perzsisziinisk 

olcsó árusítása!
Valódi perzsa összekötő......... 1,500.000K-tíl
Valódi sirász diványtakaró . .7,500.000 1<
Valódi perzsa cbédlőszőuyeg. .15,000.000 K 
Nyírott nxminwtor. nrgnman ós egyéb saöuyegek igen 

Jutányosán

SCHILLINCER BÉLA 

jüen értéket képviselő váltópénzt is bocsás
son ki az állam.

Az ezüstpénz iránt ugyanis nagyobb a kö
zönség bizalma, mint a papír-, vas-, vagy 
bronzpénzek iránt. Annak a szorzószámnak a 
nagysága viszont, amely az uj értékmérőnek 
a paplrkoronához való viszonyát állapítja meg, 
a valutareform megvalósulásának időpontjától 
függ.

A szorzószám lehet tízezer, lehet tizenöt
ezer, kívánatos csak az. hogy kerekszám- 
’ian megfeleljen az angol font egy részének.
Tcmesváry végül kijelentette munkatársunk

nak, hogy a forgalmi adó terén tudomása sze
rint nem fog megvalósulni az osztrák fázis
rendszerre való áttérés. Ez a rendszer Ausz
triában sem vált bo teljesen, másutt a külföl
dön be sem vezették és éppen ezért nálunk is 
inkább arra kell törekedni, hogy az osztrák fá
zisrendszer helyett az igazságosságra térjünk 
ár, ami alatt Temesváry előadó az átaláuyo- 
zásnak legnagyobb mértékben való kiterjeszté
sét érti.

Az aranymérlegröl és a forgalmi adóreform
ról munkatársunk bőszéit

örffy Imrével,
a forgalmi adóról szóló törvény volt előadójá
val is, aki a következőket mondotta:

— Mihelyt az aranymérleg kérdése megoldó
dik. a pénzügyminisztériumban hozzáfoghatnak 
a forgalmi adóreform kidolgozásához. Az első 
kérdésre vonatkozóan csak annyit kívánok 
megjegyezni, hogy

az aranyszisztémát kezdik már visszafej- 
Iesztcni

és éppen ezért azt hiszem,- hogy a mérlegvaló
diság megállapítására egyelőre a fölértékelést 
rendszert fogják alkalmazni. Kétségtelen, hogy 
sok kellemetlenséget okoz a szorzószáiu ügyo 
is és éppen ezért

uem lesz sokáig föntartható az a helyzet, 
hogy.’ az effekfiv szorszószám mellett fiktív 

szó r zószá in m a 1 d ol gozz u n k.
A íikliv szorzószáinma! való szakilást termé

szetesen nagyon megnehezíti az, hogy a meg
oldásnál tekintettel kell lenni az állami tiszt
viselők helyzetére. Ami már most a forgalmi 
adó ügyét illeti,

a régóta várt rendszerváltozást, azt hiszem, 
nagy csaták fogják megelőzni.

Úgy látom a helyzetet, hogy a kereskedők túl
ságosan otfi misztikusa le és azt hiszik, hogy kí
vánságaiknak teljesülése, már csak a Gyosz- 
szal megindult tárgyalásaik befejezésétől függ. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a pénz
ügyminiszter csak azzal a föltétellel hajlandó 
hozzájárulni az osztrák fázisrendszer bevezeté
séhez, ha az állam 120 milliós forgalmi adóbevé
telét az egyes termelési ágak garantálják. Mi
vel pedig nem hiszem, hogy ezt a garanciát az 
egyes érdekeltségek elvállalhatják, szinte bizo
nyosra veszem, hogy

az osztrák szisztémát annál kevésbé vesz- 
sziik át, mível ez a rendszer rendkívüli 

mértékben elősegítené a csempészést.
Kétségtelen, hogy a. megoldás rendkívül nehéz, 
mert, hiszen véleményem szerint

elhibázott minden politika, amely kereske
delemellenes.

A legfontosabb tehát a mai helyzetben a kü
lönböző anomáliák megszüntetése. A jutalék
rendszer eltörlése már megtörténi, de ezenkívül 
szükség van arra is, hogy

a kisexisztenciáknak segítségére siessünk, 
a iegmesszebbmenően kiterjesszük az áta- 

lányozást
é.s végül mérsékeljük a forgalmi adó kulcsát is. 
Tekintettel arra, hogy a 3^-os forgalmi adó az 
előirányzottnál nagyobb jövedelmet biztosított 
az államnak, azt hiszem, hogy

rövid időn belül sor kerül a 3’/o-os forgalmi 
adónak 1%-ku! való csökkentésére.

VER-KO Apök
Mureum-ftövuf 33 (Múzeummal szemben) 

Előrehaladott idény miatt nagy 

árieszállitás 
brokAt*elyem*>( lakk-, antilop* é» 

egyél* cipőkben
Tekintse meg kirakatainkat!

Ki keld végül jelentenem, hogy nem vagyok híve 
a forgalmi adónak. Hegedűs Lóránt volt pénz
ügyminiszter szemrehányást is tett nekem an
nak idején, hogy mint az erről szóló törvény
javaslat előadója szinte ellenzéki beszédet mon
dottam a Házban. Ma már csak azt kívánom, 
hogy a forgalmi adóról szóló törvény minél 
előbb kerüljön ki a Corpus Jurisból.

Még mindig fenyegető leveleket 
küldözgetnek minisztereknek és 

rendőrt'sztviselőknek
Efíy vidéki fiút, akinek köze van a név
telen levelekhez, az este Budapestre 

hoztak

(A Reggel tudósítójától.) .A Márffy-féte bom- 
bapör óta bukkant föl a magyar bűnügyi 
krónikákban a fenyegető, névtelen levelek so
rozatos bűnügye. Egy ideig a főkapitányság 
politikai osztálya kapott napról-napra fenye
gető leveleket, később, a tárgyalás ideje alatt, 
Langer tanácselnök és több maga&rangu. 
rendőrtisztviselő, azután több miniszter, leg
utoljára pedig Bethlen István grófot tisztelték 
névtelen, szennyes hangú fenyegető levelek
kel. E levelek átkerültek a főkapitányságra, 
ahol már hosszabb idő óta kutatják, hogy kik 
árasztják el a közélet vezető férílait ilyen 
durva hangú írásokkal. Hónapok óta folyik a 
bizalmas nyomozás. Úgy vélik, hogy egy külön 
kis csoport alakult és ez az összeverődött tár
saság gyártja a fenyegető leveleket. A név
telen leveleket nem kézírással vetették papírra, 
hanem leggyakrabban rajzolt, nyomtatott 
hetükkel, sok esetben pedig mesterségesen el
ferdített kézírással. Már régebb idő óta gyűj
tik nagy’ titokban a kézírásokat, gyanús 
egyének tollvonásait. Most aztán már grafo
lógiai munkával igyekeztek a tettes nyomára 
jutni. E preventív intézkedések, úgy látszik, 
sikerre fognak vezetni, mert értesülésünk 
szerint,

a rendőrség nyomában van a névtelen 
levelek íróinak.

Szombaton a nyomozás olyan stádiumba jutott, 
hogy több rendörtisztviselö sürgősen vidékre 
utazott, mert a nyomozás szálai odavezettek. 
Egy Tisza mentén fekvő városba utazott több 
rendőrtisztviselő és ott ki is nyomoztak egy 
kiskorú fiatalemberé. A nyomozás tovább foly
tatásának érdekében a kiskorú fiatalembert az 
este fölhozták Budapestre, ahol azzal a re
ménnyel folytatják a nyomozást, hogy végleg 
leleplezik majd a névtelen és fenyegető levelek 
gyártóit.



aReccel 1925 március 2.

Kobenzl
— Irta Fedák San —

Becs, február 28.
A tündérszép Mária Terézia-kastély valami 

leírhatatlan fölénnyel mosolyog le rám. Olyan 
szép, olyan nemes. Sokáig állok előtte és né
zem, száz és ezer különböző érzéssel a szivem
ben. Ahogy ugy elnézcgetcm, az az érzésem van, 
hogy nem tetszik neki a hotelfölirás a homlok
zatán. Fáj neki. Nem, szeretném, ha panasz
kodni kezdene, még jobban belehúzom a. nya
kamat a bundámba és elszököm tőle, be az 
erdőbe. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy 
a múlttal beszélgessek. A jelent szeretem, A 
kobenzli erdőt szeretem. Különös és nagyszerű 
gesztusa a Sorsnak, hogy egy életnek, amely
nek napsugarai immárgn szelidebb fénnyel, 
nagyon „srégen", nagyon hosszú, kísérteties 
árnyékokkal esnek a földre, — képmása a most 
ébredező, legmélyebb gyökereiben lassan meg
mozduló, érezni kezdő, mosolyogni kezdő — 
kobenzli erdő. Milyen gyönyörű ajándék az 
életben egy ilyen kábitóan szép februári nap, 
egy ilyen első napsütés. Az az érzésem van, 
hogy a sokat előmutatott és elrongyolódott 
számla, — most lesz kifizetve. Olyan régen 
voltam iskolásgyerek, hogy már nem is 
emlékszem rá, de csak akkor lehetett 
ugyanez az érzés a szivemben, Csak akkor le
hetett az arcom ilyen boldog, a szivem ilyen 
fiatal és a nevetésem ilyen csengő. Csak a 
beregszászi „Csizaj" erdőben húztam ilyen de
rűs jókedvben a lábaimat és kavartam a 
fonnyadt, fagyott, színtelen leveleket. Akkor a 
jövőt kavartam. Most a múltat. Bocsánat! — 
■most nem voltam őszinte. Most kavarom a jö
vőt. Milyen szép, hogy ezt lehet mondani! Ki
csit alattomosan, mosolygok és azon gondolko
zom, hogy kívül még kopaszak, színtelenek, 
érzéstelenek a fák, fonnyadtak és fáradtak a 
tavalyi levelek, de a — nap már süt, föltartóz
tathatatlanul. ragyogóan süt, a gyökerek már 
mozogni kezdenek a legmélyén és jön a tavasz, 
amely már itt is van és jön az ibolyabokréta, 
amely már szintén itt van, egy viruló, gyö
nyörű piros rózsa képében, — ott van minden 
áldott este az asztalon, az „Antónia" második 
fölvonásában, a Bitzbcn és Bécsben és a. cigány 
azt húzza, hogy: „Mandulafa, mandulafa..."

Nagyon, jő bolyongani a kobenzli erdőben. 
Nagyon jó gondolkozni... gondolkozni... gon
dolkozni, lélekben beszélgetni azokkal, akik 
elmentek, nem siratni őket — nincs olyan 
messze a viszontlátás —, mosolyogni feléjük
— ha valahol vannak — és azt mondani, hogy: 
látjátok, van jutalom ezen a földön. Van egy 
ilyen bűvös tavaszi nap. Kedves kis Jacobi 
Viktor most szomorúan néz le rám. Százszor 
hallottam tőle: majd meglátja, Z/sazsácska, vi
szem én még magát gyönyörű tavaszi napsü
tésben, automobilon a Kobcnzlrc ebédelni. Ez 
a kép ugy lebegett, előtte, mint egy tündér
álom. Hát most már nem visz. Én azonban 
fönt vagyok a Kőbenzlen, tavaszi napsütésben
— automobilon. És forgatom, igazítom ezt az 
én kis rádiókészülékemet, a szivemet, — hátha 
fölfogja valahol a kobenzli erdőben a kis Viki 
hangját, amely csengőn, vidáman azt mondja, 
hogy: Zsazsácska, mindez kijárt magának. És 
hát hogy ha fölfogja ö valahol, a, rengeteg min- 
denségben, hogy Igenis van jutalom, a földön 
és az elrongyólt számla ki lesz fizetve.

Ahogy megyek lefelé a hegyről, előttem, van 
Bécs. Ez a szép, ez a, finom, ez a. legszebb vá
ros, ez a jó város, ez a. — gyöngéd, város. Ne
héz volna szavakkal kifejezni, amit iránta 
érzek. Csak nagyon meg vagyok hatva, csak 
elszorul a torkom, végtelen, vég-te-len meg
hatva nézek le rá. és azon veszem magam észre, 
hogy kezdem, ahol elhagytam, tanulok, tovább, 
ismétlem szüntelenül:

Das Schicksal
Des Schicksal.'; 
Dóm Schicksal 
Das Schicksal.

Dér Erfolg 
Des Erfolgos 
Dem Erfolg-'. 
Don Erfolg.

Die Bőse 
Dér Bőse.
Dér Bőse 
Die Bőse.

- Gyűlés, amelyet az érdeklődök nag-7 száma miatt 
nem lehetett megtartani. Vasárnap délelőttre tűzték 
ki ti Magyar Középosslály EgyesiUésének országos kon 
grnsszusút. Az egyesület. Deák utca 17. szám alatti he
lyiségében az érdeklődők oly nagy számban jcleptík meg, 
hogy nem férhettek be az épületbe és ezért n kongresz- 
szust március 22-ére halasztották el. amikorra uj helyi 
ségről gondoskodnak.

Köz-
• Tu- 

Emll 
Ger- 

Artúr 
Vasszor- 

mondotta Sarbó ta- 
Moravcsik vizsgálódásait, egész működé 

a kötelcsségteljesités volt, amit kifejezett 
officium anfc onmia. Sarbó tanár beszéde 
lett a (érmét szinti! tig megtöltő előkelő 
amelynek soraiban megjelentek Berzcviezy 

Tóth Lajos államtitkár, Bókay János. Korányi 
Német h

— A demokraták és liberálisok egyesülése a 
külső Lipótvárosban. A Lipótvárosi Demokrata 
Körben vasárnap délelőtt a főváros VIII. vá
lasztókerületének polgárai gyűlést tartottak, 
amelyen a küszöbön álló községi választások 
körzeti agitációját beszélték meg. A választó
polgárok nagy tömege zsúfolásig megtöltötte 
a Demokrata Kör helyiségeit Dr. Gál Jenő el
nök megnyitóbeszédében utalt arra, hogy hetek 
óta folyik a kapacitálás. A demokraták invi
tálják a szabadelvű polgárokat, ezeknek a kori
feusai pedig azt kívánják, hogy a demokraták 
tömörüljenek, de a szocialisták nélkül, őhozzá- 
juk. Bizonyos, hogy a fővárost sorvasztó kur
zus megsemmisítésére szükség van és ehhez a 
liberális és demokrata polgárság és a dolgozó 
munkásság egysége elengedhetetlen. A pol
gárság erre irányuló hajlandósága és vágyako
zása letagadhatatlan, csak egyes pártnélküli 
emberek beteges ambíciója és szereplési viszke- 
tegsége próbál akadályokat gördíteni. Világo
san mutatja ezt a VIII. választókerülethez tar
tozó Lipótvárosi Társaskör esete, ahol a több
ségi akarat az egyes törtötök, ellenére is a de
mokrata polgársághoz való csatlakozást kí
vánja, A Lipótvárosi Demokrata Kör — mon
dotta Gál Jenő — ünnepélyesen és nyilvánosan 
fölhívja a Társaskör egyetemét, hogy kapcso
lódjanak be a dolgozó polgárok és munkások 
blokjába, A hallgatóság nagy lelkesedéssel fo
gadta a jelenvolt társaskörbeli tagok közül 
Zala. Zsigmond gyárigazgató és dr. Heller Béla 
kijelentéseit, hogy a Lipótvárosi Társaskör 
{többsége is Fiive az együttműködésnek. Meg
győződésük, hogy a legközelebbi napokban a 
Társaskör hivatalosan és formálisan is megte
remti az egyesülést.

-- Moravcsik professzor emlékezete. Az Országos 
egészségügyi Egyesület vasárnap délelőtt n Magyar 
domáuyos Akadémia dísztermében Moravcsik Ernő 
dr. egyetemi fanár emlékezetére, diszülésl tartott, 
lóczy Zsigmond dr. elnöki megnyitója után Sarbó . 
dr. egyetemi tanár tartotta meg emlékbeszédét, 
galommal higgad., nyugodt fővel 
nár — végezi o 
sének alapja 
jelszava is: 
nagy hatást 
közönségre, 
Albert, 
Sándor báró, Krepuska Géza, Scliafler Károly, 
Ödön egyetemi tanárok és az elhunyt professzornak szá
mos tisztelője é« tanítványa.

— Drózdy Győzőt ma hallgatja ki Diószeghy 
miniszteri tanácsos az. előszállás! vérengzés 
ügyében. A belügyminiszter tudvalévőén nyo
mozást rendelt el az előszálláfii vérengzés ügyé
ben, amelynek adatait Drózdy ma délelőtt, 
közli Diószeghy János miniszteri tanácsossal, 
a belügyminisztérium közigazgatási osztályá
nak vezetőjével. Erre vonatkozóan Drózdy 
képviselő a következőket mondotta A Béggel 
munkatársa nak:

— Diószeghy miniszteri tanácsos ur fölkórt 
arra, hogy hétfőn délelőtt 10 órakor jelenjek 
meg a belügyminisztériumban és mondjam 
jegyzőkönyvbe az előszállást vérengzés adatait. 
Ennek a felkérésnek eleget is teszek és hízom 
abban, hogy az előszállást vérengzés felelőtlen 
tetteseit rövidesen kinyomozzák és megbün
tetik.

Vasárnap rendőri hírei, 
gyárban Vitéz " A -r- 
olynn szerencsétlenül történt,_ 
kódást szenvedett, f 
Károlyi-kórházba szállították, 
gária-malomban Juhász 
tche.rfölvonó összerowesolta. A 
szállították; állapota életveszélyes, 
tózi.lflíi fí’>gndr János 25 éves gyári munkást, 
f'iichnrr Itannibálné Eskü-tér fi. 
padlását föltörte és onnan 50 millió értékű fehérneműt 
ellopott. Timár-ntca 15. számit lakásán főbelőtte magút, 
tto-snyai István fi3 éves hordár. Azonnal meghalt. Tét 
(ének oka: régi szívbaja, — Az Andrnssy-uton olg' .lt-a 
egy autó Giijtmies Géza 19 éves mózolót. Az autó azután 
fölvette, a súlyosan sérült mázoló! és a Rókusba szálli- 
tolla. A snffőrt. Szántó Mihályt előállitntiák a főki.pi 
tányságon. A Rőttonbiller-ut.eóban elütötte egy autó 
Kővágó Péter II éves földmivest. Súlyos sérülésével a 
Rókusba szállították.

— Aki bűbájos versekkel gyógyít. Különös 
dolgokra hívta, föl a _ közfigyelmet Egyedi 
Dávid dr.. a „Teleia” főorvosa, aki vasárnap 
délelőtt, érdekes előadást tartott a titkolt beteg 
ségek kurázsiéiról. A kuruzslóra — mondotta. 
— a legtöbb cselben nem lőhet rábizonyikmi, 
hogy pénzt fogadott cl és igy nem üldözhető. 
Ilyen kuruzsló például az úgynevezett, „Dunán
túli tankönyv" szerzője. Ez csak a könyv árát 
fogadjad. Ez a. kuruzsló. Vált Mihály paraszt
gazda, ékes versekben ad bölcs tanácsokat a 
betegségek, ellen. Könyvében ilyen bűbájos ver
sek olvashatóik (egy nagyon elterjedt beteg
ségre: „Bajnalhasadáskor kelj föl és eztet, 
mondogasd:

Hajnal hasadás, ha igaz vagy. 
Szentnek palástja, ha te vagy. 
Segítséget adjál, nagy a te. hatalmad. 
Állítsd meg egy hónapra bajomat."

Az ilyen bűbájos gyógyítókon kívül a mo
dem kuruzslók miatt is panaszkodik Egyedi 
doktor.

Business English. Kereskedelmileg képzett angol 
ír ostor oktat, újonnan megnyílt nyclvstudiójábnn, v.iln 
mint házon kivtil is. IV, Rógipostu-utca •). III. em. 21/A.

Az Újpesti Pamutipar- 
Me.nybért gyári munkás elesett. Az esés 

1" bőgj' a munkás 'igyráz-
filetveszedelmes állapotban a gróf 

— A Soroksári-nti Iluti- 
Jdnos 20 éves molnársegédet a 

Szent István kórházba 
— A rendőrség lefar 

. aki báró 
szám alatti lakásának

SODORJON JANINÁ PAPÍRTA.v

— Belügyminisztériumi osztálytanácsosok 
háborúsága. Három évvel ezelőtt, amikor a 
gödöllői kerületben képviselő választási moz
galmak dűltek, Patay Tibor egyik ellen
jelöltje volt Saly Árpád belügyminiszteri osz
tálytanácsos. Eklkoriban dr. Fazsenj/i Jenő 
belügyminiszteri osztálytanácsos Patayhoz 
levelet intézeti, amelyben azt irta, hogy Saly 
Árpád osztálytanácsos a háború alatt a föl
mentési osztály vezetője volt és e réven -nagy 
vagyonhoz jutott, mert hadköteles egyéneket 
busás pénzösszegek, és egyéb ajándékok ellené - 
ben a katonai szolgálat alól fölmentett. Meg
vádolta Vezsenyi. kollégáját azzal ifi, hogy a 
proletárdiktatúra idején a kommunisták tábo-, 
rába állt, mint vérbeli és meggyőződéséé kom
munista és a diktatúra után, a választási har
cok idején, kártyázásra adta magát és föl
tűnő nagy szerencsével játszik. Ezt a kompro
mittáló levelet az ügyészség vádirata szerint 
kortescélokból juttatta Patay Tiborhoz dr. Ve
zsenyi Jenő és a belügyminiszter fölhatalma
zása folytán az ügyészség hivatalból üldözendő 
rágalmazás vétsége címén pörbefogla dr. Ve
zsenyi Jenő osztálytanácsost. A budapesti 
büntetőtörvényszék holnap, kedden, tárgyalja 
ezt az ügyet dr. Schadl Ernő biró elnöklésével.

