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most már éveken keresztül, hogy ugyanazt 
akaró magyarok egymásra találnak. Döntő
sül.vu, hogy most, az utolsó órában, a kibékü
lésnek. a konszolidációnak azt a jwl'iti'káját, 
amelyet az imént vázoltául, meg lehet-e terom- 
lonil a városban is és elsősorban a főváros ta
laján is. Amikor ezt az alapvető kérdést vetem 
föl. dönteniük kell afölött, hogy politizálni 
kcll-e fővárosnak, vagy pedig egyszerűen be
csületes. puritán munkát végeznie. (Taps és 
éljenzés.)

— Vannak a magyar közéjeiben számottevő 
tényezők, amelyek azt hirdetik, hogy a világ- 
nézleti kérdések elintézése nélkül, a nagy elvi 
problémák elintézése uélik’il nem lehet ered
ményes munkát végezni. (Közbeszólás: Nem 
is lehel!)

Mindjárt be fogom bizonyítani, hogy lehet
— Két irány van. amelyik ezt hirdeti. Az 

egyik azt mondja, hogy a zsidókérdés világ- 
nézlell kérdés, amelynél: elintézése nélkül ered
ményes munkát a fővárosban végezni nem 
lehet. A másik irány pedig azt mondja, hogy 
a szélső, radikális demokráciának megvalósí
tása nélkül nincs meg az az alap, amelyből 
kiindulva sikeresen lehessen a főváros ügyeit 
szanálni. Én azt hiszem és azt a tételt állítom 
föl és bizonyítani kívánom, hogy az első irány
nak azért nincs igaza, mert

a zsidókérdés nem világnézleti kérdés.
En nem ismerhetem el azt, hogy az én keresz
tény világnézi etem üldözést parancsoljon bár
mivel szemben! (Ugy van! Ugy van! Hosszan
tartó taps.) Az én világ néz! etem azt paran
csolja, hogy igenis a bűnt, a hitványságot, a 
gyalázatot, a becstelenséget, az árulást és 
mindazt, amit rossznak nevezünk, üldözzük, 
bárki kövesse azt el, legyen az keresztény vagy 
■másvallásu.

Az én keresztény viiűgnézietein csak egyet 
tilt: azt. hogy érdem nélkül jutalmazzak 
embereket, hogy fölemeljek üresfejü embe

reket.
Ha. zsidók követik el a bűnöket, meg kell fe- 
gyelinezni ö‘kct, rfr hoh azert, mert zsidók, hu- 
nem azért, mert bűnökéi követtek el. Es ha 
■keresztények követik el a bűnöket, akkor nem 
szabad fölmenteni őket azért, mert kereszté
nyek és semmi egyebe!:.

— Ha keresztény felebarátainknak segítem 
kívánunk, ha őket erősíteni kívánjuk — amint 
kívánom és ezt a politikát követni logom ezeu- 
íul is - . ennek útja nem az. hogy másokat, ül
dözzek, hanem puritán, becsületes munkával 
igyekezzél: hónuk alá nyúlni, igyekezzek mind
azt meglenni, amit a keresztény szolidaritás 
velük szemben nekem előír. A politika nem 
m indig alkot óm unka.

Az. alkotómunka, az egyúttal mindig helyes 
politika.

— Azt a politikát, amely kizárólag rombo
lásra tör, azt politikának nem ismerhetem el, 
az sem nem építő, sem nem alkotó, az tisztán 
és kizárólag rombolás.

De olyan pillanatokban, amilyeneket ma 
élünk, amikor lomokban hever ebben az or
szágban minden, amikor lönkremenl az állam 
pénzügyileg, amikor a társadalomnak legfon
tosabb és életerős vezető osztályai pusztultak 
el, amikor nincs ennek a nemzetnek pénzügyi 
téren hitele, akkor elvi harcot fölidézni és azt 
kívánni, hogy meddő politizálással löllsük az 
idői, ah.clyell, hogy hozzáfogjunk együttes erő
vel az építéshez, az nem politika, hanem köny- 
■nyclmü játék, a nemzet érdekeivel. Ilyen idők
ben, amikor minden politikával vagy jelsza
vakkal eltöltött pere, veszteség a nemzet életé
ben, dyen időben azt mondani, hogy nem bol
dog a. magyar, mer! például az emigránsok 
tömege még nincs idehaza, vagy nem boldog a 
magyar, mert közéletünk fontos kérdéseinek el
intézését még egypárezer analfabéta, aki nincs 
bent a, választójogban, a maga részéről nem in
tézheti, vagy hogy

nem boldog a magyar azért, meri akad egy 
miniszterelnök, aki a parlamentben kurjon

gató legények között rendet teremt,

ezt elhiszik elvakult, fanatizált, tudatlan töme
gek. de a polgárság józan része sohasem hiszi 
el. Nekünk nem világnézleti harcokra van most 
szükségünk, hanem alkotó munkára. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy ne legyen saját ma- 
gihiknak világnézletünk. Azt. sem akarom mon
dani, hogy már most mindenkivel kezet fogha
tunk, akinek más világnézete van. Ilyen messze 
mennünk nem szabad.

Azokkal nem haladhatunk együtt egyfelől, 
akik a keresztény világnézet ürügye alatt 
visszavonást, üldözést, kiirtást hirdetnek.

Ezekkel mi nem mehetünk együtt, mert hiszen 
mác céljaik vannak és nem a valódi építő
munka az, amely őket vezeti. Nem mehetünk 
együtt azokkal a szélsőbaloldali politikusokkal 
e:ei’n, akik olyan szélső jelszavak megvalósítása 
révén látják a magyar jövőt maguk előli, lehe
tőnek, amelyeket sem nem osztunk és időszerű
nek sem tartunk. De én csak annyit, mondok, 
hogy fertőzőié ágyba ml nem fel:hetünk bele.

Mi a magunk részéről világnézleti salio 
morf utókat nem csinálhatunk. Mi a polgári 
társadalom Ocskay brigadérosaival kezet 

nem foghatunk.
— Nem foghatunk kezet a szociáldemokrata 

pártiul. Nem foghatunk kezet ezzel a párttal 
azért, mert ez a párt lejtőre került. Amikor an
nak i(lején, 1921-ben velük tárgyaltam, meg
mutattam azt az utat, amelyen haladva ebben 
az országban hasznos tényezővé válhattak 
volna. De ennek előföltétele az volt, hogy sza
kítsanak a kétértelműségnek azzal a politikájá
val, amelynek szemtanúi voltunk 1919-ben. Ha 
akartak volna ebben az országban újból ténye
zővé válni, iérliasaii és bátran ki kellett volna 
mondaniuk, hogy szakítanak ezzel a kétértelmű
séggel, de a maguk részéről szakítanak a nem- 
zelieilenséggcl is, szakítanak idebenn a párt
ban. azokkal, akii: nem szociáldemokraták, ha
nem kommunistád:, szakítanak az emigránsok
kal, szakítanak a, forradalmi tendenciákkal, 
mert

a műi időkben 1Magyarországot forradalmo- 
sitani még kétszeres bűn azzal az idővel 

szemben, amikor ezt tették.
- Ok akkor föltételeimet elfogadták. Becsap

tak engem. Nem engem csaptak be egyedül, 
hanem önmagunkat is. ,

— Mit szóljak ennek a tábornak másik frak
ciójáról,

az októbristákról?
Azt hiszem, ezekkel röviden végezhetek. A 
természetrajz azt tanítja, hogy ahol nagy raga
dozók vannak, öté paraziták is vannak. A ku
tatók leírják, ho"'" ha a Nilus partján bizonyos 
aprómadarak megjelennek, akkor biztosan le
het, következtetni, hogy ott nagy számmal van
nak krokodilusok is, amelyek ott legelvén, a 
napra kifeküsznek és a madarak az ételhulla
dékot szedik össze tőlük. Én bizonyos symbio- 
zist látok itt, együttélést, egy polgári társada
lomhoz tartozó párt és egy szociáldemokrata 
párt közölt, amely élénken emlékeztet engem 
az imént citált symbiozisra. Ne vegyük rossz
néven, hogy ez a syinbiozis megvan. Az egyik a 
másik nélkül, élni nem tud. A másik azonban 
szalonképesebbé válik általa. Ne prédáijuk a 
puskaporunkat ezekre, mert (ízzel az igazi nagy 
ragadozókban kárt nem teszünk, legföljebb 
gyorsabban válnak alkalmasakká arra, hogy 
bizonyos politikai fogorvosok velük szemben 
drasztikusabban járjanak cl.

Van ebben a társaságban egy másik para
zita, ez a demokrata párt.

Én már az imént céloztam a polgári társada
lom Ocskay brigadérosaira. Én .azt hiszem, 
hogy polgári fölfogásu ember az 1917. és 1918. 
évi eseményekből megtanulhatja a leckét, mit 
jelent az egy polgári pártra nézve, ha. kezet fog 
és hatalomra juttatja a szociáldemokrata pár
tot. Én megdöbbenéssel látom, hogy

az a férfiú, aki ezen a caudiumi igán ke
resztülment, hamar elfelejtette a leckét és 
újból nem veszi észre, hogy a szociáldemo. 
krata pártban ma is meghúzódnak azok az 
eleinek, amelyeknek, ha a párt hatalomhoz 
fog jutni, az első teendőjük lesz, hogy Vá- 
zsonyi Vilmos képviselő urat .Svaiéba küld

jék.
Veszedelmes játékot űz ez a párt a polgári 
érdekekkel. Mert mi tudjuk, hogy ez az ut 
a gersliihez és a tökhöz vezet, amelyet a pol
gárság evett meg, amelynek megevését a Genfi
ló partján Vázsonyi Vilmos csak távcsővel 
nézte. De, óva intem nemcsak a polgárságot, 

de intem a magyar kereskedelmi osztályt attól 
az úttól, amelyen most újabb uszításoknak van 
kitéve bizonyos faktorok részéről, amelyek kö
zött — csak megállapítom —,

olyanok is szerepelnek, akik bámulatos szí
vósságot tanúsítottak annak idején saját 

bukásba került vállalatuk szanálásával,
akiknek munkálkodása azonban mindeneseire, 
hozzájárult ahhoz, hogy az állam ma csak 
nehezen van abban a helyzetben, hogy a bajba 
került kereskedelmi társadalom minden egyes 
képviselőjének hóna alá nyúljon. A magyar 
kormány igenis, mindent meg fog tenni ezen a 
téren, amit a pénzügyi lehel őségek neki meg
adnak. Nincs szüksége a, magyar kereskedelmi 
társadalomnak arra, hogy mások uszítsák. 
Előttem a főváros a magyar nemzetnek, ma
gyar államnak, országunknak, jelenünknek és 
jövőnknok egy reklámplukátja kell, hogy le
gyen. Ez a reklámplakát fénylő belükkel 
dicsőítse ennek a nemzetnek józanságát, becsü
letességét, munkaképességét és a magyar nem
zetnek géniuszát.

A miniszterelnök után Baránszky Gyula, dr. 
beszólt. Ezután Becsey Antal elmondotta, hogy 
ő is ott volt a keresztény nemzeti politika böl
csőjénél, ringatta is a bölcsőt, amig abban 
Krisztus feküdt, do rögtön otthagyta, amikor

Krisztus helyébe vigyorgóképii gumibotos 
k ur z u s 1 egén y ek k cr ü 1 te k.

Keresztény politikát csal: tisziakezil polgárok 
i rá nyithatnak. Cztgler Géza. Szilágyi Károly, 
özvegy Kovács fmrénc és Kacsóh Gyula felszó
lalása után

Ripka Ferenc
a következőket mondotta:

— A fővárosi költségvetést még ma sem le
hetett elkészíteni, mert

nem tudja, hogy a polgárság teherbíró- 
képességének kimerültével a deficitet hon

nan fogja födözni.
A íakarékosságot kell minden körülménye*, 
közölt érvényesíteni, ennek megfelelően ál kell 
utukiianl az adminisztrációt, is. A megoldásra 
váró kérdések közül egyike a, legfontosabbak
nak az üzemek rekonstruálása. Azzal vádolják, 
hogy a fővárosi üzemeket zsidókézre akarja ál-, 
játszani, de

lehetetlen, hogy a főváros a m&ga száz üze
mével az egész ipar és kereskedelem kon- 

kurrense legyen.
A kormány a főváros üzemi politikáját meg-i 
tisztítja minden nem odavaló elemtől.

A viilamostarifát mérsékelni fogják.
Végül üdvözli a miniszterelnököt, aki megmu
tatta azt a programot, amelyet országmenti) 
munkájában, eddig is kipróbált. Kéri a budai 
polgárság támogatását és ha ez meglesz, akkor 
„él magyar, áll Buda még".
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Hasaryk és Benes 
f&ltOnÉst tót® nyilatkozata Magyarország* 
rőlf a legs^mistákről, a dunai konffideráciá- 

ről és a kisebbségi kérdésre
Bee a, március 8.

(A Reggel tudósítójától.) A Neue Freie Presse 
vasárnapi számában vezetőhelyen Masaryk- 
nak, a cseh köztársaság elnökének és Benes 
külügyminiszternek terjedelmes nyilatkozuéail 
közli, amelyek valószínűleg négy föl tűnést fog
nak kelteni és sok diszkusszióra, adnak alkal
mat egész Európában, de főleg Magyarorszá
gon. Az elnökkel folytatott beszélgetés első 
tárgya: a dunai, konföderáció.

_  Az ilyen tervek számára még nem érett 
meg az idő —,

mondotta Masaryk. -- Előbb minden államnál 
belsőleg kell megerősödni, rendbe jönni és ki
fejleszteni a maga egyéniségéé. Mindegyikre 
óriási problémák megoldása vár, de ezeket a 
problémákat nem lehetne ugy megoldani, hogy 
összekapcsolják ökot. Épp ellenkezőleg, így 
még jobban összekuszálódnának.

Legelsősorban jó kereskedelmi szerződések 
kellenek, jobbak, mint a mostaniak.

’A konföderációra politikailag sincs semmi 
szükség, hiszen semmi fele elönyl nem nyúj
tana, legföljebb, ha a ki leié való közös védeke
zés szüksége állana elő. Ha közvetlen szomszé
daink — közöttük a két nagyhatalom: Orosz
ég Németország — demokratikus irányban fej
lődnek és tisztelik a kis államok jogait, akkor 
nem tudom belátni, hogy a kicsiny és független 
országok miért ne lehelnének a legjobb vi
szonyban egymással és a nagyhatalmakkal.

Masaryk meggyőződése, hogy az európai fej
lődés a demokrácia, a leszerelés és a parlamen
tarizmus irányában halad. Amiko” az ujság- 
irónő megjegyezte, hogy az utolsó évek legjel
legzetesebb két egyénisége, Mussolini és Lenin, 
n parlamentarizmus ellep fordult, Masaryk 
igy válaszolt:

—• Bajon étiekkel mindent khe.* csinálni, 
csak iilní nem lehet rajtuk.

A parlamentarizmus ellenségei csak használ
nak a parlamentarizmus eszméjének, mert pél
dát adnak, arra, hogy mit nem szabad tenni. 
Ezután

Magyarországra terelődik a szó.
Ámbár Masaryk — írja a ..Presse** . a 

trianoni s saintgerniai’i: szerződések loge.lszan- 
tahb védői közé, tartozik, mégis azt hiszem, 
meg van győződre arról, hogy

a területi kérdések felől az utolsó szót nem 
Parisban mondták ki.

Ha ereszben változásokat hozna, a jövő, ezek
nek szerinte csak törvényes ulo-i. konferenciá
kon, de nem a fegyverek erejével szabad meg
történniük. \ égül azt. mondja:

— Bizonyára van ok arra, hogy Magyar, 
ország hangulata nyomott és elkeseredett

legyen,
azonban ezt a kisebbségekkel széniben tanúsí
tott bánásmód számlájára, kell Írni/

Az ujsáirónő erre, megjegyezte, hogy Magyar
országon sokan azt válaszolnák erre, hogy 
a békeszerződések, által teremteti uj államok 
sem bánnak jobban a nemzeti kisebbségekkel. 
Hát van-e akkor valami különbség?

— Ha. valóban igy óit a dolog és nem tudom, 
hogy országomon, kívül nincs-e igy, akkor nincs 
különbség — felelte Masaryk.

Benes küIügyni Iniszter
még részletesebben nyilatkozott. Magyar
országról:

— A kisántántot — mondotta — Magyar
ország elleni szövetségnek tekintették és azt 
hitték, hogy a magyar kérdés megoldásával 
megszűnik létjogosultsága. Ez helytelen be- 
állitás, mert a kisántánt. sokkal inkább oly szö
vetség. amely h'özépeurópa jelenlegi helyzeté
nek föntartására irányul. Mivel ugy látszott, 
hogy elsősorban Magyarország készül arra,

Adria- ás 
RMtóHMgRwre 

március 31-én indul n „MAHT1IA WASHINGTON" 
ócoá ii J ti ró 1 uxusgőzös

TrtesWli Nápoly—Palermo—Llssabonma.
Visszaérkezés Április lilén. 
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Cosuüfich
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hogy a. trianoni szerződés területi rendelkezé
seivel szem beszálljon,

a külföldön az a látszat keletkezett, hogy a 
kisántánt, Magyarország ellen irányul.

Lehel, hogy holnap vagy holnapután egy más 
nemzet akarja Középeurópa erőviszonyait meg
zavarni és akkor a kisántánt el van szánva 
arra. hogy ez ellen a támadás ellen forduljon.

Szóbakerült az is, hogy
a magyar legitimisták

az utóbbi ülőben ismét aktivitásba léptek.
— Ha a magyar Icglimisták azt hiszik — vá

laszolta Benes —, hogy kilátásaik most remény
től jesehbek, mint, abban az időben, amikor az 
cxcsászár megkísérelte a hatalom átvételét, 
akkor

nagyon naivak.
£Ípp ellenkezőleg áll a dolog. Három év előtt 
a szövetségeseik és a kisántánt jogi helyzete a

FotIWsz/Ows ímm9
a&8 már ifanu&pöan tudta, Hogy valakit meg- 
gyllkaíSak a Teréz-ki£i»ut 6. számú bázisán 

v&A&génél, S&n&O'p E>ászlőnút jelent fezeit e&y zuglói egy .^zepelöt gyanúsat ct gyülkosstUggal
é.í Reggel tudósítójától.) \ Te réz-köríti i gyil

kosság ügyében Mcdvés-Mcdico vizsgálóbíró 
ugy tervezte, hogy vasárnap délelőtt hallgatja 
ki n gyilkossággal é« rablással gyanusitott 
Leircr Lörineet, azonban ez a kihallgatás hét
főre maradi.

Sándor László dr., L .irer Ijőrinc védője 
ugyanis az ügyészségen előadta, hogy

a gyilkosság ügyében nagyon fontos uj 
nyomra akadt.

Eszerint iognun délután megjelent dr. Sándor 
Lászlónál egy idősebb hölgy, egy zuglói ház- 
tulajdonosnö, aki megkérte az ügyvédet, hogy 
mindaddig, amíg az föltétlenül nem szükséges, 
ne árulja el nevel.

X hölgy szenzációs dolgot tud,
amelynek adatait az ügyvéd azonnal bejelen
tette a ) emlőivégnek, inért ugy lehet, hogy 
ezen az utón nyomára jutnak az igazi gyilkos
nak Az asszony a bejelentés szeriül, a követ
kezők ü mondotta:

— Sajnos, engem ugy elfoglal házam keze
lése, hogy hosszú napok óta csak. most került 
a kezembe egy újság, amelyből, megtudtam, 
hogy Leirer Amáliát, a Teréz-körut 6. számú 
házban meggyilkolták. Már

január közepe óia tudok arról, hogy a 
Teréz-körut fi. számú házban hetek óta egy 

meggyilkolt nő holtteste fekszik,
a dolgot mégsem vettem komolyan, de most, 
hogy olvastam Leirer Amália esetéi, szükségét 
éreztem unnak, hogy vallomástételro jelent
kezzem. Az eset; részletei a következők: Az én. 
házamban egy szerelő házaspár lakott. A Lóde- 
rer-féle gyilkosság idején beszélgettem lakó
nőmmel és azt mondottam neki, hogy milyen 
gazemberek ezek a gyilkosok, akik nagyon jól 
tudják, hogy gaztettüket fölfedezik és mégis 
gyilkolnak és rabolnak. „Dehogy fedeznek föl 
mindent. — felelt lakónőm én

biztosan tudom, hogy a Teréz-körut fi. 
ízámu házban négy hét óta egy meggyil
kolt leány holtteste fekszik és erről a 

rendőrség nem tud semmit".
Nem akartam az asszonynak hinni és este, 

amikor az ura hazajött, megkérdeztem, hogy 
mi igaz ebből a históriából, amire ő durván azt 
felelte, ne hallgassak a feleségére, mert az ke
lek óla álomkóros és kitalál mindenféle szamár
ságokat. Nem firtattam tovább a dolgot., de 
most sok gyanús körülmény ötlött, eszembe. 
Igy karácsony előtt egy-két nappal azt mon
dotta lakőnöm, hogy az ura estére Becsbe uta-

Francia Ki

parf&mök
Ic(jólesőbb árak ba n

Kasztelitzr, Dorottua-utca 12. Tol. iss-m
nr’rminvwiwjrv nw1 nantuiTHWwwi.iiiiiniiMuw <uiiiiih^ ** wt/w*

Habsbiirg-restauráció esetén való beavatkozás 
szempontjából még tisztázatlan volt. Most 
azonban

már megvan a törvényes alap, amelyen ily 
restaurációs kísérletek ellen fölléphetnek.

A magyar állam a Népszövetség által is rati
fikált módon arra kötelezte magát, hogy 
Anglia, Franciaország, Olaszország és egy 
csomó más állam beleegyezése nélkül nem 
fogja a Habsburgokat restaurálni. Ezt a. hozzá
járulást, Magyarország semmi féleképen sem 
fogja, megszerczhetni.

A kisántánt. magatartása e kérdésben egy
általán nem változott.

A dunai konföderációról Benes véleménye a 
következő:

— Híve vagyok a. szorosabb együttműködés
nek az utódállamok között, de ez

nem lehet sem dunai konföderáció, sem 
vámunió, mert ezt ellenzem.

fia. az ogy'iittmükcdés olyan, nini nőt a legutóbb 
megkötött, osztrák-cseh kereskedelmi szerződés 
mutat, a? ily irányban való haladást csak üd
vözölni lehet. Már

tárgyalásban állunk Magyarországgal,
hogy hasonló szerződést kössünk. Ezen szerző
dések célja. a behozatali tilalmak megszűnte? 
lése és a tarifaegyenlőség megteremtése,

zik, ahol sok pénzt fog keresni. Estefelé az em
ber szemem lát tára elbúcsúzott asszonyától és 

reggelre már meg is jött. Egy nehéz, súlyos 
bőröndöt hozott magával, amelyet alig bírt 

cipelni.
„Lássa, egy éjszaka megjártam Bécset** — 

mondotta nekem dicsekedve. |)e a legfeltűnőbb 
előttem az, hogy most, néhány nappal ezelőtt 
bejött hozzám a férj és azt mondotta, hogy egy 
bárónőnél nagyszerű állást és lakást kapott az 
Aréna-utón, nyomban kifizette hátralékos ház
bérét és

elhurc-olkodott tőlem.
Egy autó jött, érte és azon ment el.

Sándor László dr. az esetet, nyomban közölte 
Angyal László detektivfőfölügyelővel, aki azon
nal hozzálátott a fontosnak. látszó adatok való- 
s ág ár a k k i nyomozása h oz.

Walkó Lajos lesz a külügy
miniszter, Ksüay Tibor a keres

kedelmi miniszter
(A Béggel tudósítójától.) Ma már a kormány

hoz közelálló helyen is megerősítették A Reggel 
munkatársa előtt azt. a. hírt, hogy Scitovszky 
Tibor külügyminiszter szabadságáról vissza
érkezve, nem foglalja cl többé hivatalát, hanem 
a Magyar Általános Hitelbank elnöke lesz. 
Bethlen István gróf miniszterelnök erre való 
tekintettel

már föl is ajánlotta a külügyi tárcát Walkó 
Lajos kereskedelemügyi miniszternek.

Eredetileg azt tervezte, hogy kereskedelem
ügyi miniszterré Búd Jánost nevezi ki és

az igy megüresedő pénzügyi tárca elválla
lására Kállay Tibort kérte, föl.

De miután Búd János minden tekintetben 
bevált a pénzügyminiszteri székben, most már 
maga a miniszterelnök sem gondol pénzügy
miniszterváltozásra és ehelyett

Kálldy Tiborral abban az irányban folytat 
tárgyalásokat, hogy a külügyminisztérium 
élérc kerülő Walkó Lajos helyett vállalja el 

a kereskedelemügyi miniszterséget.
A Reggel értesülése szerint, eziak a tárgyalások 
rövid időn belül eredményesen fejeződnek be 
és éhben az esetben

Walkó külügyminiszteri és Kállay keres
kedelmi miniszteri kinevezése Scitovszky 
Tibor hazaérkezése és lemondása után 

nyomban megtörténik.
Ezzel azutáu megdől az a kombináció is, hogy 
Walkó utóda a kereskedelemügyi miniszteri 
székben fíipka Ferenc kormánybiztos lesz, aki 
egyébként az erről szóló hirt A Reggel munka
társa előtt határozottan meg is cáfolta. Ripka 
miniszterségére már csak „azért sem kerülhet a 
sor, mivel tudvalévőén főpolgármesterré fog
ják az uj fővárosi törvény hatóság megalaku
lása után kinevezni.
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Mit mondanék Vogel kapitánynak, 
ha öt percig 

engem is meghallgatna a Leirer-Qgyben
fzí Heggel munkatársától.) Igen tisztelt 

Kapitány ur! Leire,? Amália édesapját, az 
öreg Leirer Lőrincct letartóztatták, mert a 
gyilkosság elkövetésével őt gyanúsítják. E 
rendőri intézkedés helyességét vagy helytelen
ségét meddő volna vitatni, mint ahogy meddő 
vitatkozni afölött is, hogy az örög' Leirer-e a 
gyilkos vagy nem, — mindaddig, amíg a,z 
igazi gyilkos meg nem kerül, — vag-y az öreg 
Lőrinc újabb, esetleges bizonyítékok súlya 
alatt meg nem törik és be nem vallja, hogy 
valóban ő gyilkolta meg a leányát. Egy bizo
nyos: az öreg Leltért nem annyira, „nyomós 
gyanuokok‘\ vagy éppen tárgyi bizonyítékok,

mint inkább a fölingeriilt közvélemény 
pressziója alatt tartóztatta le a rendőrség.

