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Berlin, március 15.
M Reggel tudósilójának tclefonjelcnlésc.) 

rA berlini Kommunisták vasárnap nagy tüntető 
fölvonulást, rendeztek, amely különösen Berlin- 
Osfc és Neitköln negyedeikben öltött nagyobb 

, arányokat. Egy 'közúti kocsi a meneten keresz
tül folytatni aikarta. utját, mire n [tüntetők. erő
szakkal megállilották. Az egyik tüntető a 
vált.óáHiíórmhiiil a kocsivezetőre vágott.. A tér 
északi részén álló közlekedési rendőrök a tet
test. le akarták fogni, hogy az őrszobá.ra vi
gyék, a, tüntetők azonban megakadályozták 
ebben és

a tettest kiszabadították a rendőrök ke
zéből.

A tér déli részéről elősiető rendőrlisztvisclőt

Genfhen eredménytdenül végződött a Népszövetség tanácsülése
Pár is, március 15.

Reggel tudósi tójának távirata.) Vasárnap 
este Chamberlain angol külügyminiszter Géni
ből Párisim érkezett, holnapra várják (lenes 
cseh és Skrzynsky lengyel külügyminisztcre- 
kct.

Herriot hétfőn Chamberlainnel beható ta
nácskozást fog folytatni,

hogy megvitassák azokat az ellenteteket, ame
lyek a népszövetségi tanács ülésén a francia es 
angol, álláspont között fölmerüllek.

A párisi tanácskozás legfontosabb tárgya 
a német garanciaszerződés és a washingtoni 
leszerelési konferenciára való meghívás 

lesz.
Coolidge elnök a leszorelesi konferenciai 

nem őszre, hanem jóval hamarabb akarja 
egybehívni, /lenes és Skrzynsky, akik Genfben 
a francia álláspontot támogattuk,• kedden, talál
koznak Herriotval, hogy a Chamberlainnel

A játékbank ugye lekerült 
a minisztertanács napirendjéről 
Raftovszky belügyminiszter kijelenti, hogy ez a kérdés 

már nem foglalkoztatja a hivatalos kSréket
(A Reggel tudósi (óját ól.) Politikai körökben 

az a hir terjedt el, hogy a pénteki miniszter
tanács véglegesen fog dönteni, a magyarországi 
játékbank fölállítása ügyében. Tekintetű I arra 
a nagy érdeklődésre, amely a játékhank ügyé
nek fordulatait kíséri,

llakovszky Iván
belügyminiszterhez fordultunk föl világosi tű
sért, aki a következőket mondotta:

— Szó sincs róla, hogy a pénteki miniszter

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
FELELffiS SZERKESZTŐI LÁZÁR MIKLÓS

Bu^gsest, 1925 március 16

a tömeg szinten megtámadta és földrelepcrlc. 
Egy rendőrtiszt viselő, aki polgári ruhában vé
li tleniil arra jött és baj társa inak segítségére 
sietett, a végső szorultság láttára, riasztó lövést 
adóié le. .4 tömegből is estek lövések. A rend
őrök támadói közül

az egyik tüntetőt egy golyó felsőcombján 
találta; kis idő múlva elvérzett, még mi

előtt beszállít Itatták volna a kórházba.
A 1 öntőtökhöz sokan csatlakoztak a sztráj
koló vasúti munkások közül is. Amikor a 
menet, a. Hormann.spla.tzon, akart, átvonulni, 
a rendőrök megakadályozták a fölvonulást, 
amire mindkét oldalról, kevés lövöldözés kelet
kezett. A rendőrök és tüntetők közül többen 
megsebesültek.

folytatott megbeszélésekről tájékozhassa őket. 
A’ külügyminiszterek párisi útja arra mutat, 
hogy

a genfi népszövetségi tanácsülés a döntő- 
bírósági, a leszerelési és biztonsági problé

mát nem hozta közelebb a megoldáshoz.
A francia-angol ellentét még élesebbé vált és 
valószínű. hogy a. külügyminiszterek holnapi 
megbeszélése ezt az ellentétet nem fogja csök
kenteni.

Paris, március 15.
Amint a .;<lournal des Débats“ genfi tudósítója 

jelenti, Chamberlain tegnap a népszövetségi 
tanács ülésezésének befejezése ,után a bizton
sági problémáról megbeszélést folytatott 
flymans belga külügyminiszterrel és Francia- 

.ország képviselőjével. A helyzetet
Herriot miniszterelnöknek Chamberlainnel 

és Bcnessel folytatandó tanácskozásai
fogják tisztázni. Nagybritannia súlyt, helyez 
arra, hogy gyorsan érjék el <i célt.

tanács foglalkozzék a játékbank' ügyével. Ki
jelenthetem, hogy

ez a kérdés annyira lekerült a napirendről, 
hogy a hivatalos köröket nem is foglal

koztatja.
Ezen a (éren tehát semmiféle újság nincs. Ami 
egyébként a jál ékbankkal szemben elfoglalt 
álláspontomat illeti, már hetekkel ezelőtt ki- 
fejtettem fölfogásomat és éppen A Reggel ha
sábjain részletesen előadtam erkölcsi aggályai
mat a játékbmk fölállításával szemben.

11. szám
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„Ébredj, Kossuth!“

Márciusi szellő ... Söpörj végig a sivata
gon, amelynek magyar közélet a neve. Ka
vard föl a port, amely megüli a lelkeket, 
megvakitja a szemeket, belepi a füleket, 
hogy sajogjon a lelkünk, könnyezzen a sze
münk és zúgjon a fülünk a szégyentől, amiért 
77 év után a márciusi pontokat rendre újra 
követelhetné Petőfi, Jókai, Vasvári, ha élne, 
ha föltámadna, ha szellemük megiIlletné a 
magyar ifjuságot. Egyenlőség, Testvériség, 
Szabadság. Törvény előtti egyenlőség. Val
lásfelekezetek egyenlősége. Szabad sajtó. Es
küdtszék. Minek folytassuk? Hogy jobban 
égjen és fájjon a jelen vigasztalan nyomora, 
hogy a sötétségben tántorogva végigvágód
junk a Múzeum előtt, vagy az isteni Sándor 
danaparti szobránál? Akiknek őseit Kossuth 
Lajos húzta le a deresről, a mezítlábas robo- 
losok ivadékai csíz-masatokkal rugdossak ki 
az alkotmányból odakivá okozó véreiket. 
Repeső szívvel néztük őket, amikor Nagy
atádi körül fölsorakoztak, rámás csizmában, 
komoly méltósággal a nagyúri piros szőnye- 

~gen. Hol van Nagyatádi, a szegény mégha j- 
.szolt és hol az idei hó? A kisgazdák odaser- 
centenek a megholt vezér sírjánál tett fo
gadkozásokra, kitörülték az emlékezetükből, 
mint a csipát a szemükből, annak a sárguló, 
őszi délutánnak az emlékét, amikor Nagy
atádi a Kercpesi-temelőben Kossuth sirjá
nál esküdött hűséget a demokráciának. 
Ébredj, Kossuth! — zokogták a csontos bor
gulyák. Ha fölébredne a túri ni remete, váj
jon meghajolna a nagyságuk előtt? Nem is 
magyar kisgazdák, Maii passaní irt ilyen 
hideg, számító normandiai parasztokról. Bú
csúzzunk a. csizmás muugóktól, akik ride
gebbek, mint a fagyott szántás, e kora ta
vaszi éjszakán, más évfordulók is kisértenek. 
25 éve, hogy életbelépett a bűnvádi pörrend- 
tartás és 10 éve szünetel az esküdtszék. Az. 
igy niegférfiatlanitoft pörrend tartás ár
nyéka a. réginek. Vájjon ráismernek, akik 
megalkották? És ráismerne erre a boldogta
lan országra, aki a háboruelőtti életből ér
kezik hozzánk, fölébredve, mint Rip van 
Winkle évtizedes álmából? Budapestre, 
amely mezőváros szellemére züllött, a parla- 
.mentre, ahol sok, ha nyolc ember ásít és 
malomalatti stílusban, pincegádoralatti él- 
cekkel'szórakozik, az újságokra, amelyek 
karrikaturái a béke magyar hírlapjainak, 
a közszellemre, amely a legundokabb bakté
riumokkal van megfertőzve, az. ideálokra, 
amelyek a sárban hempergőznek, a pa- 
pirpénzbefulladt közéleti morálra, erre a be
horpadt magyar glóbuszra, amelyről biisz« 
kén hirdettük, hogy itt a világ közepe. 
Micsoda március eljövetelét várjuk, az örök 
tavasz milyen isteni csudáját, a megválté* 
mely fényességét, ami visszaadja a régi 
hitet, büszkeséget, tisztaságot és nagyságot? 
Kire építsünk, a parasztra, urra, munkásra1! 
Hol születik az uj márciusi megváltó?
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Vázsonyi
az ellenzéki biok nagygyűlésén 

a gázgyári Szent György lovagról, a müboMolö Vass 
miniszterről és a világmegváltó gyűlölködésben egye

sült pártokról beszélt
cf Heggel t udós ilójút ól.) Az egyesült ellenzéki biok 

vasárnap délelőtt a Mátyás-téren levő ll/r-óni-mozgó l>e- 
lyiségébcn gyűlést tartott; a józsol’város polgársága és 
munkássága 'zsúfolásig megtöltötte a helyiséget, sőt sokan 
kiszorultak az utcára. Koháry József, a gyűlés első szó
noka a miniszterelnök személyét kezdte kritizálni, amire 
a jelenlevő rendőr fogai mazó megtiltotta, hogy erről be
széljen. A rendőri beavatkozás ellen a gyűlés részt
vevői zajosan tiltakoztak és csak percek múlva állt 
helyre a nyugalom. A szociáldemokrata párt részéről

Peyer Károly
mondott hosszabb beszédet. A bűnös Budapest polgárai 
ég munkásai — mondotta •- a közeli hetekben az urnák 
elé lépnek, hogy ítéletet, mondjanak az általunk kurzus
nak nevezett városi rezsim működése fölött. 7> szavak
nál megjeleni az előadói pódiumon Vázsonyi Vilmos, akit 
a gyűlésen jelenlevők percekig zajosan elteltek.

— Nemcsak leszámolást, hanem elszámolást
is követelni lógunk

— folytatta Peyer. — Elszámolást követelünk 
a villamosvasúti gazdálkodásról és más egye
bekről is. Az elmúlt városházi rezsim nemcsak 
politikai ideáljait szolgálta, hanem ezeket 
aprópénzre vallotta föl. (F öl kiáltások: „Nem 
apróra, nagyra!*1) Nem történhet csupán poli
tikai felelősségrevonás, mert

akik a közvagyont könnyelműen elorédál- 
lák, azok rászolgáltak a más értelemben 

való leszámolásra is!
Nem normális választási harcról lesz itt. szó, 
mert ez a kiizdelni a kurzus harca lesz a föl
törekvő demokráciával. A túlsó oldalon Fried- 
riohtől Gömbösig mindenki egyesül, kivéve a 
numerus clausus atyját, Hallév Istvánt (hosz- 
szantartó zaj).

akinek jó provízió ellenében kell most za- 
ráudokokat Rómába szállítania.

Ha meglesz a többségünk a. Városházán, mi 
nem hirdetjük, hogy mindenkit boldoggá fo
gunk tenni, mert tudjuk, hogy a főváros gaz
dasági helyzete az ország általános gazdasági 
helyzetétől el nem választható. A miniszter
elnök kortes kedéséről szól. Bcbel annak idején 
még a császár személyét meg merte bírálni! — 
mondja.

E szavaknál a reDdőrtisztviselö figyelmezteti, hogy 
a miniszterelnök személyéi ne vonja bele a vitába. Erre 
heves vitatkozás lámád a gyűlés elnöke és a rendőr
tisztviselő között, a tömeg pedig zajosan követeli, hogy 
a szónok tovább folytassa beszédét.

— Én. mint a gerslievők szerény tagja — foly
tatja Peyer —, jogot érzek magamban ahhoz, 
hogy erről beszéljek, mert a gerslicvésről csak 
a nna k lehet tapasztalai a, aki azt meg is ette. 
Láttam azokat az urakat, köztük a miniszter
elnök urat is, Bécsben sírva vigadni még éjfél- 
ntán is, láttam őket a bárokban...
Itt a rendörlisztviselő ismét félfbeszukitja a szónokot és 

figyelmezteti, hogy ha a miniszterelnök személyének bí
rálatával föl nem hány, kénytelen lesz a gyűlést felosz
latni. A percekig tartó izgalmas szóváltás után Peyer 
folytatja beszédét, mire ismét rondreutasitást kapott. 
Utána Vázsonyi Vilmos
szólott az izzó hangulatú tömeghez.

A községi választások nagy jelentőségét — 
mondotta — már a külsőségek is figyelmünkbe 
juttatják. A kormány külön kormánybiztost

állított a főváros élére. A naiv emberek azt | 
hihették, hogy ennek az lesz a föladata, hogy I 
vezesse a főváros ügyeit, amíg az uj közgyűlés I 
összeül. Kezdetben nagyszerűen is csinálta a | 
kormánybiztos ur, aki népboldogitó programot. ? 
állított föl. Ez a propram azonban |

fagyasztottá vált, elfagyolt.
(Zajos derültség.) Úgy megfagyott, hogy telje; I 
són élvezhetetlenné vált. A drágaság hétfejü ’ 
sárkánya éppen Pipka urra várt, erre a gáz- J 
gyári Szent György lovagra, akiről bebizonyo- 1 
sodott. hogy legjobban ért a légszeszhez, mert 
az volt az első dolga, hogy fölemelte a légszesz 
árát. Tette ezt ugyanakkor, amikor a kőszén
árak banya Haliak. Neki tehát sikerült olcsóbb 
termelés mellett drágábbá tenni a gázt. Ezzel 
a tettével zseniálisan igazolta- hogy rátermett 
a. kormánybiztosi .állásra. (Derültség.) A plaká
tokon zűrjeibe foglalva olvashatják önök, hogy 
Ripka-párt. Zárjel nélkül pedig megállapíthat
ják, hogy ez az, amit tulajdonképen regen várt 
Budapest nélkülöző népe:

a kurzustól szagtalanított községi párt.
Mert no. feledjük, hogy van ogy másik községi 
párt is, a Wolfí-pávt, Vass József népjóléti ről 
elnevezett miniszter külső támogatásával. Itt 
vannak azután Platthy és Viczián volt állam; 
titkár, akiről itt a moziban különösen slilszerü 
beszélni. (Derültség.)

Ezek az urak bent a parlamentben a kor
mány mögött állnak, a községi választá

soknál pedig az ellenzékit mímelik.
Tudjuk, mi a céljuk: hogy közös erővel no en
gedjék bevonulni a városházára a liberáliso
kat, hogy aztán a választás után egymás keb
lére borulhassanak. Ismerik önök az angol bo
hózatot amelyben egy „Kox’* és egy „Box“ sze
repelnek? Ez két munkás volt és ogy lakásban 
lakott, de egyik som tudott a másikról, mert 
egyik éjjel, másik nappal járt haza aludni. Ez 
az angol bohózat jut eszembe, amikor látom a 
választási porondon Kox-Ripka urat (Zajos 
derültség) és ugyancsak az Angyalföldön meg
jelenik

mint müboxoló, Vass miniszter ur.
Amíg az egységes párt a korinánytámogatő 

Gömbösekkel és a kereszt én y-szoci a listák kai 
egyesül a világ megváltó gyűlölködésben, addig 
nem lehet, a községi választásoknál a politika 
kizárásáról beszélni. Csak egy lehetőség van: a 
progresszív erők egyesítése. A miniszterelnök 
urék sem voltak mindig ilyen íinyásak. Engem 
a szociáldemokratákkal való egyesülésben a 
miniszterelnök ur kétszer megelőzött. Amikor 
hazajöttem Svájcból, sóikat tárgyalt Garami
val, másodszor pedig az 1922-iki választás után 
kereste a miniszterelnök a párttal való érint
kezést azért, hogy a passzivitással való szakí
tásra bírja rá a szociáldemokrata pártot. A 
szabadelvű párt sem vetheti a szemünkre a 
szociáldemokrata párttal való együttműködési. 
Az a párt a múlt választásoknál több kerület
ben együtt ment, egy listán szerepelt Wolffék- 
dal. A közös lista, nem jelent egy pártot. A mi 
közös programunk ez: tiszta levegőt akarunk 
a szabadságért, a demokráciáért. (Hosszantartó 
éljenzés.) Az Angyalföldön kiadták a jelszót, 
hogy mi kelten, én és Peyer legyünk hálásak és 

csöndesek. Külön a csönd és külön a hála. Vass 
miniszter ur azt szeretné, hogy

az ország egyik része egy nagy süketnéma- 
intézet legyen.

A kormánynak köszön he tjük, hogy az ország
házban 25 szociáldemokrata képviselő van. 
(Derültség.) Legyünk hálásak immár, hogy 
bátran, mehetünk az utcán és nem ütnek le. 
Azért legyünk mi csöndes részvéttel, mórt 
Vass miniszter ur elveszi tette a. népszerűségét. 
A jogrenddel nem szabad igy dobálódzni.

Ezután Vázsonyi arról beszólt, hogy amíg az ébredők
nek és a ImzzáUiflogó alakulatoknak megengedték a már
cius 15-ének ünneplését, addig az egyesült ellenzékhez 
tartozókat eltiltották Petőfi szobrától. Jókul, Petőfi. 
Kossuth és Deák szelleme — úgymond — a miénk. Az ö 
Mugyurorsz;uí*4j^t><aakar,iuk föltúmnsztani. Innen kiáltom, 
hogy halli^Jneg TOgiidenki. .1 nagy halat Iáink szelleme 
vezet ki A demokratikus föltdmadás földjére.
(Hosszan és éljenzés.)

Maximovics jugoszláv belügyminisz
ter ismét azzal vádolja Radicsékat, 
hegy tárgyallak a magyar kormánnyal

Hely rád, március 15.
(A Reggel tudósítójának távirata.) N szkup- 

stinu igazoló bizottságu tegnap megidézte 
Maximovics belügyminisztert, hogy fölvilágo
si (ást adjon,

milyen vádakat emelt a kormány a Radi<*» 
párt ellen?

A belügyminiszter bemutatta a nyomozás által 
összegyűjtött anyagot, amely Fiadics és párt
jának képviselőt:)gjai ellen a következő váda
kat tartalmazza: Összeköttetésben állanak a 
moszkvai parasztinlcrnacivnálcval, arra törek
szenek, hogy Macedóniát elszakít sál,- Jugoszláviá
tól és összeesküvést szőttek az állam rendje, 
ellen a macedón forradalmi komi lóval. HtZ'J-bon 
a ima gyár kormány képviselőjével, dr. Unkel- 
hfiusser Károly volt horvát bánnal és Szápáry 
László gróf londoni magyar köveitől

a Bácska, Bánát és Baranya Magyar
országhoz való visszacsatolásáról tárgyal
tak és megbeszélést folytatták velük arról 
is, hogy Horvátország elszakadjon Jugo

szláviától.
A további vádpont a király és a hadsereg ellen 
folytatott rendszeres izgatás. A belügyminisz
ternek ez a bejelentése érthető föltünést kel
tett, inért annak idején Nincsics külügyminisz
ter úgy nyilatkozott, hogy

Radicsék a magyar kormánnyal semmi
nemű összeköttetésben nem állottak.

Az íguzolóhizoítság, amely túlnyomóan a ra
dikális párt tagjaiból áll. a belügyminiszter 
által ismertetett vádak alapján

valószínűleg még ma meg fogja .sem
misíteni a horvát paraszlpárti képviselők 

mandátumait.
>i mi ii JiiiXTCR —i »i iM

Neworkban rohamosan 
terjed a spanyolnátha

Newyork, március 15.
(-1 Reggel tudósilójának kábellá vira la.) 'Már

cius 10-től a mai napig 3000 uj span yol nátha- 
megbetegedés tör (ént.