— A XII. frankfurti nemzetközi vásáron, amelyet április 
19-től 22-ig tartanak meg, a vásár szenzációja az óriási ke
retekben épült. „Hatis dér Módén’* (,,A divatok háza") lesz, 
amely felöleli a párisi, londoni, amerikai stb. női-, forft-és 
gyermekdivatnak összes ujdouságait. Szakkörökben - mi
után internneionúiis divat bemutatókról van szó — ez az 
újítás igen nagy érdeklődést keltett és máris számosán 
jelentkeztek a vásáron való résztvételre a tiszteletbeli meg
bízottnál. Aczél Gyulánál (VII, Hákóczl-ut 32), aki az ér
deklődőknek szívesen szolgál bővebb fölvilágositással.

Áruház, Lipót-körut 21. sz. alatt
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Magyarország legnagyobb 
illatszer, pipere és háztartási 

cikkek áruházit

Dús választék az összes bel- és külföldi 
gyártmányokban, a legnagyszerűbbtől a leg
kényesebb ízlésnek megfelelő, a szakmába 
vágó összes cikkekben.

Mindenkinek saját érdeke, hogy 19 kiraka
tunkban dúsan fölhalmozott árucikkeinket 
megtekintse és olcsó árainkról személyesen 
meggyőződjék.

Pár cikket fölsorolunk, hogy képet nyújt
sunk a m. t. nagyközönségnek, versonyképes 
árainkról:

Korona
45.0(10 

175.000 
15.(100 
33.000 

9.000 
4.600
3,500

12.500 
22.000 

2.700 
7.000

75,000

■;
Coty púder, nagy doboz....................

|Piver parfüm, Azurea, Floramy . . .
Orosz kölni-víz 50 grammos.............
4711. kölni-víz......................................
Gumi-szivacs.........................................
Nagy mandula-szappan.....................
Borotva-szappan.................................
Griineherg-fogkefe............................
’/< kg. Bruns-féle vatta.....................
I)r. Heider „Hóvirág“-fogkrém .... 
Kitűnő borotvaecset..........................
Gillette-penge, eredeti csomag ....

! Ezüstözöít, valódi Giliette önborotva 
készlet, pengével............................

Eredeti amerikai Golgates borotva
íMem önborotva-penge, 1 tucat..........
Rőt bárt-penge, eredeti csomag ....

JNagy fürdőszappan............................
L.Eiida" schanipoon............................
l„Albus“ mosószappan, '/a kg.............
1 Szegedi háziszappan, % kg...............
j „Diana** sósborszcsz............................
SFarina-féle Rudolf-platz kölni viz . 
3.1 csomag 1000 darabos amerikai fog 
” vajó ...................................................

lrrigátor, gumi stb., komplett föl 
szerelve..............................................

„Grazer** toalettpapír............... ..
Harry-cipőkrém............................
„Fedák“-cipőkréni, ’/( kg.....................
„Fedő!" amerikai horaksz-szappan . 
Csiszolóvászon, „Cserebogár** véd
Valódi mexikói gyökérsurolókefe .

Ezenkívül az összes szakmába vágó cikkek: 
Colgates, Coty, l’iver, Houbigant, Cáron. 
Dórin, D’Orsay, Roger Gáliét, Dralle és az 
összes ismorf, márkás készítmények nagy 
választékban raktáron.
Aki ezen hirdetésre hivatkozik és 
tOOuOOO koronán fölüli vásárol, rsinos 

njjándékbon részesül

60 000

50.000
30.000
30.000

5.600
2.500
8.800
6.900 

13.000 
16.500

6.000

43.000
3.400
4.000
4.000
4.000

3.000
5.000



1925 március 2. aReccel________
— Egy Jó szó, egy becsületes szó, egy nyílt 

kijelentés... „De én tanúja voltam, valameny- 
nyien tanúi voltunk annak, hogy nehéz időben, 
amidőn u szenvedélyek lángja már magasan 
lobogott, amidőn ennek a Húznak tagjai nem 
mint ellenfelek, hanem gyakran, mint ellensé
gek állottak egymással szemben, egy jó szó, 
egy becsületes szó, egy nyílt kijelentés rendet 
csinált, a lángok el pihen tok, nem lobogott a 
szenvedély s az egymás iránt való kölcsönös 
tisztelet erényo mindig ur volt ebben a Ház
ban. Mi ok van tehát arra, hogy most olyan 
rendszer támasztassák föl, vagy ne is tá
masztassák, mert ilyen még nem is volt, ha
nem teremtessék, ahol mi mint ellenségek áll
junk egymással szemben, ahol a szenvedély 
legyen az uralkodó szó, az indulat a vezér s a 
nemzet, jogainak és méltóságának az cltiprása 
a cél? Miért ez a rendszer? Ki találta ezt ki? 
Mi célja van ennek? Egy ember találta ki, aki 
ott iil a miniszterelnöki székben, do még az 
sem találta ki, hanem kitalálta talán valaki 
más ott túl, aki neki parancsol és akinek aláza
tos szolgájává elszegődik." (Eötvös Károly 
parlamenti beszédéből, amelyet 1901 november 
11-én, a P erezel—Dániel házszabálypuccs előtt 
tartott.)

— Kedden munkához fog a kormány választójogi és 
felsőházi bizottsága. A kormánypárt választójogi bizott
sága Kénét Méla elnökléso mellett kedden délelőtt ti óra
kor folytatja az uj választójog részletes tárgyalását. 
Rubinok István, a javaslat egyik előadója kijelentette 
munkatársunknak, hogy a bizottság kedden vagy szerdán 
lefejezi munkájút ós igy csütörtökön este már a kor
mánypárt értekezlete is állást foglalhat a választójog 
ügyében. Előrelútbntóan kedden ül össze a kormánypárt 
felsőházi bizottsága is. A főrendiház reformjáról szóló 
java-slatot Illés József előadó fogja ismertetni. Gróf 
Ráday Gedeon, a bizottság elnöke, közölte. A Reggel 
munkatársával, hogy a bizottság munkája előreláthatóan 
három-négy ülésnapot fog igénybevenni. A felsőházi ja
vaslat egyébként csalt az vj választójog és a vármegyei 
Javaslat letáryyalása után kerül a Ház napirendjére. A 
Ffúz elnökségétől szerzett értesülésünk szerint kedden és 
• zerdán kisebb törvényjavaslatokat tárgyal a nomzetgyü- 
lés, szerdán vagy csütörtökön pedig megkezdődik az 
appropriációs javaslat vitája. Ezután kerül -xnnjd sor a 
t portjavaslat és a mentelmi ügyek, köztük Rupert Rezső 
ügyének tárgyalására. Március közepén szünetet kap a 
lídz és mihelyt az Illetékes bizottságok elkészülnek az uj 
választójog tárgyalásával körülbelül április első nap
jaiban —, megkezdődik a választójogi vita, amely előre
láthatóan négy-öl hetet fog igénybevenni.

— Newyorkban és környékén kétperces föld
rengés volt. Newyorkból jelenti A Reggel tu
dósítója: N-cwyorkban és környékén két percig 
tartó földrengést éreztek, amely nagyon hason
lított azokhoz a földlökésekhez, amelyekről 
Newjerseyből és xVew-Euglandból, Michigan- 
ból, Illinoisból, Indianaból, Nyugat-V'irginia- 
ból, Marylandból és Pensylvaniaból érkezett 
jelentés. Montrealban mintegy 80 másodpercig 
tartó földrengés rúzkódtatta meg a varost. A 
színházak közönsége a kijáratok fele tódult 
Károkról nincs jelentés.
- „Régi, megalapozott, szolid cégok Is ..A III. kor. 

Demokrata Körben vasárnap délelőtt dr. Bródi lirnő rend
kívül érdekes előadást tartott a gazdasági kérdésekről. 
Most bosszulja mog magát — mondotta Bródy többek kö
zött — az a kereskedelem- és iparellencs irányzat, amely 
gazdaságilag csak kihasználta azt a városi lakosságot, 
amelyet politikailag lenézett és másodosztályú embernek 
degradált, át. adóteher, amit a korcskcdclcmro és iparra 
róttak, elviselhetetlen. A forgalmi adó beszedési rend
szere pénzügyileg zaklató, emberileg lealdzó. Annyi adót 
és olyan módon vottek el a kereskedelemtől és ipartól, 
hogy az összeomlásnak be kell következnie, Ncmccak 
konjunkturális alakulatok pusztultak cl, hanem régi, 
megalapozott, szolid cégek is. Rajtuk ma mar csakis az 
adóterhek könnyítése, a forgalmi adó halaszthatatlan re
formja segíthet. A bajoktól való kibontakozás másik 
módja u hit elleér dés megoldása. A mezőgazdasági hitel 
helyes és szükséges, do emellett égetően fontos a városi 
ingatlannak, kereskedelemnek és Iparnak adandó hitel. 
Budupcstcn a kibontakozás továboi útja az < pitkezés. 
Szomorú specialitása Magyarországnak, hogy amikor ily 
közgazdasági kérdések nyugtalanítják, még mindig 
primitív jogokért, az általános választójogért, titkos 
szavalásért és n jogegyenlőségért kell küzdeni. A Kör 
részéről Slcincr Dezső köszönte meg Hródy Ernő c*ő 
adását.
- Az Országos Közmüve’ádésl Tanács kulturális és 

zenei propagandaolőadásána < bemutatója ma dolu un 
1 órakor hisz a régi képviseloház (Sándor-utca) ülésterme 
ben. Előadásokat Nómethy Károly elnök es Oroko Elemér 
tartanak, utána hangverseny lesz. Az előadás díjtalan.
- Vogel Testvérek, V, Béiel-ulca 8. szám alatt 25. óv 

óla fönnálló üzlete május havában megszűnik. A raktáron 
le.vő szövetek. mosó- ós bólésáruk Dtt^you olcsó utód ke 
rűlnok eladásra.
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Székelyhidy, a művész küzdelme 
SzékelyhidyVel, az igazgatójelölttel

Nem tud lemondani szerepeiről, hogy átvegye az Operaház vezetését — Csak ugy 
vállalná az igazgatást, ha mellőzik a leépítés gondolatát

(A Reggel tudósítójától.) Már ugy látszott, ! 
véget ért az operaházi válság. A legutóbbi hi- J 
rek szerint ugy öklöt Iák meg a nehéz kérdést, 
hogy egyelőre Máder igazgató vezeti az ügye
ket, végrehajtja a létszámcsökkentést s csak 
ezután hozzák nyilvánosságra az uj igazgató 
kinevezését. Ezek szerint flr. Székelyhidy Fe
renc kerül az Operaház élére, akinek kineve
zése már befejezettnek tekinthető. Fölkerestük 
magát a művészt, dr. Székelyhidy Ferencet, 
akitől megtudtuk, hogy ez a megoldás még 
nem jött létre;

Székelyhidy, a művész, küzd a másik Szé
kelyhidy vei, az igazgatójelölttel.

Kisleánya iskolai dolgozatát javítja éppen a 
gondos apa, amikor meglátogatjuk. Minden 
föladvónyt együtt tanul három gyermekével.

— Jó? — kérdi a csöppség, aki már éppen 
indul, ballet-óljára megy!

— Jó, csak szebben is Írhatnál.
Minden tanító soi-sa egy; a gyermek kedves 

mókával int: csak ne olyan komolyan! S e ko
moly dolgok után áttérünk az Operaház 
ügyére.

— Kinevezésem híre — mondja a művész —, 
még korai. Nem vagyok az Oporaház igazga
tója s ilyen megállapodás köztem és a kultusz
miniszter ur között nem is történt. De magam 
sem döntöttem még el, hogy elvállalhatom-c s 
elvállaljam-e az intézet vezetését, ha a minisz
ter ur igy határozna. Az igaz, hogy a tárgya
lásokba engem* is bevonlak, én megtettem elő
terjesztésemet,' hogy miképen volna megold
ható az operaházi válság, kidolgoztam a reor
ganizáció részleteit is, de tervemről a minisz
ter ur még nem nyilatkozott. Az én tervem 
arra irányul, hogy az Opera nívóját föntarl- 
suk, tehát ne. a. le.épitésrc gondoljunk. A zene
kultúrában az egész világ figyelmét fölkeltet
tük, zeneszerzőink, a klasszikus müvektől a 
kabarédalokig, minden téren elsőrendüek, 
Operaházunk a legszebbek és a legjobban föl
szereltek egyike — bűn volna tehát, ha most 
leépítenénk ezt a nivót. Éppen, mert kis ország

— A nemzeti politika nem a guinibot-kultusz 
ápolása. A függetlenségi Kossuth-párt vasár
nap délelőtt a VI. kerületben nagygyűlést tar
tott. A gyűlésen Nagy Vince a városi válasz
táson résztvevő pártok csoportosul fisáról be
szélt. Eleinte azt hittük — mondotta —, hogy a 
reakció pártjai közül a fővárosban csak a 
Wolff-párttal kell megkezdenünk. De Bethlen, 
aki maga is érezte, hog-y itt Wolff nem biztos 
hátvéd számára, még két álliberális pártot is 
szervezett hirtelonében a fővárosi reakció ural
mának biztosításául. Az egyik a Ripka-fé\c 
párt, amely a liberalizmus 50 percentjét vette 
át programjába, a másik pedig a Hcinrlch— 
Rassay-párt, amely már a 100 százalékos libe
ralizmust hirdeti. A reakciós vegyeskereske
désnek tehát három kirakata és három ajtaja 
van a főváros polgárságának minden, árnya
lata felé. Wolffék fővárosi politikája — foly
tatta Nagy Vince — Öt év óta arra pazarolja 
minden energiáját, hogy uj generációkba a 
gyűlölet magvat hintse. Az iskolákban nem 
tudományt, hanem politikai gyűlöletet tanítot
tak. Hogy a reakció romboló munkájának 
véget vethessen, a Kossuth-párt szövetkezett a 
szociáldemokrata párttal. Ezt a szövetséget 
állja a szocialisták elleu szórt minden rágalom 
eí’cncro is. Ezután Vámbéri) Rusztcm beszólt, 
Budapest politkáját — úgymond — eddig két 
jelszó vezette: a nemzeti és keresztény jel
szavak. Hazugak voltak azért, mert a nemzeti 
politika nem a gumibot-hultusz ápolását, ha
nem a nemzeti kultúra kiépítését és fejlesztését 
jelenti, A keresztény jelszó is mást jelent, 
mint a gyűlöletet és politikai üldözés szelle
mét.

— Az épltőinunkások közgyűlése. Vasárnap kezdődött a 
Magyarországi Epitőnninkások Szövetségének három napra 
tervezett kongresszusa a szövetség Aréna-uti sz.ékházában. 
A vezetőség a közgyűlés megnyitását megelőzően arról 
értesült, hogv a szövetségnek a bolsovizmussal rokon- 
sr.< övező töredéke mog akarja zavarni n tanácskoz.ásokat 
•>« ezért a küldöttek csak szigorú igazoltatás után jut
hattak be a közgyűlési terembe. A közgyűlést délelőtt 
10 órakor nyitotta meg Sterbinszky Llpót elnök, majd 
Kepler, a nomzetközi ópitőniunkássz.övetség titkára és 
Töpfer, a németországi ópitőmunkásszövotség titkára, üd
vözölték a kongresszust. Utánuk Újhelyi Nándor a romá
niai, Marschalkó Dániel a csehszlovákini és Pasztrovics 
Milán a jugoszláviai testvérszövetségek üdvözletét tolmú 
osolták magynr nyelven. Délután áttértek a tulnjdon- 
képenl napirend tárgyalására. Knillclhoffcr Ferenc a tit
kári, Rióm József a pénztári és dr. Kürti Nándor pedig 
a jogvédelmi jelentest terjesztette elő.

Sándor „Ideál" paplangyár0 IV, Kammermayer Karoly-utca 1. szám (Központi városháza)

lettünk, annál inkább ragaszkodnunk k?ll 
ahhoz a rangsorhoz, amelyet a világ operai 
között kivívtunk. Ez áldozatot követel. Sehol 
sem lehet az operaház olyan üzlet, amely kifi
zeti költségeit. A békebeli szubvenciótól ineg 
nagyon messze vagyunk. Becs sokkal többet 
költ ma az operára, mint amennyit a Habs
burgok költöttek. Nekünk is meg kell hozni a. 
kellő anyagi áldozatot, nem szabad föladni azt 
a kulturversenyt, amelyben a világ elsői kö
zött vagyunk, mi, ez a kicsiny és szegény or
szág. Redukálni kell a kiadásokat, de semmi
esetre sem a művészi nívó rovására. Szerintem 
tehát

az Operaházat nem szabad visszafejlesz- 
teni, hanem meg kell hozni érte a lehető 

legnagyobb anyagi áldozatot.
Hogy a kultuszminiszter ur ezt a megoldást a 
magáévá teszi-e, azt nem tudom. Nem tudom 
azt sem, hogy átvehetném-e én az Operaház 
vezetését. Művészi ambícióimról kellene le
mondanom,

ott kellene hagynom a színpadot és ez fáj
dalmas gondolat számomra.

Ugy érzem, hogy a színpadon még nagy föl
adatok várnak reám, 59 szerepem van, 36 éve 
vagyok az Operánál, előttem áll még „Tann- 
hau«jer“, a „Zsidónő" és más szerepek. Most 
megyek Becsbe, Hollandiába Kodály Zsol
tárával, husvétra készülök Helge Lindberg- 
gel a Máté passzióra s áitálában, folytén, bő 
viilő repertoárral állok itt és most minderről 
lemondjak és beüljek az igazgatói irodába? 
Nem tudok megbékülni ezzel a gondolattal. Ta
lán 9 év múlva lenne jogom ehhez, amikor 

•atnru húzzák a jubileumi aranygyűrűt. De 
természetes, hogy nem szabad csakis a magam 
művészi és anyagi veszteségére gondolnom, 
engem az Operaházhoz szeretet fűz és ha meg
győznek arról, hogy csakis én oldhatom meg 
az operaházi válságot, akkor le kell mondanom 
a magam ambíció járói. Boldog akkor lennék, 
ha a színpadon szolgálhatnám tovább Operán
kat ...

giianarjMitiwaBwuB.,1 ,, , „.„.m

— A szegedi főkapitány rágalmazás! pőre egy sze
gedi kurzusnjságlró ellen. Szegedről jelenti telefonon 
X Reggel tudósítója: A „Szegedi L'j nemzedék** saorkesz 
tője. Kelemen Andor „Vadvizek** cimmel ízlés talon röp- 
iratot irt 1923-ban, amelyet a rendőrség elkobozott és 
Kelemen Andort, mint alkalmatlan idegent, a városból 
éltoloncollátott. Kelemen ezért még 1923-ban, a budapesti 
„Szózat** cimii lapban rágalmakat és gyanúsításokat 
tartalmazó cikkben támadta meg Bottka Sándor Tendőr- 
főtanácsost, a. szegedi rendőrség vezetőjét, oki hivatalból 
üldözendő rágalmazás miatt sajtópört indított a cikk 
szerzője ellen. A „Sz.ózat** szerkesztősége kijelentette, 
hogy a Kelőmén Andor aláírásával megjelent cikk a 
szerkesztő tudtán kívül jelent meg. A sajtópör tárgya
lását március 7-én tartja meg a budapesti törvényszék 
Schadl-tnnicsa.

— Farsang Parisban, 1925. A „Pesti Futár** kiadásában 
megjelent Nádas Sándor márciusi füzete, telve bríHiáns, 
mulatságos cikkel és Vértes babonás rajzaival. Az érde
kes, változatos és élvezetes kis könyv ára mindenütt 
0000 K.

Autó-. mótor*, kerékpáralkatrószck. pncumetlk, 
Automobil és Pneumatlk Rt., Budapest, Jőkal-tér 5. bz. 
Telefon: 88-38, 175-98.
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megszűnik i
A raktáron levő összes 'áruk, úgy
mint: férfi és ntfi szövetek, 
mosé, valamint bfilfisfirnk 

tetemesen leszállított 
árban adatnak ell

A berendezés és Wertheim-szekrény eladó

mert jó árut olcsón csak SÁNDOR „Ideál** 
paplangyárban lőhet vásárolni. Már gyö
nyörű mint is „Ideál** paplan 3I10.000 koro
náért kapható. Cégünk ötven évo áll fenn
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Pesti Főpincérek a Casfiglioni Cézárok ellen
Hz öívenmllllós főpíncőrl hitelek és müfelejtők alkonya — fi kávéházi B-lisíások 

Fizetni fessék!
(A Reggel tudósit ójától A Az olvasó bizonyára észre

vette. hogy én csak akkor csinálok interjút, ha vagyon 
is okos, komoly és meggondolt emberrel beszélhetek. Most

Vilmos
kerül sorra, a falum Jánosa után, akinek bölcsességeire, 
remélem, még minden magyar visszaemlékezik. Vilmos a 
város gyermeke és mint

pénzügy! ember, természetesen közgazdasági ügyekről 
fog csevegni.

Vilmos a legtekintélyesebb pesti föpincér. békebeli, okos 
férfin. Hallgassák meg. miket mondott az éjszaka nekem:

— A börze és egyéb konjunktúráik letörése 
után — igy kezdte Vilmos — rohamosan növe
kedett a kávéházi hitelt igénylők száma, nem 
ide számítva a bliccelőket, magyarul müfclej- 
töket, akik voltak, vannak és lesznek. A régi, 
hivatásos törzsvendégek közül többen egyene
sen arrogálják, hogy

a főpíncérnek hiteleznie kell;
neveaett vendégek valóságos terrort fejte
nek ki, különösen, ha egy kiválóbb asztal
társasághoz tartoznak; ami persze eléggé meg 
sem róható, mert nem az asztaltársaságnak 
tartoznak, hanem nekem. A hiteleik igénybe
vétele után a vendégeknek egyrésze természe
tesen ki is marad. Akik megmaradnak, ameri
kai küldemény, helybeli államsegély, lakás
eladás, stb mesékkel bosszantják a főpiacért. 
'A kártyás vendégekre pedig egyáltalában nin
csen megjegyzésem.