A gyilkosság fölfedezéséi) követő harmadik 
napon az egész városban mindenki arról be
szélt, hogy csak az apa lehet a gyilkos; 
kémikus, de így van:

az egész város arra ..drukkolt**, begy az apa 
legyen a gyilkos!

Arin kérdezem a rendőrség lelki-ismeretétől. 
Öntől sem, kapitány ur. hogy gondolkozzék: 
nem befolyásolta-e Önöket valóban a nyomo
zásban a közvél-einénynek és a. sajtónak az a 
hisztériája, amellyel egyre újra visszatért a. 
találgatások. ti ppc Jósok útvesztőjéből az öreg 
Leirer személyére, mert elismerem: vannak a 
nyomozásnak olyan pozitív momentumai, ame
lyek lratsrozott-an az öreg Leirer bűnössége 
•.mellett szólnak. Önöknek igazuk van: ha. az 
öreg Leirer gyanúsítható, ha szól ellene va
lami. elő kell venni, le szabad és le is kell öt 
tartóztatni, hacsak a legkisebb sansz is megvan 
arra, hogy benne találják meg a gyilkost. Ve 
ugyanez áll mindenki másra is, aki gyanusit- 
ható s szerintem ugyanolyan joggal, le lehetett 
volna tartóztatni, anélkül, hogy a gyilkosság 
elkövetésével vagy csak bünrószességéve] is őt 
gyanúsítanám, hogy csak egy példát mondják:

a házmestert is.

inéit hiszen Leirer Amália meggyilkolva, fe
küdt a szobájában, hát miféle házmester az, 
akinek két hónán alatt ••gyeilen egyszer sem 
jut eszébe: ejnye, azt a kutya fáját.

ezt a Leirer Amáliát nem látta senki el
utazni,

mégis csak megnézem. mi van odafent a. lakás 
bán. Tovább megyek: nem hoztak két hónap 
alatt. egyetlen számlát, gázszámlál, villany
számlát. nem kereste senki sem, aki. miután 
hiába dörömbölt a csukott ajtón, lement a ház
mesterékhez megkérdezni, hogy: kérem szépen, 
nincs itthon, vagy elutazott őnagysága, mert 
hiába dörömbölök az, ajtón, hiába csöngetek, 
nem jelentkezik' senki sem. Nem gondolja ka
pitány ur, hogy itt valami iiinesen rendben? De 
amint •— ismétlem — eszi?m ágában sem volna 
példának okáért a házmestert gyanúsítani, 
ugyanúgy nem jutna eszembe az sem. hogy 
most, már — faute de micux — kizárólag az 
az, apát gyanúsítsam, mert

hátba mégsem ő követle el a gyilkosságot!
Igaz: gyanúsítható, tehát öt sem szabad ki

hagyni. Az, öreg Leirernek a magam részéről 
például Kerstens szombati vallomása elán a 
következő kérdéseket tenném föl:

Ön. 22-én beszélt utoljára a leányával. Aztán 
beteg lett, lefeküdt. ön pont akkor gyógyult 
meg annyira, hogy fölkelhessen s a leánya 
lakására egyáltalán- elmehessen, amikor már 
Kerstens is megérkezett? ön India, hogy 
Kerstens meg fog érkezni, meri hiszen értesí
tést kapott tőle, ki is ment elé a. pályaudvarra. 
Hát előző nap, vagy Kerstens megérkezése 
előtt egy félórával nem tudott elmenni vagy 
legalább értesítést küldeni a leányának, hogy 
Kerstens érkezik, jöjjön ki elébe a pálya
udvarra, e vagy várja őt. Hiszen ez úgy néz ki, 
mintha Ön azért ment volna, föl

Kersfenssel együtt december 22 óta először 
a leánya lakásába,

Ttszaesztáp 
föttúmadám „PticzéF Jóska,
a Jokosos lapszovkesztü^

(.i Reggel tudósítóidtól.) A ..Szóznl" vasiirnupi számú-, 
hun liejelonlj, hotr.v n ngiregg Ildit Eme. nr. ottani bírói 
.súgnál sajtópiirf indított Krúdg (Igulti ellnn, mórt 
N})lrenghúzn rdro-a tavaly kiadott. .iiildlii.rts 1-lvköiiyve
heti nem n !''irhP<'liíÖbb módon irt nylrcjryhiizi emlőke, 
zósclheu Mifcccz .ló'.sefriil, u lisKtlenzluri pör nevezeten 
lapszerkoazt ti jóról. -dJ ..EhtediiiuS!" i-iniii lapjában elő
ször pendítetfe nie;: az e-zlári ifótvódrrt. i Heggel tudó»i- 
tóija kérdést intézeti

Krúdy Gyulához;
a „Szózat" cikkére nézve. Az illusztris Író n következő
ket mondotta .1 Heggel számúra:

— Ez, a bizonyos Mikecz, akit. Nyíregyházán, 
a. r-z,iilőlmzómban sohtt -sem emlegettek más 
képen, mint Puczcr Józsefet, mert régi jó 
nyíregyházi szokás szerint: mindenkinek volt, 
valamely álneve is: ez, a Mikecz, az én értesülé
sem szerint már régen meghall. Nagyszakállu, 
ősz ember volt, már az, en gyermekkoromban, 
a. ti szít eszi ári pör idej.'m is. Ennek pedig főbb 
mint, négyévit esztendeje. Tiuiikus, mulatságos 
figura volt; azok az idők, a tiszaeszlári pör iz
galmai tét fék lehetségessé, hógy az, öreg „Pu
czér Jóska4" országos nevezetességű lehessen. 
Az öreg lapszerkesztő a tiszaeszlá.ri pör elmú
lásával elveszi let t-o népszerű-égét. Nyomdástul, 
lapostól e1 l-.öl főzött. N'riro.g,vhá zárói és valahol 
meghall.

— Ha. valaki jelcnlkezil: a Hszacszlóri lifikecz 
(Puczér Jóska) maszkjában: az nem. lehet az 
igazi, ..fokosos lapszerkesztő', mert, annak a 
férfiúnak legalátbb százesztendősnek kellene 
lenni. Az, én tudomásom szerint nyíregyházi 
Térne, amely a port ellenem beadta: nem nyir- 
egyházi bennszülöttekből, hanem beváiidoi’olt, 
többnyire, meneküli emberekből van összc- 
csoportosuIva. Lehetséges, hogy ezeket, a jó
hiszemű embereket, félrcvezeííe valaki azzal, 
hogy a tiszaeszlári Matuzsálem meg mindig az 
élők sorában van.

— Egyébként majd minden kiderül Nyíregy
házán, a tárgyaláson.

Miért?A házmester, ugyebár, azt mondja, hogy neki 
egyáltalán nem tűnt föl az, hogy Leirer Amá
liát nem látja a házban, mert, máskor, is mieg- 
történt, hogy Amália huzamosabb időre eluta
zott, anélkül, hogy azt neki bejelentette volna. 
Rendben van. Ebben az esetben azonban, neki, 
vagy a feleségének vagy a fiának, vagy bár
melyik család tagú ónak föltétlenül látnia kel
lett volna, azt, ha Leirer Amália elutazott, 
•volna. Ha valaki két hónapra elutazik, az bő
röndöket, csomagokat, nagy podgyászt visz 
magával: hát nem volt az egész házban senki 
sem, aki ezt látta volna? Nem kértek meg 
valakit a, házban arra, például éppen, a ház
mestert. hogy segítsen a csomagokat lehordani, 
nem volt autotaxi vagy kocsi a húz, előtt,

az egész házban senki, de senki nem látta
Leirer Amáliát lemenni a lépcsőn, beszállni 

a kocsiba, elutazni?
tí ha nem látta az elutazást senki sem —

mint ahogy nem is láthatta,

csodálatos haliisti vau a valódi

használatának, mini fájdalomcsillapító, erősítő 
szernek. Alkalmas fájó testrószek b'-ulirzsölésérc, 
loroköblltésro vagy cukorra csöppent' o belső 

használatra egyaránt.
Kis üveg., ára 16.500 kor. 
Közópüveg ára 48.000 kor. 
Nagy üveg ára 96.000 kor.

Kapható mindenütt.

hogy a gyilkosságot, kelten fedezzék föl, hogy 
egy tanúja legyen, akivel együtt tehessen majd 
jelentést a gyilkosság fölfedezéséről!

És mi az. kedves kapitány ur, hogy a rendőr
ség, arnelv eddig minden esetben ki tudta csi
karni a beismerő vallomást a kéznél levő gya
núsítottakból — még azokban az esetekben is, 
amikor ezeket a beismerő vallomásokat utólag 
visszavonták —. most egy öreg emberrel, aki 
ellen állítólag olyan nyomós gyamuokai vannak, 
hogy indíttatva látja magát őt le is tartóz
tatni. nem tud zöld ágra, vergődni? Nem kér
dezték meg az öreg Leirertől példának okáért 
azt, hogy mit. mpudott Kerstensnc'k, mikor meg- 
érkezetl s nyilván azonnal Amália felől érdeklő
dött? Tudjuk, hogy buzira-halasztotta másfél
óráig a leányához, való fölmenetell, s közben 
hangoztatta, hogy attól larí, hogy a leányának 
valami baja történi. Ezt azonban önnek, ked
ves kapitány ur, egy órára a. gyilkosság föl
fedezése ulá;n már tudnia kelleti, volna, ezt. egy’ 
kissé későn kérdezte Ön meg Kerstens Toodor- 
tól. A nyomozás egyéb hibáiról nem is beszé
lek, letárgyalták már őket, a sajtóban a íiók- 
rendőr Napóleonok, a kávéházban n kávéházi 
Vegeink. Ezek vicceket, csinálnak Önről, kap! 
lány ur. Ha nem tudná őket, megmondom, 
mulasson rajt uk, azt. mondják, hogy Pech vogel 
és Vogelfrei és egyebe'kot. Gondolja, hogy nin
csen igazaik? Hál, alfakor kinek van igaza? 
Önnek.1 Nem. kapitány ur. .Mindig a. viccnek 
van igaza. Leirer ellen vagy alapos a. gyanú, 
akkor valljon a kiskésit neki, az Önök dolga, ho
gyan — s legyen vége az egész heccnek, vagy 
derüljön ki. hogy ártatlan s akikor bocsássák 
szabadon, mert most már. hogy lo van tartóz
tatva, az egész közvélemény frontot, változta
tott s most már mindenki azt mondja, hogy 
mégsem ö . a gyilkos.

Egyed Zoltán.

*^320 Fischer Péter és Társa Rt
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Vázsonyl Vilmos vasárnap éjjel 
a demokraták vacsoráján kemény választ adott 

a miniszterelnöknek
(A Reggel tudósító jdlól.) A XI. válas/.lókcriileti Aem- 

ccti Demokrata Pórt vasárnap este púrtvucBorát tartott. 
Arra a hírre, hogy

vázsouyl Vilmos itt válaszol gró! Bethlen István 
délutáni támadására, sokszáz fíínyí közitusúg és 
számos képviselő gyűlt össze a Központi Demo

krata Körben.
Kakujai Károly választókerületi elnök megnyitó beszéde 
után Vázsonyi Vilmos
emelkedett szólásra:

— A „kormánybiztosi párt" ma délutánt iilé- 
HÓn Bethlen miniszterelnök olyan beszedet 
mondott, amely

nőin méltó ahhoz az álláshoz, amelyet bc-

Ami Ripka szerepét illeti: kémikus es me/7 
nem engedett dolog, hogy valaki, aliit egy va
ros élére állítottak, akit mindnyáján fizetünk, 
pártot alapítson. Ripka jobban tenné, ha a 
drágaság megszüntetésén dolgozna.

Leszerelt lcgszeszlámpára emlékeztet: nem 
világit, csak reklám célokra használható.

Azt a közjogi visszaélést, amelyet a város élén 
álló Ripka pártalaltaltása. jelent, szentesítette 
Bethlen megjelenésével és bőszedével, ha 
Bethlen községi pártot akar, egyszerűen es 
egyenesen ki kell mondania, hogy aki az egy; 
séges pártnak tagjai közül ezt az o községi 
pártját nem támogatja, nem lehel, agja az 
egységes pártnak, Do ő megengedi, hogy 
Platthy, Viczián tagjai legyenek a V/olft-- 
Gömbös-pártnak, megengedi, hogy fajvédőkkel 
és az egységes IVolfí—/«•/?//-partin l égy pari
ban egyesüljenek. Másokai mer kitértélmuseg- 
gel vádolni az a Bethlen, aki groteszku) 

kormánybiztost nevez ki önmaga ellen.
Saját magának az ellenzéke ő, egy .személyben 
kormánypárt és ellenzék és ilyen komikus mó
dón akarja elhitetni, hogy ő mást akar, mint a, 
keresztény községi párt, holott ezekbe,, szakí
tani nem tud vagy nem mer. Úgy akar ját
szani Bethlen, hogy akármerre lordul a kocka, 
neki legyen a városházán pártja. ..kar a kur
zuspárt, akár a kurzustól szagtalanított párt 
jusson uralomra, csak az igazi dcmolii a. inus 
ellenzék ne. Most a

a hordón való politizálás
eszközéhez folyamodik a miniszterelnök, de 
sem a városi, sem az országos, sem a gazdasági 
politika terén nem hajlandó cngcdmcnyck-V. 
tenni. Budapest polgársága nem hihet annak 
a Bethlennek, aki

helyileg kurzus - szagtalanítást alkalmaz, 
flörtöl a szabadelvüséggel, de az egész or

szágban föntartja a kurzust.
Jobb tudomása ellenére azzal gyanúsít ben
nünket, hogy forradalmasítjuk az országot. 
fagyon jól tudhatja, hogy

forradalmi erők Magyarországon csak a 
jobb oldalon lázadoznak.

A szocialisták szakítottak a bolscyizmussal, 
polgári demokráciát akarnak. Bethlen lóira 
festi a bolsovizmus réméi.

Beszédének hangja gyerekes és közönséges.
De ő nagy ur, joga van gyulázni, hocsmereini 
másokat. Ha egységes polgári frontot akar, 
gondoskodjék arról, hogy ne- legyen reakció.

Azzal vádol engem, hogy a szocialistákkal 
szövetkeztem. ő megelőzött engem kötszer is a 

szociáldemokratákkal való tanácskozásban. 
Amikor

Garamiékkal tárgyalt, ajánlata csöpögött a 
szabadéi vüségtól, demokráciától: általános 
választójog volt benne, ue sem numerus 
ciausus, sem kurzusos gazdaságpolitika 

nem volt
Másodszor is megelőzött, az 1922-os paktummal. 
lSs ez u Bethlen akarja most megmenteni a pol
gári társadalmat, aki előnyt adott akkor a szo
cialistáknak Bdrczy, Ugrón, Sándor Pál és 
Rassayval szemben.

Forradalmi tényező egy van: a reakció.
lin ugyanazzal a tőrbe tétlenséggel, amellyel 

ragaszkodtam a demokratikus választójoghoz, 
ragaszkodom most a jogrendhez és szemben ál
lok minden forradalmi törekvéssel. Nem tudom 
hány miniszter és politikus mondhatja utánam: 
én a bolsevizmus veszélyét idejekorán föl
ismertem és fanatizmussal harcoltam ellene. 
Ugyanakkor pedig Bethlen a magyar írás és 
olvasáshoz kötött választójoggal bosszantotta 
az országo1 és hirdette, hogy területi engedmé
nyok. hódítások nélkül nem lehet nekünk ezt 
a háborút befejezni. .-1 szocialisták engem 
sohasem vezettek félre, ük voltak az utolsók, 
akik a ránkszakadt forradalomhoz csatlakoz
tak. Annakidején a választójog kérdésében 
szövetkeztem velük és ők megtartották szavu
kat mindaddig, amíg a kormány a választó
jogot el neon alkudta. Nekem módomban lett 
volna Károlyi Mihály mellett szerepet vállalni, 
de eltávoztam az országból, mert jelenlétemmel 
sem akartam a forradalmat támogatni. A mi
niszterelnök urunk nincs joga azzal gúnyolódni, 
hogy én Svájcból iá vésővel néztem a gersliit 
és a tököt, mert ő Béo.ben volt, ahol azok vol
tak. akik Svájcig nem juthattak el.

A miniszterelnök ur Becsben éppen olyan 
födözék alatt volt, mint én Svájcban.

— A miniszterelnök urnák ez a mai durva 
támadása mutatja, hogy milyen komolyan ke
resi ő a kibékülést, a biokban egyesült ellen
zéki pártokkal.

Most már nyugodt lehet a Iclkiismeretc, 
hogy mindent megtett abban az irányban, 
imgy ne legyenek ebben az országban nor

mális viszonyok.
Nem lehet ellenzéki i/:. a/N elfogadja a minisz
terelnök kommandóját, hogy ne menjenek 
együtt a szocialistákkal. Úgy látszik, a minisz
terelnöknek nem kell- a polgári túlsúly, mert a 
polgári ellenzék az ő számára versenytárs le
het, hanem

elhatalmasodott baloldali szocialista pártot 
kíván,

hogy a maga erkölcsi alap nélküli diktatúráját 
még jobban megalapozhassa. Az a jelszó pedig, 
hogy a szociális!ókkal polgári elem nem me
llet egy ült: reakció jelszava, osztáJyharcra 
uszít, ahelyett, hogy a polgárság és munkásság 
testvéri összefogásai, hirdetné a községi politi
kában épp úgy, mint az országos politikában.

— A miniszterei nők beszédéből megértettem, 
hogy ő kettőt szeretne: vagy hogy ne menjünk 
be a Házba, vagy pedig alázatosan menjünk 
be és ■mulassuk be neki hódolatunkat. Minket 
nem befolyásol sem hizelkedése, sem durva
sága. mi lelkiismeretűnk szava után megyünk 
tovább a polgári és muukástársadaloin test
vériségének utján, hogy megváltsuk ezt a fő
várost és ezt az országot a reakció uralmától.

PeicSS Gyula Eathlen beszédéről
A pártvacsora előtt Vázsonyi hosszasan ta

nácskozott
i’eidl Gyulával,

aki A Reggel munkatál .sónak Bethlen beszédé
ről Így nyilatkozott: , ,

— Nem első eset a miniszterelnök ur részé
ről az a kijelentés, hogy szocialistákkal nem 
áll szóba, illetően velük nem fog kezet. Mair u 
midi nyáron is hallottuk ezt a Deli vasút ét
termében. Cselekedetei azonban politikai ijesz- 
lésre szánt kijelentéseivel nem egyeznek. Nem 

titok, hogy fogadkozása óta, igenis, szóba állt 
a szocialista képviselőkkel. Szóba állt akkor is, 
amikor egyenes fölhívást intézett hozzánk, 
hogy külföldi, összeköttetéseinket érvényesít
sük a külföldi kölcsön érdekében. Emlékeznie 
kell arra, hogy akkor mit válaszoltunk. Azt 
mondottuk, hogy az ország érdekében hajlan
dók vagyunk külföldi elvbarátainkkal érintke
zésbe lépui, ha olyan politikát inaugurál, 
amely ezt lehetővé teszi.

— De nem vagyok hajlandó külföldre menüi, 
hogy hazudjak és hogy

a magyarországi reakciót és terrort a kül
föld előtt úgy tüntessük föl, mintha itt 

normális viszonyok volnának.
Ha most kétértelműségről beszél, az orzság 
józan megítélésére bízom: ez-e a kétértelmű
ség, vagy Bethlen genfi szereplése, ahol a de
mokráciára tett esküt, holott itthon olyan 
választójogi javaslattal lép a törvényhozás elé, 
amelyre még ö sem foghatja rá a demokra
tikus elvek érvényesülését.

Ami a becsapást illeti, erre nézővé objekti- 
ven, mint akinek a paiktum létrejöttében 
semmi szerepe nem lehetett, mert akkor itthon 
se voltam, megállapítom, hogy az nem becsa
pás volt, hanoin a. miniszterelnök ur részéről 
megkísérelt politikai zsarolásnak természet
szerű összeomlása.

Chamberlain nem egyezett 
meg Párisban Herriotval

Pár is, március 8.
(A Reggel, tudósitójának távirata.) Herriot és 

Chamberlain találkozásának legfontosabb ese
ménye, hogy

az angol külügyminiszter pártolja a ga- 
ranciu javaslatot a franciákkal szemben.

A lapok rámutatnak Herriot és Chamberlain 
találkozásának szives és hasznos voltára és 
hangsúlyozzák, hogy a kölni zónára és a. le. 
f egy vérzésre vonatkozó egyezmény sürgősebb, 
mint az öt állam között tervezett szerződés. 
A Petit, Párisién azt Írja, hogy egy minden
kin; kiterjedő biztonsági rendszer nehéz munka. 
A Malin kiemeli, hogy Herriot és Chamber
lain megállapodtak abban, hogy

előkészítik a közvéleményt az öt hatalom 
szerződésére.

A francia kormány nem gondolhat arra, hogy 
megszegje Lengyelországgal kötött szerződését, 
Erre a hatalomra fogják bízni annak a kérdés
nek eldöntését, hogy a tervezet mennyiben 
egyeztethető össze az ő biztonságával.

Görögországban 
nem járnak a vasutak

Athén, március 8.
A Ha vas-ügynökség jelenti: Egész Görög

országban kitört a vasutassztrájk.

3 olcsó cikk 
lakberendezők 

résiére

széles

bútor 
breton V
francia virágos

34 ezer

150 széles 

függöny 
etamin, azsuros 130 

széles 

gobelin 
bútor 

szövet

140™
Fehér és ecrü függönytüll 

és tussor, 
csipkeszövet, pettyes batiszt, 
butordamaszt és ripsz leg

nagyobb választékban
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Márc. 5.
Mit ér nekem hogy jön már a tavasz
S rigó meg cinke mind reá szavaz
S az égi felhő rózsaszín selyem
S ocsúdik rajta álomszerelem,
Mit ér nekem!
Mit ér hogy száz huncut mosolyt kapok,
Mit ér a víz hogy issza a napot,
Mit ér a rügy hogy hízik, hogy tolong 
Hogy öklelőznc mind, a kis bolond, 
Mit ér nekem!
S hogy a galamb a tiszta földre lép, 
Hogy hencserégnék a szabad gebék
S mezítláb football nyargal a gyepen

S biciklisták jönnek mint ünnepen,
Mit ér nekem!
S hogy némák száján boldogság gagyog
S hogy a tavalyi szalma hogy ragyog
S az uj kutyák hancúznak a tanyán, 
Ha most is sir az én szegény anyám.

Szép Erna

— Rákovszky belügyminiszter feleségét va
sárnap este megoperálták. Rákovszky Iván bcl- 
ügyminiszter feleségét. akii tudvalevőleg Fisza 
István volt belügyminiszterének, Sándor Já
nosnak leánya, vasárnap rtfgg'cl hirtelen beszál
lították a Fasor-szanatóriumba. A belügy
miniszter feleségét a szanatóriumban Adam 
professzor azonnal megvizsgálta s a. vizsgálat 
eredményeként 'vakbélgyulladást állapított meg. 
A szükségessé vált műtétet a professzor meg 
vasárnap es1e végre is hajtotta Rákovszky 
Istvánnén, mégpedig altatás nélkül, csupán 
helyi érzéstelenítéssel. A műtét, amely harminc 
percig tartott, kitünően sikerült s a belügy
miniszter felesége előreláthatóan már a hét 
végén gyógyultan hagyhatja cl a szanató
riumot.

— Az ékszertőzsde alakuló közgyűlése. Vasárnap dél
előtt tartotta a Budapesti Kcmcsfém- és Drtíyakfictirrvrti. 
alakuló közgyűlését, amelyen resztvettek az összes 
szakmabeli testületek, valamint a kamaráik kiküldött 
képviselői. A kormány részéről dr. Trux Jenő miniszteri 
tanácsos, a létesítendő ékszertőzsde kormánybiztosa és 
dr. Halász Tibor miniszteri titkár vettek részt a köz
gyűlésen. Kulincr Gyula elnök rámutatott arra, hogy 
az eddigi helytelen gazdasági politika következtében Bécs 
éí Prága a keletcurópai ékezerkereskcdelem középpontja, 
"holott Budapest mindenképen predesztinálva van arra, 
hogy a keleti tranzitókercskcdelcm itt bonyolódjék le. 
Dr. Kemény Dezső kamarai titkár kifejtette, hogy az 
ékszertőzsde Brassó, Nagyvárad, Kassa, Arad ékszer
kereskedőinek figyelmét Budapest felé fogja irányítani. 
Naményi Ernő dr. az Ipa-regyesiilet üdvözlőiét tolmá
csolta. Miként az antwerpeni drágakötőzsde gócpontja a 
flammand gazdasági kultúrának, ugy a most alakuló 
budapesti ékszertőzsde is részt fog venni Nagymagyar- 
ország régi gazdasági fölényének visszaszerzésében. Ez
után az ékszertözsde tanácsának 3(5 rendes és 12 póttagját 
választottók meg. A legközelebbi közgyűlésen az elnök
ség megválasztására kerül a sor. Az elnökség összekötte
tésbe lép Búd pénzügyminiszterrel az ékszertőzsdei adó 
ezrelékszorü megállapítását illetően. Ha nem merülnek 
föl nehézségek, az ékszertőzsde áprilisban már megkezd
heti működését.

— Hálöingben és eszkárppubeu szökött meg 
a Móravcsik-kliuikáról. Oravecz Kálmán Ver- 
peléti-ut 6. szám alatti lakos, volt bank hivatal
nok, nemrégiben öngyilkossági kísérletet köve
tett el. Tizennyolc szúrást ejtett magán a szive 
körül. Az orvosok megállapították, hogy ön
veszélyes elmebeteg s ezért beszállították a. 
Moravcsikéklini'kára. Oravecz a múlt hónap 
24-én este, amikor a betegek aludni tértek, ugy, 
ahogy volt, hálóingben és mezítláb, fölkapott, 
egy kis kabátot s eszkárpencipőt, húzott, ki
osont az épületből s átvetette magát a keríté
sen. A szomszéd Bálint-klinika udvarába 
jutott, ahol a kapun át távozott. A kapusnak 
föltünt a hiányosan öltözött ember, kérdőre 
vonta, de az elmebeteg ügyes találékonysággal 
azt felelte, hogy a szomszédban lakik és hirte
len hívták anyjához, aki a klinikán fekszik. 
Erre a portás gyanútlanul kibocsátotta a ka
pun. Oravecz Kálmánnak azóta nyomaveszett 
s most családja eltűnését bejelentette a. rendőr 
ségen. Valószínűnek tartják, hogy azóta vala
hol öngyilkos lett.