Azoknak <a tisztviselő uraknak, akik férfiöltöny- és kabátkelme szükségletüket nálam fedezik, a jelen 
nehéz gazdasági viszonyokra való figyelemmel, évszázados cégemnek emberöltők óta szigorúan szabott 
áraiból a mai naptól kezdve egy hónapon át bevásárlásuk összegének 10%-át ajánlom fel visszatérítésképen,

A visszatérítés a cég által kiállított elismervény ellenében történik, mely a köztisztviselő urak hölgy
hozzátartozóira is átruházható. A visszatérítési összeget a cég gazdag és sokoldalú raktárán lévő akár 
férfi, akár nő> kelmékber történő bármilyen bevásárlás esetén az uj vételnél teljes értékben leszámítom még 
akkor is, ha pl. az újabb vétel netán csak egy év múlva történnék is.
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Angyal delektívfőfelüayelő
150 detekiiweí egész vasárnap 

„fialtolta" Pötör Gyulát
Vasárnap éjszaka autókon hajszolták a detektívek 

a sok ál-P&tört
(A Reggel tudósítójától.) Szombaton többen 

tettek jelentést a főkapitányságon, hogy 
a lapokban közölt fényképek nyomán fölismer
ték Pötör Gyulát, Leirer Amália gyilkosát. 
Bár ezek a bejelentések nagyon rapszódikusak, 
a rendőrség mégis mindent megtett a vasár
napi napon arra, hogy az esetleg Budapest 
területén tartózkodó Pötör Gyulát kézrckcrilse. 
A rendőrség véleménye, az, hogy Pötör az ék 
szerek birtokában minden valószínűség szerint 
abban a pillanatban, amikor megtudta, hogy 
bűntársait; a rendőrség letartóztatta, ?néfir gya
logosan sietve átszökött a nem messze, levő 
határon. Nincs kizárva azonban az sem. hogy 
a platinakarkötői, a brilliánsgyürüket a, gyil
kos már Budapesten értékesítette, és azoknak 
árából szökött meg. A detektívek különben azt 
már kinyomozták, hogy' közvetlenül a. gyilkos
ság elkövetése után Pötör Gyula több régi 
ismerősénél megjelent és

zsiványbecsülettel kifizette régi adósságait, 
mégpedig valutában, cseh koronákkal. Pötör 
Gyula nyilván Leirer Amáliától rabolta el az 
ékszereken kivíil a valutákat is. Mindezek 
ellenére nem tartják kizártnak a nyomozás 
vezetői, hogy

Pötör Gyulában nem volt elég bátorság el
hagyni búvóhelyét s valahol még most is a 

főváros környékén húzódik meg.
Épp ezért Angyal László főfelügyelő vasárnap 
kora reggel az egész gyilkossági főcsoportot 
mozgósította, amely előre beosztott terv szerint 
razziázta végig az egész fővárost.

Tizes csoportokban több mint 150 detektív 
rajvonalszerüen rostálta végig az egész 

várost,
'Amikor Budapest területét már végigkulallák, 
közrefogták a külvárosokat és a régi betörő
tanyákat Újpest, Kispest és Pesterzsébet hatá
rain, külön csoportok ellenőrizték és vizsgálták 
a budai buvótanyákat, a budai hegyek elrej
tett, sokszor tolvaHányákul szolgáló barlang
jait is. Ezt a nyomozási munkát a hajtóvadá
szathoz való hasonlósága miatt

hajtás-
toak nevezi a rendőrség. A hajtás eredményéről 
kÓ6Ő estig egymásután tettek jelentést a rend
őrségen, de Pötör Gyula nem került meg. 
Egyébként vasárnap a Leirer-gyilkosság ügyé
ben a befejező kihallgatások folytak a rendőr
ségen. Elkészítették azokat a jegyzőkönyveket, 
amelyek megvilágítják a nyomozás fordulatát. 
(Jjra kihallgatták Saguly Ferencet és a gyil
kosságban való résztvétellel is meggyanusilolt 
Bolla .Józsefet, aki azonban még mindig a leg
csökönyösebben. megmarad első vallomása mel
lett, amelyben azt állitotta, hogy Pötör a rab- 
lőtt holmikat este hozta, cl hozzá. Ennek a val
lomásnak uj részletei igy hangzanak:

— Jluszonharmadikán az ezüstökkel é.s éksze
rekkel Ceglédre utaztunk, egyenesen kimen
tünk a szőlőbe, elástuk a holmikat egy méter 
mélyen s azután bementünk az édesapám há
zába, aki aznap éjszaka nem volt otthon, de 
Pötör Gyula nem jött zavarba, mert sperr- 
haknival kinyitotta, az ajtót. Ezután lefeküd
tünk. Az ozüstökel csak akkor ástuk ki újra, 
amikor Pötör Gyulát kiszabadítottuk az 
angyalföldi elmegyógyintézetből.

Aznap, amikor a gyilkosságot fölfedezték, 
Pötör Gyula izgatottan rohant a laká

somra.
Megeszküszöm, hogy én nem tudtam, hogy ő 
követte el a gyilkosságot. Azonnal elsiettünk 
Budára, elhoztuk az ott eldugott ezüstöket, 
hogy beledobjuk a Dunába, Akkor tudta meg 
Pötör Gyula, hogy amikor Fischer ékszerész
nek el akartam adni az ezüstöt, bediktáltam a 
lakáscímemet is. Ettől éktelen haragra lob
bant, rámorditott, hogy lőjjem magam inkább 
főbe, semhogy eláruljam magunkat.

A rablógyilkossággal gyanúsítottak ceglédi 
szereplése még nincs egészen tisztázva. Ott 
még sok földcriíetlen részlet vár tisztázásra, 
esetleg nagyfonlosságu nyomok vannak, éppen 
ezért vasárnap délután Nagy iléncs detektiv- 
főfölügyelő több társával Ceglédre utazott. Va-

Valódi ezföst 

evőkészletek 

gyüniölcstartók, kávés- és tenszorvizok, ttileiik. likőr- 
készletek minden célra és nagyságban, eredeti gyári 
árban Schttnwalri Imre
IV, Bécsi-utca 5. szám, Bécsi- ás Deák Feronc-utc.i sarok 

sárnap terjesztették Marinovich főkapitány 
elé azokat az igazoló jelentéseket, amelyek
ből kitűnik, hogy hogyan is terelődött, 
tulajdonkénen már eleve, a gyanú Pötörékre. 
Az egész iigy nyomozását az segítette sikerre, 
hogy az atig;-,alföldi tébolydában tintacemzá- 
val jelölik meg a betegek ruháját. Futó Imre 
dotekl i v fő föl ügy elő, aki jelenleg a Teleki-téren 
teljesít preventív dutektivszolgálatot. a gyil
kosság fölfedezésének napján elfogta a Teleki
téren Bolla. Józsefet, aki egy rend férfiruhát 
kínált ott eladásra. Bellái, mint régi tolvajt, 
ismerték a detektívek. Kérdőre vonták, hogy 
honnan való ez a ruha. Bolla határozottan azt 
válaszolta. hogy a bátyjától kapta. A detek
tívek nem voltak restek, elmentek Bolla báty
jához, aki azonban a ruháról nem tudott 
semmiféle föl világosi tást adni. Ez gyanússá 
tette Bolla Józsefet és alaposan megvizsgálták

Barcsay rém d&r főtanácsos incidense 
a Filmklubban Vogel rendőrkapitánnyal

„Főtanácsos urnák tisztelettel jelentem: nagyon jó a hangulat!‘É
(A Reggel tudósítójától.) N főkapitányságon 

napok óta sokat beszélnek Vogel József rendőr
kapitány és Barcsay Adorján rendőrfőtanéesos 
hajnali afférjáról. Vogel rendőrkapitán,'. nevét a 
közönség a Lcirer-gyil.kosság ügyében folyta
tott rendőri nyomozás során ismerte meg. 
Vogel rendőrkapitány vezette ugyanis Leirer 
Amália gyilkosainak rendőri nyomozását, 
amely tudvalevőleg Leirer Lőrinc letartóztatá
sával fejeződött be.

A Teróz-köruti „Filmklub", amely néhány 
olasz fezőr jóvoltából a főváros egyik legele
gánsabb kaszinója, de nemrég még kimondot
tan kártyaklub volt, minden hét szombatján 
miivészestélyt rendez. Ilyenkor a klubban reg
gel 5, óráig van záróóra és a kabaréelőadás után 
a vendégek a tánc- és a kártyatermek között 
oszlanak meg. Ha reggel 5 órakor van záróóra 
a Filmklubbaji, akkor a rendelkezések értel
mében a rendőrség ügyeletes tisztet küld ki.

A Filmklubban az utóbbi időben az ügyele
tes rendőrtiszt (majdnem minden esetben Vogel 
rendőrkapitány volt. A főkapitányságon 
ugyanis megszokott dolog, hogy a kivezényelt 
tisztek ügyeletet cserélnek és inkább ott töltik 
az inspekciót, ahol ismerősek vagy egyéb okok 
miatt kellemesebb nekik. Vogel kapitány régi 
ismert vendége a Filmklubnak, még abból az 
időből, amikor a Filmklub a Rákóczi-utón, a 
Yildiz-kávéház helyiségében volt. A fiatal 
rendőrkapitány gyakran látogatott föl ide és 

nagy tétekben játszott bakkot és i-bernin 
de fért.

Az elmúlt hét szombatján — március 7-én — 
js zárórameghosiszabbitás volt, a filmklubban 
és Vogel rendőrkapitány fönt kártyázott a 
játékteremben, öt óra elmullott már, a záróra
rendelet. értelmében a filmklub összes helyisé
geit ki kellett volna üríteni,

de még mindig szólt a zene ás folyt a 
kártyajáték.
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Kalap-, ruha-, fehérnemükészitö tanfolyam 
Tisztviselőknek esti ta f folyam 

Kalap-, fehérnemüujdon ,ágok 

a ruhát, és ennek a, bélésébe tintaceruzával ez 
a nűv be volt írva: „Rákovszky". Ekkor már 
tudták a detektívek, hogy a megszökött Pötör 
Gyula adta át a ruhát eladásra. Ugyanekkor 
tudták meg azt is, hogy aranyretikült olvasz
tottak be a Scheid-céguél, amit nem vettek ál. 
A detektívek lerajzoltatták Bollával is az 
aranyretikült és nem rajtuk múlt, hogy a fő
kapitányság bűnügyi osztályán e nyomok da
cára. nem találtak összefüggést Bolla és a 
Leirer-iigy között és más elméleti nyomokon 
kutattak a tettesek után.

Egész éjjel autón üldözik Pöíöíft
Vasárnap este a főkapitányságra számos je

lentés érkezett, hogy
látták Pötört.

Ezek a jelentések a főváros legkülönbözőbb he
lyet: jelölték meg, egyes jelentések Pest kör
nyékére. is kiszóliitották a detektiveket. A fő
kapitányság, lmgy az uj nyomokat azonnal 
ellenőrizni lehessen, több autót bocsátott a 
de te k t i vek rend el kezesére.

így egész éjszaka autókon siettek a detek
tívek egyik bemondott helyről a. másikra.

Ejfél után minden újabb helyről még mindig 
azt tele fon álfáik a detektívek a központi ügye
letre, hogy tévedés történt, a. gyanúba, vett 
egyének nem azonosak a megszökött Pötörrcl.

Ekkor érkezett váratlanul a klubba Barcsay 
Adorján, rendőr főtanácsos, aki a belügyminisz
tériumba van beosztva és Pánti Kálmán mi
niszteri tanácsosnak, a kártyaklubok főellen
őrének helyettese.

A főtanácsos meglepve látta, hogy nem tart
ják be a zárórát és érdeklődött az. ügyeletes 
rendőrtiszt után. Vogel kapitány jelentkezelt, 
kard nélkül, ugy, ahogy a kártyaasztal mellől 
fölállt. A rendőrkapitányt a főtanácsos felelős
ségre vonta., hogy miért, lépik át a zárórát. 
Vogel azzal mentegetődzött, hogy nagyon jó a 
hangulat. A rendőrfőtanácsos nem fogadta cl 
ezt a magyarázatot és utasította a kapitányt, 
hogy azonnal szüntesse meg a táncot. Vogel 
azonban ellentmondott a főtanácsosnak, végül 
is azonban annak szigorú föllépésére kiürí
tette a klub termeit. k. t.

Kilőszámra hamisították 
a lebélyegzetlen 

hadikölcsönkötvényeket 
A rendőrség vasárnap délben 

letartóztatta a tetteseket
(A Reggel tudósitójától.) A béke szerződések 

megkötése után az utódállamok területükre- 
eső arányban nosztrifikátták a különböző ál
lampapírokat és hadikölcsönkötvényeket. 
Amint ismeretes, ezeket az értékpapírokat be 
kellett mutatni, ezeket Magyarországon a pénz
ügyminisztérium lajstromozta és. bélyegezte 
fölül. Épp ugy, mint a pénzlebélyegzések 
idején, a lebélyegzetlen értékpapírokban is 
nagy spekuláció indult meg. Sokan vártak az 
értékpapírok bemutatásával addig, amíg vé
gül mindenünnen lekéstek. Néhány nap előtt, 
a budapesti főkapitányságot értesítette a 
Pénzintézeti Központ, hogy több bank bemu
tatott, hadikölcsönkötvényeket és más állam
papírokat, agnoszkálá.s végett. A Pénzintézeti 
Központ szakértői megvizsgáltál; az értékpa
pírokat és ugy találták, hogy

a papirokon a magyar címerrel ellátott 
körbélyegző meg van hamisítva.

A rendőrségen Varga István detektív főfelü- 
gyelő és dr. Lukács József fölfigyelő indította 
meg a nyomozást ebben az ügyben. A nyomo
zás rövidesen eredménnyel is járt, amennyi
ben a nyomozó detektívek kiderítették, hogy 
ezeket a papírokat Teller Adolf és Szóbél 
Judo, hozták forgalomba. Előállították őket a 
főkapitányságra, ahol mindketten azzal véde
keztek. hogy ismeretlen egyénektől vásárolták 
az értékpapírokat. Vallomásuk után a rendőr
ség mindkettőjüket

letartóztatta.

Francia S
papfőmök 
legolcsóbb árakban 

Kosztetitz
U, Dorottya-utca 12. Tel. 188-89
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„Soha olyan Izgalmas perceket 
nem élt a világpolitika, mint most11... 

Az angoEok &&n&$>o9i£ik«íja a frandák keieteurőpai paziciói eüon 
A magyar di^tamácca sSraflmas szerepe a nagy európai koncertben

Paris, március 6.
(A Reggel alkalmi tudósítójától.) Hosszú 

évek ködéből került hirtelen elém, a kettős 
■monarchiának egykor nevezetes diplomatája, 
keleti politikánk egyik nagyhatalma intézője: 
m:.* szófián és szürke szemlélője az események
nek. A véletlen sodort asztala mellé, ahol egye
dül üldögélt, a nagy párisi hotel csillogó csar
nokának egyik sarkában. Mögöttünk a nagy 
ablakon bevilágított a párisi télutó violaszin 
alkonyata, körülöttünk halkan morajlott a 
nagy párisi élet. Ez a szálló néhány éve a. nagy 
politika leghíresebb karavánszerailja. Hat év
vel ezelőtt az egyik győzedelmes nagyhatalom 
diplomatáinak főhadiszállása volt s még ma is 
itt száll meg a sok átutazó vagy Párisimn tár
gyaló, szimatoló politikus és újságíró. A nagy 
üvegajtó forgó szárnyai mögül sűrűn bukkan 
elő egy-egy férfi, akinek a silhuettjén száz lé
pésnyiről is meglátszik a ,,earrierc“; hirtelen 
Paul Doncourt őszbecsa varodul t szinészfeje. 
tűnik elénk, majtl cr/// nagy angol világlap pá
risi levelezőjének lángvörös koponyája.

— Tudja-e, mit jelent ez a nagy búcsúja,rás? 
•— kérdi tőlem a ei dovant nagyur. — Ez a 
szálloda tele van angol di pl oma Iákkal és újság
írókkal s most egcXsz Pár is náluk elöszobázik, 
mindenki tőlük akar megtudni valamit, mert

soha olyan izgalmas perceket a nagy vi
lágpolitika nem látott a háború kitörése 

óta, mint amiket most élünk meg.
Tudja, mit jelent ez a kifejezése „balan.ee 
<>f potver' .’ Annyit jelent, hogy: „hatalmi 
egyensúly". Anglia századokon keresztül nem 
1ürte, hogy egyik szárazföldi hatalom túl
súlyba kerüljön a többi fölött. A franciák azt 
hitiek, hogy áttön’éli ezt az angol históriai el
vet, Most aztán keservesen csalódtak, mert

a béke egész alkotmánya úgy omlik össze 
alattuk, mintha vályogból épült volna.

Nézze, a következőkről van itt szó! Az angolok 
vem akarják tovább tűrni, hogy Franciaország 
dirigáljon Németországban, a franciák legye
nek az urak a Középtengeren és minden fran
cia, követ prokonzulnak érezze magái a kisán- 
'!ánt fővárosaiban. Ezért óvatosan, de egyre 
biztosabb nyugalommal lefaragják a francia 
hatalom kinövéseit. Az első etappe a Dawes- 
félo megállapodás volt, amivel kivették a fran
ciák kezéből a jóvátételi követelések fegyverét. 
A második, ezúttal döntő lépés most követke
zett cl. A Rajna mentén a nyugalmi állapot az 
angoloknak is életérdekük. Tehát a német nyu
gati határ biztonságát garantálják a franciák
nak, de csak a németek bevonásával. Viszont 
a keleti, német határok lég szög ezé sér öl már szó 
sem lehet. Magyarán: az angolo’k aláaknázzák 
a franciák hatalmi pozícióit keleti Európában.

Ki tudja nálunk, hogy az egész angol-szász 
sajtó pártkülönbség nélkül tisztában van 
azzal, hogy a keleteurópai államok határait 
provizóriumnak kell nézni és minél előbb 

ki kell korrigálni?
A/ tudja, hogy még a. Northcliff-sajtó is a fran
ciák kontinentális politikája ellen fordult? Ki 
tudja, hogy a német keleti határok leszögezé- 
sének visszaülawitása a diplomáéin. nyelvén azt 
.{(dönti, hogy a danzigi korridort és Fclsőszilé- 

í'if vissza kell adni a, németeknek) Pedig a 
lengyel Írd á rok visszacsinálása csak az első 
lépés, az angolok éjyp így <d vannak szánva 
arra is hogy

a Duiia-völgyének francia érdekek szerint 
leszögezett hatalmi állapotát kikorrigálják

De amíg Lengyelországgal szemben van < ; 
biztos és megbízható hátvédjük, sőt kellő. ;i.■ ■!■' 
hiszen nemcsak a német diplomácia figyel o? 
angol karmester pálcájára, hanem az oro A 

Osicseriu az első jelre föláll ol t. és a rigai szer
ződés, a lengyel keleti határok korrektúráját 
kezdte emlegetni, addig kire tánuiszkodjék a 
Duna-völgyében az angol diplomácib? Talán 
miránk! 0, istenem, hiszen bennünket a Leirer- 
iigy sokkal, jobban érdekel, mint határaink 
esetleges korrektúrája. Aztán meg kivel csinál
janak nálunk az angolok politikát? Azt hiszi, 
megbíznak benn 'link?

Az angol külpolitika nem pártpolitika.
Világpolitika s hosszú évekre előre megszabott 
világpolitika? Hogyan bízzanak meg a magyar 
politikában, amely az angol választás véletlen 
eredményei után igazodik? Aztán ki csináljon 
magyar külpolitikát? Nézze meg a követeinket. 
Csupa derék, tisztességes ember: Eniich. Ko
rányi, Zichy, de

modern külpolitikát sippal-dobbal kell csi
nálni,

nem szürke jegyzékekkel, halk meg'nunyaszko- 
dússal. Itt van a. Puca-eset. Mit lehetett volna 
ebből, csinálni, ha. jól megfogják! Előbb magá
tól a román kormánytól jegyzék utján meg-

(A Reggel tudósítójától.) A Keresztény Köz
ségi Párt vasárnap délután 4 órakor a budai 
Vigadóban, nagygyűlést tartott. Ernszt Sándor 
beszédében kijelentette, hogy a kormány biztos 
működése nem törvén;, szerű, Tfa valaki kor
mánybiztos, akkor ne korteskedjék. Támadta 
a Kipka-pártot. Utána Wolff Károly beszélt.