Mert a kártyás vendég az utolsó lélek 
a világon, az semmire sem ér rá.

Fizetni pláne nem. És egy kártyás társaság 
például azt a perfidiát követte el, hogy állító
lag elnyerve egymás pénzét, ami nem is volt, 
princípiumom ellenére, a fogyasztott italok és 
ételek ára fejében, nálam egy jegygyűrűi és 
két állítólagos arany nyakláncot hagyott letét
bem Ezek azonban záróráig a zsebemben oly
annyira megzöldültek, hogy azokon a grün-

— Vasárnapi hangversenyek. Hét klen-Lúd. cigit Irén, Herz 
Ottó dr. kíséretével, sikerült ária-és dalestélyt adott a Zoue- 
akadéméa nagytermében. A művésznő nemcsak nagyter- 
jedelmii kulturált hanganyagának, hanem sokirányú 
stiláris készségének is tanujelét adta, amidén IVebor, 
Schubert, Brahms. Strauss és Beethoven müvei mellett, 
magyar szerzők — Hubay, Molnár Antal, Csiky és 
Farka* Ödön — egyes, ritkán hallható dalait vitto si
kerre. A művésznőt nagyon melegen ünnepelték, igen 
szép és megérdemelt sikere volt. — Kcéri-Szántó Imre 
vasárnapi Chopin-matinéjának kiemelkedő száma volt a 
B-moll szonáta és az X-dur ballada, amelyekben a 
művész technikai fölénye mellett lirai elmélyedést és 
könnyedén tovasuhanó, szines hangképeket is fölvetett 
előadásának homlokterébe. Közönségének ünneplését szá
mos ráadással köszönte meg. — Gellért Lajos, Ormössy 
Anikóval együtt rendezett előadóestjét modern magyar 
költőknek szentelte. Ez a kiváló beszélöképességü, nagy- 
koncepaióju művész, akinek orgánuma az oboa ezüst
fényét és a gordonka sejtelmes mélységét egyaránt ki 
tudja fejezni, nagyobb érdeklődést érdemelt volna a kö
zönség részéről. A műsoron Kiss, Hálássá Kmil, Emöd 
Tamás, Ady, tlabies és még sok más magyar költő, 
mint zeneszerző pedig Pallós és’ Addor Mihály, aki a 
zongorakiséretet is ellátta, szerepelt. A művészeket kár
pótolhatta a réezvétlenségért nz őszinte szívből jövő 
meleg taps.

— Házasság. Szetten Károly eljegyezte (leró Klárit. 
Gerti"'. Ödön kitűnő irótársunk leányát. 
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Dús raktár kész

férfi-, női ruhák, felsőkabátok 
és fehérneműikben

kiválasztott anyagból, mértek szerint rendelésre, saját műhelyeinkben gyorsan elkészülnek!

•>

Szövetek
Dl vatkelmék ♦ Selymek ♦ Mosőáruk

és minden háztartásban szükségelt cikkekből

Nagy választéki Meglepően olcsá áraki Csak legjobb minőségi

■■■■imiiiiiiiMiwiiiiiiBiiríf iíiíii miiii ii i iiiíiii—

spaiui teljes mértékben 'kivirágzót t. Sőt az er
kölcsök már annyira züllöttek, hogy egy ven- 
rég, eredeti Doxa-órám .jutányos megesipalá
sát is vállalta, amennyiben a kávéjára mind
össze 20.000 koronát fizetek rá. Ez meg is tör
tént. És azóta se vendég, se kávé, se 20.000 ko
rona, se Do.xa. Mind a négyen Kolozsvárra 
utaztak. Egyébként a legkisebb adósság 10.000— 
50.000 korona, az egy kávéval meglógókat nem 
is kalkulálva; de van, aki már másfélmillióval 
is tartozik és még sem marad ki. A hitel azért 
növekedett ilyen magasra, mert a nagy hitelt 
igénylők huzamos ideig jónevü, sőt gazdag em
berek hírében állottak, 15, sőt 20 évig is, de 
összeroppantak, holott a szanálásnak még csak 
az elején tartózkodunk. Ezek az úgynevezett

kávéházi bé-listások!
Ez az állapot tovább fönn nem tartható, 
mert bár a vendégek kibírnák, de a fő
pincér egyáltalában nem. Illetőleg én már 
he is szüntetem és ezentúl, ha Castiglioni 
Cézárok személyesen jönnek, még azoknak 
sem. hitelezek ezen a világon. De talán a mási
kon sem, mert úgy torkig vagyak... De nem
csak én. hanem Budapest főpineórei, amennyi
ben biztos tudomásom van róla, hogy rövide
sen kénytelenek lesznek összes kartársaim 
ugyanerre az álláspontra helyezkedni, hisz 
van, akinek

50 milliója forog közkézen.
Egy főpincér-ankét egyáltalában nem humbug 
többé. (Most, ideges mozdulatot tett.) Tetszik 
látni? Már szöknek! (És rohanni kezdett az 
ajtó felé, hogy harsány kiáltással a „vendég" 
elé vágjon.) Fizetni, kérem!

összefoglalva tehát a tapasztaltakat: az „egy kávéval 
meglógók" ne féljenek. Hanem a zöldülő Jegygyűrű- 
Hőknek, a kolozsvári doxásoknak és általában, a mintegy 
tízezer koronánál nagyobb hitelt igénylő castiglioni- 
cézároknak a főváros egész területén rövidesen befellegzik.

Paulini Béla

— Harmadszor ugrott a Dunába és egy bátor 
rendőr újra kimentette. Vasárnap este 6 óra
kor az Erzsóbet-hid pesti hídfőjénél a Dunáiba 
ugrott Puchán József 25 éves munkanélküli 
rokkant. A közelben posztoló Farkas Péter 
rendőr utána ugrott és saját élete veszedclmez- 
tetésével kimentette. Puchán József harmad
szor kísérelte meg az öngyilkosságot, mert netm 
kap munkát, rokkantjárulókából pedig nem ind 
megélni.

— Grósz Emil a klinikák tisztogatásáról te pótláséról. 
(Levél a szerkesztőhöz.) Tisztelt Szerkesztő Url A Reggel 
legutóbbi számában „A klinikát bezárás veszedclmo fe
nyegeti** cím alatt közlés jelont meg, amelyben a „Mária- 
utcai klinika** egy hirdetéséről van szó. Minthogy a 
Mária-utcán éppen a vezetésem alatt álló 1. számú egye
temi szemklinika épülete van, a közlés megjelenése óta 
számosán kérdezősködnek e hirdetésben foglaltak felől. 
Igen kérpm, méltóztassék A Reggel legközelebbi számá
ban közölni, hogy e közlés nem vonatkozik az I. számú 
egyetemi szemklinikára. Az azonban tény, hogy a klini
kák általában kénytelenek saját jövedelmeikből pótolni a 
szűkre szabott állami dotációt. De minden illetékes té
nyező arra törekszik, hogy a legközelebbi költségvetés 
gondoskodjék a klinikák, elkerülhetetlen tisztogatásáról és 
a, hiányok, pótlásáról. Kiváló tisztelettel: dr. Grósz Emil, 
egyetemi nyilvános rendes tanár, az I. számú szemklinika 
igazgatója.

— Évi nyugdíj: egy sósperec. Látogatót 
jelentenek A Reggel szerkesztőségében és a 
következő névjegyet teszik asztalomra:

SZÁSZ ANDOR
a Triesti Alt. Riztositó Társaság (A-sicurazioni Generáli) 
22 évi szolgálat után évi egy darab óriás sóspereccel 

nyugdíjazott fötisztviseltijc.
Majd belép a nem mindennapos névjegy tulaj
donosa. Elmondja a névjegy történetét. 
Huszonkét évig volt alkalmazásban ». Triesti 
Általános Biztosi tó Társaságnál, egy évvel ez
előtt, mint, főhivatalnokot, nyugdíjazták és 
azóta havi 380 papirkorona nyugdijat kap, 
vagyis egy év alatt összesen Í560, azaz négy- 
czerötszá zhat van koronát. Szász Andor a nyug
díj valorizálását követeli a biztosítótól, amely 
ellen port indított. A járásbíróság most szer
dán tárgyalja a nyugdíjazott főhivatalnok 
pőrét. A Generáli ellen különben számos valo
rizációs por van folyamatban. A biztositó azon
ban nemcsak nyugdíjas tisztviselőit fizeti ilyen 
mostohán, hanem azokat is, akik az intézetnél 
még mindig alkalmazásban vannak. így pél
dául Csokonay Vitéz Imre, a nagy költő egyik 
késői utóda, aki 40 éve van az intézetnél, mind
össze 820.000 korona fizetést kap havonta.

— Bűnügyi tárgyalás Gábor Andor ellen. Tavaly nyáron 
a bécsi emigrációban élő Gábor Andornak, egy verses- 
kötete jelent meg, amelynek egy példánya a budapesti 
királyi ügyészség kezébe került. A vádhatóság a kötetben 
körülbelül 15 olyan versel talált, amely izgató tartalmú, 
a munkásosztályt gyűlöletre izgatja n polgári osztály 
ellen. Megindították a bűnvádi eljárást Gábor Andor 
ollen. elrendelték az ország területen található példányok 
elkobzását, nyomozólevelét bocsátottak ki emiatt külön 
is a szerző ellen és ezenfelül a büntetőtörvényszék 
dr. Schadl Ernti biró elnöklésével külön tárgyalást tart, 
ahol az ügyészség inditJŰnydra tanácsi határozatot hoz
nak a könyv elkobzásáról.

— Szerdán folytatják a Demokratikus Biok 
nyilvános értekezletét. A Demokratikus Biok 
szerdán délután tartja meg hatodik nyilvános 
értekezletét, amelyen Hegyniegi-Kiss Pál a 
közszabadságok sérelmeiről, Szakács Andor és 
Kábák Lajos pedig a közgazdasági helyzetről 
tartanak előadást. Arról, hogy a választójogi 
javaslat tárgyalására visszatérnek-e a parla
mentbe, csak a javaslat balerjesztésekor dönt a 
Demokratikus Biok intézőbizottsága. Kétségte
lenül megállapítható, hogy a kormány javas
lata megszaporitotta a teljes passzivitás híveit, 
do ennek ellenére is valószínűnek látszik, hogy 
a passzivitásba, vonult ellenzék még egy utolsó 
kísérletet fog tenni a választójogi javaslat 
reakciós intézkedéseinek megnyirbálására. Eb
ből a célból előreláthatóan résztvesznek a ja
vaslat bizottsági tárgyalásában, ha azonban, 
az uj választójog ellen meginduló offenzivá- 
juknak semmiféle eredménye nem mutatkoz
nék, akkor újból kivonulnak, a parlamentből.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ.

özv. Lipner Arminné Ehrlich Olga, 
úgy maga, mint kiskorú gyermekei: 
Emmy, Gyuri és Márta, fájdalomtól 
porig sújtva tudatják, hogy hőn szeretett 
férje, a legjobb apa, testvér és rokon

Lipner Ármin
e hó 1-én hajnalban, 51 eves korában, bol
dog házassága 19. évében, a Mindenható 
kiszámíthatatlan akaratából örökre el
aludt.

Az elhunyt drága tetemét e hó 3-án, 
holnap délután 3-kor temetjük a rákos
keresztúri izr. temető halottasházából.

özv. Ehrlich Albertné anyós, Rótt* 
mami Mártonné szül. Lipner Józsa, 
Lipner Zsigmond, Lipner Jenő, Lip
ner Erna testvérei, sógornői, sógorai 

és az egész rokonság.



1925 március 2. aReggel
— Muillot báró, a numerus elausus és a 

Gazdabank. A meggyőződés tisztaságát és 
őszinteséget politikai ellenfeleinkben is tisztel
jük és méltányoljuk. Engedtessék meg azon
ban. hogy mélységes megvetésünknek adjunk 
kifejezést azokkal szemben, akik bekormozott 
arccal surranlak be a közéletbe és a konjunk
túra fordulatai szerint mossák, vagy kormoz
zák a képüket. Eckhardtnak vagy Lendvainak 
joga és kötelessége, hogy a numerus elausus 
föntartása mellett a. végsőkig kitartson. Ezzel 
álltaik ki a. fórumra; ez a törvény politikai 
programjuk nyílt és sarkalatos pontja. Velük 
e kérdésben nincs vitánk. De van azokkal, akik 
a numerus elausus ellen nyilatkoztak a válasz
tásokon, igy jutottak mandátumhoz, annak a 
■magyar felekezetnek támogatásával, amelynek 
bőrére ez a törvény készült. Ennek az ingatag 
típusnak égjük édes képviselője Maillot Nán
dor báró, a tokjai kerület egységespárti kö
vete, akinek megválasztása körül, éppen a 
tállyai rabbi buzgóikodott, azt hirdetvén, hogy 
a nemes váró fogadalmat tett a. numerus 
elausus ellen. A rabbi, illetve Maillot győzött, 
de közgazdasági tevékenysége közben meg
feledkezett ígéreteiről, amíg a sátoraljaújhelyi 
„Zem plén“- ben (amelynek főszerkesztője 
persze) a minap le nem leplezte önmagát. így;

— A szellemi proletariátust kitermelése ellen épp ez ok
nál fogva (szellemi tulprodukció) ktll a numerus elausus 
intézkedéseit épségben tartani, mindazideia, amifj Ma- 
oparorszdp és vele a normális élelviszcm iolc hel iireállnak. 
Ezt a rendkívüli eszközt támadhatják sokan, rfe indokolja 
a magyar nemzet társadalmának mai életérdekc.

így érvelhet Gömbös vagy (Jlain, de mások 
is, akik nem rabbitámogatással, kerültek a 
házba. Maillot azonban okosabban teszi, ha e 
kérdésben dinnye marad a fűben. A szellemi 
proletariátus kitermelésében a bukott bankok
nak, igy a (fazddbanknak is. legalább is olyan 
szerep jutott, mint aminőt Maillot főszerkesztő
kolléga ur a. numerus claususnak tulajdonit...

A kormány rém gondol a lakások fölszabadításának 
elodázására. A szanálási törvény tudvalevőén ugy intéz
kedik, hogy a boltok szabad forgalma 1926 május elsején, 
a lakások szabad forgalma pedig 1926 november elsején 
lép életbe. Ezt a törvényt a nemzetgyűlés abban a hi- 
szemben szavazta meg. hogy 1926-ra annyi uj lakás fog 
épülni, hogy a szabad forgalom visszaállítása nem fog 
nehézségekbe ütközni. Tekintettel már most arra, hogy 
a kormány lakásépítő akciója úgyszólván teljesen meg 
akadt, senkit sem lepett meg az a hir. hogy a kormány 
törvényhozási utón akarja lét esztendővel elhalasztani 
a holtok és lakások, szabad forgalmának életbeléptetését. 
.'1 Reggel munkatársa Poss József népjóléti miniszterhez 
fordult obbfcn az ügyben fölvilágositásért, aki a követke
zőket mondotta:

— Az elterjedi, hirt meg kell cáfolnom. mert 
a kormány egyáltalán nem foglalkozik azzal a 
gondolattal, hogy a boltok és lakások szabad 
forgalmának életbeléptetését elhalássza.

Beavatott helyen közöltek még munkatársunkkal, hogy 
amennyiben a szabad forgalom életbeléptetése 1926 máju
sában, illetően novemberében elháríthatatlan nehézségekbe 
ütköznék, a kormánynak még másfél év múlva is lesz 
ideje arra, hogy a szabad forgalom kérdésének megoldá
sával foglalkozzék.

— Tittel Bernát sikere Parisban. Párisiiéi 
telefonálja A Reggel tudósítója: Tittel Bernát 
karmester szombat este nagy sikerről vezényelt 
egy hangversenyt, amelynek keretében Paris
ban először került előadásra Strauss Richárd 
.,Alp.',n.symphonic“ cimii darabja. A zsúfolásig 
megtelt teremben a francia zenei élet sok 
ismert nevű tagját lehetett látni. Tittelt a kö
zönség rendkívül szívélyes módon fogadta.

— Halálozás. Alsó és felső zaturcuai ’/.athureczky Lajos, 
gazdasági egyetemi hallgató Gyergyógyitróról, Budapes
ten 22 éves korában hosszú betegség után meghalt. 
Vasárnap nagy részvét mellett, temettek el Stein ■''art. 
a Török Bankház Hl, igazgatóját. Az elhunytat a nyitott 
bírnál barátai nevében Bcrinann itfazpfato, az Or»z*,a 
sorsjáték Eőelárusitók Szövetsége részéről pedig Lányi 
igazgató búcsúztatta megható szép szavakkal.

— Tiz embert ölt meg a (’aju-szigeten történt 
robbanás. Rio do Janelroból jelenti A Reggel 
tudósítója: A Caju-szigetcn történt robbanás 
áldozatainak száma kevesebb, mint eredetileg 
Iliitek. Tiz ember meghalt, háromszázan meg
sebesültek. Az anyagi kár 1 millió dollárrá 
rúg.

— A „Nyugat" márciusi szúrnának szépirodalmi részé
ben Babits Mihály. Móricz Zsigmond. Füst Milán és 
ungvári Nagy Márta müveit találjuk. EnlekcsíPge ** 
számnak egy pszichoannlitikni kísérlet .Jókai leikéről. 
Bmlay Dezső volt kecskeméti jogakiidómmi lanár tollá
ból. A tanulmány szerzője a kommunizmust követő idő
ben tragikus halált hall Kecskeméten; a „Nyugat -nal, 
szánt tanulmánya irodalmi hagyatékából val<>« *vr1’l,X 
Gyula „Ady Endre éjszakái"-! folytatja, a hnboruelotti 
magyar irodnlmi élet intimitásaiból.

Mesltó Zoltán politikai históriái. Meskó Zoltán vidám 
politikai históriai, amelyeket a t. Ház utolsó humorls- 
t.íja maga mondott el a parlament l'olyosójun. március- 
l.-in összegyűjtve, könyvalakban kerülnek a xfuntközon- 
ség elé. Á históriákat Vidor Gyula, az ismert parlamenti 
niságiró gyűjtötte össze,

—’ A dr. Taub-gyerniekkenőcs épp oly jó, 
mint az Árion angol fogkrém.
V V l O O O 0 IT A ö NaQY készletünk meglepő olcsó minőségbeli

I ö garancia különleges háló-, gyermek-, leány* 
% ■ szobáinkat részletfizetésre kcszpénzárban

iWl&nleges bútorok villa- és nyári lakások berendezésére!
Telefon
8—79Hazai Fatermeiő Rt. V., Nádor-utca 18

Hivatásos hóhérok,'
darabontok, földművesek és villa-

moskalauzok tülekedése a Miiért álldsért
(A Reggel tudósítójától.) Szombaton jelent 

meg a, lapokban, hogy pályázatot Írtak ki a 
nyugalomba vonuló Rali Mihály örökére, a hó- 
heri állásra és már ugyanazon a napon meg
indult a búcsújává* Fazekas Géza ügyészségi 
iroda főigazgató hivatali szobájába, akinél

érdeklődtek a hóhéri állás elnyerésének 
módozatai felől.

Már az első napon hét pályázatot adtak be, sőt. 
még a pályázat kihirdetése előtt is többen fo
lyamodtok az igazságügyminiszterhez, akik hó
hérok szeretnének lenni. A legelső, aki benyúj
totta pályázatát, Hervmann Ádám volt, aki fo
lyamodványában ugy érvel, hogy ő Rali Mi
hálynak a vejc, sokáig volt hóhérsegéd és apósa 
mellett húsz éven keresztül segédkezett a ki
végzéseknél. összesen ötvenegy akasztásnál asz- 
szisztált, de a kominiin bukása után egyizbon 
önállóan végezte szakszerűen a kivégzés mun
káját. Báli Mihály másik segédje, Gold Ká
roly is az első napon nyújtotta be pályázatát. 
Neki még Herrmann Adómnál is hosszabb hó- 
hérsegédi múltja van, mert negyvenkét eszten
deje űzi. ezt a. mesterséget. Tizenkét esztendeig 
működőit már Kozarek mester mellett, aki 
Báli Mihály elődje volt. Eddig háromszáznyolc

— E héten döntik el az orvosszakértők, hogy 
épehnéjü-e Frohreich Ernő? Frohreich Ernő, 
aki apósát, Egyedi Artúrt megfojtotta, a sop
roni törvényszék fogházában várja, hogy mi 
lesz a sorsa, A most kezdődő bét döntő fontos
ságú lesz, mert pár nap múlva dől el, főtárgya
lásra kerül-e Frohreich Ernő ügye, vagy sem. 
Februárban a törvényszéki orvosszakértők he
teken keresztül vizsgálták, tanulmányozták a 
gyilkossággal terhelt Frohreich Ernő elme
állapotát, hogy megállapítsák, beszámítható 
állapotban vian-e, vagy sem. A törvényszéki 
orvosok mellett működött dr. Hiidoyernig 
Károly egyetemi lanár is, mint ellenőrző szak
értő. Azok, akik ebben az eszitendöben látták 
Frohreiehot, ugy vélekednek, hogy az após
gyilkos teljesen letört, beteg emberroncs. Na
pokig szótlan letargiában ül. máskor meg 
elfogja a dühöngő roham. Természetes, az 
orvosszakértői vélemény lesz az irányadó, 
hogy csakugyan elmebeteg-e, vagy csak szi
mulál. Ezen a héten készül el az orvosok véle
ménye és ha a szakértők is elmebajt, konstatál
nak, akkor elmarad a sok szenzációt ígérő 
nyilvános főtárgyalás.