— Benes Genfben. A „Svájci Távirati iroda* 
jelenti Géniből: Benes dr. cseh külügyminisz
ter. Skrzinsky lengyel külügyminiszter és Ve- 
niíelosz volt görög miniszterelnök ideérkeztek.

— Chaplin is Arion-fogkrémet használ

SODORJON JANINA PAPÍRT

— Opera. Vasárnap este volí Puccini ..Manón 
Lescaut“-jának reprize. Amidőn 31 év előtt uú- 
b.in'k bemutatták, szerzőjét Verdi, Wagner, 
Dolibes és Massenet tehetséges epigónjának 
tartották, az előadáson pedig pisszegés vegyült 
a tapsba. |Ma, amidőn Puccini ragyogó pályá
jának ive immár emlékoszlop fölé hajol, e 
müve rávilágít későbbi müveinek jellegzetes 
alkatelemeire, kibontaikozó egyéniségének úgy
szólván egész diszpozíciójára. A színpadi effek
tusok fokozott kiaknázása, amely a verisztikus 
opera életföltétele, a közvetlen, megkapó drá
mai szenvedély archairáló harmóniát, a „Tosca“ 
egyes motívumait rejti csirájában, az exotikus 
hangszin a „Pillangókisasszony“-t készíti elő, 
inig a tragikum kiélezésében a „Bohémélet*' 
vógjelenetéro enRókeztet. Az egész müvet pe
dig bizonyos forrongó, őszinte lendület hatja 
át, amely a széteső szövegkönyv hiányait meg- 
bocsáihatóvá teszi. Kedves ötlet volt Puccini 
fiatalkori müvének főszerepeit ugyancsak pá
lyájuk kezdetén álló fiatal művészekre bízni. 
Hello Gabriella Manón szerepét lélekteli, meg
ható szépségű drámai erővel énekelte. Pataky 
des Grieuxt muzikalitással alakította. Daluoky 
és Palló egészítették ki a szép együttest. Az 
előadást Fleischer Antal — akit a_ szereplők
kel együtt ismételten a függöny elé hívtak — 
széles fokozásokkal, nagy ritmikai lendülettol 
vezényelte. A harmadik fölvonás közzenójét 
megismételtették. Mihályi részben uj, stílusos 
díszleteket hozott. (V. M.)

— Még ezen a héten összeül a választójogi bizottság. 
A nemzetgyűlés Bethlen miniszterelnök javaslatára tudva
lévőén ugy határozott, hogy a parlamenti bizottságoknak 
március 31-éig cl. kell készülniük, a választójogi és a 
felsőházi javaslat Ictárgyalásával. Ha tehát a választó
jogi bizottság csak a nemzetgyűlés szüuctébeu kezdi meg 
munkáját, akkor vj választójog bizottsági tárgyalá
sára mindössze kél liét marad. Ez a lehelőség ellenzéki 
körökben nagy megütközést keltet!, amelyre vonatkozóan 
Zsitvay Tibor, a Húz alel nőké a következőket mondotta 
A Béggel munkatársának:

— Véleményem szerint «c»uni akadálya natcs annak, 
hogy a választójogi bizottság mindjárt keddi meg-'riasz
tása után megkezdje munkáját és ebben az esetben uem 
kei, hanem három hót njíjrad a liizottóági wuükűi'a, sőt 
nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy « mdrci«« 31-ikl 
terminust, szükség esetén, hdzhaltirozalial meghosszab
bítjuk. Ami. a Ház legközelebbi munkarendjét illeti, 
az appropriációs törvényjavaslat vitája szerdára vagy 
csütörtökre befejeződik és ezután kerül sor a mentelmi 
ügyek túrgj'alására, esetleg a Kúpért—Schad'-Ugu par
lamenti elintézésére is. A nemzetgyűlés tehát c het vé
gén, vagy a Jövő hét elején kezdi meg március 31 éig 
tartó „választójogi, szünetéi".

— Egy anyától gyónásközben ellopták tizeu- 
egynapos gyermekét. Vasárnap délben a Fc- 
rencick-templomába ment Urbancsek Rezsőm!, 
egy soffőr fiatal felesége. Aznap kelt föl a 
gyermekágyból, chő gyermeket, tizenegynapos 
kisfiát, fehér pólyába kötötte és elment a 
templomba, hálát adui Istennek, hogy a csalad 
örömére fiúgyermeke született. A templom oly 
zsúfolt volt, hogy az anya kénytelen volt a be
járat közelében megállni. Itt melléje furako- 
dott, egy elegáns, mely gyászba öltözött hölgy, 
az megszólította:

—- Miért nem ül 1c a templomban? Elfárad a 
gyermekkel a karján.

! Urbancseknó azt válaszolta, hogy nem bir 
I beljebb jutni, pedig szerelne nieggyónni. A 

gyászba öltözött nő erre azt mondta, adja neki 
át a kisfiút, ő majd gondját viseli, amíg az 
anya visszajön. Urbaucseknó gyanútlanul át
adta gyermeket és megvárta, amíg meggyón- 
hat. Nyolc-tiz perc múlva visszatért. Körülné
zett, de nem lóéta a gyászruhás nőt. Kisietett 
az ajtó elé, majd újra beszaladt a templomba. 
Ekkor már néni tudta k<'.tségb<>e!»vét leplezni 
és zokogni kezdett. Urbaucseknó egyideig várt 
még, aztán a főkapitányságra sietett és elő
adta. panaszát. A rendőrség valószínűnek tartja, 
hogy az asszonynak, aki előzőleg megtuda
kolta, hogy a gyermek fiu-e vagy leány, valami 
örökségi vagy szélhámossági ügyben van a 
gyermekre szüksége. A rendőrség fölszólítja 
mindazokat, akik látták vasárnap délben a 
gyászruhás hölgyet, fehérpólyás gyermekkel a 
karján, hogy jelentkezzenek a főkapitány
ságon.

— Egységes aranyvaluta az egész világon. 
Washingtonból táviratozzak: Coolidge elnök 
egy nemzetközi valuta konferencia egybehívó- 
sónak kérdésével foglalkozik. Ez a konferencia 
arra szolgálna, hogy előkészítse az arany
valuta életbeléptetését az egész világon.

VER-KO cipők I
Muzeum-fcörut 33 (Múzeummal szemben)

ÁRLESZÁLLÍTÁS!

Férfi- és gyermekcipők dús választékban!

Szürke savró, bagaria, lakk, antilop 
legugabb formákban raktáron

— Negyvenmilliós örökség a szalmazsákban. 
Két héttel ezelőtt Budapestre érkezett Mr. B. M. 
Moss, dúsgazdag amerikai, hogy Clevelandban 
levő egyik házában elhalt. lakójának, Tárczi 
Rozáliának ismeretlen örököseit Magyarorszá
gon kinyomozza. Mr. Moss a Royaiíxin szállt 
meg és fáradozását többnani szakadatlan kuta
tás után siker koronázta, amennyiben két agi
lis fiatalember, Hccht Tivadar és Ödön segítsé
gével sikeriiit az ismeretlen örökösöket kinyo
mozni s velük az örökösödési formákat az ille
tékes helyen elintézni. Tudósi tónk beszélt. Mr. 
Mossál, aki a regényes ügyről a következőket 
mondotta: Tárczi Rozália, clevelandi házamban 
lakott hosszú évek sora óta. 1916-ban halt meg. 
A szegény asszony halálakor egy centtel sem 
■rendelkezett, ugy hogy a temetési költségeket 
is én f (időztem. Már az amerikai törvényekhez 
híven elrendelték, hogy ,a berendezés a szegé
nyek között, osztassák szét, amikor észrevettem, 
hogy egyik szalmazsákon friss varrás helye 
látszik. ílatósógi tanukat hivattam és ezeknek 
jelenlétében fölbontottam a szalmazsákot, amely 
— amint sejtettem — szép összeget rejtett ma
gában. 1 személyi dokumentumokon kívül meg
talál tűk az elhunyt levelezéseit, egy 130 dollár
ról föladott csekklap elismervényt a magyar 
királyi postatakarékpénztárhoz címezve, végül 
100 dollár készpénzt, amelyről természetesen 
hivatalos jegyzőkönyvet vettünk föl. Háború 
után az örökösök érdekében minden elkép
zelhető lépést meglettem, tartózkodási helyüket 
azonban swn a közigazgatási hatóságok, som 
pedig a külügyi képviseletek segítségével ki
nyomoznom nem sikerült. E hó 2-án érkeztem 
Budapestre, ahol két amerikai magyar fiatal
ember segítségével munkához láttunk. Meg
állapítottuk, hogy Tárczi Rozáliának két gyer
meke van Magyarországon. Az egyik Cseh
szlovák iá bán lakik Nagyluckán, Tárczi Ma
riska. férjezett Kirschuer Gyaláné, mig a másik 
TMrcxíi János nyíregyházi mozdonyvezető, 
akiért nyomban táviratoztunk. Tárczi Jánossal 
gyorsau lebonyolítottuk az örökösödési formá
kat, amelyről jegyzőkönyvet, voltak föl ugy az 
amerikai, mint a Csehszlovák követségen. Én 
boldog ■voltam és vagyok, hogy boldoggá tehet
tem az elhunyt két gyermekét, akik szívós ki
tartásom révén ma mintegy 40,000.000 koroná
nak váratlan tulajdonosai...

HL® inka Kornél
Utódai

gyei’niekruha-különk'^ességek üzlete
IV, Párisi-utca 1 (Váci-utca sarok)

.eJtározás utál
az összes előirt árainkból

o
engedményt adunk

Igen tisztelt vevőink h. figyelmét 
r»yöfW3tékosar» felhívjuk, hogy ezen nagy 

árkedvezményünk 
kizárólag 

március hőis-ig 
érvényes

Divatos tavaszi gyermekka.hátok 
Fiuöítönyök óriási választékban 

Leány- és fiufelöltők 
Fiú-, leányka- és bakfisruhák 

Játszóruhák 
Babyruhák 

Gyermekfehérnemüek 
Bakfiskalapok

Leány- és fiukötényok 
Leány- és fuikalapok I

Piyamák óriási választékban 
Tiroli kabát Ó3 nadrág j
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— A polgári ellenzék résztvesz a választó* 

jogi bizottság munkájúban, hogy meggyőzze 
a közvéleményt a parlamenti harc hiábavaló- 

.szombaton 
mindössze

ságáról. A demokratikus biok 
este tartott értekezletéről eddig 
annyi került nyilvánosságra, hogy a parlamenti 
passzivitás ügyében ’/sö órától éjfél után 2 óráig 
tartó tanácskozás után sem került, döntésre a 
sor és errevaló tekintettel a biok intézőbizott
sága ma este újból értekezletet tart, amelyen 
végleg határoznak arról, hogy részlvcsznck-e 
az uj választójog bizottsági tárgyalásán, vagy 
sem. Hogy áldok szombati értekezletéről további 
részletok nem kerültek nyilvánosságra, annak 
oka az, hogy az intézőbizottság tagjai a leg
szigorúbb diszkrécióra kötelezték 
A Heggel munkatársának ennek 
sikerült megállapítania, hogy a 
tézőbizottsá iának szombaton tartott 
három fölfogás került szembe eaumással. 
Egyik oldalán állottak a szociáldemokraták, 
akik a teljes passzivitás föntartása érdekében 
szállottak síkra, a másik oldalon pedig azok a 
pártonkivüli képviselők, akik már napok óta 
igyekeztek népszerűsíteni a. parlamenti harc 
fölvételének gondolatát. A Ház többségének az 
a. határozata azonban, hogy a parlamenti bi- 
zottságoknak március 31-ig el keli készülniük 
a választójogi és a felsőházi javaslat, lctárgya- 
lásával, annyira, elkeserítette még a. passzivitás 
elvi ellenségeit is, hogy eredeti álláspontjukat 
föladva, hajlandóknak. nyilctkozlak a kompro
misszumos megoldás elfogadására. Ez a kom
promisszum abban áll, hogy a demokratikus 
biok ne adja föl ugyan passzivitását, de azért 
fogadja el a választójogi bizottság öt tag
sági helyét és vegye föl a bizottságban a. har
cot az uj választójog reakciós intézkedéseivel 
szemben. Ez nem azt jelentené, hogy az ellen
zék bízik a kormány jogi belátásában, vagyis 
a bizottsági harc eredményességében, hanem 
azt, hogy meg akarják győzni egyfelől az or
szág egész közvéleményét, másfelől az úgyne
vezett aktív ellenzéket is a parlamenti, harc 
teljes hiábavalóságáról. E demonstráció ter
vére vonatkozóan a szociáldemokraták nem ad
lak végleges választ és arra hivatkoztak, hogy 
ezt a kérdést előbb még a pártválasztmány elé 
kell terjeszteniük. Valószínűnek jelentik, hogy 
a pártválasiztmány nem fog a kompromisszum
hoz hozzájárulni, de még ebben az esetben 
sem lesz kifogásuk az ellen, hogy a polgári 
ellenzék, amennyiben ezt a demonstrációt szük
ségesnek tartja, résztvegyen a. választójogi bi
zottság munkájában, sőt. ennek elősegítése cél
jából a szociáldemokrata párt részére föntar- 
tott két tagsági helyet is a polgári ellenzéknek 
engedik át.

— Fényes László nyilatkozata a csongrádi 
Émc-levélről. Fényes László nyilt levelet inté
zett Feléfoy Gézához, a „Világ főszerkesztőjé
hez, amelyben az Émo-nék egy Csongrádra 
küldött levőiét reprodukálta. Ez a levél arra 
utasította a csongrádi ébredőket, hogy pogrom 
esetén mit tegyenek az ottani vagyonos zsi 
dókkal. A jobboldali hírlapok vasárnapi szá
mai azt írták, hogy ez a. levél, hamisítvány. 
Megkérdeztük ez ügyben Fényes Lászlót, nki 
a következőket mondta:

— .1 terét hiteles, azt az
Csonyródra. JollonizíS, hogy az 
i's Ltikdcsavlch Lajos, ..A Nó|’“ munkatársai és 
tegnapi számúban még mukkanni sem mertek 
felöl óm csak vasárnap reggelre találták meg 
indokát. , , ,

A levél papirost kifogásoljuk benne.
Azt mondják, olyan le.vélptiniros-fojiik. amilyent n 
aölt okmány produkál, csak 1924 óta van és Igy nem Ír
hattak ilyenre 192(1 januárjában. Csak a.t a csekélységet 
hallgatják el. hogy én az okmányt úgy adtam közre, 
hogy megírtam: az a megbízott, akiről a levélben szó 
van, a levelet lemásolta („ábrázolatba foglalta*’} adtq 
azt dl nekem, iia tehát ez nekem 1924 1 papírra ívva 
ad la út aa « másolatát, akkor <*n a reprodukcióban (a 
levélpapír fejét <») kénytelen vagyok hűen leközölni. 
En ilyen csekélységet nem szoktam korrigálni — ezt nem 
tudják megérteni odaátT Hogy aztán a közölt dokumen
tum valóban illetékes tanú szerint

11(1 másolata nz eredetinek.
unnak, bizonyságait engedjék meg nekem, hogy a 
ígért, sajtópörro tartogassam. Jó lenne, ugy-e. egy 
ellenbizonyltókot gyártani! Ilyen naivnak no gondolja
nak. én tudom, kikkel állok szemközt.

— A bécsi opera Parisban fog vendégszerepelni. Pécs
ből jelenti .1 Heggel tudósítója: A francia kormány "" 
oszt rak közoktatásügyi minisztériumnak 
hogy a bécsi állami opera együttese 
költségén tartson előadásokat a párisi 
ahol „b'idelio" t. „Trlstdn és fzoldii“-\, 
<s néhány olasz operát fog, Jcrltxa 
német nyelven színre hozni.
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Teljes gyászfölttzerelések speciális raktára!

ián

A 94 éves Radocza «J£nos 
lesz Vázsonyi Vilmossal együtt a Teréz

város listavezetője
Ha Bárczy raiem vállalná, wgy Buzáth alpolgármester vagy Szabd 

tiszti főügyész a polgármesterjelöltök
(A Heggel tudósítójától.) A közelgő fővárosi 

választások előharcaiból érdekes események 
bontakoznak ki. Az első megnyugtató jelenség, 
hogy Bárczy István személye körül ma már 
elsimultak az ellentétek, amelyek a Wolff- 
rezsim ellen fölvonulókat egy ideig oly élesen 
elválasztották. A kézfogásban, amiely Bárczy 
István személye révén a. demokrata biok és a 
.szabadelvűek között, megtörtént.

Bárczy t követni fogja Sándor Pál és Rassay 
Károly is,

akik igy a fővárosi politikában kooperálni 
fognak a demokrata biokban levő szociáldemo
kratákkal. Most már — úgy látszik — csak 
Hcinrich Ferenc, és Ugrón Gábor maradnak 
távol c megegyezéstől, amely nagyon biztató 
és helyes megoldása a választási harc fölvételé
nek. A főváros demokratikus polgársága így 
megosztatlanul állhat, azok mögé, akik a haladó 
polgárság minden komoly rétegét képviselik 
a létrejött egyetértés folytán. Az összefogást, 
követik a jelölések körüli megállapodások is.* 
Már készülnek a választási listák s a jelölteket 
úgy állítják össze, hogy wiinc/cn polgári értékel; 
reprezentáljanak. Mielőtt Vázsonyi Vilmos és 
Bárczy István megegyezése létrejött, különböző 
kombinációk merültek föl a polgármesteri ál
lást illetően is, amint erről A Heggel már be
számolt. Abban a legelső kombinációknál is 
teljes egyetértés mutatkozott, hogy

a polgármesteri állást Bárczy Istvánnak 
ajánlják föl.

Szó volt, arról is, ha. Bárczy nem vállalná a 
polgármesterséget, akkor Éber Antalt vagy 
Márkus Jenőt vennék kombinációba. Most már, 
amikor a megegyezés után a Wolff-párton kí
vül az összes fővárosi pártok kívánnák Bárczy 
Istvánt a polgármesteri székbe s ha ez esetben 
is tartózkodnék a polgármesteri állás vállalá
sától, akkor

a polgármesterjelölt Buzátli alpolgármester 
és Szabó Imre tiszti főügyész lennének.

A Wolff-párton kívüli összes fővárosi pártok 
megegyezésének érdekessége, hogy a jelöltek 
listáján, amelyen, mint említettük, minden 
polgári értéket igyekeznek reprezentálni, 
A Heggel értesülése szerint a közös ellenzéki 
listára a terézvárosi kerületben fölvették a fő
város egyik legrégibb képviselőjét, Hadocza 
Jánost is.

A közös ellenzéki listán Hadocza Jánosnak, 
a fővárosi politika pátriárkájának az első 

helyek egyikét szánták.
A Heggel munkatársa fölkereste Hadocza 

Jánost, akinek neve nagy korszakot jelent a 
fővárosi élőt küzdelmeiben. Az úgynevezett 
fővárosi törzsfőnőkök egyike volt, akilk év
tizedeken át tartották kezükben a főváros ve
zetését. A legkoraibb szabadelvüpárt előhar- 
cosa volt Hadocza János, aki ma 94 esztendős 
és 52 éven át volt a Terézváros verhetetlen 
vezére. Bégen volt, Jókai Mór is elbukott 
vele szemben és innen kapta az ügyikor Ilire'-; 
kortesnofvet: „a Jókai-buktaló Hadocza'*. Ö 
volt az, akivel Vázsonyi Vilinosnivk is meg 
kellett vívnia harcait: az első összecsapásbau 
Vázsonyi maradt alul és csak az 1901-iki vá
lasztásokon, a második mérkőzésnél tudta ki
buktatni Vázsonyi a Terézváros 52 éven át. 
vezérlő törzsfőnökéi. Érdekes tehát, hogy most, 
a régi ellenfelek,

Vázsonyi és a közel 100 éves Hadocza Já
nos közös választási lista vezetői lesznek.

— öreg vagyok már — mondja hófehér 
szakái Iából kivillanó élénk mosollyal a. régi 
harcos —, kilcncvenen jóval fölül vagyok már, 
nem nagyon vehetek részt a választási va
csorákon.

Száz esztendő felé közeledek, kissé már ne
hezemre volna, hogy az esti korteskedés

ben részt vegyek.
Hanem, ha jelölnének, pláne, mint listavezetőt, 
amint mondja, ez nagyon szép volna tőlük. 
Igen szép dolog, hogy rámgondolmk. a Teréz
város egyik legöregebb polgárára, ez nagyon 
jól esik nekem, de — és most hamiskásan mo
solyog — velem még ebben az ügyben senki
som tárgyalt. Az igaz, egy barátom mondotta, 
hogy, hallom-e, Bárezyék föl akarnak venni 
listájukra engem is? Jrást azonban csak a 
Hlpka-párttól kaAtam: beválasztottak a vá
lasztmányba. Jól van, beválasztottak, tőlük 
is nagyon szép, majd válaszolok.

— Igen. Vázsonyival nagy harcaink voltak 
— folytatja csillogó szemmel -, nagy ellen
felek voltunk, de nem voltunk ellenségek, l'n 
.52 évig voltam a Terézváros képviselője, ;< 
szabadelvű párt legrégibb előharcosa. Xnnak 
a kormányzó-szabadelvű pártnak nem voltak 
kilengései. l)c hál más az országos politika és 
más a k" égi politika. Vázsonyival éles po
litikai harcokat vívtam, egyszer ő maradt 
alul, aztán én, de amikor kibuktatott, kezel - 
fogtunk. Én Vázsonyi! nagyon becsülöm, igen 
tehetséges ember és ha az országos politikában 
ellenfelek voltunk is, a községi politikában 
már a múltban is sokban egyetértettem vele.

Most megemlítjük, hogy tehát nincs is aka
dálya, ha most Vázsonyival egy választási 
listán l'og szerepelni, Hamiskásan mosolyog 
és derülten felel:

— Hát egy kicsit még gondolkozom. De mon
dom — teszi hozzá hirtelen —, még senkivel 
sem tárgyaltam...

»» mer- 8St£E

— Majd elintézi Walkó! Amióta kényszer
zubbonyt húztak ránk Trianonban, a román 
külügyminiszter pimaszkodása az első esel, 
hogy Európa fölfigyeli volna a hangunkra, ha 
hallja a hangunkat. Scitovszky Tibor kissé el
siette a Duea-iigyet, amikor formás nyilatko
zattal intézte cl a nemzetgyűlésen: ezt. a kvali- 
fikálbatatlan botrányt ki kellett volna mélyi- 
teni és odavinni, ahová való: a. 'nemzetközi 
fórumok és a világsajtó nyilvánossága elé. 
Sem Anglia, sem Franciaország közvéleménye 
nem lehet erkölcsi lég oly eltompult vagy el
fogult. hogy mélységes undort ne erezzen a mai 
Románia, .kormányzata iránt és ne erezzen 
emberi szolidaritást velünk, akiket ilyen amo- 
ralis bandának kiszolgáltattak. Sajnos, ez a. 
demonstráció elmaradt, egy kedvező alkalmai; 
újra elmulasztottunk. Scitovszky szabadságra, 
ment és Walkó kereskedelemügyi miniszter ve
zeti az ország külpolitikáját. Az ő agilitását, 
gyors elhatározó képességét, rátermettségét 
nelffz idők nehéz föladataira, már ismerjük. 
Nyugodtan alkatunk tovább. A külpolitikát; 
majd elintézi Walkó!

— 70 méteruiázsti rezet loptak a Kőbányai Lámpagyárból. 
A kőbányai lámpaárugyárban már rógidő óta tapasztal 
ják, hogy a raktárak és műhelyek anyagából rcngctcí! 
nyers réz tűnik cl. Mostanában Fejér József detektív- 
főfölügyolő csoportja kezdte figyelni a gyárat. Pszre .■et 
ték, hogy egy munkás átdob a kerítésen egy kis réz- 
korougot és azt a kerítés mögött a fia elviszi. Ezt a 
munkást, Tolnán Ferenc gépészt, figyelni kezdték és 
észrevették, hogy Tolnay esténként bemászik a niithe- 
lyekbo az ublakon, nagy csomag nyers rézzel ,iön vissza, 
a rezet eldugja az udvaron, óvatlan pillanntokb.'in át
dobja a kerítésen és onnan egyenesen orgazdához viszi. 
A nyomozás során megáilnpitotiák, hogy Tolnay V-ri'nt^ 
mintegy 70 métcrmdzsa nyers reze' vili cl a idők f<>- 
lyamdn Burgcr Ipndc köbdnyai <;<■ ka ■, askrrcskedőhö . 
.d tolvajt, valamint a orgnzdd' a rendőrséa lelartózl'ilda.

— Tüntetés a német egység mellett. Béesből 
telefonálja Heggel tudósítója: Vasárnap a, 
Kathausplntzon 15.991) ugynevczcF szudctal né 
met nagy gyászünncpélyl rendezel l annak 
emlékére, hogy öt év előtt a csehek löbb escli- 
német városban 59 emberi agyonlőnek. A tün
tetés méltóságteljesen folyt, le és a szónokok, 
az összes németek egyesítését köreicltvk. Ha
sonló tüntetések voltak 81. Föltenben. Linzben, 
Münchenben, Nürnbergben és más városokban.

ilzleíe május havában

0 t v o n <'• v n fíjnnállú .Sándor

_______________________________ •városi és kórházak szállítója
Sándor „Ideál" papiangyár, IV, Kammermayer Károly-utca 1, szám (Központi városháza)
Paplant vásárolni MHgji
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(A Hegyei tudósil-jjálól.) ■ A 1‘ulaliuus bűz ötödik eme
letén lakik Jászai Mari, Túlíró* nem jelzi, a csengő uciu, 
szól, kopogni kell. A li.clil; kopogót utáni óvatos ablak
nyitás. A rács mögül gyanakodva tekint ki eg.v lenyű
göző, szinte meghökkentő szempár: Ju.\:ni Unr- rtzzga 
pillantással lénileli a látogatót.

— Egyedül vagyok iiiouiijii már :t i,;gas 
előszobában.- —• Kgé zen egyedid <<:!,' Jj 
tendo ó ''. Senkiin sincs- ( ■■■• '<■-•'<.-• takarítónői 
■nem tartok. Biziiluiathui • cm az ciii'-ereK 
iránt.