A támadók kanalai — mondotta. — már Jártak a Ke
resztény Községi Párt husosfaze.lcúbau is és
most ezek a kanalak a gázzal töltött fazékban vájkálunk, 

ami abban n 
Azt mondják, 

nem a ltc- 
forradaloni 

ma a budai

de tévedésben vannak ott. uicrt abból, 
fazékban fő. sohasem les: Unom húsleves. 
hogy nincs zsidókérdés, pedig a. zsidókérdést 
rcsztények, hanem a zsidók csinálják. Ha a 
alatt ez energiánkat nem kötik gúzsba, akkor 
cárban fönn ülne a koronás magyar király.

A közönség c szavalt után tombolva
éljenezte Ottó királyt.

Wolff Károly azzal fejezte be beszédét, hogy a keresz
tény ököl meg fogja akadályozni a belbékc föl fordulását.

Friedrich István
Ma egy hete szeretett volna bőszéiül. Akkor 
— beszélt itt egy budai választópolgár, aki 
és ütött balra. Bethlen azt hiszi, hogy a mi 

ez nem a szélsőség politikájú,

is fölszólalt.
— úgymond
ütött jobbra
politikánk szélsőség, pedig 
hanem

csak a kezdete annak, amit mt akarunk és hogy mit 
akarunk, azt még meg sem mondjuk.
ma egy hete idejöttek, hogy 
építsék l'öl a jövő fővárosát,
ö építésüket, ők már építettek

az aruuyközépnt 
de mi már is- 

sziklóra,egy

Köp pán
Éried-

Bel Illenék 
sziklájára 
merjük az 
a kisgazdákra.

E szavaknál a gyűlésre kirendelt 
Pá I rendőrfőtanácsos figyelmeztet le 
ric! cl. hogy csak a városi politikáról, beszéljen. 
Erre a közönség megéljenezte Friedrich Ist
vánt, sől mi több, Héjjas Ivánt is.

I'. '' dricli ezután így folytatta beszédül; Ha a fővárost 
mindig balra szorítják, nemcsak a szociáldemokratákat 
találják ott, hanem ott vaunak a mi niuukústostvércihk 
is. .Mi inaid megtalál juk azt a fővárost, amely nem a 
rendőrség hidal mára. támaszkodik. Engem is körülvettek 
azok, akik most meg akarják tőlem vonatni a szót, liu 
nem vagyok a Keresztény Községi Párt Ingja, de köte
lességem ide szólított azoktól, akik inog akartak engem 
környékezni és most lázitok ellenük.

Az ügyeletes rendőrtisztvisolő megint rászólt 
Friedrichrc, hogy ne beszéljen, ilyen kemény 
hangon. Erre Friedricli ezt mondotta: Én most 
mái- elhalIgátok, nehogy föloszlassák a gyűlést, 
de önök úgyis tudják, hogy én mit akartam 
mondani, -- találják ki.

A gyűlés ( zzel véget ért,
Wolffék Angyalföldön a Nópszállóhan is tar

tottak gyűlést vasárnap délután. Itt Frühwirth. 
Mátyás, Wolff Károly és llomonnuy Tivadar 
beszéltek.

•I

asztalok, készletek legolcsóbliaiiI
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állapíttatni Dúca kijelentéseinek hiteles szöve
gét. aztán szörnyű Jármát csapni, a trianoni 
béke minden szignálárius hatalmának u fülét 
„uote circulairek-“kel te le ordítani, minden 
angol, amerikai ás francia revü szerkesztőit 
végig látogatni, cikkeket ki hízelegni, amíg a 
világ nem visszhangzott volna a román atroci
tásoktól. Ehelyett mi történt? A külügymi
niszter mondott egy pár szürke szót, amire ka
pott egy olyan kihívó választ, hogy nem tette, 
zsebre. Hogy a válasz hazug? Ki törődik vele? 
Hangos volt és mindonlki meghallotta. A mi 
diplomatáink suttognak, igaz, hogy ritkán van 
mondanivalójnJk. Most van a. Népszövetség 
ülése. Szerepel ennek az ülésnek a napirendjén 
mindenféle kisebbségi sérelem. Csak egy nem: 
a magyar. Ki reagált nálunk Benes legutóbbi, 
genfi kijelentésére, hogy a csehek, csak úgy, 
mint a franciák, fenyegetett nemzet Ennél 
jobb alkalmunk sohasem lesz, hogy a csehek 
nagyzási hóbortját gyilkos gúnnyal ki- 
pécézzük! Elmúlt ez a nagy történeti 
alkalom is s csak akkor kapunk észbe, 
amikor vagy Dúca, vagy Dénes cserben
hagyja a f randákat s az angolok, faule de 
mieux, velük csinálják meg a magul,' terveit. 
De már akkor késő lesz. Van egy kitűnő könyv 
a háborúról, nem tudom már, melyik német 
generális irta. Ez a címe: „Dér Kricg dér ver- 
saumten Gelegenhdten." A mi diplomáciánkra, 
is lehet mondani: „Diploma! ie dér versaumtev. 
líelegenheilen!" Hogy miért nem beszélek;’ 
Édes barátom, hiába tenném, nincs, aki hall
gasson rá in. Kiabálni, verekedni, ahhoz biza
lom kell, fiatalság, erő... s mindez neigle do 
Fan née • passéc!...

A Petőfi Társaság 
hármas JóKai-ünnepélye

Vasárnap délelőtt !) órakor a Petőfi I árvaság ismét niejji 
nyitotta a Bajza utcai l’ctőfl-há/.bau az ereklyém uzeu- 
moí. \ ideír jelent közönséget. Pékár (lyula üdvözölte, 
majd pedig Havas litván tartól! ünnepi beszédet.

I ’<»tő íi -Társaság az 
ili.szgy ülést tartott, 
' ■ m lé kének szén tel I.

II órakor a.
nagytermében 

teljesen Jókai, 
töltötte meg a dísztermet, ott 

volt József főherceg is, akinek fia. az előadók.
yulá elnöki megnyitó- 

Szávay (lyula főtitkári beszámolója kö- 
. Ezután Jakab Ödön „Jókai“ cimü köite-

Délelőtt 
Akadémia 
amelyet 
Előkelő közönség 
\un ,/u.íau/ íuaarceg is, «i 
között szerepelt. Pékár G> 
ját ‘ _
vette. Ezután Jakab Ödön ,,Jókai“ ciinü költe
ményét olvasta föl. Majd József Ferenc főher
ceg „Jókai és a nagyapám" című hangulatos 
jajzíí-t olvasta, föl, amelyben leírja, -nagyapjá
nak, néhai József főhercegnek Jókaival való 
érintkezését, azokat az emlékeket^ amelyeket a 
főhercegi család Jókairól őriz.

A tapssal fogadott fölolvasás után Juhász 
Gyula „Ének JókairóF* cimü költeményéi, 
Császár Elemér pedig Jólkairól irt irodalmi, 
méltatását olvasta föl, végül Hettyey Aranka. 
a Nemzeti Színház művésznője, a „Szigetvári 
vértanukéból adott elő részleteket.

Délután 2 órakor n Pctőfl-Társaság tagjai u Duna- 
palotában ünnepi lakomára jöttök öt-szc. Pékár (lyula 
üdvözlő szavai után Bársony István mondotta cl Jókai
val való találkozását. Utána József Forcnc főherceg 
mondotta o) scrlegcmclő beszédét, amelyet azzal vég 
zett, hogy poharát Petőfi és Jókai fényes, nagy ideáljai
nak megvalósulására emeli. Hegedűs Sándor beszéde 
után Tömöri Jenő fölolvasta azt az ódát, amelyet Józeel! 
Ferenc főherceg anyjához, Auguszta királyi hercegasz 
szonyhoz irt. Csajlay Ferenti a megválasztott uj tagol: 
nevében mondott a Társaságnak köszönetét. Az utolsó 
fölszólaló Czászár Elemér volt, aki humoros előadást 

A Nemzeti Demokrata Párt és u Központi Demo
krata Kör elnöksége, pártvezet őségé és vál.-iszt- 
ir.áii.vu mélységes incgillctödósscl vette a gyász 
hirt. hogy a páti vezet ős Iguek, n vá la.zt mánynak. 
valamint a Központi l'emokrata Körnek alapító 
tagja:

Maress S»
iiughi.h.

A megboldogult :’>0 éven út hü-éges tagja volt a 
Központi Demokrata Körnok. A párt minden inoz 
giilruáhan a lllisége'- harcos l.ötelességtudúsávnl 
vette ki részét. Az első sorokban küzdött mindig 
u dolgoz • polgárság érdekeiért. Tmnetésn a rákos- 
keresztúri izr. temetőben ma. héttőn, c hó P> án. 
íJélntán 1 órakor lesz.

-.niiékét őrizzük.
A Nemzeti Demokrata Párt és 
a Központi Domokrnfa Kör 

elnöksége.

I'i Az Újságkiadó Tisztviselők Egyesületének fgnz-
fl gatósága jiplységes fájdolomnial jelenti, hogy

S H „Neues Pestcr dmiriiai ‘ árusítód <i-.zláh Adat 1 igazgató.';!, egyesület Hűk alapító. Igazgató: ági f.;gj i 
| 5ÍI éves kmabuii. :•>/..■'>.><Ik.111, \ ir.itittitii) i llnnivt.
a Temetési’ e hu Ui-.in. hétfőn délután 1 órakor tesz 
í a rákot keresztúri izr. temető halói tasházáhól. 
3 Egyciöle* irik buzgó, l-)k< . nluui'ó lagiiit, »a 
i u.i itigkiiiöo ii. '.(.viselők Iliből.* pedig odaadó barát- 
I jót voszitetfc <1 az elhunyt hun.
* Biid.onest, inariius l' én.

[■."Hetiét krgyi leitel lógjuk me őrl/ni! 
Legyünk utt mlndanuyliin:

%25e2%2580%259ebalan.ee
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Zichy János gróf szerint ma csak 

egy politika lehetséges: a „fortvurstlizás'* 
A felsőházi, javaslat arculcsapása a legitimizmusnak — Egységes „legitimista pártu 

csak amolyan politikai Noé-bárka lenne.,.
(A Hegyet tudósilójától.) A régi főrendiház 

tagjai március 21-ón, szombaton délelőtt érte
kezletet tartanak a parlamentiben és egysége
den óhajtmwk állási foglalni a felsőházról szóló 
törvényjavaslattal szemben. Tekintettel arra, 
hogy kifogásaiknak legnagyobb része a jog
folytonosság követelményén alapszik, A Heggel 
munkatársa fölkereste Zichy János grófot, a 
magyar legitimizmus egyik vezérét és meg
kérte, fejtse ki fölfogását a kormány felsőházi 
és váJasztójogi javaslatáról. A felsőházi javas
lat. indokolása szerint ugyanis e. két törvény- 
javaslói. a jogfolytonosság fokozatos helyre- 
állítását célozza. Erre vonatkozóan

Zichy János gróf
a következő rendkívül érdekes 'kijelentéseket 
(tette:

- A kormány törvényjavaslatai nemcsak 
hogy nem jelentenek lépést a. jogfolytonosság 
helyreállítása felé, hanem éppen ellenkezően, 
arra alkalmasak. hogy meg jobban Összegaba
lyítsák és clmérgesltsék a helyzetet, ami, egy
értelmű a legitimizmus arculcsapasával. Igazán 
nem értem.

miért jön a kormány ilyen ekvilibrisztikus 
kísérletekkel, amikor gazdasági viszonyaink 
a legmostohábbak és az ország nagy töme

geit megélhetési gondok gyötrik.
!A felsőházi javaslat ugyan tagadhatatlanul 
eléggé konzervatív, de mégsem a régi főrendi
ház egybehivását jelenti, .hololt. a főrendiház 
még nem szűnt, meg és az a javaslat, amely 
sutbadobja, kétségtelenül a forradalom úgy
nevezett „eredményeinek' alapján áll, ahelyett, 
hogy csakugyan a jogfolytonosság fokozatos 
helyreállítására törekednék. X mai rendkívül 
összekuszált, közjogi helyzetből csak egy kive
zető utat, tudnék, azt, hogy a. legutolsó — vagyis 
az .1918. évi — választójogi törvény alapján ül
jön. össze az országgyűlés és gondoskodjék az 
uj választójog megalkotásáról, mert hiszen az 
1918. évi választójog ma már nem felel meg a 
demokratikus követelményeknek. Kétségtelen 
azonban, hogy

az uj választójog és a főrendiházi reform 
megalkotására csak a jogfolytonosság alap

ján álló országgyűlés volna hivatott.
A rosszul hegombolt mellényt teljesen ki, kell 
gombolni ahelyett, hogy újabb és újabb gom
bok fölvarrásával kísérleteznénk, Ha pedig a 
felsőházi javaslatot mégis letárgyaltatja a kor
mány, akkor a régi főrendiház niegszüntetésc- 
rő) szóló szakasz helyett

az u.1 felsőház ideiglenes jellegét kellene 
törvénybe foglalni.

Munkatársunk most aziránt érdeklődött, mi 
a véleménye Zichy grófimk Andrássy Gyula. 
gróf azon tervéről, hogy a legitimista politiku
sokat különálló

legitimista pártba
tömör Ibse.

— Ezt a tervet — válaszolta Zichy gróf — 
Hem fwdom helyeselni,

A legitimista gondolatot ugyanis nem sza
bad, de nem is lehet egyetlenegy párt szá

mára kisajátítani.
De ettől eltekintve sem lehet különböző meg
győződésű koirzervativ, liberális, stb. — poli
tikusokat a legitimizmus közös kalapja alá 
\ 'enni, mert igaz ugyan, hogy a legitimizmus 
bizonyos értelemben lumzervativizmust jelent, 
de egyébként (mindenki, akinek van érzéke a 
közjog iránt. kell, hogy közösséget érczz"it a 
légit ind«-bn gondolattal, legyen egyébként akár 
konzervatív, akár reakciós vagy radikális. 
Emlékszem, hogy amikor a. nemzetgyűlés össze- 
üléseikor Apponyi Albert gróf legitimista párt 
alakítása céljából bizalmas értekezletre hivott 
meg bennünket, olt ültünk egymás mel lőtt 
Apponyi, Snterényi József báró, Sándor Pál, 
néhány papképviKc'lő ós mi többiek és egy
másra nézve mindjárt láttuk, hogy ha. mind
nyájan legitimisták vagyunk is, egy póriban 
jiein egyesülhetünk, mórt

nem lennénk egysége® és fejlődésképes párt, 
hanem csak amolyan politikai Noé-bitrka, 

amelyből itt-ott kiküldhetflök a galambot —- ha 
ugyan maradi még a politikában irmagja 
ennek a szelíd és bizakodó állatfajnak , nézze 
inog, nem mu'lott-e .még el az özönvíz. Ami le
i-ót a legitimista párt, mega lak i tárolt illeti, 
bármennyire hajlandó volnék is a legitimista 
gon dől at érvényesülését tőlem telhetőén elő

A Gstidtog...................... alapár 6000 K
A GSiMdrás............. alapár 6000 K
AGSűáméotámaiUisIloa alapár 6000 K 
A bűnvádi csődpör... alapár 6000 K 
Irta: Dr. Bernhard Miksa, budapesti ügyvéd

Minden könyvkereskedésben kapható 

segíteni, az erre vonatkozó tervéé nem tarlót 
életképesnek. Hiszen jól tudjuk, hogy ugyszól 
ván minden pártnak vannak legitimista. tugju 
tekintélyes számban találunk legitimistákat 
kormánypártban is, dr a. mai viszonyok közöl 
ők sem tehetnek egyebe!, mint várják a kői 
jogi kibontakozásra alkalmasabb időpont beké 
vétkezését. Uj pártot alakítani részletesen ki 
dolgozott program nélkül egyébként sem le he 
A legitimizmus önmagában, nem annyira pr< 
gram, mint inkább egyetlen lehetséges alapi 
a kibontakozásnak. Ha tehát Andrássy grí 
pártol alkar alakit ani. ismernünk kell noracsa

Tízezernyi tömeg
Vinczi

a Teréz-köruti tüzke
Az Özvegy ftrafáfcgogért tol’ 

konzulátus egy év
(A Heggel tudósítójától.) Vasárnap déle 

J1 órakor temették Vincze, Gyulát, a Te 
körüli tűzvész hősi halottját. A Kun-utcai . 
oltólaklanya kőim,\ ékét már Hl órakor nagy 
megek lepték el. ezrek és ezrek hclyezket 
d a Kun-utcában és a. szomszédos Tisza 1 
mán-tércn. A tűzoltólaktanya (‘lőtt, ahol n 
őri diszszakusz állott feszes Vigyázzl-ba 
rend őr zenekar játszott gyász.indulókat, bei 
kaszárnya udvarán pedig 600 tűzoltó sor 
zott diszvgyciiridiábun. hogy búcsút vog.v- 
hősi halált halt ba,Harsuktól. A hatalmas u 
közepén állt a ravatal.

Fényes aranydiszitésii. üvegfedelü kapor 
bán fekszik Vincze Gyula.

Látni az arcát, sárga, mint, a viasz,
a két szeme között hatalmas mély seb

A fejére szaltadó felözet, szétromboló 
orrá'. A koporsóm ■arany hetükkel ragyog

Vincze Gyula, élt 31 esztendőt.
A ravatalon koszorúk. Az állam piros-1 

zöld szalagos koszorúja „J kötelességtclji 
áldozatának", a főváros kiéli-sárga-piros f< 
fakoszoruju „A hősi halottnak". Vincze l 
feleségének és árva gyerekeinek egyszeri 
keteszalugos fenyőkoszoruján kívül az ál 
rendőrség tisztikara, legénysége, a tűz 
parancsnokság és legénység és a. Teréz-k 
11. szánni ház lakóinak koszorúi díszítik a 
vatalt. A koprső tetején a hősi halott Vi. 
Gyula tű zol tósisakját piros-barna tűzött < 
öleli át. 11 urára teljesen megtelik a fűzi 
főparancsnokság udvara. Az emeleteken, 
berek százai, az udvarban a kivezényelt 
oltókon kivid a rendőrtisztikar küldőik 
helyezkedik el Török János főparancsnok 
zetóHcvel. Majd megérkezik a főváros képv 
leiében Hipka Ferenc kormány bizton. Só 
János főpolgármester. Zilahi-Kiss Jenő al 
gármestor, a belügyminisztert Tomcsányi. 
miniszteri lanáosos képviseli. Gödé Lajos 
fonuiátus püspökhelyettes végzi az egy 
szertartást. A tűzoltók diszőrsógénck égő 
lyája füstölög a tavaszi napsütésben, a r 
íiiátus pap belekezd imájába. Hangos zol 
szakítja, meg minden szavát. Vincze ( 
özvegye és bárom árvája zokog. Az özvep

Amerika! rendsze 
kozmetikai 

Arcmassage, fáBseltávoiit 
(Piáin aad Nud-massase) 

Hajfestés, fejbőrapoli 
Manicur!