— Mii-apacsok között Verlaine kocsmájában. 
■ 1 Reggel párisi levelezője írja: Páris legsöté
tebb negyedében, ahová nem világit a Boulc- 
vardok világossága, van a Verlaine-kocsma. A 
legrégibb, a leghíresebb apacstanya. Vannak-e 
még Parisban apacsok? Valóság vagy csak új
ságíró-fantázia, élet, vagy csak operette-íéma 
már a. párisi apacs? Másfélórája járunk a ka
nyargó, sötét utcákban, gyufát gyújtogatva, 
hogy leolvassuk az utcaneveket. Fekete kandú
rok megállnak és szembenéznek a gyű fa szál 
fényével. Parisban szemtelenek a macskák, 
agresszívek. Parisban szent állatnak tartják a 
macskát. Kis portálból fény esik az utcára. 
Előbb tágas terem, a pult mellett három mun
kás és egy kifestett nő. csöndesen isznak. A 
pincebejárat előtt a falon kivágott újságcik
kek. A New-York-H erűid, Daily News-bun 
megjelent cikkek a Verlaine-kocsmáról. Har
minc lépcsőfok lefelé, a falon pornográf rajzok 
és halálfejek. Leniről, a pince mélyéről dal 
hangzik föl. Bendzsókfséret mellett énekelnek. 
Borzasztó füst száll föl- és amikor megérke
zünk. pillanatokig semmit, senkit, sem látunk. 
A falak mentén falócán, hordókon ülnek az 
apacsok. Olyan jók, olyan hűek., mintha opc- 
rette-apacsok volnának a Fővárosi Operett- 
színházból. Az egyik asztal tetején fiatal, leány 
ül. a nyaka körül kendő, a kezében tükör, a 
száját festi. Egy apacs a bendzsón játszik, hár
man körülülik és vele énekelnek. Mindenki 
sört iszik. Két nő táncol. A falon emléktábla, 
amely szerint itt borozgaltak Verlaine, D'An- 
nunzio és vörös krétával Ady Endre neve. Va
lamelyik magyar írhatta ide. Verlaine itt irta 
le ezt a sorát: Et j'ai peur de murir lorsque je 
conche seul... De mit keresett ebben a füstben 
D'Annunzio? Egyszerre csönd. Jeanne fog éne
kelni. Jeanne, a Verlaine-pincc tündére, aki 
la jarconne frizurát hord és karrirozott kabá
tot a Lafayctlc-áruházból 36 frankért. Az asz
tal tetejére áll és elkezdi énekelni — Mistin- 
guetle legújabb sanzonját: Ce sont les flcurs, 
les flcurs d'amour... Nem akarják leengedni 
az asztalról. Két apacs, kék nadrágban, a nya

kivégzésnél szerepelt és több, mint száz eset
ben önállóan hajtott végre halálos ítéletet, ami
kor Báli máshol működött, mert volt olyan 
idő, amikor a kommiin után és a különböző 
statáriumok idején az ország különböző váro
saiban kellett akasztani ugyanazon a napon. 
A többi pályázó közül az egyik földműves, a 
másik napszámosnak mondja magát, van közöt
tük. a gyűjtő fogházból egy fegy őr, akad köztük 
villamoskalauz is. N pályázat föltételei iránt, 
a tömegesen érdeklődők között volt egy jól 
megtermett, középkorú, nagybajuszu ember, aki 
Fazekas Géza, irodaigazgató előtt azzal argu
mentált a hóhéri állás elnyerése érdekében, 
hogy ö annak idején darabont volt. Sokan el
beszélték az ügyészségnél, hogy azért pályáz
nak a hóhéri állásra, mert nincs miből meg
élniük, de volt közöttük olyan is, aki kérkedve 
jelentette ki, hogy azért szeretne hóhér lenni, 
mert gyönyörűséget talál abban, ha a gono
szokat kiirthatja. Egy hónapig lehet pályázni 
a hóhéri állásra és előreláthatólag sokan, na
gyon sokan fognak tülekedni ezért a pozícióért. 
1894-ben, Kozarek hóhér halála után, amikor 
kiírták a pályázatot, összesen tizenheten ver
senyeztek és Báli Mihály azért lett a győztes, 
mert a katonaságnál már akasztott.

kukon gyönyörű sárga-vörös apacskendő — 
Herriot utolsó képviselőházi beszédéről vitat
koznak. Jeanne lekapja az egyiknek a fejéről 
a sapkát és körüljár vele tányérozni. Most 
tánczenét .játszik a bendzsó. Az apacsok ííhoí- 
tan fölállanak, odaintik' a lányokat és táncol 
nak. A falon tábla lóg: Vigyázat, a lábakra 
lépni tilos! Kifogástalanul, elegánsan táncol
nak. A férfiak kiegyenesedve, mint a szálfa, a 
nő kissé ráhajtja fejét a férfi mellére. És az 
egyik apacs tényleg rálép véletlenül a nő lá
bára, megáll és ezt mondja: Pardon, cheri... 
Ebben a pillanatban hangos nevetéssel társa
ság jön be az ajtón. Leülnek a padokra, a hor
dókra. Sört rendelnek — és figyelik, nevetik az 
apacsokat. Az apacsok unottan néznek rájuk. 
Az egyik hölgy fényképezőgépet vesz elő, egy 
férfi magnéziumot gyújt. Amerikaiak.

(Rózsahegyi László.)
— T. olvasóink b. figyelmébe ajánljak a Gólya áru 

ház (föiizJol Király-utca és Nagymező-utca sarok) mai 
lapunkban megjelent hirdetését. E hírneves áruház 
elsőrendű és divatos árukat hoz forgalomba, rendkívül 
szolid árakban.

Katsinka Kornél
Utódai

g*yerm ekr uh a ■ k ii 1 öidegességek ii zl etc 
IV, Párisi-utca 1 (Váci-utca sarok)

Leltározás után 
március hó 15-ig 

az összes előirt árainkból

©
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engedményt adunk
Divatos tavaszi gyermekkabátok 
Fiuöltönyök óriási választékban 

Leány- és fiufelöltók 
Fiú-, leányka- és bakfisruhák 

Játszóruhák 
Babyruhák 

Gyermekfehérnemüek 
Bakfiskalapok 

Leány- és fiukötények 
Leány- és fiukalapok 

Piyamák óriási választékban 
Tiroli kabát és nadrág
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(A Reggel tudósítójától.) Szombaton délelőtt 
aléltan és sápadtan tették előttem a hordágyra 
a mentők Kiss Ferenc vérző, sovány testét. 
Beszállították őt a Bókus-kórházba. sietve vit
ték föl az első emeletre, a sebészeti osztályra. 
A 33-as számú szobában fektették fehér kór
házi ágyra az ájult. Kiss Ferencet., akiből még 
folyt a vér és kínlódó kábultságábau halkan 
bugyborékoltak belőle a szavak:

— Most már mindegy... Ezt akarták tő
lem ... Most már meghalok...

Délután nyerte, csak vissza eszméletét Ki:* 
Ferenc. Az első kérése az volt, hogy adják á- 
neki az újságokat, mert látni szeretné, hogy 
mit mondott róla az orvos, tudni, akarta, élet
ben marad-e vagy meg fog halni? Az éjszakát 
nyugodtan töltötte cl a Márffy-pöi* korona
tanúja, mcllvérzése elállót L Sebét tapasszal le
ragasztották, fölültették magasan, párnák fölé 
az ágyban, nehogy a tiidővérzás befelé meg
induljon, verejtékező fejére hideg borogatást 
tettek. Kiss Ferenc édesanyját még tegnap ér
tesítették az Öngyilkosságról. Kissné leányával 
együtt még az este vonatra ült Pécsett, s ma 
kora reggel már Budapesten volt. Sietett be 
fiához a kórházba. Az öreg Ki.'.-uó egyszerű, 
vidéki asszony, vasúti altisztnek az özvegye. 
Halkan, szótlanul ülnek az ar.szon? ok Kiss 
Ferenc kórházi ágya mellett, csititgatják :: be
tegei, nem szabad neki beszélnie. Vasárnap 
délután ’/s8 órakor látogatta meg újra védencét 
dr. Vajda Béla ügyvéd, aki ugyané n.k halkan 
beszélgetett a súlyos beteggel. Kiss Ferencnek 
az ügyvéd elmondotta, hogy megkapta a rend
őrségen a ne::!t címzett, levelet. Kiss Ferenc 
ugya ni.- nemcsak a rendőr jégnek, de ügyvédjé
nek is hagyott hátra búcsúlevelet. A borítékra 
ez volt írva: Nagyságos dr. Vajda Bő’-’ urnák, 
Andrássy-ut 118’. Föl bontatlanul saját kezébe. 
A boríték hátsó oldalán Kiss Ferenc aláírása 
volt, óz ügy ve I m.rendőrségen fölbontotta 
a hozza címzett va.'í.ig veiét. Négy egyforma 
kis fehér beritéku lezárt lev H vol’í Ipámé 
nielktfe egy kis cédula. Ezen a n; pirszeleícn 
■cö vetkező pár sor tinteccruz’vpi:

Kedves ügyvéd ur!
Ebbe belehajszollak. Érni /chctfc.'v más/. Kérem 

a levelek kézberUé^Ű. Üdvüzli Kiss Ferenc. 
Február zs.

A négy levél közül az egyik édesanyjának 
tszol, másik testvérének', a harmadikat egyik 
nobarutjanak címezte, a negyedek levelet Kies 
kerenc annak a fiatalembernek irta, akivel 
üzleti összeköttetésben állott.

Amikor engem meglátott Kiss Ferenc, meg
kérte az édesanyját, hogy adja át nekem a he
lyet, mert beszélgetni szeretne vek.-ni. Súgva, 
hangján a fájdalom szórd klójával, tört inon- 
dátok kp 1 mond jel el Ivigs Peroné:

—- Ntin fontos semmi, üldözte 
tam.

Kérdeztem, hogy kik üldözték, 
san meséli:

Tíz nap ófa minden nap. 
1 unlak, erről többen. Legutoljára Ismeretlen 
emberek toppantak elében, de most már meg
ismertem őket, most már nem ismeretlenek 
előttem. Az úllői-uí, végen, ahol a legutolsó 
utca keresztezi az Üllői-utat, ott állott hirtelen 
clebem egy i/rp s megkéri, hogy menjek pén
teken este a Valéria-fcávéház elé. Kél tanút 
vittem nmgamma], mert nem akartam eevediil 
menni. Mondták, hogy

és
a

r 
I

A\ belefárad-

Fagyon la.<;-

1

művészt ftönyvftiiíészete 
egész, hőnyi tárak beköté

sét a leglzléseurbb kivitelben.

fiar 7-9, nlenét

s

hallgassak, vagy tűnjek el, mert különben 
ők, az anyám és a testvérem lakóinak he

lyettem.
Ezt. nem akartam, ezért tettem.

Később fáradtan meséli tovább:
— Elmentem előbb egy jóismerősömhöz

elmeséltem neki — dr. Nagy urnák —, hogy 
mit csinálnak velem, tanácsot kértem tőle. 
Dr. Nagy ur is látta, amikor odajöttek hozzám 
a Valéria-kávébáz előtt. Fáradt vagyok, kér
dezze csak meg Nagy urat, az Üllői-utón lakik, 
ő mindent tud. Hosszú szünet után folytatja 
újból Kiss Ferenc: Nem hitték el nekem, hogy 
üldöznek. Nézzen ki az ajtó elé, még ide is 
utánam jönnek. Egy barátom látogatott meg, 
amikor hirtelen belépett és ide mert jönni az 
ágyam el? Ililbert Leó, akit még Pécsről isme
rek s aki fönt lakott Márffynál, le is volt tar
tóztatva.

Kimew 
fiatéi 
Erről 
hozzá, 
mese :i 
nevét,

ek a folyosóra, az ajtó előtt áll egy 
katona, derékszíj, bajonet az oldalán. 
tett említést Kiss Ferenc. Odalépek 
bemutatkozom. A fiatal katona illedel- 
hapiákba vágja magát, megmondja a 
majd kedéseimre elmondja életrajzát,

Kelemen Lajosról, a Túrán- 
moígő el’imt igazgatójáról, 

hírt Kapott a rendőrség
(A Reggel l adós Hójától.) Kelemen Lajos, a 

Nagymező-utcai Túrán-mozgó ügyvezető igaz
gatója, amint, ismeretes, a múlt, héten rejtélyes 
körülmények között eltűnt. A Turán-mozgó, 
amelyet azelőtt. Edison-mozgónak hívtak, Papp- 
Váry Elemér ezredes tulajdona és Kelemen 
Lajos volt minisztériumi tisztviselő az ezredes 
imljett vezette a mozgószinházat. Február 12-én 
Kelemen Lajos családja bejelentette a főkapi
tány.súgj) ak. hogy az igazgató reggel azzal tá
vozott hazulról, hogy Budafokon lakó ügyvéd
jéhez megy és azóta nem tért vissza. A buda
pesti rendőrség mindent elkövetett a rejtélyes
nek Játszó eltűnés földerítése. érdekében, de a 
nyomozás eddig eredmény felen maradt.

Vasárnap délelőtt, a budapesti főkapitányság 
levelet kapott, amelyben.

Csillag János püspök lellci községi jegyző 
közli a rendőrséggel, hogy Kelemen Lajos 
Budapestről való eltűnése után nála járt.

Csillag János hadifogságban volt együtt Kele
men Lajossal, akit onnan ismer. Február 13-án, 
tehát Kelemen Lajos Budapestről való eltű
nését követő napon, Kelemen Szegeden járt, a 
Kas-szállóban szállt meg, majd autóra ült és 
fölkereste Piispöklellén Csillag Jánost. Nála 
töltött egy napot és elmondta barátjának, hogy 
hamarosan visszatér Budapestre. Kelemen 

ezután Makóra utazott,
ahol Csillag nyomát vesztette. Miután Makó 
közel van a határhoz, föltehető, hogy Kelemen 
önszántából elhagyta az országot.

Kelemen Lajos, a levél .szerint, nagyobb 
pénzösszeget vitt magúval és ezért most a 
.1 urán-mozgóban rovane.solni fognak annak 
megallapitásara, hogy Kelemen Lajos kezén 
nemM imtoK-e el a i'anizott összegek. 

egyet-máöt MArffyról s elmondotta azt is, hogy 
miért jelent meg Kiss Ferencnél a kórházban,

— En is le voltam tartóztatva a Márffy-ügy
ben — kezdi .el a fiatal katona —, kettétörték 
a pályámat. A technológiára iratkoztam be, 
amikor a bombaügyben engem is bevittok a 
rendőrségre. Három nap után átvittek a tolonc- 
házba s négy nap múlva kezembo nyomtak 
egy cédulát, amelyből kitűnt, hogy 5 évre ki
tiltottak Budapestről, pedig itt születtem Bu
dapesten. Nem tagadom, nekem jó barátom 
volt Márfl’y József, nála is laktam egy hónapig 
és kitűnő hazafinak, becsületes magyar ember 
nek tartom őt. Kiss Ferenc is közénk járt, ő 
is fogadalmat tett a nemzetvédelmi osztálynak. 
Én Máríl’y Józsefet Nyugatmagyarországon 
ismertem meg s aztán tagja lettem a IX. ke
rületi nemzetvédelmi osztálynak, hüségcsküt 
tettem én is. Márffy intelligens ember és tel
jesen ártatlan a bombamerényletekben.

Most megkérdeztem, hogy mfdrí jött el a kór
házba?

— Csak két kérdést, akarok föltenni Kiss Fe
rencnek —- felelte. — Az egyik az, hogy vájjon 
ö adta-c azokat az adatokat egy esti lapnak, 
amelyek Kiss Ferencről és a bombapör szerep
lőiről Írtak. A másik kérdésem az lenne, hogy 
kiknek irt búcsúleveleket, mert ezekből a kér
désekből akarom megtudni, hogy vájjon Kiss 
Ferenc tényleg hűtlenné lett-e ahhoz az eskü
höz, amelyet nekünk fogadott. Én csak ezt 
akarom tudni. Engem nem küldött ide senki, 
kiváncsi voltam Kiss Forcncre, bőgj' él-e még, 
hogy ó-e az a Kiss Ferenc, aki velünk volt és 
elárult minket?

A fiatal katona szalutált és eltávozott.
Páll József

Egymás ellen vall 
a Lederer»házaspár

(A Reggel tudósítójától.) \ katonai törvény
szék megkiildötte. a vizsgálóbírónak a Ledérét 
Gusztáv kihallgatásáról fölvett jegyzőkönyv 
hiteles másolatát is és ebből megállapítható, 
hogy

Lederer főhadnagy és felesége vallomása 
között lényeges eltérések mutatkoznak.

A főhadnagy igen sok terhelő momentumot 
a feleségére, hárít. Az asszony pedig az ura 
ellen teli súlyos vallomásokat. A vizsgálóbíró 
azonban

a házaspár szembesítését a vizsgálat során 
mellőzni fogja,

mert a bűnvádi pörrendtartás • a szembesítés! 
eljárást rendszerint a főtárgyalásra bízza. A 
vizsgálat eltart még néhány hétig, ugy hogy 
Lcdcrerék bűnügyi főtárgyalása, csak a nyár 
elejére várható.

HUCSÜKSarC
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Cassandva-jóslatok
a gazdasági anarchiáról

(A Régnél munkatársától.) A gazdasági élet 
egyre fenyegetőbb lesz. Olyan cégek omlottak 
össze a legutóbbi narx>kban, amelyeket, min
denki sziklaszilárdnak hitt.

Vezető pozícióban levő kereskedők véle, 
menye szerint, ha még egy-két ilyen össze- 
omlás bekövetkezik, gazdasági anarchia 

fenyeget.
Mindezekért a kereskedőket hibáztatni nem le
het, ők hallatlan erőfeszítést végeznek, hogy 
tarthassák magukat. A főbajt az értékpapír- 
piac okozza. Minden rendes és gondos keres
kedő raktárán és követelésein kívül gondosko
dott tartalékokról is. Ma Földet, vagy házat 
nem vásárolhat, ezek nem mobilok. tehát, kény
telen volt értékpapírokat vásárolni. Joggal 
hihette, hogy helyesen cselekedett, hiszen olyan 
cikket vásárolt, amelynek a leghatalmasabb 
és legszervezettebb phica van: a tőzsde. Teve
dióért keserves árat fizetett. Azért, mert, nem 
há»at vett, hanem ehelyett olyan vállalat pa
pírját szerezte meg, amelynek nem egy, hanem 
50 vagy 100 háza van, azt kellett megtanulnia, 
hogy ha a ház nem egyes emberé, hanem rész
vénytársaságé, akkor megszűnt tőkerczerve 
lenni. Természetesen mindenki a nagybankok
tól vár segítséget. Csakhogy a papírok eladha
tatlanok, a kibocsátók pedig rejtélyes közö
nyösséggel hárítják el maguktól kötelezettsé
geik teljesítését.

Csodálatos, hogy ugyanazok az intézetek, 
amelyek olyannyira kényesek zsírójukra, 
nniikor az váltón van, semmiféle erkölcsi 
kötelezettséget nem éreznek aziránt a zsiró 

iránt, amelyet értékpapírjaikra vezettek.
Pedig ezt a morális garanciát ugyancsak 

hangoztatták, amikor az emissziókról volt szó. 
A papírok értékük tizedére devalválódtak, 
lom bard üzlet nincs. Azt a mesét pedig, hogy a

X A vasárnapi magánforgalom a szokott 
szűk keretek között mozgott. Kötés alig jött 
létre, és érdeklődés is csak egynéhány papír 
iránt mutatkozott, — elsősorban az Izzó iránt, 
amelyből betek óta alig van áru a piacon. Az 
elmúlt hét hirtelen áresése után, amely nem 
kis részben az ultimo pénzszükségletével áll 
összefüggésben, némi megnyugvás állott be, 
úgy, hogy a jövő héten lényeges árfolya.m- 
eltoíódások nemigen várhatók.

X Magyar állampapírok lebélyegzése az, utóilállamokban. 
Pécsből. jelenti telcfónon .-f Reggel tudósítója: A jóvá- 
tétcli bizottság határozatához képest, az, utódállamok kötő 
lesek összegyűjteni és lajstromozni mindazokat a ma
gyar állam papirakat, amelyek polgáraik birtokában van
nak. E rendelkezés célja a magyar államadósságok föl- 
osztásánalc végrehajtását célozza és ezért, a bejelentett 
állampapírok az, illető kormánynak lebélyegzés és meg
őrzés végett boszolgált a tandók. Az, utódállamok közül az 
osztrák kormány elsőnek szólítja most föl állampolgárait 
a következő magyar é.llnmpapirok beszolgáltatására: 
4%-os magyar arany járadék, 4%-os magyar korona  járadék, 
m 1913. én 19H. éri 41^%-os magyar járadék, a 1%-os 
magyar tehermentesítési kötvények és a P :%-os regále- 
megváltási köt vények.