Beljebb kerülök. \ fűk kon < . 1-es le,-ímenyek, egy 
szckrciij'ko ivüg<:.‘ :í’v liyo/ul t •<*n Jut ni .!• »i
iegiuiifv «>bö bűt# a i'r <. / a*.'Pó (»'•• nttii,.,t'
levő!, V;i>s niiuij'Ztcr ahu’’” fisával.

— Húrom érrel ezelőtt kaiilom ■ */ <7 
levelet — szólít! mrg a n.-’.'i?' ! i agika. ^Aüixpr 
éppen 50 e zJstjitk’.p volltiin a A •i»jz.,,1í Szí1:.ház 
tagja. Ötvenöt éve vagyok színésznő., l'.gy -'•í- 
csit csodálkozíftuj, hogy 3 évig váratnak a 
nagylelkű adomány kiutuia^uyal. E- kepzM.ic 
csak, a napokban itt-'y Icionai a iu'.eyonira a 
kulti'sz’i'ites-x'pj-ímii. I'.'zottv pont, itt* i .-ni ni v- 
mondani, kivel bc-zéiívűi. de nagy öröninud 
hallottam, hogy npl. ni a ..\iléz; 1 :dkpk‘. 
nem is 19 iioldnt. t’.iueni többet. ha jó! i’zieilem. 
15 holdat. Az! is in 'gnrindiak. Imi. <ic iríMoaoii 
nem tudtam li-zlán n>< gi‘i leni.

— És mos* elvonul ti mii vt s/.nő a vit-.-zi telekre gi: -laí-
kodnl? - Jr-ve.- n 111: muz-luE'.ot leli:

_  Hova gontb•! -'... HohjI <H illhaffyiam a 
sziltpadol!!... Xoűu. sol:d Olt >!•<•' .'doh, <■<■( 
akarók meghalni a azinnaaun.

És fölemelkedve, a k- rjait széttárva, mául n>.-;:n a 
gondolattól, félelmetes nagy ■' tbnn kolosszussá te -nyo- 
sodva isméi ellet

— Igen... a színpadon fogok meghalni!
Azután megpróbálom, hogy önmagáról beszéljen.

— Letartóztatták a székesfehérvári apósgyil
kos tiszthelyettes feleségét is. Székesfehérvárról 
jelenti A Reggel tudósítója, hogy Forenczi 
Sándor tisztholyetteg ügyében érdekes bonyo
dalom mutatkozik, A tiszthelyettes, amint isme
retes, saját magát jelenteit© föl, hogy segített 
anyósának és feleségének apósa, Pintér Károly 
elpusztításában. Fcrenczi felesége (lödöllönhyv- 
tózkodott, ahonnan most a rendőrség táv
iratára a csendőrök Budapesten át szombaton 
éjjel Székesfi’hérvúrru hozták. Anya és leánya, 
akiket létartóztáttak, tagadják, hogy a gyilkos
ságot elkövették volna. Azt állítják, hogy 
« tiszthelyettes szerelmi bosszúból jelentette 
föl inkább önmagát is, csakhogy őket is gyil
kosság gyanújába, keverje. Ezt valószínűvé 
teszi, hogy maga Ferenczi is hangoztatta, hogy 
felesége, válókor esetet 'Adott be ellene és ezért 
elkeseredésében határozta el a titok bevallá
sát. Ferenczi szerint patkányméreggcl ölték 
meg Pintér Károlyt, aki a lovasberényi teme
tőben nyugszik. Most exhumálni fogják Pin
tért, hogy megállapítsák, valóban patkány
méreg okozta-e lialálát,

— RabbiválaszÁás Óbudán. Az. óbudai iz.raeUta hitközség 
vasárnap tnrtott pap választó közgyűlésén főrabbijává dr. 
Ncumav.n József brassói főrabbit választotta,

— Bál helyett a Rókus-kórházba. Tánomuhitsúgra ké 
szült vasárnap este f'légcr Ilona liirnzönő, Ceglédi ut 16. 
szám alatti lakásán. Flégcr Tlona maga vasalta báli
ruháját és eközben a l.önnj/ii ruha tüzet fogott. A lán
gok oln súlyosan íisszeágetták a vigyázatlan leányt, 
Imnit sebeivel a nókiiS’kórházba kellett szállítani.

Tavasz divatcsodái beérkeztek
Scot Oxford, pouplin, trlkolin, dcjalenok 

különleges férfi-fehéresemnek re 
Selyem pcuplfn pyjamfik OSo\9Earl<fl 

Férfi kelengyék speciális kivitelben 
200 vág 130 cm széles batiszt 47 ezer korona 
500 vég lopodővászon........... 47 ezer korona

Fe érnemü- és pyjamakészltés hozott anyósból la 
Vlóftkra minták bérmentve Rendelések 24 óra alatt kószlltotnek

— Kit érdekelnek az én dolgaim?... Hát nin
csenek különb, nevezetesebb, hu talán szomo
rúbb dolgok is'... Hí van például ez a Bv- 
/ egl-a ,'i'c r. Mii akarnak szcgé’iiy Ősz kár lói! 
Megírtam agy vezetőembernek, akinek nevére 
sokan eskümitek abban, a táborban: Bereginek, 
csak egy . bűne" vau, az. hogy :ehetséijes s.zi- 

■ ítészlcgény. fis aztán... mit lett Beregi.’ .Imii 
j a. többiek. Semmire/ sem étibbel, rciiHii'i'd sx m 
j /.eresebbel.

A színi:: :ik j.i'.ékrcmljére, ujduuró v<)i.szili1-<ekrc
• tcrclö'lött :i l>Os; él-teíés.

A ..CSibi4,-t lét tani legutóbb a Magyar 
hzinházban -- mondta mosolyogva. • Hogy 
milyen drága az u kis Bajor Gizi.'... ./ könny 
/iidíott !:i a szcineniből, annyit mmeícni a ki-.- 

I lányos mókáin. Hátha még megtalálja az iga?! 
’ >zi repkörór! Nagyszerű leány! Hűlöm•-n ez 
i egc-.'z döiidúsiól cl voltam rugaülatva. Hogy 
j m-m'i tehetséges szinészünk van, hála Klen- 
’ uck!... Sokat, nagyon sokat szeretnék síin- 
[ házba „iáipí, de egyedid vagyok, nem jutok úgy 

hozzá, (.■■o/i a törl'-nclmi, drámákat hagynák 
már abba!... Shakespeare óta nem irtuk igazi 
tragédiát. Mit akarunk, Shakespeare alán! Azt 

'hiszik, a történelmi hűség fontos... ó sincs 
róla. Az Író a iOidos!

• Közben cg.v derűs históiiül uioud el:
j — Vau itt egy író... Kiskaliberű ember...
i Sokszor jön hozzám a e; abjaival. .Műidig azt 

jiicmljii ke.'ort'g'g-: „Mmidi a Molnár i-e>-<iic 
mi-.ití. nem tudok szóhoz jutni.'’ Azt szeretm-m 
■, ,íi•>.<<.i•.ií i. i.;i; . \i, é.- ha Zdolimr l■'^•rem• u *m 
i'Iilc, azl hiszi, szóim:; jiiiiia.’.’ bálja, i<:y va
gyunk <•■ szíi! ‘.‘zel(<•! Sok olyan sziné- zmik 
van.-aki egyre azt g;*.idolja, hogy ettől vagy 
ainalíól nem tud éi-' á o . .•.'ilni. Dehogy.’ .1 
maya kis icholséyc miatt, nem tud <' ■■■<' ye- 
sül;/i, ez az ifjazsáa. Az igazi tehetséget ír ni 
kellett félteni sóba senkitől... (ni. j.)

Csortos betegsége és a Magyar Sz.inház. pénz.tára. 
il.ecél a szerkesztőhöz.) Melyen tisztelt Szcrkr:ztö Ur. 
hétfőn, e hó 2-án, a ,,Csibi" kitűnő szereplőiről olvas 
ván .4 Reggelben, este. 1't-Skor elmentem a Magyar 
Ijzinház.ba, ahol két Jegyet váltottam 225.000 koronáért. 
Nyolc óra előtt megjeleni a függöny előtt, a kedves 
Z. Molniir és bejelented te. hogy Csorlax Gyula iietogságc 
miaU egy fiatal sr/aé..- .i'ilsy.a a fmierepel. Az. egész 
földszint lázongott persze és méltán, mert a színház 
Csortos torokgyvllodfisát már a délutáni árakban tudta. 
<‘s így kötelessége lelt volna ezt- a hírt, a pénztár fölé 
kiíratni, nehogy a publikumot, amely Cscrlos kedvéért 
jön a .színházba, ilyen kellemetlen meglepetés, érje. Az 
Utiio azonban az úri és üzleti tisztességnek az abc-jél is 
elmulasztotta és még */s8 után is kiadott 20—25 jegyet, 
egyszerűen balek fog ásnak vagyok bátor minősíteni. Az 
ilyen igazgatóság nem szerez barátokat a színházainak, 
amint ez a minősíthet el len eljárás hangos botrányt is 
provokált a kassza előtt és szerencséje, volt az igazgató
ságnak, hogy csupán az ártatlan pénztároskisassz>:iyt 
találta ott a pénzét visszakövetelő közönség. Nagyon ké
rem az incidens megírását, már azért is, mert a sajtó, 
a. Világ kivételével agyonhallgatta. Talán tanul belőle 
az Unió. Ráférne! Tisztelő híve: (fim, aláírás.)

Sorozatos csalás miatt letartóztatott tisztviselő. A 
lókapitányságra egy idő óta több följelentés érkezett 
Stcrn Endre, hivatalnok ellem aki több ismorősétól. kü
lönböző üzleti ürügyek óimén, milliókat vett föl és 
azután a pénzzel nem számlot cl. A lmielo.nfett károk 
összego meghaladja az .50 millió koronát. Legutoljára 
ffollén Lajostól képet, vásárolt U/s millióért. Sióm a 
festményt rögtön továbbadta a vételárnál olcsóbb áron 
és a pénzzel nem számolt el. Letartóztatták.

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

— Prágai Nemzetközi Vásár 1925 március hó 23—29-ig. 
A vásár látogatók március hó 12 ótól április hó 8-áig vízum 
nélkül és 3.3% vasutdijkedve,/.mennyel utazhatnak. Vásár
igazolványok és fölvilágositás Tanzer Miksánál. Hndapcíl, 
VII. Akácfa-utca 50. Telefon: József 106-31.

Kezdete este érakor

világhírű társulata

ma, hétfőn 
kezdi meg vendégszereplését a 

Király Színházban

— Hajdu Marcel válasza Ugrón Gábornak. 
Ugrón Gábor uz „Esti Kurír'4 vusúrnapi szá
múban Vázsonyi Vilmoshoz adresszúlva, egy 
bét mulvu szükségesnek látja annak kijelenté
sét, hogy a József városi Kör-beli beszédének a 
vörös hlntáslegényekre vonatkozó passzusát 
nem a szociáldemokratákra, hanem o kommu- 
lustákra értette. Kijelenti egyúttal, hogy már 
ott a helyszinen, amikor Vózsonyi egyik jeJen
le, u uárt!ii\e kijelentését félremagyarázta, ezt 
nyomban és azonnal megcáfolta, mert senki 
jobban y műnk ősembert nem becsüli, mint ő. 
Miután p. \ ázsonyi „egyik jelenlevő púrl- 
hi'ére" való hivatkozás az én személyemre cc- 

i ioz és midán nem engedhetem meg, hogy 
j l inon ('óbor egy hét niulra egée.in -más vi)á- 
j .diósba helye'..-/ a József városi Körben történ- 
' tekéi, a söyetkczőket kell n-cgállaijjtunom:

L gron dábor u Józ-ud’várm-d Körben azzal 
I !<czdte i’ül-zól-.dú-úl. búgj ucki kél kérdésre 
I i.eli vúiaszoluiit: miéri nem megy a d niolirda 
} pórlld és mi'.:l mm o.egii sem az egyik, s. m 
I íz más’/: s.élsösc-igcif Ott. nyumbt'ii válaszolt i-> 
; a nuiga ú'lal i'öl idoif, kérdésekre é*- kifejtene. 

iiGgy a. szoyiá.h'emokruta párt nem ál! nemzeti 
i'l'iju’i é •> aene-aT ■■ ■ *'■ alapon való s/.éj 
el; líickky! agyőit uein megy, mert nem engedi 
i'o' ■■ H<áj:i.| sem a fehér, sem a vörös ingbe bnj- 
Idott hintáslcgéngek által befolyásolíatui. 
Erre íörtéiil az én hangos közbevetésem: „Nem 

l rch'i a magyar munkásról így nyilatkozni!" 
Iga/, hogy l'groji Gábor erre kijelentette, hogy 
senki jobban a munkásembert nem becsüli, 
uiiiii ő, meri hát ó i> miinkésembcr, stb„ azou- 

- kan iijból han'/uztatfa, hogy a szociáldemo- 
í kivi, párt nem áll nemzeti alapon, ö pedig 
! csak m. gj.ir politikát i-nt t’s ha egyedül ma- 
; rád is, akkor sem megy \eliik. Ha ezek után 
; I grun Gábor kijelenti, hogy a vörös hintás- 
5 legények a' dí m n a magyarországi szociál- 
i (iriiK.kralé pái’tol. . hanem, a.mint a „gyöngé/b- 
| i:. ';4’ kedv, ’rl megjegyzi: a kommunizmust ér- 
, ictfe, úgy eiie az \.íl,.szom. hogy nagyon so- 
I kan vo.'b'k <)>/ a József városi Körben, ak>k a 

dibngéblcldicz icrriozlak. mert azután is, hogy 
barátaiea! cfiyiili oly föltűnően gyorsan távo- 
-.öli a frl-ér asddiól. csoportokban tárgyal
tál,-. hogy miként ragadt athatta el magát 
Ugra t Gábor ilyen kijelentésekre, a szociál
demokrata párttal szemben. Dr Hajdu Marcel.

Kokafnbörze egy bécsi zugkávéházban. Réc-tből. 
jcicuti A Reggel lud< silója: A rendőrség már régebben 
kinyomozta, hogy a rviedeni Ereihaus-kávéhfiz reuics 
.gyülekezési helye azoknak, akik kokain, és morfium 
csentpcszclh i foglalkoznak. Unnék a kis zugkávóháznuk 
két, kijárója vau, úgy, hogy a csempészek könnyön meg 
ugorhatnak az egyik ajíóu, ha a rendőrség a másikon 
behatol a helyiségbe. A kávébáz reggeli 1 óráig van 
nyílva és mindennapi hajh-kot nyújt azoknak a kokaiais 
Iáknál. <-s moríiniyáknak. akiknek lakásuk nincs. Ezek 
itt töltik az éjszakát és lia a helyiség bezárásakor ki 
szorulnak az utcára, a kávéház környékén maradnak ós 
itt várják be a reggeli 6 órát, amikor a kávéházat új
ból megnyitják. Tavaly novemberben a rendőrség razziát 
tartott a kávéházban és többeket letartóztatott. A letar
tóztatottakat tegnap vonta felelősségre a bíróság. íté
lethirdetés közben a hallgatóság soraiban valaki lár
mázni kezdett. Letartóztatták és araikor kihallgatás vé
geit elővezették, hirtelen több kokainpiluláf nyeU le, 
amitől őrjöngni kezdeti. Amikor mngáhoztért, személyére 
nézve megtagadott minden fölvilágositást. Mcgállapitat- 
ták róla, hogy Krccnickfinak hívják és maga is hírhedt 
kokaincsempész. Tizuapi elzárásra ítélték és kokain- 
csempészés miatt átszállitották a kerületi fogházba.

— Jerífza 11139 íg elszerződött a newyorki 
Mctropolitaii-operAhoz. Becsből jelenti zt Reg
gel budős,\\.óju'. Egy nowyorki távirat, szerűd. 
Jeritza Mária szerződését, amely az idén lejárt, 
a, legfényesebb föltételek mellett további öt 
érvre, meghosszabbította a newyorki Metropoli- 
tan-opera. Jeritza idei vendégsaerepléfiét a 
bécsi Operánál ismét megtartja.



1925 március 9. aReccel 9
— Pesti tavasz 1925«ben. Tavaszodik és kere

sem a ligetet. Van erdő, amelyet nem látni a 
fáktól, és vannak fák, amelyeket nem látni a 
ligettől. En keresem a fákat s nem látom a 
házaktól, villák, bódék, fatelepek, cementtel és 
téglával megrakott telkek, istállók, kocsiszínek. 
Ez a liget? Tovább megyek és az ügető ver
senytérhez érek. Már ügetnek, egész bizonyos 
hát, hogy itt a tavasz. Mert tavasszal az embe
rek levetik a trikót és a hajtők magukra öltik 
a zsokédreszt. ülés, elhízott emberek könnyű, 
filigrán kétkerekű kocsiban ülnek. Mennyivel 
nehezebb lehetne a kocsi, ha a hajtők könnyeb
bek lennének. Sokáig nem tudtam, hogy az 
ügetéshez miért kell ilyen könnyű kocsi. Most 
mér tudom. Meri borzasztó lenne a szPhAny ló
nak. ha a kocsi is nehéz lenné. A kocsik vad 
iramban röpülnek a pályán és az emberi suka- 
dalom éktelenül kiabál. Tehát mégis vannak 
akik nyertek. Mioodsi öröm, amiért eltalált’d<, 
hogy melyik a legjobb lo! Petiin műiden >/:•- 
leim-.éjiik az. hogy véletlenül ró i:i bűz lak a lóra, 
amelyet a zsokéja erősen meelogudott. A közeli 
Hermina-kertből egy igen szomorít dal fn. ű'í- 
diái hallatszanak. Sváb rezesbanda iii.ija a nó
tát és annyira nyújtja a Imijgokuű hogy a 
hallgatóból előbb elfogy a tündém, mint a 
svábból a lélegzet. Nem lehet bevárni egy-egy 
hangnak a végét s az ember most látja, hogy 
a jó zenéhez okvetlenül rossz tüdő kell. De 
metéltem a banda szomorúságát: tavaszodik 
és a kert néptelen. Itt sincs hát még tavasz. To
vább megyek. Még mindig a ligetet, a rirnyező 
fákat keresem. Kevolverdurranást hallok: ön
gyilkos lett valaki. Tehát mégis ’ava •zodib! 
Igen, ilyen hantosán rügyeznek a fák tavaszai 
a pesti ligetben.

— Piroskáék uj tanúit ma hallgatják ki 
a szolnoki törvényszéken. Szegedről jelenti

Reggel tudósítója: Szolnokon ma kezdik 
meg a, csongrádi bombapör vj tanúinak ki- 
hallgatását. A csongrádi bünpör iratai a szol
noki fölmentő Ítélet után a táblához kerültek, 
amely elrendelte, hogy a szolnoki törvényszék 
a bizonyítás kiegészítéseiképc<n hallgassa ki 
védelemnek azokat a tanúit, akiket a tárgya
lás során nem hallgatott ki. A szolnoki tör
vényszék ina kezdi meg ennek a 15 tanúnak 
kihallgatását. Ezek között a tanuk között két 
ténylanu isian, akik saját szemükkel látták, 
hogy </ vádlottakat a nyomozást végző rend- 
őrök tctileg bántalmazták. Szegedről ,szécsényi 
István ügyvéd Piroska, B öl önt és Sági vádlót- 
lak kíséretében Szolnokra utazott.

— Életveszélyesen megsebesült egy futbal
lista. Vasárnap délelőtt az Üllői-uti pályán 
Horváth dános éves magántisztviselő játék 
közben fejelni akart. Peje összeütközött p.gy 
•másik játékos főiével, de olyan erősen, hogy 
Horváth koponya törést és agyrázkódást szenve
dett. Életveszélyes sériH-ósokkel a Szent Tstván- 
Itórházba szá 11 i tót t á k.

- Vakmerő rablótámadás a lépcső házban. 
Vasárnap este Strasser Amália hivatalnoknő 
hazatért Zsigmoud-utca 24. szám alatti laká
sára. A rosszul világított lépcsőházban egy 
toprongyos (dák támadta meg, kitépte kezéből 
a rctikiilt és elszaladt. Strasser Amália a leg- 
köz lobbi rciidőrő'szem.hez fordult, akinek egy 
asszony közben azt, jelentette, hogy barna bőr- 
rctikiilt tatáit. A retikűl Strasser Amáliáé volt, 
de 600.000 korona hiányzott belőle, a rabló csak 
a kulcsokat hagyta benne. A rendőrség mog- 
iliditottn n nyomozási.

—- Kettős gázmérgezés. Vasárnap reggel a Mátyás utca 
x. számú házban lldcz Tcrdz ?!> éves és Rd^-. Krisztina 
‘42 éves leányokat lakásukon eszméletlenül találták. A 
kivonult mentők gdzmdryczdst. állapítottak meg és a két 
leányt a l.tókm kórházba szállították. A rendőrség még 
nem tudta az eszméletlen leányokat kihallgatni és igy 
"■/ sem tudják, hogy baleset vagy öngyilkosság törtánt-e.

— Wolffék elveszítik a győri mandátumot. 
llegyeshalmy Lajos halálával megüresedett 
Győr város első kerületének mandátuma. 
Wolffék jól tudják, hogy az uj választáson nem 
számíthatnak győzelemre, mert hiszen Hcgyes- 
halmyt legutóbb is csak 38 szavazattal válasz
tották meg Németh Károly liberális jelölttel 
szemben. Politikai körökben bizonyosra veszik, 
hogy a győri kerület liberális jelöltet fog a 
parlamentbe küldeni. A Kossuth-párt intéző
bizottsága, A Reggel értesülése szerint, már ál
lást is foglalt a. jelölés ügyében, amennyiben 
Batthyány Tivadar gróf jelölését határozta cl. 
A végleges döntés természetesen a demokra
tikus biok kezében van. Értesülésünk szerint a 
loeitimisták is állítanak jelöltet, valószínűen 
Milolay István dr. személyében.
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SCHILUNOER BÉLA MffilBBi*"

Vass József: „Szívesebben látok deficites 
állami költségvetést, mint elpusztult magángazdaságot* 
A népjóléti miniszter adómentességet ígér az ug házaknak — Hálára 

és csöndességre inti a zsidókat és szocialistákat
(A Reggel tudósítójától.) nomounay Tivadar 

nemzetgyűlési képviselő vasárnap délután be
számolót.. tartott az Aréna-uti Népszállóban. Az 
öt, esztendő előtt vállalt programjának betar
tásáról beszélt, amire közbekiáltottak: Nem 
tartotta meg! Amikor Homonnay a szociális 
problémák megoldásáról beszélt, p/7.7 kisebb 
csoport Hdller Istvánt kezdte éltetni. Ho- 
mounay után Ernszt Sándor lépett az emel
vényre:

■ Bi'oi.iyo;- elemek — kezdte beszédét — i.,iaét forra- 
ckarmik csinálni az országban. lehat!"

Ki;:b,il!;(k jobbról is, balról is.) Van bátorság mik meg 
felidézni, akarják-e a forradalmat! (Egy hang közbeszól: 
...Vem erről van szó!") De igenis, erről — folytatta 
Erns/.í még nagyobb hévvel. Olyan kezekbe kell letenni 
a ke-,’s hatalmat, amely biztosítani Hídja az országban 
a békéi és nyugalmat.

A következő szónok
Huszár Károly,

akit éljenzéssel fogadtak:
— Szerelném. ha volna itt szociáldemokrata munkás is

— mondotta. (Közből? iái Iá sok: , Vagyunk itt egynéhá
nyon!") Szeretném sz.nmbemondani, hogy a keres'tény 
munkásság szerepe az volt, ami a faltörő kosé. Aztán 
mindent Ígértek nekik és végül jött a gersli és a tök. 
zf helyzet rosszabb a kút gátnál. Iloiifalanok vagyunk, 
bizonytalan az exisztenciánk. Mindennek alapoka az igaz- 
sdgtahi > béke, a nagyántánt ostobasága és a kisántánt 
arcátlansága, amely senkit élni, nem hogy.

Kell jönni egy változásnak, mert ez fgv nem mehet 
tovább.

Ehhez azonban összefogás, kitartás kell. Azt az embert, 
akit az Isten az ország kocsija mellé rendelt, az utszélc- 
kvn föl-fölugráló ostoba legények akadályozni próbálják 
hivatásának teljesítésében. Huszár végül hosszasan pole
mizált a zajos közbeszólókkal.

Vass József
népjóléti miniszter szólott ezután. A bajokat
— úgymond —, amelyek beunniiket minden 
oldalról szorítanak, két pontba lehet, összefog
lalni. Első a gazdasági szempont. Nekem, mint 
miniszternek, a. 'külpolitikai kérdésekről óvato
san kell nyilatkoznom. Nincs senki, aki bele
nyugodna a. helyzetbe, amelyben, ma vagyunk. 
Mg kell a>zouban önöknek érten.iök a kormány 
tartózkodó, mérsékelt, álláspontját, amelyet a 
külpolitikai téren elfoglal.

4 f^negyerekeskedés határozottan vissza
taszító,

különösen akkor, ha nincs a. hátiam mögött, 
kellő hatalom. Nincsen elég tőkénk, amely a 
gazdasági élet vérkeringését meg tudná indí
tani. A kormány gondoskodásának legfőbb 
tárgya, hogy megtalálja, a szükséges hitelforrá
sokat. Nagy bajnak látom, hogy amikor az 
állam rendbeszedi a maga költségvetését, 
ugyanakkor a magángazdaság tönkremegy.

Én szívesebben latok deficites állami költ
vet ást, mint, elpusztult magángazdaságot.

A kormánynak vannak tervei a hitelkrizis 
megoldására. Az állami építkezésekre júniustól 
kezdve nagyobb hitelek állanak rendelkezésre. 
Én még meg sem fogtam, a. pénz fülét, az épít
kezéseket máris megkezdtem. Régen nem volt 
olyan pénzügyminisztere az országnak, mint, a 
jelenlegi. Még nem fejeztem be vele a tárgyalá
sokat, máris szinte helybenhagyottnak kell 
azokat tekintenem.

Az uj házakra a békebeli adómentességet, 
továbbá az uj lakások teljes függetlenité- 
tését máris befejezettnek lehet tekinteni.

Végül a. kincstári haszonrészesedésnek pro
gresszív alapra való helyezése vagy teljes el
törlése szintén folyamatban van. A munka
hiány problémájának megoldásán is dolgo
zunk. Megmondtam a kormányban is, hogy

a dolgokkal nem mindenben vagyok meg
elégedve.