Klvovics Károly és Tá 
Budapest VI, Terős-kBrut 44 

amerikai praxissal randáikss® Nme Ar 
szemtlyes kösrenrMkörtősivol

Radó Olg<
müvésii fíönyűköiészt

Vállalja, egyes és egész könyvtárak 
sét a legixléscscbb kivitelben

Régi vosta-utca 7*9. sg«
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— Kié lesz a győri mandátum? Győrből je- 
alti A Reggel tudósítója: A belügyminiszter, 
ír szerint, már e hónap 31-re kitűzte a válasz
áét, igy a korteskedésre csupán két hét marad. 
k városban eddig nem vert nagyobb hullámo 
;at a most, meginduló választási mozgalom, a 
jolgárság körében Németh Károly dr. nevét 
milegetik, aki a háborús országgyűlésen mun
kapárti programmal képviselte Győr városát 
is legutóbb HcgyeshaLmyval szemben 32 sza- 
/azattal maradt kisebbségben. A Wolff-’ árt 
jelöltje, Túri Béla kanonok és a „Nemzeti ITj- 
íág“ főszerkesztője, még ismeretlen Győrben 
is esélyeit jelentékenyen lefokozza, hogy 
Hcgyeshalmy lateiner híveinek jórésze máris 
Németh Károlyt támogatja. A szocialista párt, 
értekezletén elhatározták, hogy önálló jelöltet 
lem állítanak, ellenben teljes erővel annak a 
logári jelöltnek érdekében agitálnak, akinek 
zemélyében a Demokratikus Biok megállapo- 
lik. A biok Polónyi Dezsőt vagy Bródy Ernőt 
zorette volna megnyerni a győri jelöltség vál
tására, de végleges megegyezés még nem for
int. A, Kossuth-párt pedig már füllentette 
•uza Barnát, akinek támogatására e héten 
lágy Vince és Rupert Rezső utaznak Győrbe. 
,z ébredők Méhely Lajos dr. tanárral kisérle- 
íznek, de a részvétlenség, amellyel ezt. a hirt. 
írosszerte fogadták, még az aláírások meg
érzésével sem biztatja a fajvédőket.
- Az órásipurtestület jubllárls díszközgyűlése. Negj von 
>6 fönnállását ünnepelte vasárnap délelőtt a budapesti 
sok ipaifestülete. A jubiláxis közgyűlésre a Nemesfém- 
eskedők Egyesületében csaknem teljes számban meg 
>ntek az ipartestület tagjai. Lötn Sándor elnöki meg 
tója után dr. Ecsőry László iparhntósági biztos tar- 
i meg ünnepi beszédét, amelyben érdekes és derűs 

Jetekben gazdag visszapillantást, vetett az ipartestü- 
k történelmi múltjára. Dr. Lakner István miniszteri 
icsos a kormány nevében, dr. Uamvasy István fő- 
’zö a főváros nevében üdvözölték a közgyűlést. Az 
testületek és kamarák kiküldöttei szólaltak még föl. 
án leleplezte a közgyűlés az órásiparf est illet volt 
keinek, továbbá az iparhatósági biztosnak és a jelen 
elnöknek arcképét. Melegen ünnepeltek a jelenlevők 
inszkg János órást, aki 40 évvel ezelőtt, az ipartestü- 
•ze.rvezósében és megalapításában is rösztrett.

Fiatalemberek kerestetnek uagy politikai 
k megvalósítására. Harmadfél esztendővel 
itt történt, hogy a Gábor Áron-Szövetség 
iségében megjelent, egy Kováéit Ágoston 
t fiatalember,' mint Héjjas Iván személyi 
ra és afelől érdeklődött, hogy a Gábor 
i-Szövetség tagjai között vannak-e egészen 
fizható, komoly emberek, akik nagy poli- 

célok megvalósítására alkalmazhatók. Ez 
ovách Ágoston aztán arról beszélt, hogy a 
leli integritás visszaszerzésének az egyo- 
akadályu tulajdonképen maga a kormány 

legszentebb föladat lenne az, ha ezt a 
nányt valamiképen eltávolítanák helyéről.
Mindössze 100—200 emberre van szüksége 

mondta Kovách Ágoston —, akik végig- 
uln.ának Pest utcáin, aztán elfognák a kor
ty tagjait és jönne az uj kormány, amely 
ndet“ teremtene. Hozzáfűzte a mondókájá- 
; még azt is, hogy ő maga, vállalná, gróf Belli
id ván miniszterelnök megölését. Emlékező- 

. hegy annak idején kipattant a Gábor 
on-Szöveiségtben lefolyt beszélgetés és an- 
k idején Kovách Ágostont előzetes letart,óz- 
ásba helyezték. A királyi ügyészség a. ma
ii* állam és társadalmi rend hatályosabb 
leiméről szóló törvénybe ütköző vétség i 
ión emelt vádat Kovách ellen, akinek az J 
rét e héten tárgyalja a. budapesti büntető- I 
vényszéken dr. Törcky Géza kúriai biró 
őt au ács a.
Szerzői esi. Karivthy Frigyest, a kitűnő ivó' zsúfolt 
íség ünnepelte vasárnap este a. Zeneakadémia nagy- 
'ben. Bevezetőül Rákost Jenő magasröptű beszédben 
tta Karinthy irdl érdemeit. A kitűnő szereplők 

listája, óléu u szellemes szerzővel, aki egyúttal 
• szinésztéhefségnek is bizonyult. - szerepelt a 
hangulatú estén. Darvas Lili. Csóka Róla, .áscher 
, a meglepően szép hangú Guthy Erzsi, Roló Ele
jts Ferenc, Palló Imre. Pcchy Erzsi, Köváry 
Törtet Jenő, üéncn György, Petkes Sardor és dr. 
iló, h kitűnő zongoraifisérő szerezek osztatlan 
z írónak.
ísztitó vihar dühöng a spanyol partokon. 
'óőZ jelentik: A Földközi-tengeren nagy 
liihöng. Több kjjsötóbön a gátak sok kárt 
Jfck. Különösén Malagában és Melilla- 
1t jelentékeny a. pusztulás. A vihar sok, 
t, sziklákhoz csapott, ahol szétzuzódtak.

dr. Taitb-gyermekkenöcs épp oly jó, 
z Árion angol fogkrém.
utó-, motor*, kerékpár alkatrészek. pneiiuiatik, 
11 és Pneuniatlk Rt, Budapest, Jókol-tér 5. sz. 
88—36, 175-98.
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^LESZÁLLÍTÁS!
i sawó, bagaria, lakk, anilDop t 
lujabb CormáBíban raktáron
’S gyermekcipők dús választékban! R

- A Magyarországi Újságíró Egyesület rend* 
kívüli közgyűlése. Vasárnap délután rendkívüli 
közgyűlést, tartott a Magyarországi Újságírók 
Egyesülete Habár Mihály elnöklete alatt.. A 
közgyűlés egyetlen tárgya Lázár Miklós és 
társainak bizalmatlansági indítványa volt az 
elnökséggel szemben. Lázár Miklós hosszabb 
beszédben indokolta a bizalmatlansági indít
ványt. Kifejtette, hogy az elnökség az újság
írói sérelmek dolgában mindig kifért az állas- 
foglalás elől; ténykedéseivel az írj sági rés még 
megmaradt tekintélyét is lerombolta. Híre jár, 
hogy az i,:«á.giró jóléti intézményeket báró 
Petriehevicb-Horváth Emil elnöklete alatt mü 
ködő bizottság Károlyi Mihály elkobzott bir
tokából kívánja szanálni. A legnagyobb per/i- 
diának és pé1 dálián frivolitásnak tartja ezt az 
ötletet, hogy Károlyi rongyos gyermekeinek 
télikabátjával és cipőjével ruházzák föl azokat, 
akik Károlyi köztársasági elnöksége idgjén a. 
forradalmat tapsolták és ünnepelték. Nem cso
dálkozik azon, hogy a kormány nem tiszteli a. 
sajtószabadságot és sorra megvonja a leg
nagyobb vidéki újságok kolportázsjogát, ami
kor az elnökségnek csak feléje nyújtott markát 
látja. Már régen föl kellett volna szólalniok a, 
védelem szabadsága, a súlyos Ítéletek, a föl
tűnő indokolások és n Btk. szellemével ellen 
teles gyakorlat ellen. Hcbár Mihály, dr. Kun 
Andor, dr. Pályi Ede é.r Mandovszky Richdrd 
fökzólalása után titkos szavazást rendeltek 
el, amelynek végén ni egál lapították, hog?,; a 
közgyűlés 2 szavazattöbbséggel elvetette Lazár 
Miklós bizalmatlansági ipáitványáf.

A Iilpka-pártot halottak is ajánlják? A Ripka púri 
március 20-áu tartja pesti zászlóbontását a Vasúti és 
Hajózási Klubban. Ebből az alkalomból hatalmas plaká
tokat ragasztatnak ki a főváros utcáin. A plakáton 
ezer aláíró uevo szerepel, különös csak az, hogy az ala 
írók között halottakat in tehet találni, mint példát/! 
Rózsa Félix dr. t és számos másokat.. A zászlóbontó nagy
gyűlésen megjelenik Rákovszky Iván boliigyminisztor is.

— Hindu zarándokok katasztrófája. Kalkut
tából táviratozzak: Ajodhában, ahová évenként 
százezrével zarándokolnak el a. hinduk, az 
ünnepségek közben egy jelen löki ölen baleset 
következtében pánik támadt a zarándokok 
között, akiknek száma meghaladta a. milliói. 
Tizenegy nő megfulladt, a. nagy tolongásban, 
több száz zarándok pedig súlyosabb és köny- 
nye.bb sérüléseket szenvedett.

■■■ Prágai Nemzetközi Vásár. A látogatók április 8-ig vizűm 
nélkül és 33% kedvezménnyel utazhatnak. Fölvilqgosifások 
és Igazolványok Tanzer Miksa által Budapest, VII. kor , 
Akácfa-utca 50. Telefon.
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— Lgyan kérlek, csak világos, hogy megint 
az ujsagok léhasága, szonzúcióhajhíwzatu az 
oka, hogy az öreg Leircr úrral ez a kellemetlen 
félreértés megtörtént. Az újságok fölültek a 
rendőrség információinak <'s addig írták, amit 
ott hallottak, hogy csakis Lőrinc bácsi a gyil
kos, niás nem is gyanúsítható, amíg a rendőr
ség fölült a fölültetett újságoknak és lekapta 
.Amália papáját, mint kéjgyllkost, mint kono 
kul tagadó vén betyárt. A rendőrség tehát a 
közvélemény terrorja alatt állott, amikor saját 
hangjának visszhangját olvasván a hírlapok
ban, a Markó-uteába költöztette Leirer Lórin- 
cet. Nem érted? Látszik, hogy nincs érzéked a 
modern kriminológia iránt. Éli ugyanis meg
értem Vo^elékaf, hogy dühösek, amiért a 
sajtó két hétig komolyan vette őket. Ilyen pszi
chológiával menjenek az urak rendőrkapitány
nak, de ne rendőri riporternek. Mit akarsz 
még? Azt kérdezed: ha föltéve, de meg nem 
engedve, azért tartóztatták le Vogelék Lőrinc 
atyát, mert az újságok követelték, sőt terrori
záltak a hopponvevés érdekében, — akkor 
miért nem szijjazzák meg a Somogyi és Bacsó 
gyilkosait, akiknek hüvösrclétclöért éppen 
ötödik esztendeje lármáznak és terrorizálnak 
az újságok?... Tapintatlan, destruktív kérdés. 
Politikát akarsz keverni n rendőrség politika
mentes működésébe? A Leirer-eset is más, a 
Somogyi—13acsó-üg-y is más. Ott az apát zárta 
lo a rendőrség, itt a nyomozás aktáit. Érted? 
Nem. Én sem.

— Óriási havazás, 22 fokos hideg Svaiéban. 
Bernből jelentik: Svájcban mindenütt már na
pok óta erősen havazik. A sentisi obszervató
rium 22 fokos hideget jelent.

— Hal tüzeset volt vasárnap délután. Vasár
nap mozgalmas délutánja volt a. tűzoltóknak: 
hat Ízben vonullak ki különböző tüzesetekhez. 
Két órakor a Csurgói-ut 27. számú ház udvarán 
gyulladt ki több széna- és szalmakazal. A 
IX. kerületi tüzőrség oltotta cl. Délután 6 óra
kor a Petneházy-ulea 17. szám alatt, egy füszer- 
kereskedés gyulladt ki. V. kerületi és a 
központi tüzérség egy része megfeszített munka 
után lokalizálta a tüzet, az üzlet árukészlete 
azonban a tűz martaléka lett. Ezenkívül még 
négy kéményt iiz volt vasárnap délután a Tüzér - 
utca 10, Üllöi-ut lől, Teleki-tér 10 és Zsigmond- 
utca 11. szám alatt. Mind a négy ízben párperces 
munka után sikerült a tüzet eloltani.

Lemondott a lengyel miniszterelnök helyettese. 
kar sóból jelenti A Heggel tudósítója: Hivatalos jelentős 
Kjerint Thnyntt bevette* miniszterelnök m.i tcinondolt. 
Grabszky miniszterelnöknek az . volt a szándékú. hogy 
testvérét, Orabatky tizunisslót meghívja köröktalásvgy' 
■miatt ttfeaiit a kormányba. Thugutt. aki -ebben a kabinet 
átalakítását látta, a belügyi tárcát követelte a közoktatás
ügyi tárca ekvivalenseként. Grabszky ezt a. követelést 
nzzaJ tsgadla meg, hogy a Jobboldali pártok nem látnák 
szívesen ezt a tárcacserct. Hír szerint Sokai földmivelés- 
tigyi miniszter ugyanilyen okokból kiválik a kabinetből, 
ami aztán ni összkormány lemondását vonná maga után.

— Wolff és Gömbös szakítanak a fővárosi 
politikában? A fajvédő képviselők körében arra 
számítanak, hogy Wolff Károly és Gömbös 
Gyula utjai végleg elválnak egymástól a fő
városi. politikában. E szakításnak X Reggel 
értesülése szerint az az előzménye, hogy a két 
faj védő vezér nem tudott megegyezni egymás- 
sál a szavazás titkosságára, illetve nyíltságára 
nézve. Gömbös tudvalevőén a titkos szavazás 
híve és éppen ezért határozottan kijelentette. 
Wolff Károlyiunk. hogy ha nem adja föl a nyílt 
szavazásra vonatkozó álláspontját, akkor ő sem 
támogathatja a Keresztény Községi Pártot a 
fővárosi választásokon. Wolff erre fölajánlotta 
Gömbösnek, hogy a. községi párt, valamelyik 
listáján első helyen fogja jelöltetni, Gömbös 
azonban ezt. az ajánlatot visszautasította és 
továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a fővárosi 
politikában csak akkor halad együtt Wolffék- 
kal, ha ezek viszont a titkos szavazás kiterjesz
tése érdekében szállnak síkra a parlamentben. 
Ezt az érdekes változatot fajvédő képviselők 
beszélték el. Az ő lelkűk rajta...

I Nagy
Perzsaszőnyeg

vasár |
Remik valódi perzsa összekötők csak. 2,200.000 K| 

„ M „ dívány takar ó . . 8,500.000 K | 
| „ „ „ Bbídlöszönyefl. . 15,000.000 K| 
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Mindennemű egyéb nyírott ebédlőszőnyeg már 1,450.0B0 ■ 
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Kísérteties beszélgetés a médiummal, 
akit Leirer Amália szelleme meglátogatott 
„Na, ebből megint komponálsz valamit, anyuskám...“

(A Reggel tudósítójától.) Szilágyi-utca -1. 
Szürke kis bériláz. Itt lakiA « médium, akit 
Leirer Amália szelleme meglátogatott. Kopog
talak az ajtón. Egyszerűen öltözött nő bocsát 
be:

— Sebőnk Károly nőt keresem.
— Én vagyok — mondja és már vezet is he a 

szobába. A .médiumhoz jöttem és helyette 
pedáns, jó háziasszonyt találok a nagyon egy
szerű, tiszta lakásban. Nincs benne semmi 
titokzatos. Zöld kötött kabátban ül velem szent
ben és kissé megjlletődvo készül az interjúhoz.

-- Hogy mióta foglalkozom a spiritizniussal? 
(), már régen. Tizenhatéves voltam, amikor 
elsöizben jelent meg boldogult édesapám szel
leme. Azóta

állandóan érintkezésben állok a szelle
mekkel’.

Író-médium vagyuk, szeánszokra járok, de itt 
nálam is minden vasárnap délután összejövök 
sDiritisztatostvérelTumel. Máskülönben ugy 
élek, mint a többi asszony — mondja moso- 
1 yogva.

— A férjem képlkcrcs'kedő és van három 
fiam, a legnagyobb most jár második kereske
delmibe. A férjeim nem spiritiszta. Sokszor, ha 
álmom vagy ..meg szállás"-om van, említem 
neki. ..Na, ebből megint komponálsz valamit, 
anyuskám!...“ — mondja ilyenkor tréfálkozva. 
Azért mégis ő vitte el a rendőrségre, azt a leve
let. amit Leirer Amália szelleme Iratotl velem. 
Február 21-én történt. Egy szombati napon 
volt, pontosan emlékszem, mert a legkisebb 
liamat aznap vitték Hollandiába. Kelten vol
tunk csak idehaza, én és az anyám. Este volt 
mér. lehetett Egyszer csak erős kopogta
tást hallok a szekrényen, aztán az ablakon, az 
ajtón, mindenütt. „Ki az?" kérdeztem.

„A meggyilkolt Leirer Amália szelleme 
vagyok!"

hallottam tisztáin és világosan a választ. Azon
nal leültem és írni 'kezdtem. Tetszik látni — 
mutatja, az eredeti föl jegyzéséé, több sűrűn 
tclcirt irkalap — nem is volt időm más papirt 
keresni,' találomra előkaptam, ti fiam egyik 
iskolai füzetét. •

Nézem, a kapkodó Írással sűrűn teleirt lapo
kat. Néhány mondatot ideírok:

... A gyilkosom egy állástalan pincér,.. Én

— Egy anya rágalmazás! pőre meghalt gyer
mekének sírfelirata miatt. Fali Gyula és a fele
sége békés harmóniában éltek egymással, de 
esztendőkkel ezelőtt meglazult a jó viszony. A 
házastársak között pörlekedés keletkezett, a 
férj nem akart hinni a feleségének.

— Esküdj meg Oszkár ltunk életére — kiabált 
a férj —, hogy igazat beszélsz. És az asszony 
esküdött. Elmúlt u vihar, megbékéltek a házas 
társak, de nemsokára a szép és kedves Oszkár 
fiú beteg lett és meghalt. Pallóknál újra kiújul
tak a vívódások, a. pörlekedések napirenden 
voltaik és végre is bíróság elé korültek, elvál
tak. Esztendőkkel ezelőtt jogerős leli, az ítélet, 
amely fölbontotta a házassági kötelékéé. Az el
vált házasfelek nem érintkeztek, noha az 
asszony sokat kesergett amiatt, hogy a férje 
unos-untalan azzal gyanúsítja, azt hireszteli 
róla, hogy a kisfiú halálál. az anya, hamis eskil- 
vése okozta. Kágulinazási port akart indítani 
u férj ellem, de erről lebeszélték'. Nemrégiben 
azonban mégis bírósághoz fordult. Följelen
tette , a volt férjéi rágalmazásért, amit az 
Oszkár fiú sírjába helyezett sirkövön követett 
el ellene. A férj állíttatta ugyanis a sírkövet, 
amelyre araiiybctiikkel a kővetkező sorukat 
véselte:

Eljövök cn 
Teliozzád, 
Elmúlásomért 
Leszámolni.

E sorok után: Anyám! fogsz-e feledni tudni 
a leszámoláskor!?

Az anyu a büntetőjárásbirósághoz fordult, de 
ezt .megelőzően polgári port is indított Fali 
ellen, akit a íróság végrehatjás terhe melleit 
arra kötelezőié, hogy a. sírhelyet az előbbi sírkő
mentes állapotba tartozik visszahelyeztetni. 
Most van soron, a rágalmuzási por lárgyulásu, 
amely dr. Oláh Gyula büntet'biró előtt fog le
folyni.

Megfagyott egy részeg az utcán. Szegedről telefo
nálja A Reggel tudósítója: Vasárnap reggel a Borma- 
telop mögött u járókelők egy halott embert találtak. A 
rendőri bizottság megállapította, hogy u halott Katona 
Imre Hl éve, könyvkötősegód, aki bepálinkázva, az utcán 
lefeküdt t'í megfagyott, A inéul ők az egyetemi boncban! 
i ti tózotbo szál litót 1 iik.