X Sir Williani Gocd Budapesten. Sir Williám 
(rood szombaton föbl hónapos londoni, párisi, 
majd gonli lartózkodás után Budapestre érke
zeti. (jood a kormány megbízásából a magyar 
mezőgazdasági kölcsönről tárgyalt,

X Meddig? kérdi minden ember otthonában, 
üzletében, az, ideán, Pesten és vidéken. Meddig? 
kérdi minden újság, anélkül, hogy a kérdésre 
választ, adnál. Meddig tart még az a. szörnyű 
és bonyolult válság, amely mwl. már közel egy 
esztendeje dili Magyarországon. A pusztulás 
és pangás ma már olyan mérveket öltött, amely 
messzi elhagyja maga mögött azokat a mére
teket, amiket Németországban és Ausztriában 
láttunk. Va i-o egyáltalán remény, hogy a dol
gok jobbra, fordulnak? Biztosan kiláboluuk, 
mert, alapjában véve egészségéé a magyar gaz 
dasági élet, csak a sok csodadoki or medicinái 

K

príma papírokra, legalább értékük bizonyos 
hányadára pénzt lehet szerezni, ma (már senki 
sem hiszi. Ennek az állapotnak nagyon szo
morú következményei lesznek. Az egyik az 
öngyilkosságok szaporodása — február havá
ban több ember lett öngyilkos, mint békében 
egy egész esztendőben —, a másik a képzett 
mesteremberek és kereskedők kivándorlása. 
Az emberek kénytelenek lesznek mindenüket 
elkótyavetyélni, végül pedig lckásberendozésii- 
ket eladni és szükebb lakásokban meghúzódni. 
Ez ugyan részben, talán egészen megszünteti 
majd a lakásínséget, de milyen áron. Eltekintve 
a zsúfolt lakások gyilkos hatásától,

az építkezésnek a távoli ködben csillogó re
ménysége is elenyészik, de ezzel a gazda

sági föllendülés reménysége is.
A legfenyegetőbb rém azonban az, hogy meg 
fog jelenni a. külföldi töke és potom áron 
összevásárol bennünket. Ne értse Félre senki, 
mi nem a külföldi tőke réöztvétele ellen írunk 
vagy beszélünk. Mi igenis várjuk a külföldi 
főké segítségét, de a tisztességes vállalkozó ön
érzetével. Szívesen üdvözöljük, mint társat, 
de nem . úgy, hogy garasokért odadobjuk leg
szebb vállalatainkat, a magyar ipart és keres
kedelmet, amelyben annyi magyar szellem, 
munka, erőfeszités és verejték van. Hiszen a 
mai tőzsdei árfolyamok mellett olyan vállala
tokat lehetne ölesén fölvásárolni, amelyeknek

a kasszájában is több készpénz fekszik, 
mint összes papírjaiknak árfolyamértéke.

A máról-holnapra való élés a nemzetek éle
tében á legnagyobb Iliin, azért óva figyelmez
tetjük azokat, akik az őrhelyen állnak, nehogy 
a legközelebbi félév gondjai elvetésének áráért, 
néhány garasért, odadobjanak bennünket. Az 
egész gazdasági,élet türelmetlenül, követelőén 
várja a cselekvést. Siessenek vele addig, amíg 
nem késő!

telték ez elmúlt évek alatt tönkre. Két ponton 
kell revideálni a szanálási programot, amely 
— és ezt, nem lehet eléggé ismételni — lényege
sen eltér a londoni protokollumtól, amely 
viszont a szanálás első alapvető programja 
volt. Az első, a szerencsétlen Vass-féle rendem 
let, a házbérek aranyparitásra emelése, 25%-os 
fogyasztási adóval súlyosbítva, a. (második a 
magyar adórendszer, amely az állami terhek 
háromnegyed részét a városi polgárság 
nyakába zúdította. A londoni protokollum a 
földadó (impőt, foncier) gyökeres reformját irta 
elő, amely a későbbi tárgyalások során telje
sen elsikkadt. Az eredmény most megmutat
kozik. A városi lakosság nem bírja a terhet, 
mert a munkabérek és a fizetések nem valori- 
zálódnak a terhekkel párhuzamosan és igy 
májusra újabb válság fenyeget, ha az utolsó 
percben fölül nem kerekedik a józan értelem 
és a rosszul begombolt szanálási mellényt újra 
végig vem gombolják.

X A Magyar-Csoh Iparbank igazgatósága nz 1.924. 
évi tiszta, nyereséget bőséges tartalékolások mellett 
6 131,618.991.34 koronában állapította meg. Az intézet a 
tavalyi 200 koronával szemben részvényenként ion korona 
osztalékot. fog fizetni.

X Magyar őstermelő Rt. közgyűlése elhatározta az 
értékcsökkenési tartalékalapnak 400 millióval, a nyugdíj
alapnak "75 millióval és a tisztviselői segélyalapnak 150 
millióval való dotálását. A fönmaradó 5.002,081.250.25 K 
tiszta nyereségből a közgyűlés az osztalék-tartalékalapra 
további 500 milliót, utalt át. az osztalékot. 15.000 koronában 
(1590%) állapította meg. Az osztalékszelvény március 2-tól 
kezdve váltható be az intézet főpénztárábnn és a Magyar 
A Ital ános Tn 1; a rék nénz f á rnn 1.

Merülésnél
csodálatos hatása van a valódi

sősborszesz
használatúnak, mint fájdalomcsillapító. erősítő 
szernek. Alkalmat, fájó testrészek bcdörzsölésóre. 
toroköblitésro vagy cukorra csöppentvo belső 

használatra egyaránt.
Kis iivag. . ura 10.500 kor.
Közép üveg ára 48.000 kor.
Nag»y üveg árn 00.000 kor.

Kapható mindenütt.

él ,1'
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r

Gólya-Áruház
Király-utca és Nagymező-utca sarok 
Vámház-körut és Calvin-tér sarok

42
22
75
23
35
30
32

Scliroli sifón békebeli minőség . 24, 32, 
Mosott sifón vagy gyolcs 16, 19, 
Lepedővászon tartós minőség . 48, 55, 
Ágynemű gyolcs reklámár ........................
Gólya gyolcs
Labdarózsa gyolcs fe?0™ “ nö‘ M,'r- 
Bazsarózsa gyolcs
Béka gyolcs ágyneműre és női fehérnomüro 32 
Ágynemüdamaszt selyemfényű 50,65, 75 
Angol batisztsifón és nansuk 32, 38, 45 
Edény- és tányértörlő lenből 23, 28, 35 
Damaszt étkészletek 6 személyro

325, 350, 450, 550 
Damaszt kávésgarnitura 325,450,550 
Függöny ctamin és grenadin 22, 40, 48, 75 
Paplanlepedő gyolcs .................  75, 95
Törülköző, tartós jó minőség.. ....19,25,30 
Törülköző finom lendamaszt...........  40, 50, 75
Frottír törülköző............ 48, 70, 120
Trikóselyem 140 széles ..... ......................... 135
Eponzs kelme 110 széles .., ......... '48, 55, 68
Selyemfényű libérty 30 színben .... 28l/2, 32Vs 
Jóminőségü zefir és kanavász 25,30, 35, 45 
Kékfestő és karton..................1772, 24’A
Mosó delén pazar választékban 1872, 22, 28 

113 cm. széles, tiszta cérna svájeimi- vl enaillll nőség, 25 divatszinben......................
Grenadin legújabb kimintázás...................... ..
Mosó marokain legújabb minták ...........

Legfinomabb schottis kelme
120, 195, 220, 290 

Schottis kelme..................... 39, 65, 95
sötétkék, finom női kelnie 130, 160, 290 
Gyapjú seviot minden szinben 
Férfikelnie ........... 125, 145, 195,
Berberi és koverkot kelme 250, 
Tiszta gyapjú voile kelme...........  95,
Kazak kelme legújabb minták ... 265, 
Zsemper trikóselyemből................
Női zsemper finom gyapjntrikóból............
Női kötött mellény... 155, 250, 
Férfiing színes frenchből. 2 gallérral...........
Férfiing fehér rayc vagy színes mellel 125, 145 
Férfiing J,SS “í”*’: 190, 225, 290 
Frakking 145, 200, 290
Duplagallér elsőrendű bécsi gyártmány . ...12 
Férfi hálóing 100 cm hosszú 120, 145, 160 
Rövid alsónadrág..............  55, 75, 85
Köper alsónadrág .........  75, 90, 130
Férfi flór zokni ................. 28, 40, 50
Muszlin női harisnya 28, 3272, 45, 55 
Reform női trikónadrág 30,50,65,100 
Női ing...............  39, 45, 75, 100, 125
Női hálóing jó sifónból . .. . 145, 175, 225 
Férfi és női zsebkendő... 10, 25, 35 
Ágy- és asztalterítő garnitúra 800, 900 
Baby-ing és rékli...... .  . . 18, 22, 35, 45
Baby pólyapárna . . . 85, 125, 175, 300 
Tetra pelenka .........................................25
Gumi pelenkanadrág .......  <p/2
Párnahuzat tartós gyolcsból.................................80
Dunyhahuzat tartós gyolcsból......... »............250
Paplanlepedőhuzat............................ 200

49
16
45

78, 98
280
325
110
320
155
195
350
. 98

»
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Őfelsége a párisi szinházkirály 
tanításai magyar színházak számára 
Mesebeszéd a színház krízise — Soha ilyen jól nem ment a szín

házaknak, mint most Parisban
ll

SOU, ívn i i 
lisztéinek
Quinson, i 
szerepelni, 
róla, hogy

Paris, február 27.
(A Reggel párisi munlcalársától.) Csak akik 

nagyon jól .ismerik Párig színházi életét, tud
ják, hogy ki i.s tulajdouképeii Gustaoe Quin- 

akii általában Párig «zinházkirályának 
a köztársaság fővárosában. De 

akár az. igazi királyok, nem szeret 
. A nagyközönség csak azt tudja 

Parisnak két legjobban menő szín- 
háza, a Pttlais fíoyal és a Bouffes Párisién az 
ő tulajdona, hogy ő kreálta a híres Quinson- 
utalrányokat — kedvezményes áru jegyeket, 
amelyeket majdnem minden párisi fölhasznál 
— és hogy az utolsó időben egy-két nagysikerű 
darabnál mint társszerző működött olyan is
mert írók mellett, mint Tristan Bemard és 
Yves Mirande. Pedig valójában mindezeknél 
sokkal több ez a férfiul Paris színházi életében 
uralkodó szerepe van Gustave Quinsonnak, 
aki elsőrangú organizátor és szerencsés ember.

estélyi 
nőkön

lennék! 
és két

tere 
vagyok

Írók Egyesülete Cs fik

cl-

Ne

A frakkok fehér ingei vakítottak. az 
ruhák csillogtak. Fehér hattyunyalku 
nehéz gyöngyök. Egy mii vészes tél yen vagyunk. 
Egyszerűen, szinte félénken lépett a terembe. 
..Quinson apó!"-kiállással neki esnek, hisz min
denkinek van egy kérése. Sikerült egy sarokba 
vonnom Quinsonl, ahol zavartalanul beszélget
hettünk. Nem i.s volt interjú jellege beszélgeté
sünknek: én kérdéseim tömegével árasztottam 
el, ő meg elszántan védekezett.

— Hogy én e//.</ sziiihátl trusf. 
kóréin! Egyszerű színházigazgató 
zam van.

Nem Is lehetni több, mert az
ennyit enged ineg.

Igaz, hogy építhetek újakat! Két. uj színházat tervezek. 
\ hely már ki is \i:n jelölve, az egyik a Ruc Micbodiére- 
hon, teljesen modern berendezéssel 1500 néző számára, a 
másik á Vandóville sZinház épületében egy kis szalon 
lesz a szia házam.

— De Páriának már annyi színháza van, 
bir még két újat! — vetettem közbe.

— .ló színházat Paris még egy tucatot is elbír! 
aggódjék. Hogy mi a sikerem titkai Igen egyszerű:

tudóin, mi kell n közönségnek! Azt nyújtom, amit 
kérnek tőlem.

Sikerem másik titka, Imgy sikerült magam köré gyűjteni 
a legkiválóbb munkaerőket. Itt van Hozc barátom, PáTis 
legfáradluitajlanabb rendezője, most egyszerre három, 
színpadon rendez. 0 a l’alais Koyal-szinház igazgatója és 
jobbkezem. a Boufl'es Párisiéül pedig lioucher vezeti, aki 
— minden dl'dsekvés nélkül állíthatom korunk legna
gyobb zsdnerszinésze. Olyan sziuészgárdát gyűjtöttem, 
amelyhez foghatói egyetlen más színház igazgatója sem 
adhat. A l’alais Koyal együttese utolérhetetlen 1

— Azt mondják, hogy ön a színészt fonto
sabbnak farija, mint az Írót!

— Nem, di‘ éppen olyan fontosnak. Annyi bizonyos, 
hogy a színész, szerepe n darab sikerében elsőrendű fon
tosságú. Hossz darabol is megmenthet a jó színész, vi
szont a jó darab megbukik, lia rossz a színész,

\ mai színházt közönség valóban Inkább a színészért 
vagy a színésznőért megy a színházba.

Higyje el nekem, nem véletlen, hogy színházaimban nem 
bukik meg egyetlen darab sem. Legalább 100 előadást 
elér mind, ha nem többel. Láthatja jelenleg a ,,Troublez 
moi“ és a „Monsieur de :> heurcs" nagy sikerét, pedig 
a századik előadáson már mind a két darab túl van . ..

A sikerem titka, hogy üzletember vagyok, aki nem lát 
a színházban mást, mint rideg üzletet.

Éltem a mesterségemet. Más színházak igazgatói hozzám 
jönnek darabokért és színészekért. Én akkor ezeket köl
csönadom az igazgatóknak és közössen rendezzük nz elő- 

Annyi igaz. hogy.a Rcvil-szinhds félelmes konkurrense

| adást. Most például kölcsönadtam ,az Athénée színháznak 
Bouchert, hogy a Flóra és Croisset-darab főszerepét cl 
játszat nem hiszom, hogy féléven bálid számíthatok 
lloucherra, olyan nagy n sikere a darabnak. A üaunou- 
színház legközelebbi premierjét, „flip" cimii vígjátékot is 
közös számlára csináljuk, úgyszintén a Potinlére-szinház- 
ban is.

— Szóval mégis csak parancsol felséged más 
színházaknál is!

— Nőin parancsolok, segítek! Milyen premierre ké
szülök! A Houffcs-szinház legközelebbi újdonsága az uj 
Willcmetz-Christine-operctt. Címe: „P, M.“. a
Pdrls—Lyon—Mcditcrranec vasúttársaság rövidítése.)

— Miért nem ad elő fiataloktól is. Miért csak 
beérkezett írókat?

— .Előadnám én fiatal emberek darabjait is, de még nem 
találtam köztük jót. azaz, sikerdarabot. Higyje meg, siker
darabot írni nehéz., érteni kell a mesterséghez. Kulin 
kell hozzá. Csak annak sikerül, akinek a mestersége. a 
kisujjában van.

— ön a párisi színházakat tulnjdonképen qz 
Abbonemcnt Quinson-ntü uralja. Mi ez valójá
ban?

-» Csodáltam volna, ha nem adja föl ezt a kérdést. Éu 
alapitotttam ezt az olcsóbb jegyrendszert. Mindenki be- 
iratkozhallk hozzám, évi /> frankért. Ezért a legtöbb 
színházba kedvezményes jegyeket, kap.

25 -49% "kai olcsóbban, mint a pénztárnál.
Ha egy színháznak nincs közönsége, akkor ehhez az intéz
ményemhez fordul és én szállítom nekik a közönséget. Ua 
olcsóbban is adja a jegyeket, akkor is jobb, mint lm a 
nézőtere tátongna az ürességtől. A színházak pedig m’k in 
perceutet tizeinek. (.1 gondolatot a pesti színházak figyel
mébe ajánlom.)

— Mi a véleménye a színházi krízisről. amely 
most egész Európában végigszáirt? •

— Én nem tudom, hogy és mint van más országokban, 
csak azt tudom, hogy

Franciaországban nincs színház! krízis.
Mesebeszéd. Akiknek rosszul megy, azok vaunak krízis 
ben.

A ló színház mindig jól megy. 

a színháznak. Meg kell hagyni, hogy oz a műfaj renge
teget fejlődött. Hallatlan erőfeszítéssel sikerült nagy kö
zönséget szőrözniük. Szerencsére a párisi ember imádja 
n színházat, én tehát nem félek. A mozi pedig szerintem 
sohasem volt, de nem is lesz versenytársa a színpadnak. 
Kivételes állapotok között élünk, n háború okozta őzt,

az emberek többet mulatnak, mint azelőtt, többet 
Járnak színházba, a luxus Is nagyobb, mint békében.

Most már mindent tud ... mondta még a hosszas val
latástól fáradtan Írja meg. talán hasznára les. a ma
gyar színházaknak... És ezzel már el is búcsúzott tőlem.

Bo kell valkttioui, hogy nem esz,tóm Quinson 
véleményét a színházakról, sőt... Nemcsak üz
letet látok a színházban, valamivel többet. De 
becsülöm az őszinteségét. Ds valószínűleg neki 
van igaza, mert ő a párisi színházi:irály, mig 
én... do talán hagyjuk ezt...

Pallós István

Vági Istvánt 
éljeneztéK a Wolff-párt 

vasárnapi gyűlésén
(A Reggel tudósítójától.) A Wolff-párl va

sáruul) délután a főváros területén három he
lyen tartóit gyűlést. Az. Erzsébetvárosi. Keresz
tény Kaszinóban Wolff azt hangoztatta, hogy 
Fáraó rabszolgái nem voltak olyan rabszol
gaságban, mint a magyar munkások, akiknek 
nemcsak a testét, de a lelkét is bilincsekbe, 
verte a szociáldemokrata szakszervezet. Van
nak még becsületes munkások a szocialisták 
táborában i.s! <Egy csoport itt lelkesen megél
jenezte Vági Istvánt, aki tudvalevőleg a Gar- 
bni-Böhm-csoport exponense Budapesten.) 
Csiliért/ András kijelenti, hogy a. szociáldemo
krata párt akkor, amikor a. numerus elausus 
ellen harcol és keresztülvitte az internálótá- 
bor feloszlatását, a zsidó tökének tett szolgá
latot. Cázsonyi, aki csak a liberalizmusért har
col, odaá.ilt a zsidó kommunista Beregi mellé, 
becsempészte az Erzsébetvárosi. Kaszinóba, 
ahol ez a zsidó kommunista beszédet mondott 
és szavalatokat adott elő. Friedrich István a. 
fővárosi kormánybiztost csipkedte, akiről azi 
mondotta, hogy csak a zsidók és szociáldemo
kraták szekerét húzza. A Rottcnbillcr-utcai 
Katolikus Legényegylet-bon többek közt a tria
noni békét is a. liberalizmusnak tulajdonította 
Wolff. A Prátcr-ulcában pedig megismételték, 
amit már az előbbi gyűléseken elmondtak.

NAGY REVU
2 RÉSZBEN,
23 KÉPBEN
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól a Bajor— Csorlos-duőhoz a „Csibé
ben?

— össze vannak tanulva, annyi szent igaz,
— No, de ezenkívül is mindkettejüké olyan 

művészi „lelstung", amely mellett szó nélkül el
menni nem lehet. Erről az édes, okos Bajor Gi
ziről, aki, hiába: mégis csak a legérdekesebb 
magyar szinösznő, kisült ezúttal, hogy annyi 
humor van benne, mint egy — opercltszubratt- 
ben. Pajkos, játékos, mint egy kis macska, a 
masni a fején, . térden fölül érő szoknyácskája 
alatt a kövér kis térdei, igazán nem lehet cso
dálkozni, hogy a Lloyd Georgc.-nak maszhiro- 
zott Csortos folyton körülötte kotnyeleskcdik 
és nem — a mamája körül. Gyula alakítása 
egyébként Újházira emlékezteiben, mélyen 
emberi. Mészáros Giza elegáns, színes, izgalmas 
a szép mama szerepében, csak a korát nehezen 
hisszük el neki. Bizonyos, hogy ennyit régen 
nevettek színházban, min! a „Csibl" premierjén 
r, ennek érd mc ktNségtt kizárólag a színészeké; 
már Mounait-Sully megmondta, hogy a darab 
csak egy ürügy, a fő a színész. A Magyar Szín
ház legutóbbi sikereit is főleg annak köszön
heti, hogy vagy Bajornak, vagy Csortosnak 
akadt egy-egy jó szerepe, A „Csibi" előadása 
egyébként az első hiba.lan cnscmblc előadása 
a Magyar Színháznak, az epizódszereplők: Zala 
Karola, az operettől kölcsönkért Lalabár, Z. 
Molnár és valamennyien a helyükön vannak.

— Na- és a Molnár-premier?
— Már csak amolyan kis premier... ‘Ámbár 

külsőségeiben nagyon hasonlított a nagy pre
mierekhez: Molnárt hatszor is kihívták a lám
pák elé, mosolyogva köszönte híres bársony
frakkjában a tapsokat. Brcttoneau, azaz, hogy 
„A főpénztáros ur" szerzőit már nehezebben 
hívták volna ki. Flers és Caillavet urak Brotto- 
neau-ja kissé divatjamúlt, bár több irodalom, 
érzés és elmélyedés van benne, mint százegy 
más darabban. Sajnos, a szereplők bágyadtak 
voltak, Rajnayt és Sittkey Irént kivéve, akinek 
bugyuta provencc-i csclcdleányát úgyszólván 
minden mondata után nyílt színen megtap
solták.

— Szóval?
— Szóval, holnap megkezdik kisfaludi Zilahy 

Lajos csilla gászattani darabjának próbáit, 
amely a londoni csillagászati obszervatórium 
legújabb kutatási eredményeinek fölhasználá
sával igyekszik valamely filozófiai rendszerbe 
besorozni a darab szerelmi történetét. A szin
ház utána, sajnos, újból csak külföldiekben 
válogathat, úgymint Flers és Croissct, Piran- 
dclló és Jack Nathanson urakban. Tehát vagy 
„Az uj gazdagok", vagy a „Kát szereplő keresi 
a szerzőt", vagy a „Greluchon delicat" kerül 
tavasszal színre a Vigbcn. Van még egy darab
juk: Jeromc K. Jerotne „Fanny"-ja, amelyet 
Hellai fordított és Gombaszögi fog játszani. 
Egyébként zene.