Azonban figyelembe kell venni, hogy a megol
dás elé az akadályok egész begyláncolata tor
lódik. Elérkeztünk odáig, ' hogy nem értünk 
többé egyet azokkal, akikkel 1920-ban egy pro
gram, egy célkitűzés alapján szövetkeztünk. 
Azóta megnövekedtek azok is, akik sohasem 
akartak velünk egyetérteni. Értsék meg a jobb
oldalról ezen figyelmeztető szavaimat.

részletfizetésre
Ír, adunk készpánzárban Uvaa-i porcallAn* aománc, 

edényeket, alpakka-, acél-, nluminiumovöoszközökof.
Háztartási, vas- és bádogárukat, kefo- és kosárárnknt, 

konyhabútorokat, toknőt. standért, létrát és 
az összes háztartási faárukat. 

Csiky Lajos 
konyhafBlszerelésI ssakOalat 

Budapest VIII. Rákóczi tér 6. Telefon József 114—11 Mldőtt bárból vásárol, győződjön meg áraink olcsóságáról! 

A hordó tetejéről való piszkolódássa! nem 
szolgálják a haza ügyét.

A másik intelme!*' balfelé szól. Nem bánom, ha 
az újságok meg is írják ezt. Ez a kormány 1921 
óta óriási politikai áldozatot hozott a konszoli
dáció és belső béke érdekében. Es azt eredmé
nyezte, hogy a szociáldemokrata frakció 25 
taggal vonult be a parlamentbe. A zsidók pe
dig félelem veikül járho'i ak az utcákon. En
nek az ái’ii a kérésziény tömegek előtt a kor
mány népr zyiii-égének óriási százaléka volt. 
Én is ugu álltam hosszú ideig a keresztény tö
megek, elöli, m'i(' áruló. Érlse meg ezt a szo
ciáldemokrata párt, és értse meg a zsidóság, 
annely m'n Jjc-bban agresszívvé kezd válni, 
Érí.-e meg, hogy ezért

hálával és rsöndességgei tartozik.

— Újabb tarifaemelés az Államvasutaknál. 
A szunálás vasfogát, mint ismeretes, az Állam- 
va.sufak sem kerülhették ki. Az újjáépítő akció 
leépítette a tisztviselői státust, aranyalapra 
helyezte a költségvetést és önálló kereskedelmi 
vállalattá alakította át az egész intézményt. Az 
Államvasutak kereskedelmi üzemmé való át
alakítása már megtörtént a hivatalos lapban 
— de a valóságban még nem. A Reggel infor
mációja szerint e héten kezdődnek meg a.z 
erre vonatkozó munkálatok az Államvasutak 
iga zga t óságán á 1. A bekövetkező vál tozások 
első eredménye, a.mi -a közönséget leginkább 
érdekli, az újabb tarifaemelés. A díjszabási 
osztály már lázasan dolgozik az, uj tarifaeme
lés előkészítésén. Az eddigi diszpozíciók sze
rint az uj tarifát, április 1-én léptetik életbe. 
Amint értesülünk, az uj tarifa főképen a sze
mély szállitást drágítja meg; átlag 25%-kal lesz 
drágább az utazás, az áruszállítási díjszabás 
tételeinél gzonban alig lesz változás. A for
galmi újítások során egyébként több vonal 
megszüntetését tervezik a mellékágazatokban, 
A fővonalaikon egyelőre a forgalom korlátozá
sára nem gondolnak.

Betörtek eg.v febérnemürakíárba. Vasárnap reggel 
észrevették, hogy a Nyár-utca 25. számú házban Fricd- 
inuwn Gé-.n (ehéroemükereskedő raktárába betörtek és 
onnan 150 millió korona értékű fehérneműt elloptak. A, 
tettes a pinceablakon levő dróthálót, lefeszítette és igy 
jutott be s raktárba. A detektívek niejjáláUdk ezen a 
dróthdlón a betörő ruh'ijónak, ottmaradt foszlányait. A 
rendőrség a nyomozást megindította.
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„Ki keli söprüzni azokat, akik Budapestet 

keresztény jelszavakkal ide juttatták 1“
Batthyány Tivadar, Reapert Rexstf, Nagy Vince, BalSa Aladár, Busa Barna, Vámbéry 

Rusztem beszédei a Kossuth-párt vasárnapi nagygyűlésén

(A Reggel tudósítójától.) A fővárosi válasz
tások előkészítésére a Kossuth-párt vasárnap 
délelőtt nagygyűlést tartott a Lloyd-palota 
dísztermében. A terem zsúfolásig megtelt ér
deklődőkkel, amikor Bállá Aladár megnyitotta 
a gyűlést.

— Az egykor uinerikni méretekkel fejlődő Budapest
— mondotta — öt év óta mindinkább visszafejlődik,

A magyar nemzet örök szégyenére bevonulhatott a 
városházára a Wolff-Petrovácz társaság,

amely a legújabb időkig a Bethlcn-kormány dédelgetett 
kedvence volt. Világhírre tett szert a ml Budapestünk: 
a világ legdrágább városa lett, amelyet még hozzá 
komisszdriussal kormányoznak. Eljön a nap, amikor Buda
pest népe szántónkért sdfárkodásukat, Ítélkezni fog 

a városház! reakció ötéves rémuralma fölött
és oz a nagy leszámolás a közéheti tisztaság, a közszabad
ságok és nemzeti ideálok jegyében fog megtörténni.

Bállá után Púpért Rezső
beszélt:

— Az a munka, amely öt esztendő óla iít folyik, csak 
segitségiilsietés ellenségeinknek: mi magunk marcangol
juk szét önmagunkat. Elhitették, hogy ennek a nemzet
nek sorstragédiáját egy osztály, egy felekével okozta.

Milliókat uszítottak gyönge százezrek ellen, hogy a 
kurzuspolitika ennek a nemzetnek uyakábu ülhessen.

De ma már ébred az igazi nemzeti érzés, az igazi nem 
zeti öntudat, amelynek meg van az ereje, hogy legyőzze 
e. sötét hatalmakat. Szélsőségeseknek neveznek bennün
ket, nekünk semmit sem szabad. d- mindent szabad- a 
Dénes Istvánoknak, akik otthagytak a küzdő ellenzéket 
és a kormány kedvencei lettek. Pedig mi egyébben szélső 
Bégek nem vagyunk, mint a józanságban és mérsékletben.

Ha ni! a fővárost, demokratizálni tudjuk, akkor óriási 
lépést tettünk az országos demokrácia kivívása terén.

Ezután Batthyány livadar
emelkedett szólásra.

— Külföldi vendégem volt a napokban — mondotta — 
és llipka programját látta az asztalomon. A Ripka után 
fölszólaltok között egy csomó kormányfőtanácsos neve 
volt. Kérdezte angol vendégem:

ki az, ml az a kormányfőtanácsost
Igyekeztem megmagyarázni nem nagyon sikerült (De
rültség) — és ekkor kérdezte, hogy én kormányfőtanácsos 
vagyok-cl Azt feleltem: etpagc satanas! (Viharos derült
ség.) Amikor pedig elmondtam, hogy Ripka keresztény 
nemzeti politikát kivan a fővárosban, ungol vendégem az
zal fordult hozzám: miért oly piszkosak Budapest utcái, 
amilyeneket az egész világon egy fővárosban sem látott. 
Igen, itt az utcasöpréstől kezdve a villamosforgalmon ke. 
resztül a házépítésig olyan mulasztásokat követtek cl, 
hogy más nem használ, mint

seprűt venni a kézbe és kiseprüznl azokat, akik Buda
pesté* keresztény jelszavakkal ide juttatták.

Én jó keresztény, vallásos ember vagyok, <lc tiltakozom 
az ellen, hogy ezek az urak uzurpálják a kereszténységet. 
A kereszténység a főváros vezetésében nem lőhet egyéb, 
mint a tisztesség uralma és a panamák üldözése.

A nagygyűlés közönsége percekig tapsolt 
Batthyány beszéde után. A következő szónok

Nagy Vince 
volt.

— Ha a fővárosi törvényhozásba a demokratikus elemek 
fognak többségben bekerülni, akkor e:. példaadds lesz
ennek a lomha nemzetgyűlésnek is. Nézzük a hasonló 
sorsban szenvedő Németországot, amelyet a háború óta 
egy szijgyártólegéuyből lett államféríl vezetett, olt Bauer

i X. Prágai

Nemzetközi VásárI

,««r«««BB»aaB«B«Ba»»B«aBO«BcsaBBencaaoaBB«nuaaaa.

b %
■ 
M 
*9 
n 
a 
n 
I

■
H 
» 
n■
■
A□I
■ 
M 
a 
n 
■ 
■ 
n 
y 
a 
H 
FI

1925 március 22—2£Mg
*

A csehszlovák kormány lOnüaiúsága alatt 
Beutazás vízum nőikül 

Jelentékeny utazási kedvezmények
★

Fölvilágositást ad:
Hivatalos képviselet Magyarország részére:

TANZER MIKSA
Budapest. VII. kér., Aktcla-utca SO. szám 

Telefon: József 106-31

I I 
3pA

3

^■■■■■■■■■■■RaBaBBaaaaBaBaaBaBBBaBBaaaBBVaKaasla4' 

Ottó, a megtévedt volt kancellár horddrcngcdélyl váltóit. 
Ha nálunk az Ingyenrészvények elfogadói ezt tennék, 
akkor

minden utcasarok tele volna kurzuspolltlkusokból lett 
hordárokkal.

Én arra kérem erről a helyről a velünk szövetséges de
mokrata és szocialista pártokat, hogy ne keressenek uj 
s.övctséges'dcct. Hagyjunk föl a liberális l.-ülőnil mények 
hozzánk cséibitgatásáral és

ne Igyekezzünk Ugronékat, Helnrichékct a ml listáin
kon biztonságba helyezni.

A következő szónok,
Búza Barna

azzal kezdi beszédét, hogy ebben az országban 
még a cukor is keserű.

■— Nálunk ■ • folj tatja - egy kockacukorban meg lehel 
ismerni a főváros és az ország helyzetet. Az a cukor, 
amely Becsben JO.OW, itt. D .000 koronába kerül. Nincs még 
egy nemzet a világon, amely eltűrné, hogy így foszto
gassák! Eddig mindig Wolff Hallcr-pártról beszéllek, 
most

mintha kezdenék elhagyni a Haller nevét.
A Haller—Wolff-félo kereszténység és a miénk között az 

a különbség, hogy ml nem csinálunk és nem tűrünk pana
mákat. Mi is voltunk kormányon, a ml számunkra is 
megnyílt a panamák, lej jel-mézzel folyót Kánaánja, de ml 
sohasem léptük dl ennek kapuját. Én öl éven keresztül 
hazaáruló voltam és Haller volt a fajmagyar. Mindenki 
magyar, aki magyarnak érzi magát, de mégis csak furcsa, 
hogy
előáll Wolff, Peírovácz. Haller, Frfedrlch, Lehncr, ('Iáin 
és verik a mellüket, hogy ők az igazi magyarok, de 
Balta, Batthyány, Búza, Nagy, azok nem magyarok.

Wolffék, Hipkáék, Heinrichék egyek és lesi vérei. Bethlen 
Istvánban. Ezek csak a nyílt színen gyilkolják egymást, 
de az a titkos jelszavuk, hogy

gyilkosság után a dús lakománál találkozunk.
A közön&ág ezután Vámbéry Rusztcmet kí

vánta hallani.
— Budapest közlekedése -■ mondotta Vdmbéry — ér- 

cl meszesedén ben szenved. A barna villamoskocsikat dtfes. 
lettéit sárgára, a pesti villamosok irlgylik a külföldi köz
lekedést. Wolffék irányzatúnak az felélt volna meg leg
jobban. hogy a villamos visszafelé menjen, de ők ezt még
sem merték megvalósítani, megcsinálták hát az egyhely
ben álló villamos mintaszerű intézményét. Hu pedig jár
nak néha, akkor félóránként csoportosan jönnek, mintha 
Budapest közbiztonsága oly rossz volna, hogy még

a villamosok sem mernek egyedül Járni. (Nagy derült
ség)

— Ki szélesedett, a német vasutassztrájk. Ber
linből távirat ózzák A Rcggcl-wc\v. A helyzet, 
az éj folyutfnán kiélesedett. i\ vaautasszukszer- 
vezetak és az igazgatóság közötti tárgyalások 
eredmény jelenül végződlek. IJgy Berlinben, 
mint Szászországbait és Közrpiiémctországban 
kiszélesedett a sztrájkmozgalom. Az áruszállí
tás nagyon .sokul szenved ti sztrájk miatt.

— Mótoresónakjárat Újpest és a Római-fürdő között. 
A Római fürdő csónaksport lendületével kapcsolatban 
tavasztól kezdve állandó ínótorcsómtlcjárafokat létesítőnek 
Újpest és u Római-fürdő között. Az első motorcsónak 
már május elsején forgalomba lép s a közlekedést a két. 
part között a kora reggeli éráktól éjfélig fogja lebonyo
lítani.

még mindig látta a

CIMÜ REVÜT h FŐVÁROS! OPE^ETffSZIiMHÁZPAM?

— A Magyarországi Újságírók Egyesülete 
ma, hétfőn délután ’A4 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart, amelynek napirendjén bizonyos 
ujsdgiróellcnes bírósági tendenciák szerepel
nek. Az Újságírók Egyesülete nem a közelmúlt 
sajtópörök elsőfokú Ítéleteivel óhajt, foglal
kozni, csupán konkrét, panaszok alapján, azok
kal a formahibákkal, amelyek ellentétben a 
Bt-k. szellemével és rendelkezéseivel, a sajtó- 
pörök tárgyalásainál uj, a sajtóra és az újság
íróra egyaránt sérelmes rendszert látszanak 
meghonosítani. E legújabb gyakorlatra jel
lemző, hogy csak a közelmúlt hónapokban a 
törvényszék két tanácsa összesen fi esztendő és 
191 millió büntetést rótt ki a sajtópörök újság, 
iró vádlottéira...

— Lelki kapocs, mint kártérítési Indok. Egy Ismert 
budapesti filmszinésznö pöiébcn érdekes Ítéletet hozott n 
napokban dr. Jeninek Ede járásbiró. A szép star kereset- 
lovele semmiben sem különbözik a sokezer más körösei
től. Egy bon valorizált ellenértékét kövotelto. A hont 
1923. január havában egy gyárostól kapta a fihnmüvésznő. 
A tárgyaláson a gyáros képviselője. Szökő Sándor dr". 
ügyvéd elismerte, hogy a gyáros a művésznőnek át
adta a bont, de ezt azért (ette, mert éveken át benső 
barátság állt fönn közöttük és miután barátságuk meg
szűntével nagyobb összegekkel támogatta a volt barát
nőt. a hónt kiegyenlítette. Különben Is . érvplt nz ügy. 
véd — a bíróság a követeléshez nem adhat jogsegélyt; 
turpis vausa osolo forog fönn. A művésznő képviselőin 
azonban ragaszkodott a kövotcléshez, mert a bont vég
kielégítésül kapta annak fejében, hogy lemond a film
művészi pályáról. A járásbíróság ezek után megítélte a 
művésznő követelését azzal nz indokolással, hogy az al- 
pöröst lelki kapcsol, fűzték a fölpöröshéz, amelyek arra 
kötelezték, saját bevallása szerint, hogy volt barátnőjét, 
olválásuk után is, támogassa, « ilyen barátság pedig 
túlmegy azon a viszonyon, amely nem igényelhet ethitzai 
kötelezettségeket. A gyáros most föllobbezésben tiltako
zik az itclet ellen, mórt szeriuto ez, az Ítélet a házasság 
intézményét alapjaiban hintád ja meg azzal, hogy elismer! 
<t volt barátnő kártérítés iránt! jogát. Az -ügyvédek kö
rében Jelűnek biró Ítélete föltiinést keltett és most ér- 
dcklőd'-ssol várják a fellebbezési bíróság döntését.

— Minden Parisba érkező idegen ezután adót
fizet. Parisból távirat ózza A Reggel munka
társa: A francia nemzetgyűlés e héten szavazta 
meg azt a törvényt, amely kimondja, hogy a. 
Párisba érkező és olt időző idegen, nemzetisé
gére való tekintet nélkül, 200 frank tartózko
dási engedélyt kénytelen ezután fizetni. Ez a 
törvény több országban máris általános föl
zúdulást váltott ki. Legolső sorban az angol 
közvélemény elégedetlenkedik persze, hiszen az. 
angolok megszokták, hogy úgy járjanak át az 
olcsó valutájú Párisba és a francia fürdő
helyekre, a'kár egy közeli kirándulóhelyre. Az 
angol lapok fölhívják honfitársaikat, hogy lép
jenek sztrájkba a rendelet ellen és bojkottúlják 
Franciaországot. Azután a belgák zúdulnak föl 
az uj törvény ellen, liol van a híres francia 
vendégszeretet? kérdezik a franciáktól. A bel
gáknak valójában az fái, hogy nem teszndk 
különbséget. köztük és más nemzetiségek között, 
és hogy a közel jövőben éppen annyit fognak 
fizetni, mint a — németek. (p. i.)

— Egy világhírű orvostanár svájci hallgatóival tanul
mányozza a pesti klinikákat. Két nap előtt minden elő- 
zetcd bejelentés nélkül érdekes vendégek évköziek Svájc
ból Budapestre. De Qucrvain berni s'bésztanár, aki,ml. 
ni vél világszerte ismerik, /.» hallgatójával a magyar 
föri'i .sba iöll. hogy 11. illeni klinikákat réglgldhu/as- 
sők, berendezésükéi, és kezelési módszereiket tanuiimi 
nyozzúk. Megnézték az, összes klinikai telepeket' ahol a 
magyar orvostanárok i<-rnié ze(">< ii a legnagyobb őröm, 
mel fogadták illii :hh svájci kollegájukat, aki tanil- 
ványaival együtt nagy < lism< résnél nyilai közölt a ve. 
I>é. elszór gokkal küzdő magyar tudományos búvárt ,d<is 
eredményeiről. N s'ijeiak ma utaznak el Budapestről.

Autó-, motor-, kcrékpáralkatrészck. pneumatlk, 
Automobil és •’n"nniatlk Rt , Itallapé* t, .’ókal-tér 5, sz. 
Telefon: 8R—30, 175- 98.
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Isméi paplrHoroBiás költségvetés készül
Kevese&ö lesz az aöé és a hézbér—kezezik a tisztviselők tlletméavelt

Reggel tudósítójától.) A minisztériumok
ban. mar megindultuk a jövő, 1925/26. évi költ
ségvetés előmunkálatai. Egyelőre csak az anyag 
összegyűjtéséről van szó. mert most várják a 
pénzügyminisztérium általános rendeletét, amely

visszaállítja a papirkoronás költségvetést
és direktíváikat ad az uj budget. összeállítására. 
Erre vonatkozólag illetékes helyen a következő 
in formád ót kai»t uk:

— A pénzügyminiszter nehezen szánta el ma
gát az aranykoronás költségvetés elejtésére, 
mert zavaroktól féltette az államháztartást. De 
he kellett látnia, hogy lehetetlen a reális élet
től távólálló, ftktio pénzegységgcl dolgozni a 
jövőben s igy hozzájárult a papirkoronás költ
ségvetéshez. Ennek első és fő előnye az lesz, 
hogy

kiküszöböli azt a sok igazságtalanságot, 
amely az aranykorona szorzószámának tűi- 
magas megállapításával az adózó közönsé

get sújtotta.
Ezen a kormány az állami tisztviselők illet
ményei miatt nem tiudott segíteni, noha belátta, 
hogy az amugyis cíviseik''tetten aranykoronás 
adókat nem méltányos ezáltal még fokozni. így

az aranykorona megszűnésével 15—2fP«-3S 
adócsökkenésre van kilátás.

— A leginkább százalékszer üen megállapított 
adók egyébként változást nem szenvednek. Az 
adóalapot a papirkoronás bevétel fogja ké
pezni. Egyedül a földadónál kell valami meg
oldást találni, mert itt az adóalap az arany
koronásnak vett békebeli kataszteri tiszta 
jövedelem 25%-a. Ezt is papirkoronás alapra 
kell átváltoztatni. Erre vonatkozóan tárgyalá
sok vannak folyamatban. Az is lehetséges, 
hogy ebben az évben meghagyják az arany
koronás adókat, mert. a. kivetéseket ezen az 
alapon eszközük, a szorzószámot azonban a 
tényleges értéknek megfelelően leszállítják.

Az állami tisztviselők illetményeit julius
1-től újból rendezik és papírkoronában 

állapítják meg.
A rendezés alapja a mostani aranykoronás 
illetmény lesz, amelyet a 17.000-es szorzószám 
mellett változtatnak át papír koronára és az uj 
költségvetés szerint várható jövedelemtöbblet
hez mérten fölemelnek.

Csökkenni fognak a házbérterhek is.
amelyeket nem fíktiv szorzószám alapján, ha
nem az aranykorona valódi értékének meg
felelően kell papirkoronában fizetni, A további 
előnye pedig az lesz a papirkoronás költség
vetésnek, hogy kiküszöböli azt a sok munkát, 
amelyet az aranykorona átszámítása okozott 
ugy az államnál, mint magánosoknál.

gyonrjyKkei, ré- 
gíségekaí bárkinél 
drágábban vei«, 
Tef, i JS. 1C3 — 35 
(Teréz-templ. szemb.)

Képzelje el, mily érdekes lenne, 
önállóan fényképezné családját, 
konait és ismerőseit, örömet szerezne 
vele önmagának, rokonainak és ba
rátainak. A fényképezést könnyen 
meglehet tanulni és nem drága szó

rakozás. Az

Agfa-Foto-Tankőnyv
ScezdSk részébe

rövid idő alatt megtanítja fényké
pezni. Az I. Agfa-Foto-Tankönyvet 
ingyen atág&ik. — Fíéríe azonnal)

ifj. Stern Bernát és Tsai
cégiö!, Vls ^«utca

X Miért? Régen voltak a pesti polgárnak 
olyan bús vasárnapjai, mint mostanában. A 
szürke alkonyati órákban, mint gyötrő kísérte
lek merednek a súlyos kérdések elébe: Miből? 
Miből? Miből fizesse a házbért? Miből tartsa el 
a családját? Miből fizesse ki hitelezőit? Meddig 
bírja ezt a küzködést? E kérdésekre vigasztaló 
válasz csak egy van. Hála Istennek, neki rosa- 
szul megy ugyan a sora és az éleiét nehéz gon
dok között lengeti napról-nupra, anélkül, hogy 
arra merne gondolni, mikor tehet leire valamit 
öreg napjaira, viszont a magyar állam pénz
ügyei kitűnő, sőt rózsás rendben vannak s a 
magyar kormány első eminensként tündököl 
Genfben, valahányszor megjelenik a Xcpszo- 
veéség tanácsa előtt, hogy jó magaviseletéről 
bizonyságot tegyen. Nem tudja a pesti polgár, 
hogy mit kérdeznek Genfben a magyar minisz
terelnöktől. de ha elolvassa a Népszövetség 
megbízottjának a szomorú január haváról 
szóló jelentését, akkor jókedvében bizonyára 
ilyen kérdéseket intézne a nagymélfóságu ma
gyar királyi összkormányhoz:

— Miért, ó, miért van az. hogy amig a. forga
lom visszamegy és a bo/towi üres, a forgalmi 
adóm emelkedik? Miért van az, hogy a normá
lis forgalomra szabott adóbevétel havi ll.i 
millióra van megszabva és januárban mégis si
kerűié belőlünk 18.6 milliót kivenni? Miért van 
az, bog.v a genfi gyámok nem kívántak tőlünk 
foQ'yasxtáxi adóban főbbet, mint havi 2.5 mil
liót ós januárban mégis 7 miniót vettek he raj- 
tünk? Miért vau az, hogy vámokban 2 milliót 
kelleti, volna. bevennünk s a bevétel Iá mii to 
volt? Miért kell Magyarországon minden ?par- 
cikknek és minden élelmiszernek drágábbnak 
lennie, mint Ausztriában? Miért nem lehet e 
fogyasztási adókat es a vamokat leszállítani, 
legalább annyira, hogy fölöslegmentescn zárul 
.ion az államháztartás? Miért nem igyekesznek 
ugyanúgy takarékoskodni az urak, mint a ho
gyan adót tudnak behajtani? Miért nem foly
tatják az (Ulamhivaéalnokok számának a csök
kentéséi? Miért csökkenti a Jegybank további a 
is a váltóállományát, amikor januárhavi meg
szorításokkal a bankjegyforgalmat összesen 
iWo-kal tudta les-oritani? Miért nem törleszti 
gyorsabban az állam 1.9 milliárdnyi függő 
adósságát a Jegybanknál, hogy ezzel aranyban 
a. leszámítolt ' váléók összegét lehessen föl
emelni? , , 1 L ,S e kérdések mögül lassan és félelmetesen 
emelkedik az utolsó, n legnagyoh kérdés. Miért 
történik mindez? Mi cél lappang e látszólag 
érthetetlen politika mögött? Kinek az érdeké
ben történik mindez?

esők nem aktuálisak többé. A Hitelbank eZ- 
nök '. (tehát nem vezérigazgatója, amint tudni 
vélték) valóban Scitovszky Tibor külügymi
niszter lesz, vezérigazgatója pedág báró főn
jeid Pál, aki Ullniann báró örökét a aecsi 
Creditanstaltnál már el is foglalta. A Hitel
bank igazgatóságának többi, nyílt személyi 
kérdéseit már Scitovszky Tibor és báró Korn- 
fcld Pál fogják megoldani.

X A Murgau-csuport átvesz százezer Keres
kedelmi Bank-részvényt. Londonból jelentik 
A Reggelnek: Azok a tárgyalások, amelyek 
Wciss Fiilöp, a. Pesti Magyar Kereskedelmi 
Ránk elnöke és a ilfor.gan-csoporí megbízottai 
között napokkal ezelőtt megindultak, hir sze
rint, eredményre vezetlek: a Morgan-csoport 
átvesz százezer darab Kereskedelmi. Bank
részvényt. Befejezéshez közelednek azok a tár
gyalások is, amelyek azt célozzák, hogy a Mor- 
gan-csoport vegyen át a Kereskedelmi Bank 
konszernjéhez tartozó bányavállalatok részvé
nyeiből 100.090 darabot.