ö t v e n <• v o fÖHijallu Sándor 
..Tű ál" pupluugyiirmegbízható
sága közismert. Állami intézetek, 
•városi és kórházak szállítója

G puszinak szoktam, hívni őt... Az elrablóit 
holmi itt van Pesten, a gyilkos rokonainál...

Szegény apámat végtelenül sajnálom, mert 
agyongyütrili őt. holott ö nem oka semmi
nek... Nagyon hálátlan voltam irányában, 
bűnhődöm most ezért, mert mindenkinek meg 
kell bűnhődni a bűneiért egyszer... Ne ké
telkedj abban, amit mondtam; a kételkedés 
nagy bűn. az isten fogja, nekem fölróni, ha 
nem mondok igazat...
— Ez február 21-én történt — folytatja 

Schenktié. — Akkor mindenki kinevetett. 
A > endörségen kételkedtek a dologban és mesé
nek tartották. Egyik-másik lap (meg is nevezi 
őket) „hibbant elméjű asszony fecsegésének" 
1 artottu az egészet. Most már mindenki be
látja, hogy Igazam volt.

Ahogy itt ülök a kis szobában az érdekes 
médiummal szemben, Maeterlinck jut eszembe: 
,,Ugy látszik, az ember sehogyse akar tudo
mást venni róla, hogy sokkal többet rejt ma
gában, mint amennyit el tud képzelni."
~ Voltak már hasonló nevezetes esetei? — 

kérdem a médiumot.
— Nem,— feleli őszintén —, főleg rokonok és 

a külvilágot kevésbé érdeklő szellemek szoktak 
meglátogatni. Hívni nem szoktam szellemckcft 
Mindig ők jönnek.

Sokszor főzés vagy más elfoglaltságom 
közben is kopogtatnak.

Ilyenkor papirost, veszek elő és írok. Az 
Amália esete nagyon foglalkozta tolt, - talán 
ezért látogatott meg ő...

A szobában félhomály. Az egyik sarokban 
harmónium. Az egyetlen szokatlan .tárgy, 
ami a megszokott polgári lakásoktól elütővé 
teszi Schenkné otthonát. A médium poriig ked
vesen, szerényen, szellemekről, „megérzések"- 
ről és „révületekéről beszél. Most roppan a 
szekrény.

— Tetszett hallani — emeli föl az ujját 
Sehcnkné —, igy szoktak kopogtatni. Csönd. 
Nyomban rá kopogást hallok az ajtón is,

-- Ki az? —• kérdezi a médium.
Izgatottan várok. A következő pillanatban ...

ogy újságíró lep be, az. egyik napilap munka
társa. Megkönnyebbültem. Az illető kollégában 
egyáltalában nem veit okom „széliemet" sej
teni. (H. F.)

— Mire tanították Kertész Istvánt u bécsi agitátorképző 
iskolában? A kommunizmus bukása után Kertész István 
gépész a hatóság közeire került u diktatúra idején tanú
sítóit luutfutart.i'ii miatt, miijii u fogházból a zalaeger
szegi interuúiótúboiba került, ahonnan megszökött. Zala
egerszegről Bécsbo menekült, ahol nyomban belépett a 
kommunista pártba. Később az agitdtorkévző iskolába 
vezényelték, majd továbbképzés végett a franciaországi 
Aauovillebe küldték. Tavaly nyáron a leobeui kommá- 
uista gyűlésen, amelyen Kertész István elnököl't, elhatá
rozták. hogy Horthy Miklós kormányzói „eltcszik láb 
alól". A leobeui határozatot helybenhagyta a. bécsi kom
munista párt is es Kertész Istvánra bízták a terv kivi
telét. Kertész aiigliog) átlépte nz ország határát, rendőr 
kézre kerüli. A budapesti királyi ügyészség vádiratot 
adott ellene felséjsértés elkövetésére létrejött szövetsé'i 
büntette dinén. Ügyét e héten, szerdán tárgyalja a bu
dapesti bű ntctőtö-vény szék.
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Igazi HohenMe herceg a MmcMzIkui
Herceg, aki inkognltójffi a razzián vetette le — Egy mosórsöné! evett 

hitelbe, de csak fiatal nőt akart feleségül venni
(A Reggel tudósitójától.) Előkelő, jól ápolt, 

elegáns öregur érkezett 1924 október 20-án 
Budapestre. Sopronból jött, jelentkezett a 
rendőrségen, szabályszerű német útlevelet mu
tatott föl és tartózkodási engedélyt kért. Az 
útlevelei, ainellnek felzeti száma F. E. No. 3000. 
belső száma No. 6996, a bécsi német követség 
állította ki 1923 november 8-án. A két évre ki
állított érvényes útlevél tulajdonosa

Seine Durchlaucht Prinz Alexander Hohen- 
lohe.Oehringen Freiherr von Gabelstein,

született 1871 december 20-án. A herceg 64-189 
szám alatt megkapta az engedélyt, hogy Buda
pesten tartózkodjék. Nem sok podgyásszal ér
kezett a herceg, do elegáns lénye az előkelő 
dnnaparti hotelben, ahol megszállt, jó hatást 
tett. Mindössze egy rend sötétkék ruhája, egy 
fölöltője, egy kis bőröndje s egy monoklija 
volt. Rövid időre jött — mondta —. s inkognitó
ban akar maradni, ezért a hotelben csak 
Freiherr v. Gabelstein néven jelentette be ma
gát. Rövid pár hónap telt el azóta s

a herceg inkognitóját egy razzián vetette 
le, amikor már nem is akarták hinni, hogy 

igazán herceg.
Eleinte az előkelő dunaparti hotelből még el
látogatott a magyar arisztokratákhoz, akikkel 
ismeretséget tartott fönn. Azonban csakhamar 
visszavonult és szerényebb szállodába költö
zött. Itt csak pár napig maradt és gyorsan 
végigvonult a szállodák ranglétráján, mindig 
lejjebb. Ekkor már akadt egy-két bizalmasa, 
kisebb.vendéglőkben, akiknek elmondotta, hogy 
szégyenében bujdosott el, mert teljesen va
gyontalan maradt, Évekkel ezelőtt elvált fele
cégétől s. akkor feleségének juttatta vagyonát

— A balatoni fürdők nem számíthatnak adó
kedvezményre. A. balatoni s egyéb hazai für
dőknek a múlt évben rossz szezonjuk volt. 
A fürdotulajdonosok az idei szezón sikere érde
kében már régebben különböző kívánságokkal 
fordultak a kormányhoz, amelyek elsősorban 
az adók törlésére és mérséklésére irányultak. 
A népjóléti minisztériumban megtartott érte
kezleten szóval is föltárták panaszaikat. Érdek
lődtünk illetékes helyen a fürdők által remél
hető kedvezmények iránt és a következő föl- 
világositást kaptuk:

— A fürdők az állami adók elengedésére 
vagy mérséklésére nem számíthatnák. Kivétel 
a forgalmi adó, amelynek tervbe vett mérsék
lésé a fürdőket is kedvezően fogja érinteni. 
A pénzügyi kormánynak az a fölfogása. hogy 
bármilyen fontos is a nyaralás és fürdőzés 
egészségügyi szempontból, de a közönség nagy 
részénél bizonyos fokig luxust jelent. Ezért, az 
adókedvezmény nem lehet megokolt ezen a 
téren, amikor erre elsősorban a tönkrement 
exisztenciák és nyomorgók terheinek könnyí
tése végett kel) gondolni.

Az Omke akciója a határszéli csempészés ellen. A 
határszéli kereskedők azzal a kéréssel fordultak az Omke 
vezetőségéhez, hogy a határkereskedelem érdekeinek vé
delmére országos' értekezletet hívjon egűbe. A csempé
szés ugyanis az utóbbi időben annyira elharapódzott és a 
magas vámtételek folytán oly jövedelmezővé vált, hogy 
emiatt a legitim határszéli kereskedelmet nagyon súlyos 
veszteségek érik. Az Omke ez ügyben tartandó országos ' 
értekezlete mdreius 23-án. az Omke jubiláns nagygyűlését 
követő napon lesz.

Valencien^csipke
méterje

T 5ÖÖ 2500

■w

korona
Cérna»csipke 

méterje

35^ ,
valódi

92 cm
3 < CAlVIN-TER

"FWI WIWIMm WW KI IHW

és bécsi palotáját, azzal, hogy a családtól havi 
4 millió apanázst kap. A család azonban 
a frank-kontreminnel tönkrement s az apanázs 
megszűrj. így akadtak polgári ismerősök, akik 
égy darabig hiteleztek a hercegnek, de lassan 
ez a hitel is elmaradt. Bánatában inni kezdett 
és kis vendéglőkben szerény asztaltársaságok 
meghívásait fogadta el. Legutóbb, amikor már 
hideg lett, egy ilyen asztaltársaság télikabátot 
vett a hercegnek, aki közben megkopott, mo
noklija is eltört s

már csak félmonoklit hordott.
Végül is arra gondolt, hogy házasságot köt. 
Ezzel a. tervvel utóbb mind élénkebben foglal
kozott. Dr. Popper Elemér ügyvéd részére meg
hatalmazást is ájlitott ki. hogy az ügwéd tár
gyaljon a megfelelő ajánlattevővel. Hajlandó 
volt bárkit feleségül venni, valláskülönbség 
nélkül, azzal, hogy a házassággal a birodalmi 
grófnői cim jár. De kikötötte, hogy csak akkor 
lakik együtt feleségével, ha az fiatal nő. 
Ugyanekkor már a Dohány-utcai Orient-szálló- 
ban vett szobát. Egy kis skatulyában két gal
lérral vonult be a szállodába s mert nem fize
tett, két nap múlva Kitették. Hajléktalan lett 
s ekkor egy borbély ismerőse megszánta, any
jához vitte el, aki mosónő és a Hajdu-utca 
3. szám alatt lakik. A mosónőméi kosztat és 
kvártélyt kapott a herceg, hitelbe. Február 
7-én történt, hogy a herceg többé nem jött 
vissza a mosónőhöz. Aznap éjszaka razziával 
találkozott a herceg, aki fölmutatta útlevelét, 
fölfedte inkognitóját A kopott rongyos öreg
emberről nem akarták elhinni, hogy herceg 
s bevitték a toloncházba.

A történet itt véget ér, Alexander Hohenlohe- 
Oehringen herceg őfenségét — szegényt — most 
a toloncházi rabkórházban ápolják.

— Fiatalok tárlata. Valóságos ver sacrum, a mai télies 
tavasz ellentéteként igazi, bár csak művészi tavasz esti- 
lámlása ragyog a Szlnyoi-társaság iutalmazottjainak 
Nemzeti Szalonbeli kiállításán. Majdnem csupa fiatal mű
vész. a jövő művészi generáció állította ki ezúttal! lóg- 
ujahb termését. Kép. szobor, grafika egyaránt kitűnő 
termékekkel bizonyítja, hogy a Szinnyci-társasúg. amely 
nomcsak a jelen nagy alakjainak egyesítésére, de a jövő 
bimbózásának gyámolitására is vállalkozott, hozzáértő 
kertész a mai művészet kertjének. Nem említhetjük meg 
mindazokat, akik ezt megérdemelnék. Csak a legegyénibh 
és legfinomabb alkotások alatt álló neveket soroljuk föl, 
jelezve, hogy a lajstrom talán még ebből a szűkítő szem
pontból se teljes. Gocbel Jenő hatalmas rajzokkal Yend- 
kivüli képességeket revelál. Varga Nándor Rembrandtra 
emlékeztet, Aba Novak főleg mint grafikus erős egyéni- 
ség, Seinz Henrik néhány uj rendkívül gyöngéd akttal 
kelt föltünést. Rendkívüli tehetség WcU Erzsi, aki festő
nek is igen értékes, de ezúttal mint grafikus vált a tár
lat egyik meglehetősévé. Rézkarcai a fantázia elbűvölő 
gazdagságával ® a rajzkultura bámulatos fejlettségével 
tűnt ki. Jeles dolgokat produkáltok még Feszti Masa. 
Jeges Ernő, Szőnyi István és Szüle Péter. A régibb, ki
váló művészekről, Lux Elekről. Pás.-tor Jánosról, Szent- 
györgyiről és Ligetiről elég mogjegyozni azt, hogy kiállí
tottak ők is. ök már túl vannak a néhány6ornyi méltatá
sok korszakán.

— UJ jogi szaklap. „Polgárt Jog" címen dr. Meszlényi 
Artúr egyetemi tanár, dr. Beck Salamon és dv. Varannai 
István szerkesztésében uj jogi szaklap indult meg. Célja, 
amint azt a .zerkesztő bejelentőjében kifejti, a magyar 
jogéletben mutatkozó romok eltakarítása. Az első 
nagyon nívós és gazdag tartalommal jelent meg.

— Szőnyeget javltok, lakásokon, szállodákban, Intézetek- 
ben is. Burgerné, Lovag-utca 3. Tclefonhlvó: IS—95.
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— A kormány nem tartja megokoltnak a sza
nálási bizottság összehívását. Ellenzéki körök
ben mozgalom indult (meg a harmincháromtagu 
szanálási bizottság összehívására. A mozgalmat 
a gazdasági krízis megbeszélésének szükséges
ségével magyarázzák, a kormány azonban nőm 
tartja ezt a magyarázatot elfogadhatónak és 
a maga részéről nem hajlandó gondoskodni a. 
szanálási bizottság összehívásáról. A kormány
párt egyik vezető tagja kijelentette A Reggel 
munkatársának, hogy a párszáz milliárdos 
mezőgazdasági hitelt egy-két heten belül már 
folyósítja az a pénzügyi szindikátus, amely 
tudvalévőén nagyobb bankjaink alkalmi egye
sülése. A mezőgazdasági hitel folyósítása pedig 
a kormány véleménye szerint, olyan jó hatás
sal lesz egész közgazdasági életünkre, tehát az 
iparra, és a kereskedelemre is, hogy a gazda
sági krízis rövidesen megszűnik, a. szanálási 
bizottság összehívására tehát már nem lesz 
szükség.

— A kereskedelmi alkalmazottak március lj-lkl ünne
pélye. Március 15-éu a Kcrcskodelmi Alkalmazottak 
Országos Szövetségo is ünnepi matiné keretében áldo
zott a 48-as esomények emlékének. Az ünnepélyt az A1 
talános Munkásdalcgylet énekszámai nyitották meg, majd 
Fehér Artúr bravúros technikával, nagyszerű művészi 
kószséggol. szűnni nem akaró lelkesedés közepotte Petőfi 
verseket szavalt. Várnai Dániel nemzetgyűlési képviselő 
a márciusi események jelentőségét méltatta és kifejtette, 
hogy azok a Követelések, amelyeket 1848-ban állított föl 
a magyar nemzet, még ma is fájdalmasan aktuálisak 
és ezeket a követeléseket a szociáldemokrata párt, főn 
tartás nélkül a magáévá teszt A tetszéssel fogadott be 
széd után Gibor József, az Opcrr.ház, Tamás Anna, a 
Benaissancc-Szinház tagja, dalokkal és szavalatokkal 
gyönyörködtették a hallgatóságot.

— Bankét Korányi báró tiszteletére a Hun
gáriában. Vasárnap este a Hungáriában a 
pénzügyminisztérium vezetői bankettet adtak 
Korányi báró, párisi nagykövet, volt pénzügy
miniszter tiszteletére. A banketten Búd János 
pénzügyminiszteren és Popovics Sándoron kí
vül Szabóky, Varga és Vértessy államtitkárok 
vettek részt, rajtuk kívül számos külföldi 
diplomata is megjelent a vacsorán. A bankét 
befejeztével A Reggel munkatársának alkalma 
volt Korányi Frigyes báróval beszélgetnie, aki 
elmondotta, hogy az eredeti tervtől eltérően, 
nem ma utazik Parisba, hanem csak a hét 
vége felé, pénteken vagy szombaton hagyja 
el Budapestet.

— Az állatok gyógykezeltetése drágább, mint az embe
reké. A népjóléti kormány most Tendczte a kórházak napi 
ápolási dijait. A rendezés szerint szegény betegek utáu * 
közös- osztályon Vidéken 18.000— 25.000 ■ K-4t, a fővárosban 
pedig 32.000 K-át fizet' naponként az állam. Ugyanekkor 
szabályozták az Állatorvosi Főiskola állatkór házában a 
gyógykezelésre bevitt beteg- állatok után szedhető • dija 
kát is és nagyobb állatok után a belgyógyászaton 30.000, 
a sebészeten pedig 35.000 E-ban állapították meg napon
ként az ápolási és tartási költséget. Nehogy azt gondolja 
valaki, hogy a nagyobb állatok etetése és almozása talán 
túlságosan sokba kerül és ez emeli a dijakat, megsúg 
hatjuk azt Is, hogy az a tulajdonos, oki az alomszalmát 
és oleséget maga szolgáltatja, napi 15.000 K-val fizet, 
kevesebbet. A két szabályozáshoz, amelyik azt is el
árulja, hogy miért mennek egymásután tönkre az ember 
kórházak, uem kell kommentár.

— Beniczky Ödön még uein kapott értesítést 
a Somogyi-ügyben. Még a mull, héten történt, 
amint ismeretes, hogT a kormányzó Beniczky 
Ödön volt belügyminisztert a Somogyi-ügyben 
föloldotta a hivatali titoktartás alól. Amint, 
értesülünk, Beniczky Ödön azonban a mai 
napig , még , nem kapta meg a fölmentésről 
szóló értesítést. Nem kapott idézést Beniczky 
Ödön a katonai ügyészségtől sem. A Somogyi— 
Bacsó-gyilkosság ügyében tehát még mindig 
várnia kell, hogy megtegye vallomását mind 
arról, amit e homályban maradt ügyről mint 
belügyminiszternek alkalma volt megtudnia.

Figyelmeztetés. A Reggel-nek Ujhőry György nevű 
munkatársa nincs és soha nem is volt.

— ^Chaplin is Arion-fogkrémet hasznúi.
Kézfertőtlenitésnél nélkülözhetetlen a

GYERMEKEK BOLDOG OTTOOMA
KRÚDY GYULÁKÉ 

gyermekotthona Budapest, legegészségesebb pontján, a 
Hűvösvölgy, l’afrany-ut 7. szám alatt. (Telefon 89—23i 
MEGNYÍLOTT! Gyönyörű villnlakás, erdős hegyes 
vidéken, 'lanitiis és étkezés a bevált, svájci gyermek otthonok mintájára, llizókurák. testi és lelki ^nevelés 
szakavatott tanerők állandó fölíigycleto alatt. A város- 

1?.peící,y!r? «, s3;n* villamossal. Leszállás a Nagy 
hídnál. Polgaii olcso árak. Állandó orvosi föltigyclef 

Gyermekeket mar 2 éves koruktól vállalunk.

GYERMEKEK BOLDOG OTTHONA
Budapest, lf, Havtev»l«j, Fífrány-uf 7.