— Zene?
— Igen. Zene, slusz, nincs tovább, jön a nyári 

szünet.
— És mit csinál ezalatt az Unió?
— Ők boldogok, mert ők még ilyen pontosan 

nem tudják előre a sorsukat. A Belvárosiban 
most a „Simoné est comme eá'-l próbálják és 
a színészek máris cl vannak ragadtatva. Ami, 
megbocsásson, legalább is aggasztó, Már az 
<lső próbán agyon nevelték magukat. Tarnay 
rendezi és Titkos, Kertész, Gárdonyi, Simon 
Varosa és Gombaszögi Ella játszók, akinek ez 
hsz első föllépése a Belvárosi Színházban. 
A Blahában már majdnem készen áll a Stolz- 
operett, a női főszerepeket két emigráns mű
vésznő jálsza, Vaály Ilona, aki a Király-Szín- 
házból tér haza és Somogyi Anna urhölgy, aki 
újabban rekordot állitolt föl vidéki vendég
szereplésekben és a darab első próbájára Győr
ből érkezett haza.

— Na és a Király?
— Melyik? Az Ernő?

AnoHő-SxInhAB
CSAK PÉNTEKIG &

Vilma 
„A homokzsák"

és a szenzációs miisor _________
■■ w ........................1 ■■ Hl "■

— Nem! A szinház!
— Jövő héten van egyelőre az utolsó elő

adása „Maricá'-nak. Tiz napig a grand- 
guignolisták játszanak, akiket maga a francia 
követség szerződtetett te Budapestre. Ezzel 
szemben, amint Pallós István, A Heggel párisi 
tudósitója. jelenti: Parisban egy magyar ope
rett kerül, színre: A Ba-Ta-Clan-szinházban 
ugyanis szinrekeriil a Chou-Chou cimü ope
rett (nem lehet visszaadni magyarul az értel
mét, mert franciául sincs értelme), a szövegét 
két neves párisi librettlsta: llaoul Praxy és 
Max Eddy irta, zenéjét Horony Henrik szer
zetéé. Mme. Hasimi, a Ba-Ta-Clan-szinház 
igazgatónője, külön erre az operettre szerződ* 
letelt, egy-két neves párisi védettét. A pre
miere, amelyet nagy érdeklődés előz meg, még 
ebben a hónapban lesz. A Királyban aztán a 
Császárné izéje, apród ja vagy mi a csodája. Mit 
dem berühmten Künstlerpaar: Kosáry-Király.

— Kolosszál, piram ideit!
— 8 ha már a németeknél vagyunk: szom

baton este megérkezett fővárosunkba Kari 
Hcinz Martin is Beér direktorral együtt, ahol 
is az triónak IVedekind ..Franciska"-ját fogja 
rendezni, mégpedig az általa tökéletesített 
neoexpresszionista, úgynevezett többsiku ren
dezésben.

__ ?•
— Ami annyit jelent, maga unintelligencs 

bikfie, hogy a szereplőket és a darab cselek
ményét nemcsak vízszintesen, hanem oldalt és 
fölfelé is viszi a színpadon. Igazán csodálatos, 
hogy ki meri tátani a száját, amikor még ezt 
a többsiku izét sem érti, mondja, nem szégyellt 
magát?

— De.
<— Többel elő ne forduljon. Akar még vala

mit tudni?
— Igen. Ki volt Leircr Amália gyilkosa?
— Ez egy darabeim?
— Nem, ez egy kérdés.
— Csak azért, mert ha nem tudná, a Teréz- 

körúti gyilkosságról darab készül. Szerzőjének 
neve „A Reggeliben nem nyomdaképes. 
Egyébként az illető ur a darabot a Renais- 
sancenak szándékszik benyújtani.

— Szegény Renaissancc!
— Miért szegény? Van megint egy malac 

darabjuk, amelynek sikere lesz: a „Ca". A le
fordíthatatlan francia indulat szócska annyit 
jelent, hogy: „Téged is..." Hogy Téged is, 
vagyis, hogy mindenkit előbb vagy utóbb 
megcsal a felesége. Ezt a teóriát egy bölcs, de 
többszörösen földarvazott filozófiai tanár ál
lítja föl magának, aki felesége őnagyságának 
csalásairól valóságos statisztikát vezet s fele
sége barátain ugy bosszulja meg magát, hogy 
— ha nősek, a feleségeiket kergeti boszorká
nyos ügyességgel a csalásba, ha nőtelenek — 
megh(izas iIja őkcl.

— Homok. Na és a pletyka?
— Németh Juliska eltűnt Budapestről. Há

rom héttel ezelőtt fölbontotta szerződését a 
Renalssance-Szinházzal, (másnap fölüli a bécsi 
gyorsra és elutazott. Fantasztikus híreim sze
rint egy kőgazdag svájci gyároshoz megy fele
ségül, részint — egy Budapesten is jól ismert 
magyar származású, de német színpadokon 
működő színigazgatóhoz. Az is lehet azonban, 
hogy legközelebb föllép régi dicsősége szín
helyén, a legjobban menő színházban, vagyis 
Nagy Endrénél. Pécky Blanka, a Magyar finom, 
halk tehetsége, akit a szinház az utóbbi időben, 
mintha túlságoson is kímélne, időt tudott sza
kítani magának, hogy néhányketes délolasz
országi és görögországi hajókiránduláson ve
gyen részé. Végül, pedig: nagyban készül a 
„Színészből". A Hungáriában lesz, mint a ta
valy, hallatlanul elegáns, úri mulatságnak ké
szül s ha 800 jegyet eladtak, a Hcrkó Páter sem 
kaphat többé belépőjegyet...

’ Iinlló, Amerika! hete lesz a Főváros! Operett?.?,inház 
jövő hete is. Minden nap ti páratlan sikerű amerikai révül 
adják. Vmárnnp ijólutáu a „Nótás kapitány" kerül színre 
mérsékelt helyé rakkti 1.

• Uj színésznők. Vasárnap délután a Benaiasanee- 
Szinházban a „Kísértetek*4 Aliec szerepében Tömés .Innét 
láttuk debütálni, aki meglopott értelmos és rokonszenves 
egyéniségével. Megjegyezhetjük u nevét. — Az újpesti 
Blalia Színházban „Mariea grófuű"-beu egy egészen 
fiatal leéuy, Ambrus Irén játszotta Liza szerepét. Ele
gáns, szép jelenség, hangja van és ugy táncol, akár Fejes 
Teri.

* Bolluuy Ilona sanzonestje. Múlt héten tartotta 
Dolinái/ Hona, aki tudvalevőleg drámai színésznő, sanzon* 
estjét a Zeneakadémián. Az énekesnőnek és heroinénak 
egyaránt kitűnő Üolinay Ilona modern és klasszikus ma
gyar szcir.ők dalait énekelte sikerrel.

4 Vendégjáték a Városi Színházban. Heltay Ida. a buksi 
resti opernnáz állandó vendógtuűvésznőjc, aki az operaházi 
WngntT-olöiidúsokon nálunk is több iz.ben szerepelt, a mull 
nap lépett lő) nagy sikerrel h Városi Színházban a „Zsi lé 
nőj-ben. A művésznő legközelebbi vendégjátéka a Városi 
Színházban „A trubadúréban lesz.

’ Grand Guignol — március 9. .Jövő hél főn. március !• én 
kezdi, inog a párisi (Íratni Guignol világhírű együttese 
szenzációs vendégjátékát a Kirúly-Sziuházbnn. A Grand 
Guignol budapesti vendégszereplése művészi világese
mény, mert hiszen a háboru óta ez az első alkalom, hogy 
l'áris nagy színházi kultúrája. érintkezésbe kerül a budit 
pesti közönséggel. A vendégszereplés mindeuképen méltó 
lesz a nagy eseméuyhez. mert a párisi Grand Guignol 
utolsó ló esztendejének leghatásosabb és leginiivészibb 
sikereinek válogatott gyűjteményét mutatja be a Király- 
Szinház. szíiimidén. A Grand Guignol a hatások színháza. 
Vihighirii műsorából többek között a következőket mutatja 
be nálunk: ..l.e chateaa de la inort leute“ (A lassú hal* 
dokiás kastélya). „La púit tragi<iue de Knspoutine“ 
(r.asputin borzalmas éjszakája). „Le viol" (Az erőszak), 
„Síit la dalié" (A kőlapon). Az előadások kezdete ÍjM óm
kor, rendes helyárak, elővételi dij nincs.

' A „Szalámit" 25-ik előadása ma, hétfőn lesz a Blaha 
Lujzn-Szinbúzban, ahol mind< n este táblás ház tapsol 
a gyönyörű keleti daljátéknak.

* A „Csihi" nagy sikere. Amint, előr.dálbnló volt, a 
„C'sibi", a Magyar Színház uj francia vigjálókn, a pénteki 
bemutatón öt lei ességével, inulatságosságúval és szellemes
ségével teljes sikert aratott közönségnél és sajtónál egy
aránt. A szenzációs skev egyformán szol a brjlliánsan 
vidám darabnak és a ragyogó előadásnak. elsőserba'.i 
Bajor Gizi és Csortos Gyula grandiózus alakításának, 
amelynél különben ez a kél iiauv művész vígjátékban 
talán még nem is produkált. Mészáros Giza, Gombaszögi 
Trón, Zala Karola, Z. Molnár László. Lalabár Árpád. 
Vendrey. Feli vígjátéki együttese minden kritikán fölül 
áll. A „t sibi" legközelebb ma hétfőn, szerdán, pénteken 
és jövő vasárnap szerepel ii Magyar Szinház műsorán. 
Kedden, csütörtökön, szombaton Fazekas Imre diadalmas 
drámája, az „Állóim", 1*. Márkus Emília, Bajor Gizi, 
Csortos Gyula, l'ölléplével.

• A Vígszínház jövő hetét a. színház legújabb szenzációs 
kellős sikere: „A főpénztáros ur" és a „Csendélet" domi
nálja. A keddi és a szombati est jut nz „Eziistlakodalom"- 
nak. csütörtökön pedig a „>.yu"-t adják. Vasárnap délután 
a „Bunbury" szerepel a műsoron. Szombaton délután a 
szinésziskola vizsgaelöadásául „A kis gróf" című operet 
kerül sziure.

| ■ I ■■■■Hl I Ilin I !!■■■ II I^J—m—I————

VI, Révay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telelőn: 14-23
A legjobb műsor! .1ELLINEK és KETTESBEN A 2-REN

Kezdete * 29 órakor

4 131 141 „Marlca grófnő". 134—141-ík előadása lesz e 
héten Kálmán Tmre remekének, a „Mariea grófuő"-tiek, a 
Király-Színházban. Mimién este Lába.9 .Juci, Vaály Ilona, 
l’álniay Jlka. Király Ernő. Rátkai, Vendrey, Szirmai, 
llaskó. Vasárnap délután a páratlanul népszerű 
„Árvácska".

• „A nagyságos asszonyt már láttam valahol." Fodor 
Lászlói szenzációsán mulatságos vigjútéka, a Belvárosi 
Szinház nagy sikere, dominálja az o heti műsort is. A 
páratlanul ötletes vígjáték, amelynek eddig minden elő
adását táblás ház tapsolta, ma, hétfőn, szerdán, pénteken 
és jövő vasárnap szerepel a miisoron. Kedden és szombn 
toli a szezon nagy francia bohózat sikere, a „Ki babája 
vagyok én", csütörtökön Lakatos László brilliáns „Fej 
vagy irás“-a kerül színre. Vasárnap délután a népszerű 
„Olasz asszony". ■

• Balogh Einnil és Káldor Borlska táncmatlnéja r hó 
8-án lesz a Reunisstinee S'zinházban.

Renaiss ance Színház
PREMIER

PÉNTEKEN

Té|«I is!
Clautlc Gcvel 3 fölvonásos bohózata 

Szép Ernő fordításában

Simonyi Mária 
Kabos Gyula 
Berczy Géza 

Réth Marianne 
Sugár Lajos
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Szín, rajz, forma
(Az Ernst^nuzeum Ki kiállítása)

— írta Márkus László —
CSÓK ISTVÁN ama nagy impresszionisták 

törzséből való, akik nem fülnek el s°haaie^ 
művészetük, nem az elvekben, lia)\cnL a 4?™*' 
szettel való spontán kapcsolatban él. A~ im 
pre-sszionizmus, min! iskola, 
de klasszikus mesterei a művészét örökkévaló
ságában tovább vannak és éppen úgy maguk
ba egyesilik a feslőiség t minden kvalitása , 
mint a más iskolák örökérvényű reprezentán
sai. Csók is azok, közül való, akikkel kapcsolat
ban nem az iskola, hanem az 
szemlélő eszébe s nem az erdekel. hogy mit 
akar mondani, hanem az, hogy milyen módón 
mondja el témáit. Az ^^esszumizmus, mint 
elv, csak a témákban kuhmodott cl s ha azt 
mondom, hogy szabad, be nem zárt tőrben 
rapszodikus. pillanatnyi időben elvillano, be 
nem fejezett mozgás, levegő sugárzás, röviden 
impresszió, akkor megjelelő! cm a tegnap elvi 
divat iának témakörét s ezzel magat az iskolát. 
De a mester a végtelen mozgás egy momentu
maként jelentkező kúp megrögzítésében, a 
rithnuisok olyan egységét teremtheti, mint a 
legkeményebb expresszionista, a formana/c 
oíuan konstruktív lényegét találhatja meg, 
■mint a legfanatikusabb kubista és röpke dal
ban éppen úgy komponálhat, mint ahogy a 
zene minden lényeges értekét összefogja egy l)cbruccy-dal. zene minden, lényeges értékét 
testetlen hangulatot kifejező .
mondjuk. Slevogt. vagy Gizarro elavult, mert 
csak impresszionista, de Csók él. mert művész. 
4 végtelen természetből övé a. lombok közt 
bujkáló sugár és övé a. messzi vizen reszkető 
délután s a meztelen emberi forma és a táj 
sok pozitív szerkezeti eleme csak mintegy 
ernyő, amely a világítási fölfogja és reflek
tálja, de ezeket a másodlagos formákat is a 
razj ’ szilárd vászna tartja és a kép térében 
■véletlennek látszóan cikázó mozgást olyan meg
gondolt kompozíció tartja, össze, amelyben egy 
'színfolt vagy egy formaelem áthelyezése mar 
■meg bon tan á az ((jjicYi n ul u !• 1 n .7 n *7^ l híawib6 
szemléletből született egyes alakok vagy fejek 
pedig Velasguezt. a múlt század második felé
nek termékenyítő eszméjét sugározzák.

*
MAGV A R-M ANNIIÉI MER GUSZTAV min

denekelőtt temperamentumban különbözik 
Csóktól. Viharos, turbulens, néha heroikus. 
Forma látása nem olyan biztos, mint a Csőké 
és előtte a természeti kép nem zárt egységek 
egymásmclletiiségében, hanem ragyogó, szipor
kázó vízióban jelentkezik. Az ő Iáiké ne nem 
dombok és fák. külön részleteiből tevődik, össze, 
hanem a. formaelemek fölüldén elszabadult 
színekből, az ö tájképe színekből épült anyag-

tálán látomás, az ö színe nem hasonul át leyc- 
(lőve, sugárrá, testté a szemlélő asszociációi
ban az ő színe öncélú szín marad, amely a 
gyöngyház és drágakő szikrázását varázsolja 
valamely kontúrjaitól megfosztott természeti 
motívum fölületére. Monticelli konvulcioja és 
Böcklin hősi páthosza annak pozitív forma
elemeitől clvonatkozva, az a Slannhcimer pik- 
turája, ami azáltal lesz több, mint öncélú szin- 
rakétázás, hogy az elbontott forrnak örvénylő 
mozgás közben újra rendeződnek és az el
sikkadt vonul helyett a szint ombok egyen
súlyában újra megjelenik a rajz es a kompo
zíció. Szilaj elragadtatásai közt Corolra emlé
keztető nyugalmas, szürke órái vannak es egy 
kék estél az Adrián úgy látott meg. hogy egy 
szín három tónusában fölfogott minden lé
nyegest. Ahol nagyon keresi a formát, pár 
figurális képén bágyadt.

*
ZADOll ISTVÁN, a rajz és a. pontosan érté

kelt lokális szín mestere., merőben ellenlábasa 
a másik két művésznek. Nem teljesen grafikus, 
mert az ő vonala nem abszolút kifejező eszköz, 
az ö vonala önmagában nem jelent mindent, 
mozgást, mélységet, levegőt, távlatot és forma
ritmusé. Az ő vonala kontúr, amely festői ele
meknek, mint egy slruktiv váza s a fehér-fe
kete árnyalatainak olyan gazdagsága s ennek 
a gazdag skálának olyan kiegyensúlyozott ya- 
lőr berendezettsége járul a vonal kifejező kész
ségéhez, hogy legalább annyira festőnek tart
hatjuk ceruzarajzain és karcain, ahogy gra
fikus a keményen, reálisan, talán németcsen 
rajzolt s gondoson színezett olaj fest menyein. 
Nagy tudás, intenzív, tárgyilagos látás ás a 
sokszor tömött részletesség mellett is elegáns, 
választékos, harmonikus egyszerűség, ezek a. 
Zádor föltűnő kvalitásai.

♦
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN. Szobrász, aki 

csak az, minden festői szeszélytől megtisztult, 
puritán plasztikus. Világa, az a lérszclet, ame
lyet a záré kompozíció kontúrja végérvényesen 
elszigetelt a. többi világtól s ezen belül nincs 
más számára, mint forma és fülűiét. sík és vo
nal, reális valóság, amely egy bizlo: stílus rit
mikája szerint van átrendezve. Nincsenek de
koratív ötletei, amelyek, az iparművészei 1 dísz
tárgy felé hajlítanák, nincsenek a mintázásban 
manuális trükkjei., nem bontja meg a fölülctG 
árny ék játékokkal, vem mos el formákat festői 
homályban, nem keresi, a vonal meglepő me
részségeit s ez a, sok negatívum egyetlen, pozill- 
vumcé ad. ki: monumentális plasztika, relief, 
amely szigorúan a síkokban, mozog, alak, amely 
kristály Aszta formákból dniilt kompozíció, fej, 
amely a legapróbb részlet ki analizálásával 
nyert, elemekből újra teremtődik ^hiegbontha- 
ícYlan. egységben. A Portai ellő szent kézműves 
becsületessége, a. nagy freskófestők egyszerű 
igazlátása, kemény, egyenes akarás a végső 

egyszerűség felé, néma és zárkózott, újjá
teremtő erő, — ezek azok a kvalitások, amelyek 
a Szentgyörgyi legkisebb méretű szobrát is a 
nemes anyagból lett monumentum elmulhatat. 
lanságával jelölik meg.

Levél
Roseray kisasszonyhoz

Madame, az orfeumban láttam önt ina este, 
fájó szívvel ültem a sötét nézőtéren és néztem 
a pirosra festett sarkait, piros t<tlpal. és láb
ujjait s a gyöngyöket, amelyekbe öltözött. Az 
orfeum plakátja csillagnak hirdeti Önt, a szép, 
ség és a tánc csillagának. Valóban: ahogy a 
reflektorok tiizébon a. piros szőnyegre ki
libbent, fehér pudcrfelhőben, fehéren, mint a 
hó, mint a gyöngy, mint a messzi, fehér csilla
gok, csillagnak láttam önt és eszembe jutott 
életem csillaga, akit az esős éjszaka, fekete 
felhői takarnak cl égő szemeim elől. Roseray- 
kisaszony, Paris fehér csillaga, egy barbár is
meretion üdvözli önt a nézőtérről halkan, 
hódolatt-al. Üdvözli önben Parist, a Szajna, 
sírását, a lenge, légi lángokat a kék éjszaká
ban és a villa ny fényes, t ranszperenses, karne- 
válos nyugatot. Üdvözli arcán a mosolyt, szőke 
haján a fényt, szemeiben az álmokat és a 
sóhaj, amely a sötétben reszketve száll a szín
pad felé, még .sok mindent mondhatna Önnek. 
S a mosolyáért külön köszönet, Roseray kis
asszony, mert, megtanít, hogy szenvedésednkét 
mosolyogva, viseljük: ön nehéz munkát végez 
a színpadon és mosolyog. Nyilván semmi 
másra nem gondol ilyenkor, mint arra, hogy 
tetszik a publikumának. És igaza van: kedve
sen, könnyedén, elegánsan kell viselni az életet 
a színpadi és nézőtéri részét egyaránt...