X Perül Hazai Első T.ikarékpcnztár-Egyesiilet közgyii 
lére clhalurozt.i. hogy 1924-re a 12.1 milliárd nyereségből 
70.000 K osztalék fizettessék, a kiilön tartalékalapnak 
500 millió, a nyugdíjalapnak 1 milliárd, a tisztviselők 
jutalmazására 750 millió fordiffassók, a jövő évre 201 
millió vitessék elő. Az igazgaló^ág kiemeli, hogy a hetét 
állomány nagyon előnyös fejlődést tüntet föl. jeleként a 
takarékosság újraéledésének és annak a. bizalomnak, 
amellyel a közönség az. intézet iránt viseltetik Az igen 
kielégítő üzleteredmény lehetővé tette a tavalyi osztalak 
3'.••szeresét, ami — ismerve az inlézrt konzervatív oszta 
lék politikáját ugy a részvényesek érdeke, mint nz 
ár folyamiéi lődés szempontjából biztató. ITj tagokként az 
igazgatóságba gróf Teleki l’ál, a választmányba, pedig 
dr. T’.nrlha. Gábor. Beliczcy Géza és l’ayr Vilmos kerültek.

X A Haza! Bauk Rt. igazgatósága megállapította az 
1924. évi mérleget, amely 26..509.138.587 K hruttóhevételt és 
18.772.1'56.373 K kiadást, ennek megfelelően 7.737,082.211 K 
tiszta nyereséget, tüntet föl és elhatározta, hogy nz 6 hó 
M-iki közgyűlésnek 700'1 K osztalék kifizetését fogja .Java
solni.

X A Belvárosi Takarékpénztár Rt. március 7-én tar 
tolta meg évi rendes közgyűlését Székely Ferenc udvart 
tanácsos elnöklete alatt. A közgyűlés az igazgatóság által 
előterjesztett, javaslatokat elfogadta és a kimutatott 
3.289.155.879 korona tiszta nyereségből 15ái korona (150%) 
osztalék kiűzetését határozta el az elmúlt üzletévre.

Rendelés egész nap. liákóczi-nt 32.1. ént. 1, Róknssal szemben

Székely Emii sí

AUTOMOBIL
kitűnő, kevés üzemanyagot fogyaszt, olcsó. 

Rendkívül előnyös fizetési föltételek!
Vezérképviselet:

STEINITZ ERNŐ
V, Nádor-utca 11. Telefon: 11-11,

tmje.tr

X A Hitelbank elnöke: Scitovszky Tibor, 
vezérigazgatója: báró Kornfcld Pál. AHitel- 
bank vezérének, báró ITJlmaiin Adolfnak ha
lállá óta, pénzügyi köröket ó* az 
állandóan az a kérdés foglalkoztatta, ki 
az ország leghatalmasabb pénzintézetének 
élére? E nagyjelentőségű személyiProbléma 
megoldása természetesen a legváltozatosabb 
kombinációkra adott alkalmat. A Reggel ‘’rt- 
•ülése szerint a talál íratásuk, tippek es tan

" 1

0 tölgy, vitrincs kom-1 
picit, 4-5 millióért; 
külön k .tlöu is átadó?

llálnsinbaföS/Sr’ Fh
Sm!í! 3-5 millióért LU
Uriszoba klubgarniturával iffmniióK-ért|

tPselnranBcsky-wlsa 15. síién j

9

ar írógépek királya
Kérjen aiánlatnt a vezér
képviselettől: V, Vilmos 

császárut G0. 
Telefon 48-65

Nagy készletünk meglepő olcsó minőségbeli 

garancia különleges háló-, gyermek-, leány
szobáinkat részletfizetésre készpénzárbaa 

Különleges bútorok villa- és nyári lakások berendezésére! 

Hazai Fatermelő Rt üzlete V., Nádor-utca 18

XYLOS-BUTOR
Teleftm
e—79

tmje.tr
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Levél a nizzai karneválról és virágcsatáról, 
ahol mindenki boldog és mindenki nevet

Nizza, március 6.
(A Reggel alkalmi tudósítójától.) Minden a 

fejetetéjén áll. A karneváli hangulat elementá
ris erővel dühöng. 1'elvonulások, mulatságos 
és müvészietlen, kasírozott kompozíciók ked
véért az idegenek tömegoi váltják be a dolláro
kat és fontokat rossz francia frankra, hogy 
résztveáyenek a nagy gyerekek részére eszten- 
dőröl-tesztendőre kitalált mulatságokon. Min
den csak arra megy, hogy pénzt lehessen ki
adni,

A BATA1LLE DE FLEURS, a híres niz- 
zai virágkorzó és csata a mimóza és a 

szegfű jegyében folyt le.
Már 40 frankért lehetett kapni kis doboz virá
got, hogy megdobálják a kocsikat és a benne 
ülő vállalkozó szellemű, arcátlanul jókedvű 
hölgyeket. Remek autókarosszériákat logikát
lanul átalakítottuk csónakká. Egy huncut ame
rikai a 60 HP. S. kocsiját zöldségekkel díszí
tette. Á/ct salátával, karfiollal, sárgarépával és 
póréval képviselve az amerikai humort.

A Casino Municipalban mindenki ezüstszal- 
tagokkal díszített cseresznyepiros jelmezben 
jelent meg. Vorschrift volt a cseresznyepiros 
szín. Az újabb és újabb konfetti-transzportokat 
már reggel szállítják teherkocsikon az utcán, 
hogy aztán felelőtlenül a színes szemetet bele
pofozhassák az ember szájába és szemébe... 
Reggel kilenckor jelmezes emberek szaladgál
nak a városban. A kutya sem törődik velük.

Kis 4—5 éves gyermekeken ujjnyi vastagon 
a festék.

Hallani, amint rágja az olcsó pirosító az ártat
lan arcbőrüket. Az áruházakban lapátolják az 
álarcokat. Tűllből pierot (gallérokat árulnak 
ezerszámra. Húsz frankért felöltözhet az ember 
valódi pierottna'k és bolondnak maszkírozhatja 
magát. A Hotel de Suissc előtt a német piro
technika csodás csillagszórói és raffinált tűzi
játék á ba n gyön yörködött

millió ember.
Több század katonaság fáklyásmencátel vonult 
végig a konfettin utcákon. Üvöltöttek az embe
rek... A xaxophonos zenekarok gyonsütemü 
slágerindulót játszanak. Az. idei karnevál hiva
talos muzsikáját. Annyit hallja az ember, hogy 
nem bírja a melódiát kipiszkálni a füléből. A 
nizzai prolik megőrülnek érte. Már reggel ezt | 
kukorékolják a kakasok. A nagy hotelok hall- I 
jában igazán internacionális élet nyüzsög. Ma- j 
gyarok is túlzott számban. Az elité világ ko
pottjai minden emberi képzeletet meghaladó 
eleganciájukkal, megjelenésükkel és semmitte- 
vésti'kkel tipikusan érdekes képet varázsolnak 
már délelőtt 11-kor a királyi kényelemmel ber- 
rendezett hotelhallokban és térrészükön. Senki 
nem hord szalmakalapot. A világért sem! A fes
tékek ujjnyi vastagon fajaidnak az éjszakázástól 
sápadt, rossz arcbőrökön. A hamis ékszerek 
szemtelenül versenyt csillognak a valódiakkal. 
A Promenade des Angin is ragyogó korzóján a 
.júniusi tropikus melegben, Karlsbad jut 
eszembe.

Folyton magyarul hallom gesztikulálni az 
embereket.

A Casino JETEK előtt magyar újságárus 
asszony árulja a Reggeli. Nizza az idén nagyon 
drága. Hogy az ember mindenhol ott legyen és 
elsőrangú szállodában lakjon. M0—i00'frank

UJTERMESÜ TEA

kell, Naponta. Ottihon azt (mondták: „Kérlek 
szépen 40—50 frankért teljes panziót kapsz a 
Bubiban vagy a Nogrescóban, olcsóbban élsz, 
mint Pesten..." Erre kiderül, hogy egy tea 20 
frank a Negrescoban, egy super 50—70 frank 
és a szobák ára is 60—180 frank között váltako
zik, Lehet 40—50 frankért kapni teljes panziót. 
De akkor le kell mondani minden kulturigény- 
TŐl és rettenetes numakó.i konyhán ronthatja cl 
a gyomrát. Egy aranyos kis amerikai kutya, 
tulajdonosával és annak leányával, hetenként 
kerék 10.000 frankot fizet ki itt a Negrescoban. 
Mi az neki?! Ebéd előtt hárman 180 frankért 
isznak Aperiiiv-et. Étvágycsináló italt. Szem
rebbenés nélkül fizetnek és még az étvágyuk 
sem megy el ilyen zsarolás után. Igaz, hogy 
minden van egy ilyen hotelben, Autó- 
c.s röpülőgépgarázs áll a publikum rendelkezé
sére.

A hotel röpülőgépe egész nap cirkál a vá^os 
fölött

az azúrkék piát ónon. Olyan az ég, amint azt a
........  i ■ l.l———!!■»«
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Egy 11 eves kis diák világgá ment, hogy moziszinósz lehessen
(A Reggel tudósítójától.) A főkapitányság 

eltűnési osztálya vezetőjének, dr. Risztics Lázár 
rendőrtanácsosnak előszobájában nap-nap után 
könnyes szemű emberek, siránkozó anyák, pa
naszos szavú apák jelentik be, hogy gyermekük 
vagy egyéb hozzátartozójuk eltűnt. Az öngyil
kosságokkal arányosan szaporodik az eltűnések 
száma is. Legújabban Batonay Mihály gép- 
gyári üzemvezető jelent* tte be, hogy lm. Pa- 
lonay Károly, 11 éves reáliskolai tanuló LiLionj- 
utea 33. számú lakásukról csütörtökön reggel 
éltünk Fölkerestük az eltűnt gyermek család
ját. Kis udvari szobában ülnek a rokonok, si
ratják az eltűnt kisfiút és mesélnek róla:

— Károlyka 11 esztendős, a IIoránszky-utcai 
reáliskolának a tanulója, okos, kedves, szép 
gyerek. Csütörtökön röggel, amikor az isko
lába kellett volna mennie, könyvek helyett ru
háit vette magához és elindult, hazulról, hogy 
soha többet vissza ne jöjjön. Levelet hagyott 
hátra, amely szóról-szóra így hangzik: „Édes 
anyuka, vidékre utaztam, állást kaptam, ott is 
fogok iskolába járni, ne tessék engem sehol se 
keresni." Magával vitte apjának kedvezményes 
jegy vásárlására jogosító vasúti igazolványát, 
magához vette a 11 esztendős kisfiú a vasúti Út
mutatót cs kitépte földrajzi atlaszából Magyar
ország vasútvonalainak térképet.

— Mi azt hisszük — mesélik tovább a kis Pa- 
tonay Karcsi szülei —, hogy filmszínészekkel 
szökött meg vidékre. Lakásunkhoz közel van 
ugyanis a Corvln-filmgyár, itt töltötte minden 
szabad idejét a kisfiú. Jóba volt a portással, a. 
büffésscl. Nagyon szép gyerek, biztos clcsplták.

k&ucsuksarok
4. kaucsuktalp

vízhatlan, ruganyos, Iiygienikus

levelezőlapokon látja az ember. Naponta töme
gesen érkeznek oroplánon Cannesból, Mentor
ból vagy Monté Carloból. Ide a Negrescoba 
csak finom emberek röpülnek. Három zenekar 
játszik. Egy az ebédhez, egy jaseband és egy 
vad orosz szimfonikus a teához és souperhoz. A 
hotel saját varietéprogramja, szórakoztatja a 
közönséget. Már háromkor délután Pittslmurgh- 
bán készült villanykefe veszedelmes síkossá és 
fényessé vlkszeli a táncpankettot. Egy hófehér
ruhás kokotte, aki nemrégen még mezítláb szol
gált valahol, lelkesedve és megdöbbenve cso
dálja a technika, szédítő vívmányát. A patent- 
vikszclőtől alig lehet elhúzni. A hotel direk
ciója úgy hirdeti a hallt, mint a „világ legszebb 
hallja", öt, órakor délután ember-ember hátán 
szorong. A táncmánia átragad mindenkire. Sok
ezer kis villanyJámpa cerise és ezüst színben 
ragyog le a mennyezetről. Egy démont ma már 
az ötödik remek ruhában figyelek meg. Ez 
bcloőrül egyszer az öltözködésije! Két, kis angol 
flu, testvérek, az egyik 69, a másik 7(1 éves, tejet 
isznak a rumliban. Ártatlanul cuclizzák a fejet, 
olyan pirospozsgásak, napbarnítottak, hogy 
meg kell csókolni őket. Egy híres, szán bécsi 
asszony csak ananászt kosztol. Ettől akar le
fogy n i.

Jtt mindenki boldog, mindenki nevet!...
Angelo

8

Bubifrizurát visel, a szeme barna, az arca szép 
kerek. Mindig filmszínész akart lenni és talán 
most megkísérelte valóra váltani álmait. El
tűnése napján szürke kaionuzubbonybóJ készüli 
kabátot, sötétszürke öves kisbabától, rövid 
nadrágot, drapp sapkát, sárga harisnyát és fe
kete cipőt viselt. A rendőrség az összes vidéki, 
városokat értesítette, a !.is Imtonny Károly el
tűnéséről és remé’ik, hogy rövidesen vi->za- 
hozzák szüleihez a mozi ifjú szerelmesét.

Vasárnap hajnalban 
a gyorsvonat halálra gázolt 
egy jó! öltözőit fiatalembert 

(A Reggel tudósilójától.) Vasárnap reggel 
5 órakor a Kőbánya. - felsőpályaml varon szol
gálatot, teljesítő rendőrőrszemuek jelentették, 
hogy Kőbánya cs Rákos állomás között a 
vasúti fővonalon,

a sínek között 25 év körüli fiatalember 
összeroncsolt holtteste fekszik.

Azonnal rendőri bizottság szállott ki a hely
színre. A rendőrorvos konstatálta, hogy a 
fiatalembert «. vonat kerekei fölismerhetel- 
Icnné roncsolták széjjel. Személyazonossá-gát 
nem is tudták megállapítani, csupán a ruháza
táról adtak ki jelentési. Eszerint, a barna, hajú 
25 éves fiatalemberen barna ruha volt, fekete 
rö' id kabáttal. Barna magnsszáru gumitalpa 
cipőt viselt, kék harisnyával. Kék-fehér csikós 
finom ing volt rajta, puha barna kalap feküdt 
mellette; a zsebeiben egy levelet találtak, 
amelyen a következő címzés állott: Krizsa 
János, Polgári Serfőzde, Kádármiihely. A 
levélben egy leány találkát kér a címzettől. 
A fiatalember valószínűleg öngyilkossági szán
dékból vetette magát a hajnali gyorsvonat elé.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedües Intim Pista,

Magát Is?
— Mi az, hogy engem is?
— Magát is megcsalják, mint a Remiissancc 

„Téged is!" című darabjában Blandel urat?
— Mondja, kérem, lehet, hogy ennek a Blan- 

délnek valóban igaza van és engem is, magát 
is — „Téged is!", szóval mindenkit megcsalnak 
az asszonyaik?

— Csakis, nemes barátom, Bendegúz. Amióta 
a világ világ, azóta, ez mindig így volt és így 
is lesz. Csakhogy a francia szerző kissé elna
gyolta a remek bohózat témát, telespékelte indo
kolatlan szentlmcntálizmvssal, fölösleges Urá
val, egy kicsit bőbeszédű is, úgy hogy ha a da
rabnak sikere lesz, azt itt is elsősorban a. szí
nészei játékának köszönheti majd a színház. 
Ezek között is elsősorban Simányi Maflának, 
akinek némelykor oly fáradt alakján ezúttal 
annyi meleg szín ragyog, mint egy májusi reg
gel tavaszi. Iáján. Bájos, kellemes, helyenként; 
szinte igéző. Sikere van. tengerésztiszti unifor
misával. (lásd: Plerre Loti!) és szelíd férfiassá
gává/ partnerének is, de az előadás igazi meg
lepetése egy fiatal hölgy, aki néhányszavas sze
repét annyi, bájjal, eleganciával júlsza. hogy 
vagy színpadi jövőjében percig sem kételke
dünk. A neve: Sebestyén Ilona. Kobos Gyulá
ról külön nem is beszélek. Egyszerűen tökéletes 
volt.

— óriássi!
— Utána — két hét múlva lesz a bemutató — 

Picrrc IVolff „Aprcs Tamour" című drámája 
következik, akinek, a „Titok" és a „Bábjáték" 
eimil darabja a Nemzeti Színháznak, volt nagy 
sikere.

— Érdekesek? Na és mi van többi drámai 
müintézctcin kitel ?

— Mindenekelőtt egy mulasztást óhajtok pó
lóiul. A múlt héten nem beszélgettünk Surányi 
Miklós darabjáról, amelynek renaissancc orna- 
mensei oly méltó díszei a Nemzeti Színház 
színpadának. A tiszta tehetségű Író máris uj 
darabon dolgozik, még pedig modern társa
dalmi drámán, amelyet máris lekötött a Ma
gyar Színház. A Magyar Színház egyébként — 
amióla Csorbos meggyógyult s újból átvette 
szerepét a „Csibi"-ben —, egyedül nem kapott 
léket a néhány hét óta újból tomboló színházi 
dekonjunktúra viharaiban. A Víg a Zilahy- 
darabot próbálja, amelynek 21-én lesz a be
mutatója. s már megvan a következő újdon
sága is az vj Flers—Croissct-darabban, amelyet 
licitál Jenő fordít s női főszerepet Darvas 
fogja játszani, dob Dániel egyébként vasárnap 
délben érkezett meg Berlinből, ahonnét Páris 
és London megkerülésével egyre több darab 
kerül Budapestre. így elhozta, magával Sonton 
Panr nevű angol Írónak „Outvard bound" 
cimü darabját, amely odakint a legnagyobb 
siker. A darab címe egy angol tengerészeti 
szakkifejezés, magyarra le sem lehet fordítani, 
a darab nyílt tengeren játszik, egy hajó bárjá
ban s magyar elme Hevesi. Sándor fordítású
ban „A névtelen hajó" lesz. Ez lesz a Víg
színház tavaszi szezonjának egyik újdonsága.

—. Na és mi újság vau meg Berlinben?
— Van egy nagy operettéikor, a „Mamsell 

\ifovchc" ~ a Ncbántsvirág —, amelynek kü
lön érdekessége, hogy a női főszerepét egy 
22 éves magyar színésznő, Erika von Tclmann 
iáissza, akinek a szülei 10 evvel ezelőtt 'vándo
rollak. ki. Berlinbe s aki Jób szerint a. leglünc- 
ménycsebb operett-tehetség, tökéletesen beszél 
magyarul is s nincs kizárva, hogy a jövő sze
zonban Pesten is fog játszani,

— Na és mi lesz a jövő hét magyar operett
premierjeivel? ,, _

— Azt csak Allah tudja, aki a mezők hrasqm- 
láira és a Császárnék apród ja ira, valamint 
Faragó Jenő egyéb operettjeire gondot v*sel.  
A „Frasquita" szép előadása érdemrend a. lelkes 
Sebestyén Géza önérzetes mellér, de viszon' 
erre a. darabra is úti az a Jfiprobáll teória, hogy 
szerzőn és s^htházon túl legelső sorban a színé
szektől függ a siker. Ilf Seráklól, Sziklaytol, 
Gábortól, és a csicsergő léis Mtdnar Verától. 
De ide kell Imi tisztelettel Karácsonyi Ily 
nevét is, aki a darab második előadáson egyet
len. próba után vette át a rekedt Sorúk szere
pét s a nehéz énekpartilcat, valamint a darab 
drámai produkcióit sikerrel énekelte és ját
szotta végig. Ae ilyen

* Kiss Ferenc és Kürti József az újságkiadók matinéján. 
\z t'.irágkindák özvegy- és árvaalap.ia javára március he

22-én, délelőtt Ili órakor a Király-sz.irtházban matiné lesz, 
amely szenzációson gazdag műsorral fogja szolgálni a ne 
mcs célt. A műsor értékesebbnél értékesebb számaiból ez 
•ittál kiemeljük azt. hogy az előadáson föl fog lépni Kis« 
Ferenc, a Nemzeti Színház tagja, azonkívül Kürti József 
akinek nemes veretű művészete most a Vígszínház szin 
pndán szólal meg naponta. Jegyek előjegyezhetők az egye 
süléi Otthonában délután 5—8 óra között: VII, Erzsébet- 
körül •111. Telefon: József 119-37 és József 56 63.

* A Belvárost Színház heti műsorát a színház nagy vig- 
játéksikerci töltik ki. Fodor l.ászhi púrn.tl.'innl mulatsá
gos vig.iátékii. ,,A nagyságos asszonyt már láttam vala
hol", kedden, pénteken és vasárnap: a szenzációsan vi 
dánt ..Ki babája vagyok én" hétfőn és csütörtököm a 
nagyszerű ..Fej vagy írás" .szerdán és szombaton kerül 
szánté, utóbbi lesz a vidám komédia 25-ik előadása.

’ Blaha Lujza-Szlnház minden este « mesés szépségű 
keleti daljáték, a. „Sznlainít*-.

' Holló Klára, Baló Elemér közreműködésével e jió 25-én 
este .9 órakor tartja II. chanson- és sznválóestélyét a 
Zenemű vészeli Főiskola nagytermében.

‘ A Városi Színház mOsorn: Hétfő: Jólékonveéln 
müvészcsfély; kedd: „Fraskiia"; szerda: „Frnskila": csu 
lörtlík: „Fraskitn": péntek: ..Fraskita": szombat;
„Fraskila"; vasárnap délután: ..Cigánv"; este-
„Fraskita".

’ A legkiválóbb művésznők és művészek lépnek fid a 
Városi Színház, mai jóléknnycéíu müvés-’estjón. Színre 
kerül Waltcr Rózsi. Pallói Imre, Ocskay Kornél. Sziklai 
József. Sárossy Andor fölJéptével a „Ba inzzók", ezt követi 
Rózsahegyi Kálmán. Miitályfy Károly és Szőke Lajos 
fölléplévcl Zihthy Lajos p.ara.«7.tkomédiáJa, a. „Birtok 
politika". Az, utána következő díszhangversenyen föl
lépnek: Alpár Gitta, Bilim Irén. Molnár Vera, (’éehy 
Erzsi. Rellc Gahriidla. Vigh Manci, Mimi Shorp, Balázs 
Árpád, Halmay Tibor. Sziktny József. Székelv Mihnlv 
Konferál: Ilarsányi Zsolt. Az egyes számokat Ábránvj 
Emil. Márkus Dezső és Stcfanidesz Károly kísérik.

esiilvii Ami a „Császárné apród.ki -t dl eh: már
cius 21-én lesz a bemutató, ezzel szemben egy 
pappal előbb a Blaha mulatja be uj operett

jét, attielynck hangsúlya az újabban nagyon, is 
kapós Vaúly kisasszony biliért bájain s az ope
rettől ideiglenesen bucsuzó Somogyi Nusl lán
cain lesz, aki a Sto/z-opcrctt után a Belvárosi 
Színházban lép föl Pirundello ..L'uomo la, bestia 
c la verto" cimii darabjában. Egy olyan höl
gyet fog játszani, akivel — szerintem egészen 
érthetetlen ül — senki sem akar kikezdeni s aki 
közben litokbav anyai örömöknek néz elébe,

— flömök.
— A Királyban ma este kezdődnek a Grand 

Guignol-jútékok, ma két bohózat és egy dráma. 
kerül színre. Az egyik bohózat Picrrc Veberé, 
címe „Le bonheur" — „A. szerencse" •—• s rövi
den arról van benne szó. hogy egy szegény há
zaspár egy gazdag amerikai rokon látogoiását 
várja, fan’aszlikus terveket, szőnek, hogy mi 
mindent fognak maguknak vásárolni s a régén, 
kisül, hogy a gazdag rokonnak egy vasa sincs.

— Hát ez gyengus egy kicsit.
— Annál retenelcsebb (egy l-rcl) a dráma, 

amelynek elme „Le Chalcau de la móri lente", 
vagyis „A lassú halál kastélya,". André de 
Lordé, a rémdrámái,: klasszikus atyamestere, 
irla ezt a darabol, ö ebben a. bvsfckeic Páiris- 
ban. A darabban arról van szó, hogy van egy 
hasi él y Amerikában, a mexikói haláron, ahol 
csupa, milliárdos él. Ebbe a kastélyba éjnek 
idején betör egy elegáns kalandor, hogy 
kiraboljon egy nőt. Behatol c nő hálószobájába, 
megöli, elrabolja gyémántjait, de amikor 
szökni akar, üldözőbe részi egy csomó fekete
álarcos férfi. Elfogják, halálra Hátik s a halá
los Ítélet végrehajtása az. hogy az egyik fekete- 
álarcos megcsókolja. Ezek tudniillik vala
mennyien leprások s most neki is ilt kelt élnie 
ezentúl közöttük, halálra ilélvc,

— órrriási!
— A harmadik megint bohózat, ez már mu

latságosabb: egy g y érme leír lev szegény házas
párról szól, akik nagyon szeretnének egy gyer
meket. mert akkor nagy vagyont örökölnének. 
Tanakodnak, hogy mit csinál hatnának a. gyer
mek érdekében, cégül is az asszony cihái árazza, 
hogy föláldozza magát és eltölt egy éjszakát a. 
házmesterrel, akinek tizenkét gyermeke van. 
A végén kisül, hogy a házmester egy Coca 
magniflguc s egyik, gyermekének sem ő az apja.

— Römök, Tömök, römök.
Na. még egy szót az Apollő-kabaréról...