Telelőn: 89—2.".
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— Tisztelt kigondoló bizottság! Hát ilyen is 

van? Kell, hogy legyen. Legalább erre vallanak 
azok a csodá la < cg intézkedések, amelyek hol 
törvény, hol rendelet formájában szület
nek s úgy lepik meg a gyanútlan, .jámbor 
állampolgárokat, mint azok a bizonyos 
kövek, amelyek néha a háztetőkről zuhan
nak a gyanútlanul járkáló emberek fejére. 
Legutóbb is két ilyen különös gondolattojás 
pottyant az emberek fejére. Az egyikből a 
sportadó csodamadara, röppent ki. a másikból 
meg a filmcenzura torzszülöttje mászott elő. 
6, Te jó és bölcs Coignard abbé, miképen filo
zofálnál Te erről a bölcsességkövéről, amelyet 
imigyen kitalált a. kigondoló bizottság? A Te 
nagy őszinteségeddel bizony kimondanád, hogy 
igen nagy oktalanság, mivelhogy senkinek és 
semminek sem hasznai. Ez a szegény megcson
kított, ország tele van ezerféle bajjal. És hordoz
ván a terheket és bajokat, amelyek beleeszik 
magukat a gyötrődő telkekbe, a kínlódó embe
rek vigasztalják magukat azzal, hogy hiszen 
az országot és nemzetet kormányzó hatalom 
majd osak gondoskodik az ő sorsuk javításáról. 
Mérget vennék rá. hogy a száz- meg százezer, 
meg millió gyötrődő, szenvedő, az élet keser
ves utján bolyongó magyar ember sok minden
féle panamára gondol ugyan, de a sportadó, 
meg a filmcenzura egyiknek se jutott eszébe. 
És lám, a kigondoló bizottság épp ezekre buk
kant. X sportemberek, akik legjobban értenek 
a maguk mesterségéhez, lázadoznak a sportadó 
miatt és nem tudják megérteni, miért nem a 
sport a lényeg, hanem a stadion. Én pedig 
igen bokadmagammal, aki nagyon szeretem a 
mozit és valóságos kultúrintézménynek tar
tom, sehogysem tudom megérteni, hogy miért 
nyomorítják meg a mozit cenzúrával és miért 
keresnek épp a moziban olyan betegséget, ame
lyet népboldogitás okából elsősorban kell orvo
solni? Miért nem gondolunk azokra a bajokra, 
betegségekre, amelyeknek bacillusai uem a 
moziban fészkelnek s amelyek ezerszerte 
inkább kínozzák az embereket. Néhai való jó 
Irányi Dániel bizony nem igy gondolta az 
erkölcsnemesítést, hanem úgy, hogy a magyar 
közéletet meg kelj tisztítani a rothasztó 
miazmáktól. Teremtő isten, pedig mennyivel 
tisztább volt az ő korában a magyar közélet, 
mint ez a mostaui! Ám hiába okoskodunk: a 
kigondoló bizottság tovább kölíögeti a maga 
gondolatának tojásait. Kell. Mert a fődolog, 
hogy minél több állami funkció és minél több 
állami funkcionárius legyen. (Szatmári Mór.)

— Ella liba!: vasárnap éjjel! táncestébe a Ronaijsance-
Színházban. Az észt .művésznő nem az erotikus , ni.ó^du.- 
1atok és liafásvadiiszó színpadi beáll Húsnak * szócsöve, 
hanem a finom vonalrajz. a pldsztifius mozgás költői 
képzeletének hűik lantosa. A zegét uem illusztráljál ha
nem éltótrekeíti és legkisebb ritmikai csillámait és min
den harmonikus fordulatot viszzhangoztat. A művésznőt, 
megértő kísérőjével, dr. Hars Ottóval együtt nagyon 
melegén ünnepelték. (V. M.)

— Egy megszökött rab visszakiváukozott a 
Markó-utcába. A Markó-utcai ügyészségi fog
ház gondnoksága szombaton délután engedélyt, 
adott Hurtig Ferenc 32 éves szabónak, aki ott 
3 óvj fogházbüntetését tölti, hogy a fogház mű
helye részére eszközlendő bevásárlás céljából 
egy őr födözete mellett, kimenjen a városba. A 
Vármegyeház-utcán haladva, egy őrizotlen 
pillanatban Martig eltűnt a fogházőr mellől. 
Vasárnap délelőtt, a. Dunaparton egy rendőr
nél jelentkezett Muriig, elmondta, hogy meg
szökött szombaton a fogházör mellől, bement 
egy kocsmába, ott. riézegru itta magát, majd 
hazatért, lakására és lefeküdt aludni. Miután 
részegségét, kialudta, azért, jelentkezett, a rend
őrnél, hogy vigye öt vissza a fogházba. Ez a kí
vánsága, természetesen, azonnal teljesült.

Illllllllllllllllllllllllllllllll
Ma DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR
folytatódik a Kacsóh- 
Pongrác-féle könyv- és 
hangjegyhagyaték auk
ciója a Lantos rt. auk
cióstermében, Muzeum- 
körut 3. Aukcióra kerül
nek többek közöttiroda- 
lomtörténeti, történeti, 
filozófiai, természettu
dományi és pedagógiai 
könyvek, érdekes kéz
iratok, operapartjturák, 
pedagógiai hangjegyek

Rakovszky belügyminiszter 
arra számit, hogy a választójogi javaslatot 

eredeti formájában, szavazza meg a Ház
Nyilatkozik A Reggelinek az egységes párt reakciós csoportjának 

mozgalmáról — Hús vét után kezdődik meg az uj választójog 
parlamenti vitája

(A Heggel, tudósítójától.) A nemzetgyűlés választójogi 
bizottsága kedden délután > őrekor kezdi- meg az uj 
választójog áltdldwss rádiót es a.mig egyfelől az ellenzék 
heves harcra készül a javaslat ellen, addig ■ másfelől a 
kormánypárt reakciós csoportja, tesz' meg minden elő 
készületet, arra, hogy ellenoffenzivája sikkerrel járjon. 
Kormánypárti körökben máris arról beszelnek, hogy 

a nyílt szavazást k! fogják terjeszteni nemcsak az öt 
ipar) kerületre, hanem a törvényhatósági városokra is.

A választójogi javallat • e módosításához, bir szerint, 
a kormány is hajlandó hozzájárulni, szükségesnek tar
tottuk tehát, hogy

Rakovszky Iván 
belügyminisztert kérjük meg arra, hogy a kormány ál
láspontját kifejtse ebben a kérdésben. A belügyminiszter 
igy válaszolt:

— Amikor a kormány választójogi javaslatát 
benyújtotta a nemzetgyűlésnek, ezt. természete
sen azzal az óhajtással tette meg, hogy

a .javaslat eredeti formájában emelkedjék 
törvényerőre.

Az uj választójog élénk diszkusszió tárgya az 
egységes pártban, ami előrelátható volt, mert 
hiszen’ ily nagyfontosságu kérdés mindig izga
lomba. hozza az egyes pártok belső világát is.

Az izgalomnak ezek a hullámai azonban el 
fognak ülni és meg vagyok győződve arról, 
hogy a választójogi tör vény ja vaslat az 
egységes párt és a kormányt támogató pár
tok összhangjával fog a lényeget tekintve, 

eredeti formájában tető alá kerülni.
A választójogi bizottságnak tudvalevőén március 31-ig 

kellene munkájával elkészülnie. Ellenzéki körökben az a 
kívánság merült föl, hogy a március 3l-i határidőt egy
két héttel meghosszabbítsák. Errevonatkozóan

Scitovszky Béla, ,
a. Ház elnöke, a következőket mondta A Heggel munka
társának:

•— Tegnapelőtt, érkeztem haza ‘Németország-.. 
hói Budapestre és.igy.még nem .kapcsolódtam 
■teljesen. bele „a .parianiontj. .életbe... leljek selle.-.' 
nerc is azt hiszem, hogy a választójogi bizott

— Raquel Meller a pápánál. Rómából írja 
A Heggel tudósítója,; Minap ogy itteni kabaré
ban 20(1 lírás belépő díj mellett mutogatta ma
gát Raquel Meller, a híres spanyol chanteuáe. 
Föllépését, az a bir előzte meg, hogy az énekes
nőt egy dala miatt a francia püspökök, az 
inkviziciós törvényszéknél bepanaszolták. A 
vád úgy szól, hogy Mellér kisasszony ezzel a 
dalával sérti a. vallás erkölcsi érzését. Meller 
kisasszony a vád'hallatára otthagyta Parist és 
Rómába sietett, hogy a pápa előtt igazolja ma
gát Kihallgatásra jelentkezett és a pápa maga 
elé bocsátotta az énekesnőt, aki a. szent atya 
előtt elénekelte az inkriminált dalt. A pápa 
végighallgatta u dalt és ezzel bocsátotta el az 
énekesnői: „Föloldalak". így Irta meg Meller 
kisasszony kihallgatását a római ..Tribuna". 
Most jön aztán a. dolog csattanója. Másnap a 
Vatikán félhivatalos lapja, az „Osservatore 
fíomano" „Szemérmetlen reklám** cím alatt a 
következőket irta áz első oldalán: „Fölösleges
nek látszik kijelenteni, hogy ez az egész tör
ténet merő koholmány. Nagy Ízléstelenség egy 
félig meztelen kávéházi művésznő kedvéért a 
szent atya tiszteletre méltó nevét reklám
célokra fölhas zilálni/’

— Titkos fegyverraktárt, találtak a newyorki 
Cityben. Newyorkból jelenti A Reggel tudósí
tója: A rendőrség házkutatást tartott a Cifo 
egy épületében, ahol titkos kommunista helyi
séget sejtettek. A házkutatás meglepő ered
ménnyel járt. Több oroszt letartóztattak és 
egész fegyvertárat. — 50 fegyvert, 50 revolvert 
és 25 kardot — találtak.

TABARIN
Rákóczi-ut 63. szám. Telefou: József 21—16

Világvárosi 
varietémüsor!

Derby-Synsopators Jasxband
zenéjére a közönség táncol
Ma, hétffön, sáréra 
reggel órakor

ság uj terminust fog kapni munkájának el
végzésére.

A nemzetgyűlés szünete ilyen körülmények 
között március 20-ától vagy 25-től április 
15-ig tarthat és husvét után megkezdődhe

tik a választójogi vita.
A házclnök e nyilatkozata alapján körülbelül négy hét 

fog a választójogi bizottság rendelkezésére allani az ui 
választójog htárgyalására. Politikai körökben szoba 
kerül*. hogy ennyi időre talán uem is lesz szükség, mert 
számítani kell arra, hogy a passzív ellenzék bizottsági 
tagjai, gróf Bethlen István miniszterelnök és Vázsonyi 
Vilmos pénteki összetűzése után hamarosan kivonulnak 
a. választójogi, bizottságból, ami kétségkívül a bizottsági 
vita megrövidülését jelentené. 4 Reggel munkatársa 
ezekután

Vázsonyi Vilmost
kérdezte meg, hogy csakugyan sor kerulbet-e a Demo
kratikus Biok bizottsági tagjainak kivonulására. A demo 
krata párt vezére igy. válaszolt:

— Politikai jóslással és kártya vetéssel nem 
foglalkozom. Ami azonban a választójogi bi
zottság pénteki ülésén történteket illeti, bár
mennyire meglepő volt is a miniszterelnök 
magatartása, meg vagyok győződve arról, hogy 

teljesen öntudatosan akart, nekünk kelle
metlenkedni.

Engem azonban nem érdekelnek sem a ciroga.- 
tásai, sem a gorombaságai, nem is szólva arról, 
hogy épnen úgy, mint a cirógatásait, nem 
tartom őszintéknek a gorombaságait sem. 
Ö aszerint változtatja mindig véleményét az 
emberekről, hogy szolgálják-e- az érdekeit vagy 
sem. Sok érdekesei lehetne erről elmondani, de 
nem tehetem, meri, én nem vagyok miniszter
elnök, engem tehát kötelez a. jóizlés.

Ellenzéki körökben egyébként, kizártnak tartják, hogy 
a passzív ellenzék bizottsági, tagjai idő előtt kivonulja 
nak á választójogi bizottságból, min' ahogy Szilágyi 
Lajos, aki Vázsonvival együtt, képviseli a bizottságban 

~a passzivitásb’a vénült.' ellenzéket, határozottan ki is je- 
' lentettc munkatársunknak, hogy az első paragrafustó' a 
j.százki[i,nc.b'enedikig írégig fogja lüzdeiv a választójogi 
“'Javaáó*. ihájdt.

— Olasz-niEgyar-jugoszláv konzorciumot tér- 
vednek Fiume életrekeltésére. Fiúméból írja 
A Reggel tudósitója: Az olasz és jugoszláv 
kereskedelmi kórmány kiküldöttei között 
Firenzében nagyon jelentős tárgyalások vau
nak folyamatban, amelyeknek a. célja, hogy 
Fiúmét a. magyar állam és magyar érdekeltség 
bevonásával évek óta tartó letargiájából uj 
életre ébresszék. X tárgyalások közvetlen oka 
az volt, hogy a. jugoszláv erdőségek kitermelt 
faanyaga olyan nagy mennyiségben halmozó
dott. föl Susákban és a fiumei kikötő jugoszláv 
felében, hogy a kivitel technikai lebonyolítása 
lehetetlenné vált. Viszont az egész kikötő erő
sen leromlott technikai berendezésének föl- 
újítása olyan költségbefektetést igényel, ame
lyet a fakereskedelem egymagában uem bir 
meg. így merült föl az a? terv, hogy a fiumei 
kikötő forgalmának föllenditésére közös olasz- 
magyar-jugoszláv érdekeltség alakíttassák, 
konzorciális alapon.

— Az idei szezon legnagyobb szenzációja az Újságkiadók 
inat inója, amely u Király-Színházban vasárnap délelőtt, 
pontosan Vili órai kezdéssel lesz. Föllépnek: Alpár Gitta. 
Bajor Gizi, Bársonv István. Dajbuká Ilona. Fehér Gyula, 
Kiss Ferenc. Kürti József, Márkus Szoyer Ilike. Relle 
Gabriella. Rózsahegyi Kálmán, Salamon Béla. Szőke 
Sándor, Wenczd Bein. Jegyek előre válthatók az egye 
sülét helyiségéh-n. Erzsébet-körút Itt. szám, dólutáu S 
óra között. Telefon: József 119—37, József 56—63.
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aReccel 1925 március 16.

1925 március 15
(A Reggel tudósitójától-) Az idei márciusi 

ünnepek közül a rendőrség a Kossuth-párt és 
a szociáldemokrata párt, márciusi ünnepségét, 
tudvalevőén betiltotta. Így a Petőfi-szobornál 
összegyűlt közönség csak a keresztény- 
szocialista-, ébredő- és diúkcsoi>ortok ünnepé
nek lehetett tanúja. A keresztény-szóéiul is (a 
szervezetek délelőtt, 1 '•1.1 órakor vonultak a szo
borhoz. Szabó József nemzetgyűlési képviselő 
és Tobler János voltak az iiuuepi szónokok. 
Tobler beszédében élesen támadta a nagytöket, 
a szociáldemokratákat és az „idegen gondol
kodásit belső cllcnség^-et. Beszédét több közbe
szólás zavarta meg: a közönség, amely nem 
tai’tozott a kereszteny-szocialisták soraibu, ha
nem márciust ünnepelni jött a szobor elé, löbb- 
izben adott kifejezést annak, hogy nem ért 
egyet a szónokkal. Amidőn Lukács Kálmán 
asztalos ezt kiáltotta felé; „Dolgozni kell, nem 
beszélni!'*. A rendőrség — amely a szobor tájé
kára szokatlanul nagy készültséggel vonult 
ki — az asztalost ezért a közbeszólásáért a szín
helyről eltávolította, majd a rendőrségen elő- 
'állította. Tobler beszéde után

egy négyesztendős kisfiút emeltek a szobor 
talapzatára, oldalán játékkarddal.

6 is beszédet mondott. Ezzel ért véget a ke
resztény-szocialisták ünnepe.

Az egyetemi ifjúság Turul bajtársi szövetsé
gének március 15-itki ünnepélye a Szabadság
téri irredentaszobrok és a Várban levő Honvéd
szobor megkoszorúzásával kezdődött. Ezt kö
vette a Vigadóban tartott ünnepi nagygyűlés, 
amelyen dr. Raffay Sándor református püspök 
beszélt a márciusi napok jelentőségéről. A 12 
pontot — mondotta — a magyar ifjúság most 
is programjának • vallja, azonban, amikor eze
ket a pontokat hirdetjük, nem zárkózhatunk el 
a nemzet uj követelései elől sem. A magyar 
nemzet ugyanis a sajtót illetőleg azt kívánja, 
hogy a sajtó legyen minden izében magyar és 
nemzeti. A független magyar miniszté
rium dolgában azt kívánja a anugyar nemzet, 
hogy a minisztériumoknak ne a. számát, ha
nem a jelentősegéé gyarayitsuk. Az ország
gyűlést illetőleg azt kívánja, hogy ne pártok, 
hanem önzetlen hazafiak intézzék az ország 
sorsál. Aki nem a magyar nemzet életérdekét 
nézi, az a törvényhozás házába ne. léphessen be. 
A törvény előtti egyenlőséget illetőleg, azt (kí
vánja a nemzet, hogy ne az idegen betolakodó
kat helyezzék a törvény védelme alá, hanem a 
magyar nemzet tagjait. A . fold birtoklására 
vonatkozólag azi követeli/ Tiögy a ‘vérrel meg
szentelt magyar földié csak azok bírhassák, 
akik vérükkel és lelkűkkel ehhez a. nemzethez 
tartoznak. Az igazságszolgáltatás dolgában: a 
bíróság legyen független és magyar, mert a 
bíróság élő lelkiismerete minden nemzetnek 
és elpusztul az a nemzet, amelynek bírósága, 
romboló befolyás alá ikerül. Követeli a nemzeti 
bankot és változatlanul követeli a 10. pontot, 
hogy a katonaság tegyen esküt az alkotmányra. 
A 11. ponthoz, a katonaság ítlhontartásának 
követeléséhez, azt lehetjük hozzá, hogy ezek 
helyett az alkalmatlan idegeneket, távolítsák cl 
az országból (föl kiáltás: Menjenek •Paleszti
nába!) Változatlanul föntartja és 'követeli a 
magyar nemzed a 12. pontot:

az uniót Erdéllyel és minden elszakított 
országrész, visszacsatolását az. anyaföldhöz.
Merne! Nasi a török hallgatók üdvözletét 

tolmácsolta magyaij nyelven, egyben pedig át
nyújtotta ti magyar ifjúságnak Komát basa, a 
demokratikus török köztársaság megteremtőjé
nek arcképét.

A Vigadóban nagyszámú közönség jelent 
meg, akik közül egy-két beszéli meghallgatása 
után sokan távozni szerettek volna. Ezeket 
kellemetlen meglepetés érte: a kijáratnál 
lányérsapkás diákok vontak kordont és a 
teremből senkit, ki nem engedtek. Egyesek 
azzal okolták meg ezt az intézkedési, hogy 
igazoltatás lesz. Később azoubuu kiderült, hogy 
ez a hir téves: a. kordont azért állították, hogy 
a „Vezér'* távozása előtt senki el ne hagyhassa 
a helyiséget. Miután a „Vezér" eltávozott, a 
kordon is megnyílt.

Délután 4 órakor vonult az egyetemi ifjúság 
a Petőfi-szoborhoz, itt programszerűen egyesült 
az Ébredő Magyarok kivonult csoportjával. Az

HUN 6 ARI A DRÓTFONATOK
a legjobbak és legtökéletesebbek:
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együttes ünnepségen Lénával István mondott 
beszédet.

Az utoiső éiö 40as honvéd 5 
Petőfi Sándor unoheöccse

A Petőfi-szobor körül összegyűlt közönség 
körében nagy érdeklődést kellelt a délelőtti 
óráiban egy hajlml.hátu. őszszak állas negyven
nyolcas honvéd. A Heggel munkatársa meg
szólította a veterán katonát, aki így mutatko
zott. he:

— Leich iveit Ince vagyok. Petőfi Sándor 
unokaöccse.

Azután elmondotta, hogy az Eiima un-telepen 
lakik, 96 éves, ;j Petőfivel való rokoiiságát ok
mányokkal tudja igazolni, egyébként ő az 
utolsó honvéd.

— Bizony, én vagyuk az. utolsó — mondja, 
reszkető hangon —: a többiek már mind el
mentek. Én so sokáig viszem. nehezen megy 
már a járás. De id- azért eljöttem, hogy e#en 
a napon megnézzem még egyszer a Sándort.

Egy pillantást vetett meg „a .Sándor*' szob
rára, aztán botjára támaszkodva elindult a 
villamosmegálló fék ...

— Becsben olcsóbb lelt az élet. Becsből tele
fonálja A Reggel tudósítója: A február 15-től 
március 15-ig terjedő hónap, vasárnap közzé
tett hivatalos indexszáma kellemes meglepetést 
hozott a bécsieknek. A kenyér ára. 7500 koro
nára esett, a marhahús kilója 1700 koronával 
olcsóbb és az indexszám: —2%. Jauuárban és 
februárban az index 2% volt, a múlt évi leg
magasabb index pedig -|-6'°/o. Az indexszám 
ilyen alakulása azt mutatja, hogy Becsben az 
élet állandóan olcsóbbodik.