Köszönet és hála tehát önnek s a többieknek, 
mind, partnerének, Capella urnák. Lord Ain- 
nök, az olasz hangfenoménnek, Sisters Ray- 
nak, Deli és ReZZ-nck, Karmanov-nak, Agda és 
Jimnek. Polay urnák, Elsie és Lola kisasszo
nyoknak. Mr. Carrer-ne\< sn Huxter-Brotherek- 
nck. valamennyi üknek, akik ez orfeumi éjsza
kán csillogva, kedvesen, jókedvűen, dolgoztat 
táncollak, elbolondoztak a. színpadon. Az esti 
gyorssal érkeztek valamennyien, autó röpitct.le 
őket az orfeum elé s percek múlva ott áll
tak idegen ország idegen emberei előtt. Teg- 
nap-tognapelőít még Becsben, Párisban, Lon
donban, ma Budapesten. S mához négy hétre 
újból másutt, hete dl lét országban isiül. Irigylem 
önöket Roseray kisasszony, mert, önöké a ván
dormadarak szabadsága, szép szabad repülése, 
a változatosság nagy narkotikuma. Szenvedé
seiket kin (felejt bet ik. podgyászaikból s he
lyükre örömöt, sikert és csengő aranyakat cso
magolhatnak... (c. z.)
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Bandi Ferenc éttermei Vili, .lózsef-körnt 4G 
Buum Jánou éttermei VI. AudrAssy-ut 51 
Bristot-sxálló éttermei IV, Mária Valória-u. 4 
Frcnreisz István éttermei Gcllórt-szállodii 
Hnffmann János éttermet II, Pálya-ntca 3 
Keszey Vince éttermet VII, Rákóczi-ut 41 
Kolossá Viktor éttermei V. Vilmos csúszór-ut 
Krech Vilmos éttermei VIII, Baross-tér 13 
Lántf és Társa Országos Kaszinó éttermei

IV, Séminélwois-utca 1

Palackozva az összes kávéhtízakban és
VÉRSZEGÉNYEKNEK ELSŐRENDŰ TÁPSÖR

JWayer J’ál éttermei II, PúllT.v-tér t 
IBetrojioli'-szálió éttermei VJ 1, Rákóczl-ul 58 
Opera-étterem és Vezeklö-pince

VI, Andnissy-iil 25
Páez.er .János éttermei Vili, Népszínház-utca 30 
Jtiiposa Margit éttermei VIJ. Akácfa-utca 12
Schmlerlhc'A'icr Vilmos éttermei II, Fő-utca 8 
Varga János éttermei ólmda. Fő-tér
Waltz György éttermei IV, Váci-utca 38

Vezérképviselet: Measey és Társa Budapest,, ?X5 Ranolder-u. 4
Telefon ren (lelesek: .József 24—61 és .József 24—89

_________________________________________________________________ __________ »

minden jobb fiiszer- és csemegeüzletben

n siket*
megtalálta, ha friss kedvvel lát napi 
munkájához! Aki reggel a ropogós 
süteményhez egy csésze tiszta, ha
misítatlan babkávét iszik, az egész 
nap örömmel fogja munkáját vé
gezni és a siker nem marad cl!

JSfemí Gyula

esF’ Ebédlő
p

Háló
Uriszoba klubgarniturával

tölgy, vitrinen kom
pién, 4-5 millióért, 
külön külön is átadó 

együtt
185 millió K-frt

Fodmcnlcsky-utca DO. siftm

I.
STOEWER Kórjen ajánlatot a vezér- 

képviselettől: V, Vilmos 
ész ÍT*&fjépef; kir*álya császár ul go.

Telefon 48-G5

MAGYAR FOLDBIRTOKOSOK ÉS FOLDBERLŐK 
KERESKEDELMI RÉSZVÉHVTÁRSASAGA

.BUDAPEST, VI. KERÜLET, TERÉZ-KÖHUT 26/D. SZ.

Gabona-, vetőmag-, műtrágya-, gyapjú-, mű
szaki-, mezőgazdasági gép-és ba’nkosztály

f Mielőtt

bútorszövetet, 
matracgradlit, 
paplaiiszateiiokat 
vásárol, saját érdekében tekintse meg 

BACK és GERŐ cég 
dúsan fölszerelt raktárát

Belváros, JV. kerület, Hajó-utca 12—14. sz.

MJH H JT ■ ebédlők és teljes lakborcndezésokH a I © k$ x ''a d ■»Dob-utca ®7
Erzébotkörut sarok (Vostn mozgó mellett)

Magyar Agrár- és Járadétabank Rtr 
vet&magosztálya

Budapest, V, NAdor-utca 16. — Telefon: 72 #1 
SOrRŐnyelni: Aprór Budnpest

Vess a legmagasabb napi Áron lóhere-ós tucernamagot 
és egyéb gaxtlasógl magvakat

ÁlintAzott ajánlatokat kér

Brilliánsokat, gyöngyöket 
és régi ezüsttárgyakat Cnhmnlpinp Bonö Kiroly-ktJrut 28. »z. (Ki>»- 
tcIJc.Hérlékbcn vásárol Ublllllulbtül ponti vüroshiiz főkapunál)

PÍTROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök, autóspocinllsta

SOFFŐRISKOLÁJA 
az 6 kizárólagos oktatásával ós személyes vozctéso mel
lett. Fölvételi iroda: Erzsébet-körut 28. szám, 1. cm. 16.

József 116—79. — Kiképzés saját luxusautókon 
iníilicjyyyakorlnttal. Olcsó csoporttanfolyam március 
10 ig Jelentkezők részére, 900.000 korona tandíjjal, mely 
részletekben is ílzethető. — M n g á n k i k é p z é s is



1925 március 2. aReccel 15

Ifjabb Intim a moziban
Maga ne tudná, Intim Icán

honnan zajlott 1c a filmklub u] helyiségének a me'iny'- 
Lója!

. Csöndesen, doklorkdm. cyészcn csöndesen. Nem állt 
autósor a Jlojjul dóit és a klubban nem jelentek mc/i 
as éjszakai elet jólúii'.e:/ kitűnőségei: szinte családi 
jellege volt a •megnyitónak.

- Mondja, Bániig l’ilma valóban Ifplywondba utazik 
filmé .ni?

— Még fiam Goldwyn szerződtette la öt. amikor Buda
pesten járt. A szenzáció azonban az, hogy a napokban 
a magyar fővárosba érkezett .Mr. hnew Nclro, a Metró
gyúr vezérigazgatója. .Mr. l.oeu) ebéd közben, a Ihina- 
palolában látta meg Bánky I'Untát, nagyon megl.ó.c.ell 
neki, megnézte egy Mécsben készült filmjét — azután ö 
is le akarta szerződtetni. Bánky l'llnta sajnál!.őzen je
lentette ki, hogy ö már aláirt Amerikába egy szerző
dést .Mr. Goldteyn hoz, a FirM National hoz. „Nem baj

A SsábOTif, az ideális és a szexuális szeresem
Pár hónappal ezelőtt Sir Artúr Conan Doyle 

nagyobb cikksorozatot kezdett az amerikai Mo- 
wcy Weekly hasábjain. Előszavának bevezető 
[.óraiból vésődött emlékezetembe ez a pár mon
dat:

„Kalandvágyó ifjúságom első lázában a ten
ger volt az, amelyet a Icgcsodásabb, a tcgrejlé- 
lyesebb hatalomnak ismertem, amelyet bámul
tam, féltem, szerettem.

A tenger végtelenségéért, bizonytalanságáért 
érzett rajongásomat később a nyomtatott szó 
iráni való bámulatom és lelkesedésem váltotta 
föl. Nem ismertem nagyobb, fenségesebb halai 
mai, mint az ólombetűt.

Most azután, ősz hajjal egy uj, egy másik 
tengerrel es hatalommal ismerkedtem meg. 
l'gyik regényemből filmet készítettek és a 
filmgyár meghívott Holaywoodba. Négy és fél 
hónapig éltem itt és láttam az ezer csodák vá
rosát, amelynek nagyszerűségével, érdekességé
vel mi más vehetné föl a versenyt? tlasonlitha- 
latlan rajongással szereti meg a filmet az, aki 
látja, hogyan készül.'*

S egy nagyszerű regényíró éles szemének 
megfigyeléseit olvashatjuk Conan Doyle holy- 
woodi följegyzéseiben, amely legalább olyan iz
galmas olvasmány, mint — egy jó detektivre- 
gény.

A komoly filmkritikákat közlő Motion Pictu- 
res News egy teljes oldalon, vezetőhelyen közöl 
cikket „A filmmüt érmék munkája'* címen és 
itt Conan Do.ylo föl jegyzéseivel is foglalkozik. 
Meglepően érdekes a cikk befejező része, amely
ben az európai filmgyárak műtermeiről esik 
szó. A cikk idézi II ara ingnak, az Egyesült Ál
lamok volt elnökének a nyilatkozatát. A nyilat
kozat szerint

Németország legnagyobb külpolitikai si
kere a .Nibchnig-film,

amely a. tökéletes műterem és művészi irány 
diadalát hirdeti. (\ Nibclungokban előforduló 
sárkány 16 méter magas és a film leghatalma
sabb diszlete, Gciscrich vára 15 méter magas. 
11.000 főnyi statisztéria mozgott a filmben — 
és valamennyi műteremben, mint ahogy műte
remben állították föl a sárkányt, u várat és 
az erdőt, amelynek fái 4—5 méter átmérőjiiek.) 
A Picltires News szerint, az amerikaiaknak a 
német, filmgyáraktól és főként a Nibelmigoktól 
kell sok tekintetben példát vinniük.

\ fölvétel csak műteremben tökéletes világí
tási és ezer más szempnontból • és a mai kö
zönség már nem elégszik meg a langyos társa
dalmi drámákkal, az ostoba kalandor filnu kitel, 
hanem ugyanúgy, mint a színházban, a köny
vekben az élményt, a tartalmat, változatossá
got várja és keresi, a filmben.

Azt mondja a Mollon Picin rés News, az. anic* 
rikni film olfogulallan ujságrju^ amelynek na
gyon jó véleménye van az uj német filmről és 

Nibelungokról már csak azért is, mert. a. mo
zik számszerű bevételi kimutatásai közt ez a 
német film Amerikában 91n/o-kal szerepel- !’"■ 
mos-Ayresben három hónapig megszakítás nél
kül játszották a. Nibelungokul. Pompás ered 
meny, sőt egészen szokatlan eredmény — ha 
német filmről van sz'd

*
A nagy német, nemzeti film hatalmas pubb- 

kumsikeréiiéJ. technikai meglepetéseinél és tő
kéiét ességeinél azonban sokkal érdekesebb 
maga a film, amelyben

az ősgermán nemzeti eposz élő, érző em
berek modern történetevé alakult át, ;

történetté, amelynek hősei mintha egy leiise- 
g(‘s, HzimbólikuH keretbon a mai. élet, a mai sze
relem problémáival küzdenének. A sz.cenariu- 
mot iró Thea von Karbon és a zseniális ren
dező, l'j'itz Láng annak az embernek az éles 
szemével alkottak filmet a Nibeliingokbo’. a.ki 
Ismeri France-o{, ll'ciningcr-t, Nietzsche i, Bau-

— mondta Locti: Metró —, aláír egy szerződést, hegy 
amint^tcjárl a szerződése a másik gyárral, nálam fog 
játszani." l.álja, ilyen kapós a magyar primadonna!

Mit szól Irán, Daróczy vezérigazgatóhoz, aki „N 
fehér apáca" dls.léteivel, előadásával, megint, olyasmit 
produkált, hogy nincs párja egész Európában?

— flór sült olyan előadást látnánk a pesti maxikban, 
mint .,.1 fehér apácá"-ét! Igazán órzrcrrliclné például 
az idő haladását, az az előkelő belvárosi mozi is. amely
nél- előcsarnokában a fényképek, még wu is raj-.jzöggtl 
odaerősít re lógnak a falon — és az egész előcsarnoka 
olyan rendel len, mintha nem Pesten lenne, hanem — 
Füzesabonyban.

— ffogy sikerült a filmből?
Pompásan! Gaál. Béla filmrendező francia négyest 

rendezett. Hossz nyelvelt azt mondják, ez vall é'ciében 
a legnagyobb rendezői, sikere ,..

lepiaooM HlilpoaittKai siKere
- egy Hím

mortern problémái - Ssgsrmán készemben.
delairc-i, és látta a nagyvárosok életét, a nagy
városok, a huszadik .század szerelmeit, a szo
lid, szőke, leányos férfit és a kemény, paran
csoló, erős, harcos asszonyt? pusát.

filmbeli főként Slegfried és fírunhilda. 
alakja teljesen modern, mai. élő ember. S él 
és lüktet az egész eposz, amelyből ónémet kosz
tümjein keresztül is a mi századunk háború
jának és a huszadik század hőseinek nyugta
lan szerelmi vérkeringése világit, mint egy ér
dekes reflex.

S azt hiszem, ez a szenzációs háttér érdeikli 
legjobban közönségünket, amely talán most 
eposzi keretbe, régi történelmi idő álarcába 
rejtve, nagyszerű, béimiilatraméltó monumen
talitással párosítva

többet kap a háború, az ideális szerelem 
és a szexuális szerelem égető problémáiból, 
mint akár egy népszerű és modern iró me

rész regényében.
rAm mindamellett a Nibclungok sokkal több 

puszta szenzációnál, mert olyan mélységei-, 
olyan művészi kvalitásai, irodalmi nívójú ér
tékei vannak, hogy azokról nem kisebb egyé
niségek mondtak jó véleményt, mint Gcrhardt 
Ilauplmann, Maeterlinck, Róbert de Flers, Ro
máin Holland, G, Bemard Shaw.

♦’
A magyarországi Génius-film — amely a Ni- 

belungokkal vitán fölül a filmtermelés egyik 
legértékesebb alkotását szerezte meg — egy
két hónappal ezelőtt mutatta be újságíróknak 
és szakközönségnek' laz ff/a—Decla-gyár film
alkotását. A „Nibclungok'' ezen a héten kerül 
a nagyközönség elé. Ebből az alkalomból a film
ről irt kritikában föl kell jegyezni azoknak a 
nevéí, akik most éjjeleken és nappalokon át 
folyó munkával az előkelő színházi premierek
nél is nagyobb eredménnyé akarják emelni a 
„Nibelímgok" bemutatóját.

A filmhez hatalmas díszleteket tervezfíásfhy 
István. Kapitány szobrászművész a mozgó- 
színházak bejáratát, sárkány torokká, alakítja.

A „Nibelungok“ plakátjait Tábor János ter
vezte. A művészi film föli rutait Fodor Sándor 
irta kellő irodalmi készséggel.

Váró Andor

Ml ami moiha MftbStla a közönségei?
Harmadik hete immár, hogy a. közönség tö

mege, a magyar főváros mozilátogató publi
kuma özönlik „A fehér apáca" című film remek
hez. lvs amit úgyszólván sohasem láthattunk 
eddig ebben a cinikus világvárosban, minden 
előadás alatt hangosan hallatszik a közönség 
zokogása. Kisirt szemekkel, enyhült lélekkel 
távozik, bizony, a. legei ti i kusabb, mozilátogató 
is ,,/f fehér apáca" minden előadásáról.

Pfulig — minden előadás zsúfolt házak előtt 
pereg le. Ezer és ezer ember hangulatán lesz 
úrrá. Lilian Gish kivételes művészété. Az ér
zékiség, a világ hiúságon csábításai mind 
musszo maradnak most a filmtől. Szent, tem
plomi hangulat, tiszta érzések, istenes álmok 
töltik el a lelket, legalább, amíg a film petty.

Találkoztunk olyan emberrel is, aki ™nr 
harmudszor-negyedszer nézi végig a csodala
tos filmet. És ez a magyarázatu anuak. hogy 
napról-napra kétszer is zsúfolásig megfölti a 
közönség a, Corvin hatalmas színháztermet. 
Ez a tény viszont a legszebb igazolása iu& 
Orion filmeknek. Ebből a jiéldátlan sikerből is 
kiderült, hogy nem az érzékek izgatása, nem 
a pfkantériás esik te nd ozások csábítják a . kö
zönséget, a mozikba, hanem — a művészét 
tisztaságú. Daróczy alezredest pedig minden 
dicséret megilleti azért, amiért kitűnő beállí
tást és megfelelő keretei adott, a kivételesén 
csodálatraméltó filimilkoíásnak, ugy a színpa
don. mint a. nézőtéren és az előcsarnokban. 
Külön meg kell emlékeznünk arról, hogy a 

darabban előforduló dalbetétet Fenyvest Ár
pád zenéjére Fehér Árpád operaénekes énekli, 
az orgona^zámokat pedig Sugár Viktor, a 
Corvin-Szinház zeneigazgatója dirigálja.

A mull század legborzalmasabb I9z« 
vésze — Hlmep

Képzeljük el: nyugodtan alszunk az ágyunk 
mélyén és tán éppen a boldogságról álmodunk, 
amikor tűzoltók kűrije harsan, harangok 
szava sikolt és a kétségbeesés moraja hördül 
felénk az éjszakából:

— Ég a város! Tűz van! — harsog Ion na 
riadó és a teremtés büszke koronája gyáván 
és életét féltve rohan a veszedelem helyéről.

(üikúpó: »f. uj viliig embereinek monumentális re
meke u mull sztiz.ad utolsó évtizedében igy pusztult el. 
A tiizolfókocsik dübörögve vúgtnttnk át az alvó városon 
a Do Köven Strect 137. számú háza ólé, ahol l.eary 
asszony házában egy írországi vendég a tejpuddiiig ké
szítését akarta bemutatni. Lement tehát az istállóba a 
lejért, de a makrancos telién fölrúgta, az islnllólánipát 
■'•s olyan katasztrófáim tüzet okozott, amilyenre nőm.ta
lálunk példát a históriában, lókkor már majdnem négy 
hónapja nem esett az osö a halálraítélt városban és t>z 
épületek végletekig kiszáradt farészei mohón fogadták a 
tüzet. Kezdődött a halálból, amcl/i cpp héten át *za 
kadiillanul larlott. A borzalmas éivza kábán mutatkozó 
(iizoltókocsik csak ugy villantak l'öl a kétnúgbeesett. 
embertömegek előtt, mint csalóka reménysugár!... S 
egy hét múltán 275 ember élete pusztult a leégett 17.45(1 
ház között. A kár majdnem milliárdra rúgott, Egy vá
ros egész emberöltője alatt fölhalmozott minden vagyon
nak vége lett. És mindennek betetőzéséül: 120.000 ember 
maradt hajlék és födél nélkül.

z\ részvét igyekezett segíteni a szerencsétlen sorsú 
városon, maga Uránt elnök kezdte hatalmas összeggel 
az adakozást, de a válaszfaluk mégis leomlottak ember 
és ember között: cgufornuin koldusszipény lett mindenki 
ős cnyforma Ichctősépckket indult as élet uj küzdelmébe.

így jártuk a történelmi t/my nyomán készült hatalmas 
film főszereplői is, akik mindannyian elnyerik méltó 
jutalmukat és mcgórdenmlt büntetésüket. A monumon- 
fú.lis filmalkotást, a C:ipilol Filmpalota mulatta bo pén- 
icl-cn, óriási siker melleit, l'okozla a sikert az a lény 
is. hogy a megrázó erejű drámai filmalkotás mellett 
szinrokcriilt az „.4c<7paripo“ cimii, vérbeli amerikai vip- 
játék is. A két hallatlan sikerű filinatt.ra.kció mellett 
az Orlpinal Tito 4. Yankec’s csikágói utcai énekesek és 
táncosok kis csoportja szórakoztatja a Capitol Filmpaloía 
közönségét, nincly hűséges kitartással honorálja az agilis 
igazgatóság áldozatkészsége!.

MOZGÓKÉP-SZÍNHÁZAK
MAI, HÉTFŐI MŐSORA

CORV1N-SZINHÁZ. (Telefon: J. 83-88. éa J. 9&-8L) , 
A fehér apáca. Lillian Giah nagy filmje 13 felvonás- 

bán. Rendezte: flenry Klng.
Híradók.
Előadások kezdete: *.’»7 és 9 árakor.

KA51 ARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ. (Dohány-utaa te Nyár
utca sarok. Telefon: J. 140—27.)
A sátán éjszakája. Nagy francia htinflgyi regény 2 

részben, 12 fölvonásban. Mindkét reez egy olő- 
adásban.Előadások kezdete: ütő. W, 8 te 10 óraikor. 

ROYAL-APOLLÓ. (Telefon: 118-94.)
Pávaborccgnö. Filmregény 8 fejezetben, a főszerep

ben Mac Murray.
Fridolln-burleszk. Divatrovü. 
Előadások kezdete: táti, 1 ,'s8. ’/ilO órako..

MOZGÓKÉP-OTTHON. (Teréz-körnt 28. Telefon: 182 -82.) 
Egyszer minden asszony... Az amerikai First ha- 

tional vilúgillm.le. Főszereplő: Virginia Vglly.
N’owyork éjjel. Fox attrakció. Főszereplő: Estelié 

Taylor. ..... *Előndúsok kezdete: 4, fi. 8 te 10 órakor.
OMNIA MOZGÓKÉPPALOTA. (József körút -H. Telefon; 

.1. 1-25.)Amit nem lehet megvásárolni. Hcnny Portén legna
gyobb Hímje. Regényes történet. 7 fölvonásban.

Koroskó tragédiája- A.. Conan Doyle világhírű re- 
géiive filmen fi fölvonásban.

..... • • ■—° és 1 slO órakor.
Keleti pályaudvar mellett.

'.-8
a

Előadások kezdete: .i
CAPITOL. (Filmpalota,

Telefon: .1. H2-09.)
Chicago lángokban.
Az aeélnnrlpa.
Chicago! utca! énekesek
Előadások kezdete: 5, 7

NYU GAT-MOZGÓ. (Teréz körút 41. 
Motauri. 7 fölvonás. F------

Allce Tcrry és Kex Ingram.
A házasságok nem az égben köttetnek. 

Főszereplő: Dorothy Philips.
Előadások kezdete: ’ jl. ’ W8 és MO órakor. 

CARMBN-MOZGÓ. (Erzsébet-körút 8.)
Motauri. 7 fölvonás. Főszereplők: Ramon Novarro, 

Aliee Terry és Rés Ingram. „
A titokzatos Mr. Senki. Egy ördongős fióké furoaa 

kalandjai. 10 fölvonásban, rőszeroplök: Harry Plel. 
Előadások kezdete: 4 órától.