— A ja jaj, ml tesz itt most!
— Semmi. Meg akarom dicsérni Haraszlhy 

Miéit, Sólyom .lanka száma'! és Potnay Mag
dának egy kis jeleneié!, aki lassanként teljes 
értékű színésznővé serdült föl Váci-utcai fél- 
szinésznöi mivoltából. És most egy pletykát, 
anélkül, hogy kérné: .1 budapesti női divat
szalonokban máris lázasan dolgoznak azokon a 
szenzációsabbnál szenzációsabb ion (el lekén, 
amelyekben a pesti, divathölgyek a szezonnak 
mindig legragyogóbb mulatságán, a szlnész- 
luílon i iindökölini óhajtanak. Az egyik ismert 
pesti, úlmilliúrdos és úldzscnlri. babaszép fele
sége is csinált atoll magának egy toalettel á la 
lloscray el Capella. akik tudvalevőleg táncaik 
és öltözékük klasszikus meztelenségével ragad
tat ják el esténként a Royal-Orfeumnak föllépé
sük óta, túlnyomóan mágnásokból álló publiku
mát. A púpokban a hölgy fönn volt próbálni a, 
szabójánál s idejön érle a férje, aki megdöb
benve. szemlélte nejét a láthatatlan divalkrcá- 
dóban. A szemtanuk állítása, szerint röviden az

történt, hogy a, különbín rendkívül jómodoru 
[érj ott helyben, </ felesé fje derekén darabokra, 
tépte dühében a loaleitcsodát. Ugyancsak szem
tanuk állítják, hogy őnagysúgúv észre sem le
heteti venni, hogy férjcura letépte róla a ruhát.’ 
egy csöppet sem. roll rajta kevesebb mez, mini 
néhány perccel azelőtt, amikor a ruha még 
rajta volt, ,

' Kálilor Borikká és Balogh Emma tfinematlnéja. Vasár
nap delelő!' it l'leiiaiK.sti.ime-Sz.inhóiziiau fáncmaiinét ren 
ilczetl kóf nagyon tehetséges urilcány: Káklor Borisba és 
Balogh Emum. A színházát megtöltő közönség elismerő 
lapsokkal hoimrálln. :i két művésznő produkcióit; Kiildor 
Börlskúmik különösen Mosz.kov sz.ki Pás de edux-jévöl és 
Chopin Nokl nrmis-jii val. Balogh Emmának Sauer Bra- 
vonr-Gtiloppjú val és Polliiul Rongybabájával volt megér
demelt nagy nlkcrc..

Karinthy Frigye* * szerzői estje vasárnap. március 
J.>-én. 'dl órakor a Zeneakadémián. Sándor Erzsi. Somlay, 
Törzs, Bnrviis Lili, Pécsi Blanka. Rákkal, Palló. Kiss 
Ferenc. B. i. I’ethcs. Dénes, Gnlhy Erzsi. Ascher és a 
.-zerzo. .’>•■ ezoti Holtai .lenő. .Jegyek: Hangverseny! •■„la. 
Váci-nt 'ti 1

Annyit nevel a közönség a ,,('slbl“ előadásain a Ma 
gyár Nzhhrzban, mim egyetlen más darabban sem. és 
nótát 1.11111! ■ ilvcs és vidám ..('sitii" különösen Bajor Gi
zinek é; (sietős (iyidanak nyiiji alkalmat olyan mulat
ságos k a ló ne! a In kit ások rn. amelyről tiai már egész. Pest, 
mini. a vidám színjátszás tetejéről beszél. .Mészáros Gizii, 
Z. Molnár László, a vendég Latabár Árpád. \ emlrey l'c- 
lene vig.iátéki cgyültese a legkülönb. A ..('silii' hétfőn, 
kedden, esiiförliikön, pénteken és vasárnap kerül színre.

* A 5 igszinház. Jövő hetét a színház legtijalib sikerei vál- 
Laloz.v.a töltik be. A i»ii>;-<• |- Így nlnltti!: íl.- löii, szerdán ás 
pénteken: I „A főpénztárai nr“. II. „Csendélet'*,  Kedden, 
csütörtökön, .szombaton és vasárnap: ., Ezüst la kodalom". 
Vasárnap délután a ,,5’yn" kerül szilire.

Ismét Serük Mária énel.ll ,.Fr»skitíi"-l, a Városi 
Színház, diadalom-. Lehár-operettjéiiek címszerepét. amely 
az ő ragyogóan iökéJeles tolmácsolásában hódilolta meg 
Berlin. Bécs es München közönségét. A kiválói művésznői 
a budapesti bemutatóm is oszlnlbin és lelkes ovációval 
fogadlak s bizonyos, hogy ez az ovációi meg fog ájulni 
most, amikor betegségéiből l'ölépiilve. átvesz.i híres szere
pét. A világot bejárt pompás Lehár újdonság előadása 
egyébkén! is nagy szerű teljesítménye a Városi Sz.inh.az 
mik. (labor .József, Sziklai és Molnár Vera brilliáns és 
vidám együttese, a díszletek és jelmezek pazar kiállítása, 
a. táncattrakeiók változatos meglepetése, Mimi Shorp. a 
tüneményes láncfcnoméit íangótánca s ti rendezés ezer 
derűs trükkje feledhetetlen emlékké avulják a ..I'rnskiIa" 
előadását. A mai jótékojiycébt hangverseny kivételével 
minden este a szenzációs Lehár opera!t diszili a ,V árosi 
Szi ti ház .iá lék remijét.

■ Grand Gitlgnol-héf a Király-színházban. A Király, 
•színház e heti estéit .1 Grand Guignol előadásai töltik 
ki. A világhírű párisi színház, amelynek specialitása a 
szenzációs drámftk. diadalmas olaszországi és bécsi ven
dégjátéka után érkezik :i K irály Szinházba, hogy a ma 
gyár közönségnek olyan .színpadi produkciót nyújtson, 
amilyenben anntik még sosem volt része. Jx*gjobb  párisi 
darabok, legjobb párisi színészek, l.egnjabb párisi deko
rációk, legújabb párisi kosztümkreációk. A francia dara
bok magyar szövege a Magyar Színpadban. Rendes hely, 
arak, elővételi <lij nincs.

VI, ítévay-n. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 1<—22 
A legjobb műsor! .JELÉINEK és KETTESBEN A 2-BEN 
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Uj népvándorlás
— Irta Szász Zoltán —

Kari Krauss, a német nyelv legélesebb szava 
■pámflétistája, egy szatirikusán, túlsó, ele épp e 
szatirikus jellege folytán nem szóról . szóra 
veendő s Így alapjában nem bántó) mondásában. 
Így jellemzi a budapestiek egyre gyarapodó) 
bécsi térfoglalásál: „In IKZcw isi einc neue Pest 
ausgebrochcn: Budai>est.‘( Ismétlem, ebben az 
élesség és a gúnyos túlzás a tréfás célzat szám
lájára írandó s a. lényeg minden formai, barát- 
ságtatanság dacára ebben a mondásban is an
nak elismerése >marad, hogy Becsben a magya
rok hódítása már nemcsak szórványos tünet, 
hanem tömeg-jelenség. Különben megjegy
zendő. hogy itt Krauss áldoznia lelt, annak a 
gondol Kodásnak, melyet ő maga jellemzett egy
szer ilyenformán: „Pécs egy kétmillió lakos
ságú kisváros.1' Mert az idegengyűlölet, a nem 
éppen a szomszéd utcában született, hanem a tá
volabbról származott emberekkel szemben való 
húzódozó* tipikusan kisvárosi jelenség. Az al
földi falvakban, sőt az u. n. városokban is 
..gyüll-menl" már az is. aki a szomszéd megyé
ből költözött át. Mivel pedig az egész világ egy 
falu, ez a. falusi vonás mindenütt, kiütközik. 
Hol 1\ iskuntörökszenlmadarason, hol Bécsben.

Igaz viszont, hogy az őslakosságnak — amely 
különben rendesen jórészt szintén nem ős — 
szerte a világon egyre több alkalma van az 
ilyen beözön lésekkel szemben a maga dőre zár
kózottságával reagálni. Már jóval a háború i

elölt feltűnővé vált a Kelet egyéneinek állandó 
szivárgása a Nyugat felé. Nemcsak művészek 
és irók s nemcsak budapestiek, hanem az egész 
Becstől keld felé eső szellemi és gazdasági élet 
ontotta a maga tehetségeit és vállalkozó szelle
meit Nyugat felé. Nagy szerepe volt ebben ter
me szel esen a keleti zsidóságnak, mely mióta 
jó száz éve nagy részében levetette az őrtho- 
doxia láncait, egyre szaporábban küldte a 
maga emberrajait a Nyugat nagy varosaiba, 
sőt Amerikába is. Az tehát, hogy magyar szí
nészek, irók, zenészek, tudósok, de gazdasági 
emberei' is egyre, nagyobb számban nyüzsög
nek és pedig sikeresen nyüzsögnek. Becs, Ber
lin, Paris és Newyork aszfaltján, kereskedelmi 
irodáiban és szalonjaiban nem is holmi sajátos, 
illetve kizárólagos magyar vagy pesti s,iker
tünet. hanem részlet jelensége annak az álta
lános népvándorlásszcrii áramlatnak, mellyel « 
Kelet elözönli a Nyugatot. S ennek mélyebb 
művelődé:történdi értelme van. A Kelet társa
dalmilag, gazdaságilag, politikailag hátramara
dott, szegény, fejletlen; egyéneiben, emberei
nek velükszülctctt képességei tekint elében el
lenben nagy értékeket rejt. A germán nyugat
tal szemben egyenesen azt lehet, mondani, 
hogy a Kelet, emberanyaga tehetségesebb, ötle
tesebb, művészibb hajlandóságú. Mi sem termé
szetesebb tehát, hogy az a sok keleti tehetség, 
aki hazájában kibontakozni nem tud. Nyugat 
felé áramlik s itt a fejlettebb gazdasági és szo
ciális viszonyok közt, megtalálja a maga érvé
nyesülését.

A háború, amely éppen itt Keleten fölbon- 
toll egy csomó állami szerkezetet, össze-vissza 
tolta a társadalmi rétegeket s csökkentette a fő

lég szellemi érvényesülési lehel őség eket, még ki
élezte azt a nugy ellentétet s fokozta ezt az 
áramlást. Nemcsak Becsben cs Berlinben, de. 
Parisban is egyre több hóditó) keleti ember tű
nik föl. Paris művészi éleiében a keleti zsidók 
melleit, az oroszok, akik alatt nemcsak szlávo- 
kal, de mindenféle, kaukázusi félckszotikus né
peket is kell érteni, az örmények, a románok, a 
görögök is nagy szerepet játszanak. A Icgünne- 
pcltcbb francia. írónő, Noiaille hercegnő, Bi- 
besco-lcány s román származású. Egyik leg
divatosabb francia színésznő, Popcsco kisasz- 
szony, szintén az. Román zsidó volt de Max, a 
nagy tragikus színész is. A francia államfér
fiak legelismertebb nemzetközi jogi szakértője 
egy Polititis nevű görög politikus. A távoli 
Keletről, a hindukról, kínaiakról, japánokról 
nem is szólok.

Egy uj, egyéni, vállalkozáisokban megnyilat
kozó) népvándorlás ez, melynek nyomán azon
ban nem lemészárolt népek és felgyújtott fal
vak. hanem gazdasági föllendülés és kulturális 
pirulás támad. Aggasztó csupán az, hogy a. Ke
let. társadalmai imigyen legjobbjaikíól meg
foszt ottan. még mélyebbre sülyednek a magük 
társadalmi és szellemi nyomoréiba. Különösen 
Magyarországot, fenyegeti ez a. veszedelem. 
Szép, szép a magyarok külföldi diadalutja, baj 
volna azonban, ka ez oda vezet ne, hogy a, kül
földi magyarok, végül is többet érjenek, mint 
az itlhonmaradottak. Üdvösebb volna tehát, ha 
itthon támadnának olyan gazdasági és potitl. 
kai, viszonyok, melyek nemcsak hogy lehetővé 
tennék minden magyar talajon fakadt tehet
ség érvényesülését, de még ide is vonzanak az 
idegenben született értékeket.
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175.000

Kabátkoverkő, 175.000
Kitűnő használati öltönykelmék 
Divatmintás öltönykelmék ... 
Eredeti angol öltönykelmék .. 
Ilaglánkelmék..............................
Schottis női ruhakelmék .....

. Gyapjú seviot, duplaszéles .... 
Kombinált öltöny kel lékcsomag

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)
SConf efcciöosztály:

(Csak Cnlvin-téri áruházunkban)

Női koverkókabát,les?'^ 580.000
Angol Homespun női kabát,

tavaszi iíjdonsrtg •
Divatcsikos aljak....................
Trikózsemper, Shfffiz'nbén.... 
Fehér svájci grenadinbluz ., 
Férfi gumi esőköpeny............

SeOyemoszt&ly s
Csikós mű selyem, tfom &8... 
Tiszta Selyem, SlndcnSnbon •.. 
Liberty-selyem ruhára, fiíS
( repe de Chine, nehéz minőségű,., 
Selyein-marocain, mffláklosul,bRuhaselymekbenXlá.i választék

W

820.000 
89.000 

150.000 
115.000 
450.000

59.000
68.000
86.000 

128.000 
133.000

K
Vászon©sztály:

Fény vés mosott siffon .
Bőrerős angin ...».....................
Kitűnő alsónadrágköpper .... 
Batisztsiífon, 83 cm széles......................
Batisztsiflon, 180 cm széles ...... 
Pamut lepedővászon, 150 cm széles 
Pamut paplanlepedővászon Sn’ 
Kitűnő törülközők ... 
Flanell por törlő..........
Pohártörlő.....................
KáVÓskészlCt, jftSyes 
Étkezőkészlet, ftSiycs •._____

se

CS

• •

16.500
21.000
25.000
24.980
38.850
45.350
53.650
19.450

7.800
14.800

146.150
299.000

fehérnemlSoszt&ty; 

(Csak CalvIn-tCvi Áruházunkban)

Női batiszt zsebkendő azsurral
Női nappali ing, azsurral .... 
Női toadrág, azsurral.................
Női hálóing, azsurral..............
Ing és nadrág ha tiszt készlet. himezvo 

Batiszt szoknyakombiné, SrraI 

Pamutvászon párnahuzat .... 
Pamutvászon paplanhuzat.... 
Színes paplan , kitűnő minőségű ... 

iValancien-csipke......................
Menyasszonyi és babakelennyőhben 

nagy váüoszték

5.600
35.000
35.000
79.550

100.000
90.600
71.830

196.100 
215.000

500
Kötött- és szövöttáB’wosztáí^;

(Csak Crolvin-lérJ áruházunkban) 
Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő kötött női harisnyák 

dupla talp- és Barokkul 
Fátyol női harisnyák, dinben1.. 
Férfi zoknik, tartós minőség 
Férfizokni, flór,
Férfi svédkeztyü .... 
Női svédkeztyü, 
Női gyapjúmé! lény 
Női kötöttkabát, tiszta gyapjú

<
kitiinö minősóg 4

• ••••••• 
selyem 

kivarrással, csattal 
r minden

7, színben • • • •

9.000

20.000
37.000

7.600 
23.000 
25.900 
30.000

170.000
242.000

Férffiffahérnemüosztáty s
(Csak Cnlvln-léri Áruházunkban)

Színes nappali ing, fémuü?.n R.nl. 

Flanell sport férfiing két gallérral 

Pikémellii ing, fehér................
Kitűnő hosszú hálóing ...... 
Hosszú alsónadrág, köpperbő! 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 

Pyjama öltönyök, nagy választékban

74.000
85.000
92.500

103.600
64.750
31.500

214.600

(
2, 2’A, 3 és 4 méteres szövet-, selyem- és mosó- ---------- 'ftk

maradékod 11 MtíiM i
példátlan olcsón kívánságra készséggel küldünk
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Ifjabb Intim a moziban
Maga ne tudná, Intim Iüán

nU nz oka annak, hogy iijhól olyan kcgycllaniil szigora 
u fUincen:.iirii, nihil egy középkori vésztörvénys'-ék vagy 
• UU modern sajtóbirótdtjl

Ha, nem is ilyen nagyon szigorú, azért minden 
e>clre elég kegyetlen. N u.ldn nehéz eltalálni az ízléséi, 
inéi t cgy-cgy a n'.nrfibi'.ollvúpi illésen annyian /•esznek. 
résJ. hogy példán', Auszlruiliaii ír egész Iliméin ztiru 
inlé.uiénynek összesen, nincs ennyi hivalnlnola. .. A bi- 
.ollság egyik szigora liölyytagjiiuak indilednydru lillul 
liip be a ,,Korunk. leányai" cintii amerikai Ilimet, amely
nek cimc bizonyára nagyon sokat sejttel. .-hu léged, 
aki pikantériára gondol’, a /Ilin. Aiiu i lkában alkohol
ellenes propaganda-lllmnek kés.iill és a meséje olyan 
naiv és ártatlan, mini egy inus.iilele/t vnli/orniai inl 
rdny... Igaz, hogy a einie.,, lessék, máskor a címre 
<s a löliratokra vigyázni, hátha a „fehér cint" meg- 
pnhifja a sprild ccuíurahölgyck szilfél i-.’

— A napi hírek közt olvastam, hogy az egyik fíini- 
vállalat rakhirában I ii - ütőit ki...

— Egyik llákóczi-uti /llmraktárban égéit t! egy /'lm. 
amelynek, éppen valamelyik másodrangu elsölietes mozi 
han kelle/t volna megjelennie. I gy Itallom, a sors külö
nös kegye a mozi és a közönség iránt ez g kis ,i::cse‘.

Bcregn Oszkár mégis játszik miűapestaS
Pár év előtt, Petőfi Sándor és Madách 

I mm ec'itlt'iiná.riu'ináitak évében, mégha tód ottan 
Iáiltuí fuk: mint állarAtk be az ünneplők ko
rába a világ vagy népei ci>p ugy, mint a ki
csik és elesettek.

fiiéba kutatnánk utána, unni találunk népet 
a fajok nagy rengetegében, .amely elzárkózott 
volna a maroknyi magyarság lkát <m outi mentá
lis jelentőségű alakjának, iné'ltó ünneplése elől. 
■\ franciák épp ugy, mini az angolok s a né
metek épp név, mint az olaszok: egyformán, a 
maguk- <inncp'A>'k is tekintették a két magyar 
halhatatlan születésének százéves fordulóját. 
A ikultura • ez bizonyosodott be fényesen a 
nagyszerű jelenségből — nem ismer elválasztó 
gátakat, nem ismer fajt, vallást, ncarzetisé.ge^ 
ha a világ kultúrájának óriásairól van szó!

IS kiderüli a kel <wnte|)iiáriinup)u.l kapcsolatban unnak 
a tételnek cl vitázható! lan igazsácn is. hogy: Kuyyjai 
Imii. él a nemzet! A mi kfa» népünk csak önmagát be 
csiili meg akkor, ha óriáséi emlékének móltókéimn áldoz.

Most ismé‘ cen'eoniiris évben élünk. A halhatatlan, 
nagyor niesamondó. Jókai Mórnak százéves xtiilclé.ii év

fordulóját éljük. Természetes lehat, hogy minden ma 
gyár és főként minden magyar inl-rzinény méltó tere 
iikl",n, méltó fénnyel 6n la/ryogasssl óhajtja. megüJni 
az elinalt, évszázad Imrumdik magyar halhatatlanjának 
emlékünnepét. Az eg<;sz évre kiterjedő ünnepségek már 
elkezdődtek, de Icorantsc.ni érték céget még! Nem m 
érhettek. Az ünnepségekhez most kezdenek csatlakozni, a 
világ nagy népei, és nem ' lei is!

Magyarországon természetesei! minden knlturlcnyczo 
r.évi programja a JókaMv. jegyében alakult. A szán 
házak Jókai heteket tartottak éa tartanak, az, irodalmi 

■ s ktilliirln.r.saiiágok fö.'olvasóülések és nugyszabásn i.n- 
mpségek keretében áldoznak Jókai halhatatlan em
lékének.

Most aztán, belépnek az ünneplők sorába a 
magyar mozik is. A sorit az Uránia SzűiJiáz 
nyitja inog, atuoly a héten yziitrehozzu Jókat 
NÍór két világhíres regénye: ;rz „Aranj/eniber'' 

a „Névtelen, vár" nyomán készült két gyö
nyörű, izzig-fvérig magyar lilmalkotast: a ha
sonló cimü ikét Corvin,-filinet. amelyek tnind- 
egyike mintegy élelridánubszíju a hathirtatran 
.magyar regényíró regényeinek betűjét és ‘mon
datait. , . , 1 , A-A film főszerepeit Beregi Oszkár es Lcnkelfg 
Ica alakítják, tökéletesen a Jckai-regén.vek 
szellemében. Mellettük nagy szerep jutott 
Lukáccs Páhvuk, llajwm Gábornak, Carto- 
riszkji Máriának, akik valaniennijiev lehatse- 
fiiik legjavát nyújtják a világ inegbecsillését, 
élvező ma gyár mesemondó regényének töké
letes érvényrejultatása érdekében.

3 Étét — előre eladott táblás házak
Utcán, kúvóhúíbau, dársasághan bármiről 

vs.-scii is szó a m eírj (‘lelitek között, mostan tubán 
ítz, ötödik-hatodiik kérdés ibiwtosan igy hangzik:

— Látta már „A fehér apác(i‘‘A,2
Négy hót óta innimár: eseménye, a magyar 

főváros közönségének Lilláin Gish csodálato- 
sav, nagyszerű, fölemelő hatású filmje. Mint 
valami szi'iibáz/i ős .színészi esmla: bayorvult a 
iközlluiatba, ott ól ós nincs erő, ami lcikiizd- 
lictnó gyorsan és biztosan elfoglalt pozíciójá
ról. Igaz, hogy ok sines'ii rá és így aztán 
nem is történhet Ilyesfajta ki-órlet. De jol- 
'lí’iuző erre a cinikus, kegyei' n városra, hogy 
'mennyire igaz a iközmon ’' • :

— Kapard meg egy kicsit a cinlamust — 
és ikibuvik alóla a szín.

Hz, történt Budivpesten ..A fehér awlcá'>-\'Ke
'Ic'-k.ipartit — nőm is kicsit, de nagyon! —• a eiim- 

mmmnluil és alóla főlliirlhnl.'i1 tanul kibújt n H7,ivflnk. 
IjiPcL a t'MiMick kösziiidu'i i i Corvhi-Szinhtiz, hogy bár 
h<(ck óin. fűi a dj(id.-*lum■ Ilim, do

Jcfryot még iuh Is csak elővételben lehet kapni,
A : idol, f.vmiéiiyi-kbeii oly uazikiK szx’zónlxvn som volt 
móR ilyon közőijsóK-sikerű flIrnnllcoUisnak éa bizonyos nz. 
Sony rí;.' Immár nem is Jes/.. I,illan Ghh föltárt hatat • 
luiinl bevonult a lUizöt'séjr szivébe, Budapaston is. 
nihil a világ minden részén, ahol addig ez! a plmjét be- 
^nlaUdlr, Az, „Orion lllmkerc«kod<,lini KI.“uek tok 

Most az egyszer legalább nem g mozi égett, hanem n 
rossz /ilm...

— Mit szól a körüli sdikilngtoroklior, amely olyan né
pessé feszi a mozi : löv arrokát, mintha ebben a házban 
is valami gyilkosságot fedezlek volna föl?

Édes doktorom, akármit beszélnek és hiába dililanak 
föl. /ilmci nzui dl, hiába akarnak siiulidzi cenzúrái: Pest 
mégis csal' megmutatju, hogy inkább !\ yilgaton a helye, 
nihil a UuUrríiirui! Sokan jöhetnének, hozzánk, színházi 
és mozikulturál tanulni, l'öl kell jegyezni, mert meg
érdemli: u ..Nibeh/ngol:" előadótól ugy szerrlrnzldk. 
hogy még a berlini előadás is messze a petit mögött 
marad. .

— De cis:.'ml . .
De viszont doktor jui isiim, l-gyey nyugodt, vannak, 

még, akik. nem r. szik észre az idők i’dlioirisói. A sem- 
el gyűlésen amiatt panas.kodnak, hang fölburiáiizott a 

leánykereskedelem — éi ugyanekkor i: leánykereskedelem 
elleni liga e'nöl'e minden ambíciója Harry Pici és hu 
■oido /llins .iitéiizei.: népszerű-ilés- beu mi i ni. ki. E ht'leu 
is egy pétikéi véd, akarom, iiioiida.ii. egy pót Ilimet. („Oricut" 
a (íme) fortzirozna/:. pedig hál- istenem. mii. tagadjuk... 
a film olyan gyönge, hogy a közös cint miatt még q. 
pédhárégydr is megsértődhet...

diadal:; utón estyik lr-ir-', (ékc.cbb diadalát hozta meg n 
A >'<‘li<r apóX-a", ii'i. előadásához. Uuróczy slczrednb*

ipazguló költséget mm kímélve, Idlviínyossdgsztimba- 
menő pereld készil! leli.

Mimii ni. összevetve: .. \ fehér apá«’a“ nz idei filinszezón 
egyik Icpiűurudandóbl) vii'-kii sikerét jelenti.

Hifire. Sfí van. Buster fóeaíöK!
Husit r Kralon, ma már fogalom a magyar 

főváros inozilátogaifóiközönségo előtt, mint 
ahogy fogalom a világ legtmgyobb jimtropoLi- 

iiim/k közönség ■ körében. /Vhol ez a, jégárén 
skót ja ’gj tonik, oll ellenállliatatlanul bugy- 
gyan ki a nevetés, g jókedv, az istenáldotta 
derű.

Mii. nincs még egy komikus u •világon, akit 
a, közönség olyan egyötntetiien fogadott volna 
kegyeibe, mint, ezt a jóhiszemű, kedves meg
jelenés ii, utolér hetet! en humort jelentő felszeg 
embert, akinek ártutlanul csodálkozó szemle
ben a .jóság békés derűje e-ak fókuzza n. ferde 
és íragi keim ikirs helyzdek ellená libái a liánul 
humoros hatását.

Most i.smél nj tjlinbe.n fejr beinulufközié Budat>’i.l, kö
zönségének. ..A három korstolc" cimü fii,.' leír van a 
l''gellcnlédciít'bb lo lii.rtekk. I. Előbb « rénnai korban lép 
••lénk, ott is ur.. ;iki inn. jégnreu, jóhissemii, 67»r/>t. :trc- 
inéltó, kedves — és ellrndlfhiiiallrinul humoros jelen .ég. 
Pe. Bnster Kontón íietn áll meg ott., tovább mcg.v ele
iének ntjoin — a Középkorba, ahol aztán ugy ütközik 
össz.e mindennel és míudenkivol, ahogyan talán még 
sohasem iitközliC ötrzn ember-’ tragédia néiktil. euik hu
morosan. Innen jön aztán a korunkba, u. modern életbe, 
ahol bizony, épp oly l;acagtu!éj jcl’’vrég, mint amilyeu 
volt u megelőző korokban.