— Eg.v angol milliomos áttért a zsidó hitre. 
Varsóból Írják A Reg gel-wk'. Pár nap előtt 
fényes esküvő volt a varsói zsidó templomban. 
Martymory angol milliomos házasságot kötött 
(zarny varsói zsidó-ingatlanügynök leányával. 
Martymory Angliában ismerkedett meg a 
menyasszonnyal, akit szülői egy angol intézet
ben neveltettek. Martymory megkérte a leány 
kezét, azonban a. szülök hallani sem akartak 
arról, hogy leányuk kereszténynek legyen a 
felesége. Martymory négy évig várt arra, hogy 
megnyeri a szülők beleegyezését a házassághoz. 
Amikor minden igyekezete hiábavalónak bizo
nyult, elhatározta, hogy altér a zsidó vallásra. 
Az áttérés hetek előtt megtörtént s most már 
nem volt akadálya annak, hogy az angol millio
mos álma megvalósuljon és feleségül vegye 
Czarny kisasszonyt, akit valamikor Schwarcz- 
uak, az angol intézetben pedig Black kisasz- 
szonyuak hívtak.

— Zinovjev nekrológja a kínai bolsevisták 
vezéréről. Moszkvából jelentik: Zinovjev 
az ,,Izvcsztijá‘,-bu és a ..Pravdá'Ani Sün
jükén halála alkalmából cikket irt, amelyet 
azzal fejez be, hogy a végső győzelem kétség
telenül a világ proletariátusáé és Kelet népei
nek nemzeti forradalmi mozgalmáé lesz. Ez a 
győzelem már ma világosan fölismerhető.

Ax elemi* és középiskolák Ünnepe
A budapesti elemi és középiskolai tanulók a 

Jókai-szobornál ünnepelték márettis iő-ikét. A 
reggeli órákban az elemisták vonultak a szo
borhoz. ahol tanítóik méltatták az ünnep je
lentőségét. Tizenegy órakor a cserkészek disz- 
örségének sorfala között egymásután érkeztek 
a gimnáziumi és kereskedelmi iskolai hallga
tók csoportjai. Az ünnepi beszédei Rákosi 
Jenő 1arto<ta. A 48-as forradalomról beszél*, 
majd Petőfi és Jókai szerepére téri át:

— Petőfi — úgymond —■ lelkesített és hő.si 
halált halt a hazáért. Jókai felébresztette az 
daléit magyar nemzetet és vigaszt öntött a 
szivekbe. Petőfi és Jókai: a magyar mull, én 
és kortársaim vagyunk a magyar jelen, ti pe
dig: a magyar jövő.

Az ünnep végeztével a diákok disznumetben 
vonultak el a szobor előtt.

Eg^éb ünnepek
Az Omikc Főiskolai Csoport ünnepélyén az 

ünnepi beszédet dr. Gál Jenő tartotta. A Són- 
ronmegyei Kör a Szabadság-téri Nyugat-szoo- 
rot koszoruzta meg. /X Délvidéki Otthon, a Z>tV 
szobrára helyezett koszorút. A Magyar-Len
gyel Egyesület az Országházban. a Külügyi 
Társaság termében tartotta ünnepét.

-- Levágta a fejét a vonat. Vasárnap délután 
6 óra tájban a ferencvárosi pályaudvaron a. 
vasuli altisztek egy csavargó külsejii emberi 
láttak a sínek között őgyclegni. Igazolásra szó
lították föl a iiatal suhaaicot, ő azonban az 
igazolást megtagadta. Az altisztek erre közre
fogták hogy a pályaudvar irodájába előállít
sák. A csavargó dulakodni kezdett az altisz
tekkel és kiszabadulva közülük, a. sínekre ve
tette magát. Egy arra haladó tehervonat Rt - 
resztülment rajta és elválasztotta a. fejét tör
zsétől. A halott zsebében talált iratokból meg
állapították, a szerencsétlen ember Fazekas 
János 20 éves borbélysegéd.

•— Kacsób Jánoska örökségének aukciója. Szerdán kez
dődött az örökélotü „János vitéz" tragikusul! elhalt 
szerzőjének, Kacsóli Pongrác könyvtárának és zenemű 
gyűjteményének aukciója a Lantos Hl. aukciós Icrrnc 
ben. Kacsóli Pongrác érdeklődési köre oly széles volt, 
amilyen esak kivételes egyéniségeké lőhet. A tudomáu.' 
és művészet majd miudeu ágúban vásárolt könyveket, 
Komoly filozófiai, zene- és képzőművészeti, orvosi és ter
mészet tudományi könyveket, mindent ös-sz.gyűjtött, min 
dent megvásárolt. Látni, érezni lőhet a küuyveken. mi-, 
lsen mohósággal lauulta, olvasta azokat. E; most kala 
pács alá került ez a könyvtár, hogy pénzt- és mvdot 
adjon egyotlexi fiúnak, Jánoskának, a tanulásra, és isko
lára. Az árverés iránt a legnagyobb érdeklődés nyílva-, 
nul meg, minden egyes aukciósuapon a kis cs nagy
pénzű vásárlók tömege gyűl össze az aukciós teremben 
és megindul a versengés cgy-egy könyvért vagy kottáért, 
amely majd mindegyikébe bejegyezte, nevét vagy bíráló 
megjegyzését. Kacsóli Pongrác. Az árverésre kerülő 
könyvtárból egy könyv marad meg Jánoskának, édes
apja. Bibliája. A Biblia, amelybe Kac.-óh Pongrác beje
gyezte: , Első müven) honoráriumából vásároltam". Egy 
hölgytől kapja Jánoska, aki hosszú versengés után 
koronáért szerezte meg, hogy Jánoskának ajúndékpzbussu. 
A vásárlók között ott van IJárczy Istvántól kezdve min 
den jó barátja, tanítványa és mindenki, akit a ..János 
vitéz" igazán elbűvölt. Hétfőn délután 1 órakor tovább 
folytatják a versengést Kacsmi Pongrác könyveiért.
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X. Prágai
JOroe^ a zse^é^e?

Tön&v»e£eszife a fc>@waszíő£ és a Nemzetközi Vásár
(A Reggel, munkatársától.) Néhány hónap 

elegendő volt arra, hogy kézzelfoghatóan de
monstrálja azt a katasztrofális hatást, amit a 
magyar autonóm vámtarifa nemcsak a ma
gyar fogyasztásra, hanem a magyar gyáripari 
termelésre is gyakorolt. Grálz Gusztáv és Sán
dor Pál súlyos érvelése még a laikussal is meg
értette. hogy ez a kínai fal gyanánt elibénk 
meredő vámtarifa legelemibb célját., az ipari 
termelés védelmét sem tudja teljesíteni, mert 
hiszen a jövedelmi viszony okkal arányban nem 
álló és a világpiaci szinvonalt messze meg
haladó árak annyira lecsökkentették a belső 
fogyasztást, hogy ez még a hazai gyárak teljes 
termelésének a. fölvételére is gyöngének bizo
nyult. A munkanélküliség az autonóm vám
tarifa életbelépte óta nemhogy csökkent volna, 
hanem emelkedett. A belső forgalom jelentős 
arányban csökkent és mivel egyáltalán az ár
alakulás nem tartott lépést a lakosság jöve
delmi viszonyaival, beállott az az állapot, 
amikor a tulmagas vám ugyanazt a nrohibitiv 
hatást gyakorolja, mint a legmerevebb beviteli 
tilalmak rendszere. Azt a tényt, hogy

a magyar ipar drágában termel, mint bár. 
melyik külföldi versenytársa,

nem lehet a világból eltüntetni és azt sem 
lehet kitörölni az emberek tudatából, hogy ez

az olcsóbban produkáló külföldi ipar lénye
gesen magasabb munkabérekkel dolgozik.

Ha tehát drágábban termelünk és a magyar 
munkás mégis hevesebbet keres, mint a kül
földi, akkor joggal kérdezhetjük, hogy ezek a 
kártékony vámtételek, amelyekről egy évvel 
ezelőtt még azt állították, hogy csupán a ke
reskedelmi tárgyalások céljaira készültek és a 
vánnszerzödések révén nagyon lényeges mér
tékben csökkeni fognak, tulajdonképen

kinek a zsebébe 
folynak? Minden méter szövet súlyos arany
koronákban kivetett adót jelent annak, aki ezt

A terméskilátások alapots niegjavc>ása 
okozza világszerte a búza áresését. A száraz 
téllel és a déli földgömb rossz termésével okol
lak meg két hónappal ezelőtt a Chicagóban 
kibontakozó és őrin.si méretűvé dagadt búza
hosszt. Az á.rmozgalom elérte időközben a 
tetőpontját, a gabonaspekuláció őrülete az 
Egyesült Államok középső államainak, a búza
termő Middle Westnek szinte, egész lakosságát 
magával sodorta s most, miután aMiagyspeku- 
láció gigantikus nyereségét besöpörte, az euró
pai kontinens fogyasztótömegeinek. léli ellátá- 
:-ái. alaposan megdrágító l( =1, besöpri a nyeresé
ge' s eltávozik a. játék színtéréről. A sok millió 
kis. játékos alkalmasint szerié e világon benne- 
ragad szomorú enga gémén tjében s most bőven 
omlik a világsajtóban az argumentum a ha
nyatló áralakulás magyarázatára. Hogy az 
orosz tennéshiány mégsem olyan nagy, mint 
amennyire taksálták, hogy a, késői lel es a bo- 

csapa elek alaposait Mteijjci i'ilol Ia azcuio* 
p.'r terme kilátásokat és igy tovább. Minden
eset.ro örvendetes a gabonaárak eiős üteniü 
hanyatlása s talán az összeomlás megbontja 
óz életünket t<ijtr>2'a‘> drágaságot.

\ AI.iry.a- Leszámítoló- ós Pénzváltó Bank igazgató- 
><4 . ' ■ j'vallipÜotb. az l%”. ói m.vlcget, Wrly 
11.051 207.577..vj korona tliszia nyeTcaégfccl zárul. Az igaz. 
g.ató-ig a közgyűlésnek javasolni fogja. hogy -íz 1.-4. 
évi OHtalétezelvóny rcfZ'.'-n.Wvu* “ '' k—:-m;. x ..!■ 
t ássák b”.

\ M.nrjar Országos Központi Takt’rel-pviiztár .igaz 
g.i*. í:/.t uicgá ilnnilot’.'i az. V'.o ovi mérlegét, ajiiut 
kio vkozikv Vagyon: !'e.-/pó.ar. < - követesek • l.yi Monoi 
K‘ . rt^kpaplrok 10.’< 0.sU.sl.: Tv .r.wáas •ij.v.ir . '1,‘,".n,T 
Ív’, ósszcscu 320.376,.‘WJ..53J K. ■I'.il-O.';.-- 'o*'*1'
19.518,898.000 K. idegtű tőkék 207.006,11). <r.' K. egyel- Ur- 
taxiim,k 3.752 <*>..** K. tiszta ircro-g ...-HJ.I.2I2 k.^- 
ízesen 32S.37K.309.53J K. Ennek a. mérlegnek adnl.ii 1.. 
mint, a korábbi evekéi. az in ■ i< tok<-z.:>los l"iloues<\p.i?k 
képet tukn-.il. ' issza azt bízóin Ilink- bog:; 'M-Vv'a' 
., pénzpiacon a háborút követő imlmz gazdasági M.,7onsoK 
közt nemcsak megtartotta. de viszonylag .1-1’ "."1.':,r 1™
.-) Lo-.les?ro bízott idegen tőkéknek m>ll'ui<) koro
nára való szaporodásában is a inat '--szón- -y. k<-'t szamot 
tevő módon .ö.i. i.tfr-P .osr-v Az igazgató.jr a fo.yo ho 
’l ere egybehívott közgyűlésnek lO.nno korén 1 <•;«• 3000
koronái osztalék killzot-s->t f<»gvi ,o-<v:.-o|Ui.

A Hazai Bank Rt közgyűlése elfognála, az igazgat*.: 
*.ig ifd.-utését. a. mérleg fölállítú-yira ' ■■■ 
nyérc- tg fölo. ztásái-a vonatkozó in-lit' it. ; ‘ 
roztn. hogy ar. 19'21. iizlotérj 30. hzamu ....
. < sz vén von kén’. /' ’o) >■ bő lo t°i n
Pesti Hazai I'íkarcknönziar iionzt-afanal be 
igazgatóság t ig.iai lettek (ir’/nor r< enaf 
A<ÍMt é.r. df Il i/* i>uvn í.ti’ó. »   

es 7.737,082.211 K
y. ■' ' 

osztalókázclvéoy 
intczel c* n 
all ö. A’

elható-

sy»ngyafcas
Sclimclwur jsSttS&'S ’Xutófi

Meister 4 0%-os keiwszappan
kihK^moífWnt T S« UorunAcrt kapható Józ«<?f 13-77 

a szövetet megvenni kénytelen. Ezekből az 
aranykoronákból a munkásnak nem jut semmi, 
mert hiszen lényegesen alacsonyabb a munka
bére, mint a külföldi munkásé. A közvetítő ke
reskedő sem kap belőle, mert a magyar gyáros 
rideg pontoséi ággal emeli föl a magú árait 
arra a színvonalra, amelyen a külföldi verseny 
árai mozognak. Ez a. súlyos adó, amellyel a 
magyar állam a. belföldi termelés állítólagos 
föllendülését biztosítja a magyar fogyasztó 
rovására, az utolsó fillérig a gyáros, a termelő 
zsebébe folyik. Ezeknek a termelőknek a szá
mát néhány tucatnál többre taksálni nem lehet 
és joggal kérdezhetjük, megéri-e néhány ma
gyar ipari vállalat jövedelmezőség-ének bizto
sítása azt a súlyos áldozatot, hogy a magyar 
társadalom kénytelen legyen iparcikkekben 
lényegesen kevesebbet fogyasztani, kevesebb 
inget, ruhát, cipőt vehessen, mint amennyire 
még sovány jövedelméből is különben telne. 
Fenyő Miksa, a Gyosz kiváló igazgatója, jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal igyekszik ezt a ká
ros és mindenképeu veszedelmes vámrendszert 
megvédelmezni. Igaz, vannak országok, ame
lyek magasabb vámtételeket írnak elő, de ne 
feledjük el, hogy ezek gazdagabb és gazdasági- 
lag,erőteljesebb államok, másrészt sehol ezen a 
világon olyan alacsony fizetések és munka
bérek nincsenek, mint, éppen nálunk, úgy, hogy

v lagyar vámtételek a csökkent vásárló
képesség miatt kétszeresen ható erővel sújt, 

ják a lakosságot.
ügy látszik, ezzel közvetlen szomszédaink vau
nak legjobban tisztában, hiszen elképzelhetet
len volna másképen, miért .igyekeznek a 
csehek, de az osztrákok is, mindenáron kitolni 
a kereskedelmi tárgyalások befejezését. Az 
ideiglenesnek tervezett vámtarifa meghosszab
bítása, úgy látszik, véleményük szerint, a leg
biztosabb eszköz arra, hogy a magyar ipart, 
de különösen a fiatal magyar textilipart halálos 
biztonsággá l megsemmisítse,

Scitnvszky külügyminiszter gyógyulásáról
A Cx&SSálg^min^zSee’ március 20-ái? Arkeaik 
vissza tTSeránbó! Budapestre — utódjává 
még & K5napb7*n Walkd Lajost nevezik ki

f.í tiv3Gel tudósítójától.) A beteg külügyminisztert 
tv.dvrJcvöca testvére, Sc>fovs:Sy Bóhj, a nenw.tgyülés 
elpöke, kísérte ki Berlinbe, hogy ott megvizsgáltassa. 
,f háiálvtök érfccrefí r>»«.a7 X'frnetorstdffból

fivérének állapotáról
vasárnap délben a köx étkezőket mondóba A Rcovel 
munkatársának:

— Fivéremet Berlinbe.1 E'esch professzor 
vizsgálta meg és tekintettel régi tüdőbajára, 
azt tanácsolta, neki, hogy néhány hétig (Merán- 
bán üdüljön és csak azután térjen vissza. Buda
pestre. De a jövőben is évenfcént legalább két
hónapos pihenőre fog szorulni. Az orvosi vizs
gálat után sógornőmmel együtt visszajöttem 
Budapestre, míg

dvérem nyomban Meiánha utazott, ahonnan 
nárcius 2ft-ika táján érkezik vissza — gyó- 
gyultau es munkaképesen —• a fővárosba.
Tokintettel arra, hogy Scifovszky Tibor kiilüffyminisxter 

risssatérése ultin lemond tárén jóról, és a Magyar AlOi 
kínos Ilii cihánk elnöke kormánypárti körökben arra 
számítanak, hogy

az uj Unitig-niialsn'er klue'széAe még n hónap végén 
megtörténik.

Ezt- a tárcát tudvalévőén ITuM-o Lajos k-reskedelerpügyi 
miniszter veszi át, míg a kereskedelemügyi tárca clfoga- 
dásár. I Kállajf Tibor co’* )'f»: yyyinho^zter mén mimlirj 
nem wlotl réc/lcyei választ, n mini^zferclnóknok.

an Rí tv- sí t, ebédlők és teljes lakberendezések
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A csehszlovák kormfiny töcftatósága alatt 
Beutazás vízum nélkül 

Jelentékeny utazási kedvezmények
♦

Fölvilágo&itást ad:
Hivatalos képviselet Magyarország részére:

TANZER MIKSA
Budapest, VII. kér., AkácSa<i!tca 50. szám

Telefon: József 106—31

■ 
M 
V 
■

•J■
• 
N 
N 
SR 
a 
u 
■
■

■ 
B

n 
n
*
N
n 
w 
n 
M
KI
■
0
B 
D
■

■> <PJ SaaBaBaBBCBSBSBBBS33S3Dll0BBBBBB8BBS8flB8 BBBUBB ü7

■a

*

Tanuljatok 
fényképezni! 
Képzelje el, mily érdekes lenne, ha 
önállóan fényképezné családját, ro
konait és ismerőseit. Örömet szerezne 
vele önmagának, rokonainak és ba
rátainak. A fényképezést könnyen 
meglehet tanulni és nem drága szó

rakozás.
As I.

Agf a-Foto-Tankönyv
kezdők részeire

rövid idő alatt megtanítja fényké
pezni. Az I. Agfa-Foto-Tankönyvet 
ingyen adjuK. — Kérge azonnal 

ifj. Siern Bernát és Tsai 
eégtöfl, Budagsesft VI, Ó^utca

BRILLIANSOKAT
tívSgabban uesi.

Gválkalu Király ek-w Tel.« J. -ÍO3-3S
ö&sírsll utca * (Teréz-tcmpl. szemb.)

■ I TIKI III   1 Kínai   I .1

fi tölgy, vit rines kom- 
!J plett, 4-5 millióért 
I? külöu külön is átadó

1 együtt
I 13 5 millió K-ért 

** PocJrtíanlcsHy-utca 16. szám
LXOUJJJWS.1 ■GTXL’.aJáxuTZTOaoixxru■■ I ■ I—■ > ■—v•

iua

■■xs 
AA

Hfl|nsiolia»^c&IIUIU 3*5 millióért

Uriszoba klubgarniturával

Árverési hirdetmény
Késedelmes adós terhére a kereskedelmi törv. 

306. §-a értelmében antik bútorok, vitrinek, 
poreetlánok, ilvesnemüek, festmények, 
metszetek, textíliák stb. fognak Budapesten, 
Vi, Syár-utca 1. ssám aluli. Tauszig berak 
tározási vállalatánál mai faéfifön cíéluttán 
4 órakor kir. közjegyző jelenlétében e!ár- 
verestetnl. Vételi illetéket vevő fizeti.