ELIT-MOZGÓ. (Vi gazinház mellett.)
Mississippi rabjai. Rendezte: P. W. Griftith. Fősze

replő: May Mc. Avoy. ,
Démonok kerestetnek. I’otasch és Peri mutter legna

gyobb vlgjiltékn 8 fölvbnáebMi.
Előadások kezdete: 5, Vi8 és ’-jIO órakor.

TFNDÉR.MOZGÓ. (Szondy-utca P- Telefon: 172-27.) 
Vörös kakas. (Mozdonnyal a langtengercn keresztül.) 

Főszereplő: Anna Qu. Nilaon.
Tartóztasson le! Rurleszk-nt frakció 5 röl vonásban. 

Főszereplő: (Monty Banks) Pilotti.
Előadások kozdota: 5 órától.

FtfimNA-MOZGÓ.
I . 777. ( Az óceán nrn.) homok és hősök harca a víz 

alatt és a levogőhen. 7 föl vonás. Főszereplők: 
Shirlev Mason és Búnk Jones.

A puszták fia. Amerikai történet fi fölvonásban. Fő- 
szereplő: Tóm . .

Elöadáaok kezdető: 5 órától.

és táncosok személyesen, 
és 9 órakor.

..... i Telefon: 71—02.) 
l'kiszoreplők: ltomon Novafro,

7 fölvonás.

Ptng-pong
asztalok, készle
tek legolcsóbban

KERTÉSZ Ii, Andrássy-ut 30
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^SXRNAPI5POBT
Fteffcw lnoíranyba iwlí az MTK-VAC-mérlíőzés

A Vasasak föiéiwesen verték a gHros-íelhéreket — Takáts „két írick"-je — A BEAC értékes 
gyOzeime — Elrtöntettenni vénzöűOít az FTC-NSC és a KAC-UTE-mérkőzés — A vasutasok 

vereséget szenvedtek
(A Heggel munkatársától.) A vasárnapi esős, 

csata-kos idő elleném is hatalmas tömeg’ lepte 
el a J-lungária-uti pályát, hogy az MTK—VAC- 
mérkőzésnek szemtanúja Jegyen. t\ legtöbben 
botrányt vártak, mert a kél kiváló egyesület 
mérkőzései még eddig mindig tulhevesek és 
izgalmasak voltak. A küzdelem első fele inci
dens nélkül folyt le, de amikor a vívókat egy 
súlyos szabálytalanságért, a legjobb magyar 
biró, Iváncsics Mihály, tizenegyessel büntette, 
akkor

pillanatok alatt fölborult a rend a pályán.
z

A VÁC játékosai körülfogták a bírót és in
dulatosan követelték a jogos ítélet, megváltoz
tatását. A biró azonban baj thatatlan maradt, 
már csak azért is, mert az egyik hatnrbiró is 
tisztán látta a szabálytalanságot. A labdát a 
tizenegyes pontra helyeztette és azt. Molnár 
védhetetlenül a hálóba plaszirozt-a.

A VÁC játékosai ekkor Fischer és Iloros 
vezetésével le akartak vonulni a porondrql, 

józan vezetőségük azonban visszaparancsolta 
őket és folyt a játék tovább a legteljesebb 
rendben.

*

MTK-VAC 3:1 (0:0). Hungúria-u(i pálya. - 10.000 néző. 
Bíró: Iváncsics Mihály. A bajnokcsapat Jennyvcl es 
Braunnal megerősödve, rögtön támadólag lép föl. Már az 
első negyedórában számos gólhelyzet adódik, de

a macsknügyességU Fischer a legveszedelmesebb labdá
kat is ártalmatlanná tesz*.

A 20. percben Molnár off-sido gólját a biró nem ítéli meg. 
A vívók ellenakciói már a födözclekcn megtörnek. A fél
idő végén Fischer újból több Ízben bravúrosan ment. 
Félidő: 0:0.

A mérkőzés második fele kezdetben nyílt, majd az 
MTK nyomul fid. A 10 percben Orosz handset vét, amire 
a biró 11-cst ítél, mert az egyik határbiró is tisztán látta 
az osetet.

Bár a VÁC játékosai tiltakoznak, Molnár a jogos 11-cst 
belövi 1:0. A biró Jockét kiállítja.

Erre Fischorrel és Borossal az élen a \ AC-játekosok le 
akarnak vonulni, de vezetőségük vissza parancsolja őket 
a pályára. Ezután rendben folyik a játék. A 32. pereljen 
Orth belövi a második gólt. 2:0. A 41. percben Köves 
egy Senkey gáncsa, miatt megítélt limest góllá, értékosit. 
2:1. Az utolsóelőtti percben Orth újabb góllal végleg 
biztosítja csapata győzelmét. 3:1.

őszi eredmény: 1:0 az MTK javára.
Vasas—BTC 6:0 (3:0). Hungária-nt. Biró: Kiss Tivadar. 

A legszebb stílust játszó Vasasok n sereghajtó BTC-t 
súlyosan megverték. A vezető gólt a 11. percben Takáts 
lőtte. 1:0. A 19. percben Szentmiklóssy egy hands miatt 
megítélt 11 est védhetetlenül helyezett a hálóba. 2:0.

BoxbofrAnji Btoöen
(A Reggel bécsi tudósítójánál: tele fon jelen lése.) A ma 

6odik magyar-osztrák boxviadalon sajnálatos incidens 
történt. Már 6:6-ra állott a küzdelem sorsa, amikor a 
döntő jellegű Frunfe—IForm-mecesben a határozottan jobb 
Frankot a versenyorvos, indokolatlanul, harcképtelennek 
nyilvánította, amire

hatalmas botrány tört ki a nézőtéren.
A verseny után a magyar kiküldöttek követelésére az 

osztrák boxszövetség rondkiviili ülést tartott, amelyen 
a Frank—TV orm-meccs eredményét megsemmisitetlétc és

az osztrák-magyar boxvladalt eldöntetlennek je
lentették ki.

A döntő mérkőzés a szövetség májusi jubiláns ver
senyén kerül lebonyolításra.

Részletes eredmény:
Légsulyban Beregi győzött pontozással az osztrák 

Pospischllel szemben; a bantamsulyban az osztrák Barta 
legyőzte Gelbot, ugyancsak pontozással; a pehelysúlyban 
az osztrák Gutfreund győzött Erdős ellen pontozással; 
a könnyüsulyban Vörös legyőzte az osztrák Beraneket; 
a weltorsulyban az osztrák Eichholzer pontozással győ
zött Csiszár fölött; a középsulyban Bokodi pontozással 
lett győztes az osztrák llcckcr ellen; a kisnehézsulyban 
az osztrák Worm állott a magyar Frankkal szemben, 
mérkőzésüket azonban a verseny bíróság megsemmisítette.

Király Pál győzött a székesfehérvári cross. 
eouutryn 25 p. 54.4 mp-es idővel Csekey (Csil
laghegy) előtt, akit 200 méterrel előzött meg. 
A csapatversenyben: 1. ESC 24 ponttal. 2. Álba 
Regi a. (Székesfehérvár) 62 p. 3. Csillaghegy 
64 p. 4. DVTK 68 p. Nagy fölénnyel nyerve.

Nagy meglepetés az OTE mezei versenyén. (A Reggel 
tudósítójától.) K'f. OTE vasárnapi junior mezei futóver 
senye a Hévvizi-uti pályán 5 kilométeres távon, 70 részt
vevővel folyt le. A mindvégig érdekes küzdelemben *

a favorltok vereséget szenvedtek.
Az egyetemista Nagyot nemcsak Bclloni, hanem Somogyi 
is megverte. A csapatversenyben nz FTC előzte meg a 
kék sárga atlétákat.

Részletes eredmény:
Egyéni győztes: Belloni Gyula (MAC) Ifi p. 54.8 inp.

2. Somogyi (MTK) 17 p. 20 inp. 3. Nagy (BEAC) 17 p. 
34 mp. 4. Kovalik (FTC) 17 p. 47 mp. 5. Sznbadkny (FTC) 
17 p. 55.2 mp. ötvenhét befutó.

('sapatvcrscnyl>en: 1. FTC 42 pont. 2. MAC 
»- rí’ pnl,t' MTE 100 pont. 5. MÁV6. MTE b) 223 pont. Indult még az, OTE és 
csapat ii.

56 pont.
209 pont 
a BEAC

A dchrecenl főiskolai sportszövetség vasárnapi sport, 
matniéjun Pataky Károly hírlapíró kollégánk a szabad 
W-ri sportokról (art előadást.

A BT(1 ezután csak lefutásokkal !>i-éi létezett, de ered 
ménylclenii). A 20. percben Jelűnek lövi a harmadik gólt. 
Félidő: 3:0.

A második félidő 3. percében Takáts nógyro szaporítja 
a gólok számát. A 20. percbon a bíró Grubert (BTC) fele 
selés miatt kiállítja. A 35. pereben Takáts Jelűnek násszá- 
hói még egy gólt lő. 5:0. A 38. percben a szenzációs for
mában levő Takáts ,,lmt triók"-el csinálva, egyéni ki
törésből a hatodik gólt vágja he.

őszi eredmény: 3:3.
BEAC-Zugló 3:2 (2:1). Hungária ut. Biró: Szösz Hugó. 

A lelkes egyetemisták a jó Zuglón rajtaütésszerű győzöl 
met arattak. A vezető gólt a. 8. percben Kovács lőtte. 
Két perc • alva ugyancsak ő lövi a második gólt. A 45. 
percben Bullák leredukálja, az eredményt. Félidő: 2:1.

A második félidőben 'Kovács gáncsa miatt megítélt 
11-osből PÍtihár az egyetemisták utolsó gólját lövi. 3:1, 
Nemsokára N'eumayer 3:2-re korrigálja a gólarányt.

őszi eredmény: 2:0 a Zugló javára.
FTC NSC 0:0. ÜllŐI-ut. 500(1 néző. Biró: Gerti Ferenc. 

A legkitűnőbb lialfsorral: Fuhrmann- Sándor Bilim ren
delkező FTC vei szemben nem tudtak boldogulni a nag> 
lehetségii NSC-csatárok, akik közül különösen Rémay III. 
és Spilz volt elemében. A zöld fehérek csatársora ismét 
gólképtelen volt.

őszi eredmény: 2:2.
KAC-UTE (1:0. Üllői-uf. — Biró: Nagy László. Mindkét 

csapat góllövőit sorozatos balszerencse, kísérte. l’gy 
J oszmán és Priboj, mint ölvedy lövései vagy hajszálnyira 
süvítettek el a kapu mellett, vagy pedig a jól működő 
kapusok zsákmányai lettek. Különösen Augurztinovits 
tűnt ki bravúros védéseivel.

őszi eredmény; 1:1.
Ili, leér. TVE-Törekvés 1:0 '0:9). Határ u. Bíró;

.Herzka Pál. Az első félidőt ’lórekvés fölény jellemzi. 
A védelmek mindkét oldalon kitünően miiködnek. Fél 
idő: 0:0.

A második 45 pereljen a Vasutasok födözetei vissza
esnek és a 19. percben Dröszler Szabó Kenyeres ossz 
játékából utóbbi a mérkőzés egyetlen gólja! lövi. Ezután 
a budai vivők számos komort érnek el, de egyet sem 
tudnak értékesíteni.

őszi eredmény: 1:1.
Győztek a favorltok a másodosztálya bajnokságban. 

„33" FC—MAC 2:1. l'TSE KTE 2:0. Postás l ov. TKör 3:1. 
Ékszerészek—KAOE 3:1, TTC EMTK 2:1. Húsos-ETC 1:0. 
BAK-UMTE 3:1.

A bajnokság állása. Első osztályban: L MTK 25 pont 
(41:9). 2. Vasas 19 p. (26:14). 3. FTt' 18 p. (27:19). I. NSC
10 p. (22:191. 5. 111. kor. TVE Ifi p. (13:111. fi. KAC 15 i> 
(14:13). 7. VÁC 11 p. (12:15). 8. ( TE 12 p. (15:12). 9. Törek
vés 1J p. (23:21). 10. Zugló 9 p. (15:26). II. BEAC fi p. (7:38). 
12. BTC 5 p. (8:26). — A másodosztályban az Ékszerészek 
vezetnek 26 ponttal. 2. TTC 23 p, 3. Húsos 22 p. — A záró 
jelben levő számok a gólarányt jelzik.

Kik a legjobb góllövök? Az első osztályban Molnár 
vezet 14 góllal Orth és Takáts clÖH. akik 13 13 gólt 
lőttek a bajnoki mérkőzésben.

Bécsi futball. (A Reggel tudósítójának telefon ielenl.'::e.) 
Rapid—Amatcure 3:1, llnkoah Floridsdorlor 2:0 Sim- 
mering—WAC 4:2. Admira—Vienna 2:0, Slovan—IVackcr

A „Legjobb vidéki csapat'* 
vereséget szenvedett Prágában

(A Renget prágai tudósitójának telefon jelentése.) \ sze 
gediek Szombati 5:0 (5:0) ás veresége után mindenki ag 
gódva gondolt a Szombat helyi AK-ra. amely vasárnap a 
Spartával. került, szembe.

A világhírű cseh csapat 3:0 (3:0) arányban galoppban 
győzött.

A magyar fiuk közül IVcinhardt kapus Csodás védéseivel 
tűnt ki. A második félidő 30. percében a biró a SzA K 
belfödözetét. Mórit zoi, kiállította. A cseh közön -g a fairül 
játszó szombathelyieket lelkesen ünnepelte.

Sürgősen biztosítsa Jegyét bármely futballmérkőzésre
Stop" Nemzetközi Sportirodánál: Nádor-utca 24. Telefon:

Vegye meg feeotaen

KépesSportláp
uj számáig

Szerkeszti: Bús Fekete László
♦

Briill Alfréd szenzációs nyi
latkozata a 15 revolverről

Nagyszerű képek a vasár
napi futball -mérkőzésekről

Orth György Heti Levele 
kezdő futballisták számára 

Stb. stb.Ára 5OM korona

Az Angol-Magyar Banh vivői fölényesen 
győztek

CühódhottáK a Krausz Simon és a Martin István- serleget
(A Reggel tudósit djiltdl.) A Rankszövetség vasárnapi 

csapatvivóverscnyén az Angol-Magyar Ránk vívói vezér, 
kedtek, akik

két értékes, művészi serleget nyertek
a. Santolli-vívóteremben reggeltől estig tartó kemény kiiz-. 
delinek l»m.

Részletes eredmény:
I. Mariin István-scrlegbeu: I. A védő Angol-Magyar 

Bank (Kenéz. Kun, dr. Sziivx .1., Tánezos) 3^győzclemmol.
2. Morcur (dr. Sziics G.. Deák, Faludy. Kovács) 2 gv.
3. Koreskcdelnii Ibiül. (Kiéin. Miiller, Kubinyi, dr. Föld- 
vár.v) 1 g.v. 1- Pénzintézeti Ki-zponl 0 g.v.

II. Krausz Simon -orlegben győztes Angol-Mngyar 
Bank -Ifi ponttal. 2. Mcrcur Ifi p. 3. Kereskedelmi Bank 
10 p. 4. Városi Bank 3 p. 5. Leszámítoló Bank 3 p.

GyGel vívó hit a vidék bujnoka. (.1 Reggel tudúsilójó. 
' ' ‘ i és vnsiirnap rendezte a

Tiró Egylet élénk érdeklődés melleit az idei 
bajnoki versenyt, amelyen a vidék valamennyi 

verseny részletes eredménye

nak telefon jelentése.) Szombaíon 
Szegedi I " ‘
vidéki bajnoki versenyt, 
számottevő vívója indult. A ' 
a következő:

Rajnok: Meixner Fercne
mezővásárhely). 3. Fabin.vi
ged). 5. Markovie.s (Szeged).
7. Takács (Debrecen). 8. Majerszky (Debrecen). 
(Szeged). 10. Kolos (Szeged).

A hősök serlegét, a Szegedi l'lvá Egyesült I 
ponttal a 11 breecni Békessy Béla \ ivó Egylet 
val szemben.

tGyör). 2. Gönczy
(Debrecen). -). Foigl

6. Dr. Fischer (S

nyerte 21
13 ponljá-

írodMan.
összevissza a Tavaszi íraaflicapre

(A Reggel l'idó: ilójdléilA Még egy hét és vasárnap 
(jcliiláii az Erz: énei. 1.iralyné-ut i pályán háromszor meg
szólal a kis harang és megnyílik az J925. évi verseny
szezon.

Az enyhe tél következtében korán munkára fogták u 
teli'.'érékét és a közeli iigetönyitúny nem fogja készület
lenül Itiláiui a föl frissített versenypályát nem.

Az első napon intjük a
Tavaszi handlcap et,

amely az elő,efifga<Jásokb:>:i elfoglalt népszerűségé;'!, előre
látható nyílt jellegénél fogva, érdekes verseny lesz. \ ala- 
lUennvi i*:i:illó komoly ambícióval tervbe vottű a jól 
doi.-.L liamíii ajiol. tciiclynek uj prepozíciója szenzációs 
vógkiizdeiin<:i ígér ó- miután a Helyre beérkező lo 
v 1 n"m kapnak pönalHást, a x i'-enybon megmaradt 
valamennyi lovai helyre is ki fogják hajtani A handi- 
(••iplmii körüllg-1 i:t 8 9 ló fog r, /l.-nui. Föhillás, való
színű indulók, idő, hajtó és Imkluókeroddsz szerint esős 
)>•.),-to.-ítva igy néz ki a hnndica-p képe:

210Ü 2110 2120 2130 2140 2150 2170
A handicap közlése után mindjárt Flóta és Erzerum 

foglalták el a favorit pozícióját, bár ugyan még az igazi 
komoly plönzs nem érkezett meg. A tavalyi győztes 
Flóta épp ugy, min! Erzerum, enyhén lettek elbírálva, 
igaz, hogy e tekintetben Katica sem panaszkodhatik, de 
inig az előbbi kettő korán előkészíthető ló, addig Katiéi 
nehezebben preparálható. Mindhárom szorgalmasan ké
szül a vasárnapi föladatra, de ugyancsak jó munkát vé
gez Jobban. Arvidegény és Ormiizd és az utóbbi napik 
bán kondíciói,'.bán rohamosan előbbre jutott Bajnok, 
amely a htindicapban a klasszist képviseli. Ha m-'i fut
nák a Tavaszi handicapot, a momentán kondíció és az 
eddig látott munka után

Erzerum—Bajnok Flóta
sorrendben tippelnénk a befutót.

Vnsiirnap délelőtt betértem pár percre az ügető-bukmé- 
kerek Rákóczi-uti irodájába, hogy megnézzem, mit fogad
nak a Tavaszi handicapra. A kis irodában már is elég 
szép a forgalom. Nincs ugyan tolongás, mint a tőzsdei 
konjunktúra ideién, de üzért most is csak akad fogadó. 
Leírtam egy pái fogadást, bizonyságául annak, hogy 
mennyi mindent és milyen nagy összevisszaságban fo
gadnak. Legtöbb halmozásban bent szerepel a bécsi Miirz 
handicap is, amelyre főképen Guillotint és Róbertot 
fogadják.

Hajiad: lét. Flóta hely, Erzerum hely, befutó: 10(1 czcri'i?: 
1 millió Imi ezer.

.lobban tét. Flóta hely, Erzerum hely, halmozás: 106:1600, 
Erzerum t't. Flóta hely, Gtiillol-in hely: 100:6(3).
Flóta tót, Erzerum hely. Guillotin hely: 100:5'i0.
Ilöla tét, (ívillofin lét: 50:5nn. 
Erzerum tót, Rióiért tét: 50:651). 
Erzerum tét, Róbert tét: 150:1950. 
Rajnak tét: 100:400.
Er enim tét, Róbert tét: 500:6000.
Katica lét: 100:550, hely: 100:120.
darianne tét, (luiHolin tét: 10(1:250(1

• Körtem lót: 50:350.
.lobban tót, Erzerum hely; 100:1000
Flóta tét: 150:270,
Rajunk tét, Róbert tél: 100:2200.
Eánczos tel. (luillotin lét; 50:600.
I.áiiczos tét: 100:800, hely: 100'200.
Elmenőben vagyok már. amikor egy kedélyes b.ícsi nyit 

ho az irodába, kissé borízű hangon ndd zok után érdek
lődik. Rézangyalnak nagyon megtetszik a neve, minden 
képen azt- akarja fogadni, de ternn-sze'esen a ’egiobl- 
oddsz melleit. A bukméker t izénket szere pénzt a biiil, 
de ő húszszorost akar.

— Csak 20:1 hez fogadom - mondja nagy szakértelem
mel. — A pénzem úgyis ittmarad. Adja, vagy nmn adin. 
Kézangyal ugy sem nyer.

Az érv. hogy Rózaiigyal ugy sem nyer, hathatós, mert 
a lo oddsza hirtelen lolszokken és a következő pillanatban 
kiállítják a boldog Ígérvényt. Százezer koronára I étmillió 
nyereséget, A kom Kilók még tréfálkoznak is nz öreggel 
és azt mondják neki, hogy egy ilyen elszánt fogadónak 
ráadásul még egy jó szivar is dukál. A tllccttulajdonos 
összehajtogatja a k<-k papírlapot és miután ismeri a 
tréfát, udvariiisságból a jó oddszórt a szájából kiveszi az 
elulvofelben levő szivart es át nknrin nvuitanl n bukim'' 
körnek.

ös%<)n’»ni inon<ljn n bulimékor udvariasan • nőm 
doiIhiiyzoin <’s o piIlana1 b?iii különösön boldoiz vaff.vok» 
hogy nőm fizülottem dohűnyomnak. (ni, j.)

Felelős kindó; Róna Ödön igazgató
,.ViKgossúg"-könyvnvomda rt. Budapest. Vili. Contl u. 4. 

Műszaki igazgató: Döntsd) D.