A nézó ki nem fogy a kacagásból, umig a. film pereg, 
e nevetői . inni: szinte bclc/éíjdulnok a vagy munkába, 

timil. siáinukra BuslÉr Kcalon minden wegjelené.xc. je
lent. Kétségtelen, hogy ioiv. ''olt. még Duatcr Kealoy- 
filnt, amrlq anugirg. /ele. lenne humorral. nevető jó
kedvvel, mini ez. a. mostani, amely a eorvin-Sz'nliáibfin 
Kerül bemutatásra.

Egy f!!m, ameS.yeí hettitáét a cenzúra 
Nagy, láí^oyos revü -- filmen

Amtíriká'han idkcholtilalom. Magyaror
szágon ezzel szemben fdmcenzuru, van. 
Amerikában, a közszabadság’Dik hawíjában 
nem szuibad megrészegedni az aíkaboJ'tól, -- 
Mugyarorwzágun nem «zaibad olyan filumt 
one'gnózni, amely <s.tleg... m> igen: nem való 
felnőtteknek sem. Viszont szabad lvré.vzegulni. 
ami viszont az, amerikai „száraz, törvény1' 
szerint és az íiltkoholellenes propaganda sze
rint is: öl, bulit és pusziit.

Mi az összefüggés az el'leu lmon dósok közi, 
main kutatjuk, de bizton az, hogy a. Copftól- 

Royaí-Á/iolloMindkét k z i u li á z b a n 
mcfferő&jtett zenekarKamara

l's«. 10,

Filmpalota e heti várva-várt attrakciója, a 
..Korunk leányai'1 ciniii alkoholellenes film, be
mutatója elmaradt, — mert a. cenzúra betil
totta a film budapesti efőéidását.

\rr;i n fölcsigázolf óid.'klő<l.;ne való tekinlettx 1. atu dy- 
bel a uiagyur főváros köznusógn címek a szenzációs Ilim- 
u jdopbúguuk bciniitutóclőüdásúl >árti. a ('apitol I'ilm 
palota agilis Iga z,gn lósága, egy íná-ik, nem kevésbé
szenzációs filmről g<indo‘..kodolt. A betiltó;; film hely-.lt 
a .."agy. felié, .•!" ciuiii i i .föl rovó so, Iái rángó* <h»'- 
tikai reuii került hcttiiilahiiird é> a krónikás, aki billegőn, 
objektív s7> iiirkkcl nézi az, esi uiétiyoket, kénytelen meg
állapítani, bog? II röfl : .' lizáeiéi lirlyetl li'i'ott nj nzew.ii- 
eiiifi /Unnijdoni'tig ininili nbi n l ip lc jltctii: ti Ifözőnnéggcl 
a crn.uri,bilid I rág állni okuiill esillódd;l. Amit egy 
nilg.v. látványos sziidiázi rc.ii iiyn.it.bat. ineg-ok-zo 
i;/>a, mégha1 váuyiiz.vu adja közöns'-gének a ('upitol 
Vilii (lolvig ..Xugy, fillér i'l'' < imü iái.ványos amerikai
reviijo. l'.gyütt run ilf: u iiin/iöz, rpiirl. lánc, lótej- 
iiiiiii.i,áu, bu.vrcí senyék, hi. ei.'euyel;, fulhtdl é* mind'n 
,iidii, ami a kö.öiixég iantti:'ájdl izgatja. Pazar kiállí
tás, káprázatos l.áijii< alók. minden együtt.

A Hím előtt ii. .-ízep-..; Lopna, u ■ .sotjal.-ilos sz.épségit 
I am iuii. e-zii.i lép föl. Hí lilédyercn. /. luxr ; I. iis ti'nifuk k' 
relébe", igen nagy sikerrel. Végül a műsoron szerepel 
még Uaby l'cggy ..< sak egy kislány'- cimü, ellenállha
tatlan vigjátékáviil. A műsor siketére .ielleinz'i, Imgy 
« jegyei' — eliirélcUn u l. hiel: cl!

Budapest kedvence

Í1ARY PiCKFORD
már a jövő héten föllép

LUB9TSCK:
R0S8TÁ JÁBA N

j—1 ii >*!■ b.rr^fxjyrznaa-jtz.uscteww.I'MIii —l u.i.'UKWW

Ragályos betegségeknél nélkülözhetetlen a

Agrá^ és JárasSékbank Rt.

Budapest, V, Nádor-utca 16. — Telefon: 72-01 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vass a legmagasabb napi áron lóhere- és Icjcernamagot 
cs egyéb gasdctágl magvakat

Mintázott ajánlatokat kér

Mérték utén késxitOnk
Tiszta gynpju női tavaszi kabátot........... NííO.OOO K
Tiszta gyapjn fórtlraglánt ........................ 1.200.000 K
Tiszta gyapjú férfiöltönyt ........................ 1,400.000 K

kényelmes részletfizetésre
ERZSÉHETVÁROSI TEKY3L- ÉS OIVATÁRUNAZ RT

Vlf, Dohány-utca 36 (Nagydiófa-utca sarok)

BriHiánsokat. gyötngySket
ncDRwnc

és régi ezüsttárgyakat Qehina|niop ösr.ff Károly-kCrui 28. zz. (Köz
tél jo6értekben vásárol ubllllHlluii)l pouti városba;; főkapunál)

Mielőtt

bútorszövetet 
matraGgráOt, 
paplaaszatönokat 
vásárol, saját érdekében tekintse meg 

BACH és GEBŐ cég
dúsan fölszerelt raktárát

Belváros, IV. kerület, Hajó-utcu 12—14. sz.l
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Kemény, férfias Küzdelem 
folyt a VasasoK és az újpestiek között 

Vasas—UTE 1:1 (1:1) — Orthot kiállították — A BTC legyőzte a ferencvárosiakat, de
mérkőzésüket

(A Regijei tudósítójától.) A vasárnapi bajnoki 
mérkőzésekre a pompás tavaszi időben, nagy
számú közönség zarándokolt ki. A legnagyobb 
érdeklődés természetesen a Vasas—UTE-vias- 
kodás felé fordult, amely mindvégig magas 
színvonalú volt.

Igazi nagy meccs
zajlott le a Hungá.ria-uton a két. kiváló ellenfél 
között, akik közül az újpestiek bizonyultak 
jobbaknak, úgy hogy az eredmény nem födi 
teljesen az erőviszonyokat.

*
Vasas—UTE 1:1 (1:1). Hungária-ut. — 15.000 néző. —•

Bíró: Nagy László. Az első félidő egyenlő erejű ellen
felek fair és szép küzdelmét hozta. Mindkét oldalon a 
védelmek nagyszerűen működtek és a kitünően kombináló 
csatárok akcióit sorra szétrombolták. A kapusok nagy
szerűen védték halójukat. A kapott gólokat nem védhet
tél. A vezetést a Vasasok ragadták magukhoz a 18. perc
ben Szentmiklóssy révén, aki egy középre adott labdát 
2(1 méterről a kapu jobb felső sarkába lőtt. 1:0. A 37. 
percben

Csontos—Jcszntás—Priboj mintaszerű összjátékriböl a 
,,Panyc“ védhctetlcn lövéssel kiegyenlített. 1:1.

A félidő utolsó percében a Vasasok eredménytelen Hor
nért rúgnak. Félidő: 1:1.

A második 45 perc óriási iramban folyik és az újpesti 
csatárok sokszor perceken át a. Vasasok kapuja előtt 
tanyáznak, de Kutrncz nemcsak kitünően, do szerencsével 
is véd és így az eredmény nem változik meg.

őszi eredmény: 3:0 az UTE javára.
MTK—III. kor. TVE 3:0 (1:0). Hungária ut. — 20.000 néző. 

Bíró: Gerö Ferenc. A két csapat ütközete alig nyújtott 
valami szépet. A vezető gólt a 14. percben Braun pauszá
ból Molnár lőtte. 1:0. Ez az eredmény a félidő végéig 
megmarad, bár a budai vívók lefutásokkal többször meg
kísérlik a kiegyenlítést, de eredménytelenül. Félidő: 1:0. 
A mérkőzés második felében, a 15. percben a bíró Ver 
nerí (III. kor.) kiállítja, amely után a játék mindkét 
részről eldurvul.

.4 közönség Orthot is szidalmazza, aki. izgalmában
a. sérlegetők felé tart. A biró azért kiállítja.

A 40. percben Jenny. maid nemsokára Nádler lő gólt 
3:1. Ezufáíi a biró a budai Drösslert. Götflert és Mayherrt 
is kiállította.

őszi eredmény: 2:1 az MTK javára.
FTC—BTC 0:1 (0:0). Üllői-ut. 80(10 néző. Biró: Fodor 

Endre. A piros-fehérek a szövetség tilalma ellenére szere
peltették az Olaszországból hazatért Horváth II.-t és 
Orbánt, akiknek segítségével sikerült, is a. győzelmet ki- 
vivniok, bár az FTC volt általában fölényben.

Petschauer Attila minden ellenfelét legyőzte 
a Nemzeti Vivő Club viadalán

yj tehetség tűnt fföl a törversenyen —- Az ötös zsűri kitOnOen működött

(A Reggel munkatársától.) A Nemzeti Vivő- 
Club háromnapos kizárásos versenye nagy
szerű sportbeli sikerrel járt. A tőrversenyen 
uj vivótehetség tűnt föl Upor László (NVC, 
Fodor-iskola) személyében, aki a döntőben a 
kvalitásos Dunayval szemben csak az utolsó 
fusson veszítette el a versenyt. A kard verseny 
nívója rendkiviil emelkedett azáltal, hogy az 
utolsó pillanatban beszállt

Petschauer Attila (NVC, Fodor-iskola), a 
tavalyi győztes, aki összes ellenfeleivel 

fölényesen bánt el.
Az ötös zsűri dr. Hajdú Ma.rcel elnöklésével kitünően 

oldotta meg föladatát. Bogon Albert. Dénes Károly.

megsemmisítik
A mérkőzést emiatt megsemmisítik, sőt még két bűn 
telő pontot is levonnak a UTC eddigi eredményéből, 

úgy hogy föltétlenül kicsik az első osztályból.
A győztes gólt Rupricht hibájából Horváth II. lőtte a 

második félidő 42. percélien.
Őszi eredmény: 2:0 az FTC javára.
KAC—Törekvés 2:1 (0:1). üllői-ut. — Biró: Fényes

Miklós. A vezető gólt a Vasutasok lőtték a 16. percben. 
'Lengyelt, a kapu előtt 20 méterrel elgáncsolták. A megítélt 
szabadrúgást Lengyel Szántóhoz passzolja, aki pompás 
gólt lő. 0:1. — A mérkőzés második 45 percében a KAC a 
többet támadó fél. A 21. percben ölvody kicselezi az egész 
védelmet és védhetetlcnül kiegyenlít. 1:1. A győztes gól 
Bürstner érdeme (42. p.).

őszi eredmény: 3:1 a KAC javára.
VÁC—Zugló 2:2 41:1). Lóverseny-tér. — Biró: Schissler 

József. Az első gól a 26. percben Klopfer révén Engl IT. 
lövéséből eredt 1:0, amelyet Sefcsik—Vaczek—Kitti össz- 
játékából Kitti közvetlen közelből egalizál 1:1. — A máso
dik félidő 13. percében Borosa az egész védelmet magára 
vonja, majd Engl 11.-höz passzol, aki újabb gólt. lő. 2:1. 
Végül a 21. percben egy, Jakubovits lábáról lepattant 
labdával Sefcsik védhctetlenül kiegyenlít. 2:2.

őszi eredmény: 2:1 a VÁC javára.
NSC—BEAC 1:0 (0:0). Lágymányos. — Biró: Tváncsics 

Mihály. Unalmas mérkőzésben mindkét, csapat, formájún 
alul szerepelt. A 11. percben egy tizenegyest Török a 
kapu föló lőtt. A mérkőzés egyetlen gólját Kémay III. 
lőtte. 1:0. Egy bands miatt megítélt tizenegyest Pluhár 
a háló fölé lőtt.

őszi eredmény: 6:2 az NSC javára.
Az, Ékszerészek vereséget szenvedtek. ...33“ FC Ékszeré

szek 2:0! A mérkőzés után az Ékszerészek köréből Szösz 
Hugó bírót, megsértették. — Húsos - MAC 2:0, Postások 
KTE 3:1, TTC-ETC. 1:0, Főv. TK—EMTK 1:1, 1'TSE— 
BAK 1:1, KAOE-UMTE 2:1.

A bajnokság állítsa. Első osztály: 1. MTK 27 pont (44:9),
2. Vasas 2(1 p. (27:15), 3. FTC 18 p. (27:21). 4. NSC 18 p. 
(23:19). 5. KAC 17 p. (16:11), 6. III. kér. TVE 16 p. (1.3:14). 
7. VÁC 15 p. (14:17). 8. ( TE 13 p. (16:13). !». Törekvés 11 p. 
(24:23). 10. Zugló 11 p. (17:28), 11. BTC 7 p. (9:26). 12. BEAC 
6 p. (7:39). — A másodosztályban az Ékszerészek vezetnek 
26 ponttal. 2. TTC 25 p. 3. Husi párosok 21 p. 4. ,.33" FC 
23 p. — A zárójelben levő számok a gólarányt jelzik. — 
Az FTC és az MTK egy mérkőzéssel kevesebbet játszót 
tak. mint a többiek.

A Vienna mogverle a llakoaht. (A Reggel bécsi tudó 
silójának telefon jelentése.) A nemamatőr liga mérkőzései 
során: Vienna-Hukoah .3:1 (1:0). Rapid WAC .3:3 (2:1). 
Amafeure—Riidolfsbügcl 0:0, WSC Admirn. 2:2. Slovan- 
Simmering 2:1 (1:0).

A svájci—-magyar válogatott mérkőzésre, nemzetközi és 
bajnoki meccsekre leszállított helyárak mellett — állandó 
helybiztosítással — előjegyzéseket elfogad a ,.S1op“ 
nemzetközi sportiroda (V, Nádor-utca 21. Telefon: 57—62).

Dunay Bertalan, Garay János, dr. Gcrde Oszkár, Glykais 
Gyula, Grauer Sándor, Kóczy Aladár. Kun Sándor. 
Lehner Artúr, Mészáros László, Parragh Béla. dr. Posta 
Sándor. Rády József, dr. Rozgonyi György és Schwarcz 
Tibor a nehéz mérkőzésekben nagy szakértelemmel bírás
kodtak.

Részletes eredmény:
I, Tőrversenyben: 1. Dunay András ÍBBTE). 2. I’por 

László (NVC, Fodor-iskola). 3. dr. Gombos Sándor (Tisza 
István VC, Santclli-iskola).

II. Kard verseny ben: 1. Petschauer Attila (NVC. Fodor 
iskola) 9 győzelemmel. 2. Dr. Szclényi (BBTÉ) 6 győze
lemmel. 3. Dr. Kovács György (Tisza István VC, Santelli- 
iskola) 6 győzelemmel. 4. Kalmár (MAF(') 5 g; özeleinrnel. 
5. Dr. Szűcs Géza (NVC) 5 győzelemmel. 6. í)r. Gombos 
(Tisza István VC) 4 győzelemmel. 7. Dr. Polányi (MAC) 
4 győzelemmel. 8. Ványi (OTE) .3 győzelemmel. 9. Czeiner 
(BBTE) 2 győzelemmel. 10. Weiszberger (VÁC) 1 győze
lemmel.

A verseny befejezése után dr. Hajdú Marccl, az NVO 
elnöke, tartalmas beszéd kitérőiében osztotta ki az érme
ket és az értékes tisztcletdijakat.

A blrkózócsapalbajnokság második fordulója vasárnap 
késő este, a Baresny-utcai gimnázium tornacsarnokában a 
következő eredményekkel zárult: Vasas—MTK 16:3,
BAK-MAC ll:in. Testvériség—M AV 15:3, Törekvés— 
UTE 18:2.

A líéli-sárga atléták 
győztek Székesfehérvár cross- 

country bajnokságában
fA Reggel kiküldött tudósítójától.) Vasárnap rlélolöt.t 

fizékes/chérrdrotf az Álba Regiéi rendezésében dőlt el a 
város e.rosn-country bajnoksága, amelyért n fővárosi atlé 
ták szine-java küzdött.

Győztek b MAC versenyzői
n pompásan küzdő E8U és n. székesfehérvári versenyzők 
előtt.

Részletes eredmény: ,
1. Kultsár István (MAC) 16 p. 43.2 mp. 2. Bciloni (MAC) 

25 méterrel. 3. Király (ESC-) további 129 méterrel, 4. Máj- 
zil. (ESU) 30 méterrel. 5. dr. Posch (Székesfehérvár) ét 
Kádár (ESC) 2 méterrel. Csapatversenyben 1. MAC 
22 ponttal. 2. ESC 86 n, 3. Alb/i Regin (Székesfehérvár) 
88 p. 4. Déli Vasúti Előre (Szfv.) 92 p. 5. MÁV (Szfv.) 
133 p. — Táv körülbelül 5 km. — Indult 5 csapni.

Munkásadéin győzött az MTE mezei versenyén. Veresé
get szenvedett a favorit Wcilcr (MTK) az MTE II. oszt 
Ifjúsági mezei versenyén, amely szintén a Népligetben 
folyt le. Indult 5 ötöscsapat. A táv körülbelül l'-j km. volt.

Részletes eredmény:
1. Huszár (MTE) 15 p. 25.4 mp. 2. Sugár (MTK).

3. Woiler (MTK). I. Bosznyák (FTC). Csapat verseny
ben; 1. MTK 27 ponttal. 2. MTE 41 p. 3. FTC 98 p.

Uruguay bajnokcsapata legyőzte 
Páris válogatottéit

Az európai túrára megérkezett Uruguay, 
bajnokcsapata — amelyben 7 olimpiai győz
tes játékos szerepelt —, vasárnap Páris válo
gat ott ai val mérkőzött és azt

3:1 (1:1) arányban legyőzte.
A vasárnapi érdekes viaskodáaról a követ

kező távirati tudósításunk számol be:
Paris, március 8.

(Érkezett éjjel 12 óra 40 perckor.) 
— A Reggel éudó kilójának expresstávirata. — 

Az uruguyat bajnokcsapat a. colombesi sta
dionban ragyogó napsugaras időben 30.000 néző 
előtt ütközött meg Páris válogatót taival 
Slavlck biró vezetésével. A vezető gólt 
Petrone kiszökés után lőtte a 10. percben, 
A franciák a 40. percben egyenlítettek ki. 
Félidő: 1:1. A második félidő 11. percében Ro- 
mano pompás összjátékból újabb gólt lőtt 2:1. 
Pár perc múlva Uridinaran előretört és véd- 
hetetlenül rúgta be a. harmadik gólt. 3:1. — A 
győztes '^csapatban a csatársor brillírozott, a. 
védelem azonban gyönge volt. Nazali cs 
Andrade voltak a mezőny legjobb emberei.

Pallós István
Somogyi legyőzte Némethyt a BTC JT. oszt, szenior 

mezei versenyén, amely vasárnap délelőtt a Népligetben 
4 tizes csapat részvéteiével körülbelül 4 kilométeres tá
volságon folyt, le. A cs.inatversenybcn is az MTK atlétái 
győzedelmeskedtek, *

Részletes eredmény:
1. Somogyi Tstván (MTK) 14 p. 38.8 mp. 2. Németby 

(FTC) 11 p. 47.6 mp. 3. Kovnlik (MTE) 14 p. 48 mp. — 
Csapat versenyben: 1. MTK 113 jmnttnl. 2. FTC Itt p. 
3. MTE 216 P. 1. BTC 614 p.

Tölbtaer ember nézte végig 
az ügető premiert

Vasárnap délután a Ligeten túl. az. Erzsébet királynéi 
úti pályán, beköszöntött az 1925. évi verseny szezon. A 
pénzt eh nség <; gondterhes városában újra előkerültei; a 
játékosok és útra keitek premiert nézni az iigetőn. 
Konfliskocsik vígan ballagtak a Trieszti nő irányában 
és délután 2 órára a játékhoz szükséges pénz a föld alól 
is, de mégis csak előkerült. A megdrágult verse.nn- 
program, majd háromszorosra emeli belépti, díj és ring- 
jegy, nem befolydsolta. a forgalmat, rengeteg ember roll 
odakint, úgy hogy amire még nem volt, példa, magában 
a ringbc.n közel 200 jegyet adtak ki. A pályát, átalaki, 
tolták, a bukmékereket a két iicly bejárata köze ékelték. 
A ring' n alaposan mcgldtr.zott a szanálási folyamai, a 
tavalyi 16 könyves lady *11 most, csak 8 foglalatoskodott, 
élükön Balassával, a számban megcsappant társaság 
doyenjével. A ring a nagyobb forgalom ellenére is valami 
liszlullahb, nyugalmasabb képet mulatott, a régi bántó 
zaj elült és ez a finomabb tónus mintha az egész néző
térre visszaköltözött, volna. A nap sport, szempontjából 
ritka sikerültnek mondható, a nagy dij maga pedig 
egyenesen szenzációs versenyt hozott. A Tavaszi ti a n> i i c.n p 
startjához 8 ló állt ki. A lovak nyugtalansága és a haj
lók fegyelmezetlensége fölötte megnehezítette, az indító 
munkáját. Számtalan .sikertelen start, után az. egyik 
hajtó. Deák, behajtott az, istállóba, így az ngyonfárasz.- 
tott állatok némi pihenőhöz, jutottak. A második föl
állásnál Orosz, ezredes is lejött az. intéz.őség páholyából, 
hogy n nagy fejetlenségben rendet teremtsen. A ügyeli 
metlcn hajtókát: Rönköt, Deákot, és Tomannt ott a hely
színen nyomban meg is büntette, valamennyit start inog-, 
hinsitas címén 300.000—300.099 koronára, Deákot, aki en, 
gedély nélkül elhagyta a pályát, még külön 200.000 ko
ronára. A starter piros zászlóval, Orosz ezredes botjával 
kommandirozta most már a startot, és az. bárom uj.abb 
sikertelen kísérlet, után végre elég jól sikerült. A ver
seny mindvégig izgalmas lefolyású volt. Volt idő, amikor 
Flóta látszott. Romolj nyerőnek, a második körben Jobban 
mutogatta oroszlánkörmeit. A nagy favorit Erzerum és 
a másodsorban fogadott Rajnak, vágásaikkal sok izgalmas 
percet szereztek hívőiknek. A cél előtt .lobban lehalt és 
á favoritnak volt kénytelen átengedni az. elsőséget. 
Erzerumban jó és gondosan előkészített ló nyerte meg a 
dijat. A verseny lefutása után a közönség lelkesen iinne, 
)>elte hajióját, a kitűnő Czelolhot, aki jól beosztott, 
bravúros hajtásával az elismerést, méltán kiérdemelte,

A megnyilónap részletes eredménye:
I . Háromé rések versenye: 1. Angclica (l' í.) Kaliinka,

2. Rclle Hetcne (t) Cassoliui. 3, AU ll'ien (4) Tornnnu. 
Fm.: Vádló. Boston (disqu. harmadik), Jóska, Nadra
gulya. \ngclica végig vezarfve könnyen nyer, a fa\<»rifc 
Jóska vág, az utolsó körben Bellc Holeno tör előre. 
Tol.: 10:26; helyre 10:11, 16. 13. II. Szenllőrinei dij:
1. Ormuzd (l';.r) Maszár F. 2. Rendelten (2) Tomann.

.3 f'ommune (3) Kaliinka. Fm.: Bankár. Samu, Diák. 
Bankár veszi a legjobb startot. Diák vág. Commupo 
nem nagyon erőlködik, az első kör közepén Ormozd veszi 
át a vezetést és könnyen nyer. Rendetlen mögötte máso
dik, a ki nem hajlott Conimunc harmadik. Tol.: 10:11; 
helyre 10:19, 28. 111. tiélyi dij: l. Adonis (3) St.chruann.
2. Rodnsto (l'4r) Novak. 3. Nocsak (4) Kaliinka. Fin.: 
Dida. H. León. A Jó slartot vett Dida vezet. H. León 
végig táncol, a második körben már Rodostó van elől. 
A célegyenesben hibáz és a fölnyomuló Adonis bizto 
san nyer. Tol.: 10:131; helyre 10:17, 18. ÍV. Tavaszi 
liamlic'ip: 1. Erzcrum CAr) ezelőtti (1.29), 2. jobban (6) 
Deák. 3. Ilajnok (l’A) Kaliinka. 4. Flóta (2’,-á) Casaolini. 
Fm.: Lánczos (8), G. Jóska ((>), Katica (6), Arvalngén.V 
(12). A start hosszasan elhúzódik, Lánczos, Kalicza. 
csurom viz., Rajnak pedig tarka a habtól. A lovak már 
egészen kimerülnek a sok forgásban, úgy hogy egy kis 
pihenőt kapnak. A második fölállósná) három sikertelen 
forgás után elindul a mezőny. I.ánczos van elől, do Plóta 
vette a legjobb startot, viszont Hajnak kissé lemaradt. 
Az első körben Katica vág. A céllal szcnihnn már Plóla 
van az élei.. Az. első kör végén Erzcrum is hibáz és 
visszaesik. Itt. már Klótól elhagyja n hátvédből előretört 
Jobban és már ez, látszik valószínű nyerőnek. Most Raj
nak is hibáz. A célegyenesbe fordulva még Jobbam vau 
elől, de Erzcrum u.iit. és némi küzdelem után elüti Joli 
Ininl az. elsőségtől. Az. utolsó pillanatokban előretörő 
Ilajnok a célban biztosítja magának a harmadik helyet. 
Tót.: 10:18; helyre 10:14. TI, lő. V. Tabáni dij: 1. Ilurzsu 
(l’/Sr) Uassoliiii. 2. Miki (6) Novak, 3. Urasán (4) Cupellari. 
ébn.: l’.inbt.le. Mutyi, Ilyen nincs, Faluszépo I’.. Ildikó, 
Jupiter. Elteli. Burz.su az. élre megy és számtalan bősz- 
sz.al győz, Miki és az. ii'olsó körben fölnvomuló Urn«ág 
ellen. Tót.: 10:16; helyre 19:12, 12. 21. VI. Ámateur hajtás: 
1. Keszkenő C’.'j) Wanipetic.li. 2. Xanlcn (1'tr) Hegedűs.
3. Csavargói (1’zj) Orosz. Fm. Trnui. Ezredes. Ezredes ve 
zet, majd Xanten váltja föl. a céllian Keszkenő leveri 
a vezetőt. Tót.: 10:36; helyre 10:17, 14.
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