Dr. Beliért Samu, ügyvéd

JEf jrR Kérjen ajánlatot a xezét-
, _ , _ , . képvlielcttöl: V, Vilmos

az frofí’épgft Stirúiya császár-ut go.
Telefon <5-65

L__________

Nagy készletünk meglepő olcsó minőségbeli*^ 

garancia különleges háló-, gyermek-, leány
szobáinkat részletfizetésre is, készpéazárbaa

Mindeneset.ro


íz______________________ aReccel 1925 március Ifi.

Beszélgetés Kodály Zoltánnal; 
aki most kezd hozzá első színpadi munkájához
(./ Hegyei I udúsilújdtól.) Amikor nz előszobába lépek, 

belülről zoagoraszó, magyar muzsika hallatszik. A vibráló 
zene elhalkul, pillanatig szünetel, majd u.l erőre kap: 
Kódúin ZoIIüh dolgozik. Amint később elmondja, legkö
zelebbi népdalest,ióre komponál uj dalokat, népzenei ma
li vamok alapján.

Kodály Zoltánt azért kerestem föl, mert most, kclúvti- 
édes tencuterzői mull ultin, amikor nevét már az egész 

kulturvilíig ismeri, hoeiúkezd első nti'Hiobb színpadi mun- 
bújához:

elvállalta l’iiiillnl Béla és Harsány 1 Zsolt „Háry János" 
clmii kalandos Játékának megzenésítését.

rendkívül érdekes esemény, megkérdezem tehát a ki
tűnő zeneszerzőt, minek köszönhetjük, hogy legközelebb 
mint színpadi zeneszerző is bemutatkozik.

— A „.Háry János“ megzenésítésére —mondja 
Kotlái]/ Zol Ián örömmel vállalkoztam. Na
gyon tetszik nekem a librettó: maradandó 
becsű dolog, hangja, levegője szininagyar. A 
darab abban a fonni ájá'ban. ahogy a szerzők 
azt nekem átadták, olyan kerek és befejezett, 
hogy egvélőre csak kísérőzenére gondolok. 
Ebben az esetben természetesem csak másod
rendű szerepe lenne a muzsikának, a darab lé
nyeges része a szöveg marad.

Szokatlannak találtam ezt h. szerénységet, hogy cyy 
hírneves komponista elvállaljon olyan munkál, amely
ben muzsikája csak „másodrendű'1 szerepet játszik. -

- Sohasem clőkclősködtem — feleli erre a 
megjegyzésemre. —- Nem nézem le ezt a (mű
fajt sem. Véleményein szerint ne az vezesse 
a szerzőket, hogy neíketu operaszöveg 4. írj li
nók, hanem a darab érdeke, a színpadi hatás 
szem pon tija. Ha azonban a szerzők mégis vál
toztatnának a librettón abból a célból, hogy 
nekem több zenei lehetőséget nyújtsanak,, ab
ban az esetben a „Háry János"-bői daljáték, 
sőt opera is lehet.

Most azt a kérdést intéztem Kodály Zoltánhoz, ami 
muzsiku.skörökben ével; óin gyakran fölmerül: miért nem 
irt eddig operál?

— Ennek egyetlen oka az — föl di —. hogy 
nem kaptam jó operaszöveig d!

— Egyéb tervek, munkák?
— Folytatom a népdalát írásokat. Március 

,‘51-én fogják bemutatni ezeket az uj dalokat a 
Zeneakadémián.

— Szóval: szerzői est.’
— Nem feleli szerényen hiszen tulaj; 

donképen nem én vagyok a szerzőjük, népzenei 
motívűinek adják az alapot. Nevezzük tehat 
inkább népdal-estnek. Külön érdekessége lesz 
ennek az estnek, hogy százliztagu, gyerekkor 
fogja előadni azokat a népdalokat. amelyekéi 
falun is gyerekek énekelnek. (h. i.)

>> » ----------- ——

indult el rejtélyes útjára. Megtudták azt is, 
hogy többször volt egy fíácz llcrta nevű leány
nál, akinek anyja régebben u Hunyadi tér 10, 
szánni házban vieéné volt, de anyjától elköltö
zött és önállóan lakik a Dob-utcában. A szülők 
gyanították, hogy llácz ‘Bertának tudnia kell 
airól, hova lett leányuk. Ezért, ezt a. gyanút, is 
bejelent ették a rendőrségem Vasárnap délben, 
mialatt a. szülök újból a főkapitányságon já.r- 
lak, megjelent egy ur Mancika szili cinek laká
sán- és elmondotta, hogy most érkezett; Kecske
métről. A kecskeméti pályaudvarra, amikor az 
éjszaka oda befutott a budapesti gyorsvonat, 
azzal

egy csinos kisleány is érkezett, több fiatal
ember iá rs a s á.gá bán.

Ez, a kisleány, amikor látta, hogy éppen in
dul is egy vonat Budapestre, ennek az urnái', 
egy kártyát adott, ál, hogy vigye cl Pesten 
szüleihez. A kártya, amit ez az idegen ur Kecs
kemétről hozott, a kalaposnő. B. Donáti) Elza 
névjegye. Azt irta rajta a. szülőknek, hogy 
Mancika nagyon jószivii, kedves kis leány, de 
ő nem tudja ki tanítani, nem tudna vele k.c.Hii 
eredményi elérni, ezért nem is szerződtetheti. 
Ezt a. kártyát Mancika nem mutatta meg, csak 
most küldte vissza, magyarázat képen, ilyen re
gényes időn. Mialatt a íiázbcliek a kártyát, ol
vassák, egy szomszéd hölgy, erősen dekoltált, 
hevesen méltatlankodik:

— És micsoda pletykál csinált a kis béka! 
Hogy én mulatni járok! Meg ő merte kinyitni 
a száját... A bundzsa!

A. gyereket. senki se. xédehnozi. a szülőket 
azonban sajnálják... így tűnik el Festőn egy 
kis tizenötéves leány.

Pikáns szeme volt Mancikának
és eltűnt a kis tizenötéves leány
Színésznő akart lenni, de a mamája nem engedte — Az éjjel már Kecskeméten 

látták, fiatalemberekkel érkezett Budapestről
(-.•/ Heggel tudósilójától.) A sürii sorban-, 

amelyet a nyomtalanul eltűnt pesti lányok 
ijesztő szorgalommal gyarapitanak az utóbbi 
időben, a legfrissebb név a Pál MU'neika neve. 
Pál Mancika 15 éves háztartásbéli leány, szü
leivel a Hunyadi-tér 10. szánni házban lakott. 
Pétiteken este 11 órakor kilépett a kapun és 
azóta már ő is

eltűnt leány,
aki után kétségbeesetten szaladgálnak sziilei a 
rendőrségre és mindenfelé, ahol az ilyen eltűnt 
leányok nyomát a nagyvárosban sejthetik. 
Mancika csinos kis leány, kis tizenötéves, fius 
frizurával, helyes ruhácskában, pesti típus. 
() is olyan volt, ahogy az ilyen kis leánykáik 
magukat az illusztrált lapokból kopirozzák. 
Egyik szeme, hibás egy kicsit, de, barátnői azt 
mondották, hogy ez nem baj, sőt ollenkezőeu, 
mert így pikáns. Híres színésznőket emlegettek 
a. barátnők, akiknek pikáns szemük van és 
Mancikát irigyelték a szeme miatt. Ezzel fog 
karriert csinálni... Már el is hitte és gyötörte 
mamáját, hogy ő

szülésznő akar lenni.
A szülők azonban rendes polgári emberek, az 

ami, Pál Mátyás, a Pax nyomdai miiintézet 
alkalmazottja már évek óta s a kisleányt — 
mert most nem oly könnyű férjhezmeniií — 
gyakorlati pályára neveljék. Azt akarták, ta
nulja ki a női ka lapkészítést, ha .szorgalmas 
lesz, majd lehet kitűnő k alapszak ónja is. 
Elvitték R. Donátit Elza Felső erdősor 3 alatti 
kalapszalonjába, hogy ott tanuljon. De Alán-

cika. romantikus szemet már csakugyan elron
tották. ahhoz, hogy azzal szorgalmai-au dolgoz
zék. A mull, héten Mancika mamája vidékre 
utazott rokonaihoz. Pénteken este 11 órakor 
érkezett haza a vonattól, amikor becsengetett, 
a. kapun, a. házfelügyelő azzal fogadta, hogy 
Mancika, éppen, egy perccel ezelőtt, me.nl cl ott
honról, talán az utcán még utol is érheti. Pálué 
kifutott a Hunyadi-térre, kiáltozott utána.

de Mancikát elnyelte az éjszaka.
Szombaton reggel már jelentették eltűnését a. 

rendőrségen, ahol úgyis egész sereg eltűnt 
leány alán nyomoznak már. \ szülők és a de
tektívek kutatni kezdték, kikkel érintkezett 
Mancika. Kitiinl. hogy Mancika, otthon egy 
millió kétszázezer koronát vett magához és úgy
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Herrtet ragaszkodik a vatikáni 
francia nagyktiveísi^ w 

sziinfefóséhez
Paris, március 15.

(A Heggel tudósiiéjónak távirata.) \ szená-. 
tus pénzügyi bizottsága tegnap ülést tartott, 
amelyen Herriol miniszterelnök hosszaid* be
szédben fejtette ki a francia, kormán ynak a 
Vatikánnal szemben folytatott politikáját. Ki
jelentette. hogy vatikáni nagykövetség meg< 
szüntetése számára politikai kérdés és ez egy. 
általán nem jár együtt a katolikus hiíél*.d, üldö
zésével, mert azt a francia kormánynak köte
lessége védelmezni. Xcl-'i, csal; </z a szánd'ka, 
hogy az egyház és az állam külön választó'árót 
szóló Iörvény szellemében

az egyházi és a világi területeket egymás
tól elhatárolja.»

A mostani többség; akkor, amikor ellenzék volt, 
a nagykövetség újra való fölállitásáí. belpoli
tikai okokból ellenezte. Erkölcsi kötelesség 
léhát, hogy azokat az eszméket, amelyekért 
etlcnzékkorában síkra szállt, most valóira, 
váltsa. Ha a. lelkiismereti szabadság é- a. köz- 
tánsaságf eszme viszonyát nézzük, arra a kövel- 
kez,tetősre kell jutnunk, hogy

az állam fölötte ál! minden vallási fölfogó •- 
íialí.

Aunak a néhány szenátornak, aki a nyugalom 
és az egyetértés érdekeire hivatkozik. azt; feleli, 
hogy az cngesztelckcnység szelleme semmiféla 
eredményre nem vezetett,

Meinl - kávé
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól...
— Egy szót sem szólok addig, amíg cl nem 

mondja, mi történt: a szinészbálon, elölte, 
alatta, utána, a parketten és titkos kis zugo
lyokban, a szupé alatt és után, hajnalban, haj
nal előtt, egyszóval mindent, amit csak tud, az 
isten áldja meg.

— Mi az, hát maga, ott se volt? Mi történt, 
Esván?

— Ne is kérdezze, hosszú volna, azt elmesélni, 
llát halljuk, az istenért, clepcd-ek a kíváncsi
ságé ól.

— Jó, jó, ne rohanjon már úgy, hallja. Ster- 
ben wer' ich, aber drangen láss ich mich nicht. 
llát mit akar tudni?

— Mindent. Min-dcnt! De úgy, ahogy volt, 
ahogy maga látta!

— Na jó! Hát mindenekelőtt azon kezdem, 
hogy ezennel megrovom a slarokaó — már 
mint a hölgyeket —, akik: tulnyomórés.zbcn 
lávollétükkel tündököltek, holott a publikum 
az ö kedvükért váltja meg 300.000 koronáért a 
belépőjegyeket. Ezúttal bizony a publikum he
lyettesi! el te a primadonnákat, akik nem tar
lót Iák érdemesnek, hogy a saját báljukon meg
jelenjenek. Egyáltalán meg tehet állapítani 
azt, hogy az első színészből. — a (leltért-szálló
beli — volt a legszebb, a legragyogóbb, az olyan 
•volt, mint egy párisi nagy operabál, aki csak 
él és lélegzik és számit valamit ebben a város
ban, az ott volt. Azóta a dolog kezd lefelé 
menni. Valahogy meglátszcél a publikumon, 
hogy főleg azok jöttek cl, akikre Tarján Vili 
a Neivyorkban rálukmátta a jegyeket. Újból 
elölről kell majd kezdeni a dolgot, jövőre össze 
kell fogni, nem szabad ezt a finom és elegáns 
•mulatságot clziillesztcni. Amivel a világért sem 
akarom azt mondani, hogy az idei bál nem
i került. SCé. Luxusból, szépségből, eleganciá

ból annyi ízelítőt kapott a publikum, hogy jól 
i lakhatott vele. Tele volt a Hungária mágná
sokkal, mégpedig nem afféle inci-finci kis gró- 
fócskákkal, újsütetű bárókkal, hanem a leg
gőgösebb és legnehezebb fajsúlyú arisztokra
tákkal, akik a Nemzeti Kaszinón kívül másilvé 
italán be sem teszik a lábukat. Az öreg, 62 éves 
Indrássy Géza gróf másfélóráig járta a bluc-t 

Péchyvcl és Lábass Jucival. A másik gróf 
előbb szmokingban jött, de ahogy bekukkantott 
a terembe, rohant haza frakkért, egész éjszaka 
< gy szép asszonynak csapta. a szelet, Csekonies 
Gyula a kora éjféli órákban elfoglalt egy meg
figyelő állást magának, hajnalig cl sem lehaiell 
mozdítani a helyéről. Diplomaták — csodálat ős
képen nem voltak az idén (tavaly az egész pesti 
l.'ilónia olt volt, testületileg), csak az olasz kö- 
C'let láttam a. feleségével. Nem voltak ott. az 
idén a bankigazgatók — hah! „a pénz fejedel
mei" úgy látszik, detronlzáltúk őket, vagy 
mi a szösz. Egy ált (dán, ha visszagondolok, volt 
tgypár érthetetlen távolmaradás.

Például!
— Nézze, a civilekről nem beszélhetek, azokat 

senki sem kényszerít heti, hogy eljöjjenek a 
szinészbálra; (Hátha tényleg senkinek sincs 
pénze már közülük!) De a művészvilágból tel
jesen elmaradlak például a drámai prímádon- 
i'i'iz Nem roll olt Bajor Gizi (moziban roll 
dőadás után Márkus Emilláékkal), nem. coli 
ott Titkos {beteg), hiányzott Simányi Mária, 
Medgyaszay Vilma, flosvay Rózsi, Nagy Iza- 
h'lbj, \’aály Hona, a Gombaszögi család egyel- 
h n. taggal s> ni volt képviselve, nem volt oll 
Ihirvas l.iii (az Operában látták egy páholy 
bún). nem volt olt Makog Mamit, az Operából 
csak Plasinszky Pepi és Hajdú Ilona coll ott, 
azután hiányzott Lázár Mária junói alakja,
\ étnélh Juliska szőke haj koronája, Petráss 

Sári bűbájos mosolya, nem volt ott Mészáros 
Giza és Polell (aki szegényke már hosszú he
tek óta súlyos betegen fekszik odahaza) na és 
■nem volt oll például Kosáry Emmi, Pillér 
Irén (a mamája nagybeteg) és itt kell mcfp 
cmlHeni, hogy ■nem colt ott Halvány Lili 
sem. Az írók úgyszólván valamennyien olflion- 
maradlak. Végűt teljesen érthetetlenül hiány
zol! a bál elnöke, Hegedűs Gyula, arról, 
■nem. is beszélve, hogy a bálanyák közül csak 
az örökifju, aranyos Pálmai Ilka jött cl csárdást 
tő )"■(>( ni. Szirma y Imrével.

Hál ki roll akkor ott?
• Hői g többiek oll voltak. Mondtam már, 

hogy kevesen.
— Na és ki colt a legszebb, kinek volt a leg

nagyobb sikere, kinek volt a legszebb ruhája? 
-- Hál a. legszebb... Tudja, többen is voltak.

Nagyon szép volt Lábass, fekete volt mint az 
éjszaka és tüzes és parázsló mint Carmen, 
gyönyörű diadéinmal a homlokán. Elragadó 
volt Péchy Erzsi a sok szőke hajával, mint egy 
viruló La France-rózsa, a mágnások bódultán 
szívták magukba az illatát. Remekül nézett ki 
hófehér hermelinben, okos, édes szőke fejé
vel, Somogyi Nusi, természetesen ö volt, a leg
jobb láncosnője a mezőnynek. () ment cl egyéb
ként legkorábban a bálból, 3 órakor — biz
tosan dolga volt odahaza... Sokat beszéltek 
egy harmadik szőkéről — általában a szőkék 
nyerték meg az éjszaka összes szépségdijait —, 
Thca IVorth-ról, aki olyan volt, mint egy édes 
angol leány, karcsú, mint a pálma, fiatal, mini 
a Tavasz. Na és föltűnést kelteti még 
egy negyedik szőke, aki vakító dekoltázsára, 
valamivel a szív fölött — de még mindig elég 
mélyen — egy fekete ungollapaszból kivágott 
miniatűr kis szivet ragasztott szépség tapasz
nak, amelynek- csodájára járlak a bál gaval
lérjai. A hölgy Papp Joly roll, akinek csak a 
babonásan szép Szvclcnay Mariéit tudott kou- 
kvrrcnciát csinálni. A barnák között a kis Bőth. 
Klárinak és Percnyi Xusinak volt nagy sikere.

— Na és a civilek, a civilek?
— .1 civilek ezúttal lemaradtak'. Az az édes 

kis dáma, aki eddig minden szinészbálon oly 
elszánt céltudatossággal szokott harcolni, a 
bálkirálynői cím- és jellegért, ezúttal kelyczet- 
lenül maradt. A bál kél legszebb ruhája, egy 
kis kabarészinésznÖé volt, Tihanyi Jucié, egy 
csodálatos ccrise-selyemruha és Stollár Imyé, 
egy gyönyörű fehér flitterruha. gyöngyökkel 
kirakva.

— Na és a görlök, a g őrlők?
— Ott voltak és rosszul, viselték magukat. 

Tanulhatlak volna egy kis illemet a bál — 
magyar girl-jcltöl, akik olyan szépen és szeré
nyen viselkedtek, mint a hercegkisasszonyok, A 
girlök hangosak voltak, bizonyos terrénumo
kat kisajátítottak maguknak, csak a mágná
sokkal álltak szóba, a színészekkel még tán
colni sem, akartak. Nem tudom, hogy ha 16 ma
gyar girl menne Londonba vendégszerepelni, 
hogy olt egyáltalán becrcsztenék-e őket az 
ottani szinészbálra. El vannak bizakodva a 
görlicék, Pesten tulnagu kultuszt csináltak 
belőlük...

— Ejnye, ejnye, ejnye. Na és a Ncuyorkban?
— Természetesen reggel fí-ra ott volt az egész 

bál folyt a korhelyleves, de helyenként, illetve 
asztalonként, a francia pezsgő is. Bár olyan 
urak, akik, tavaly 15—20 üveg pezsgőt „konzu- 
máltak“, az idén szép szerényen két üveg bori 
Utak: meg, azt is csak úgy csöndesen. Termé
szetesen affér is volt: a volt kereskedelemügyi 
miniszter fia hajnalban összeszólalkozott a 
színigazgató fiával s a segédek még ott a hely- 

| színen megállapodtak a föltételekben is, Ma 
délben lesz a párbaj...

— Tudja, kérem, ki hiányzott még erről a 
búiról, akii még maga is kifelejtett?
- Ki?
— Fedők!
— Látja, igaza vau. Dohát ő most egészen 

Becsben él. Hitzingben házat vesz, egy finom 
kis fehér cgycmletes villát, négy szobával, egy 
csokornyi virágkerttel és két öreg karcsú jege
nyével. A „Villa. Zsazsa" Schratt Katalin híres 
kastélyának közvetlen közelében készül. Beér 
ar ugyanis, a, Dcutscíics Volkstheater igazga
tója. évente 3—1 hónapig óhajtja. Zsázsát fog- 
lalkozlalni és így Fedők kénytelen a Grand 
hotelt la gareonne-házt art ásót főt cserélni. a 
hitzingi igen jó vétellel. Na és mos! a bál 
pletykáját...

— Halljuk, halljuk?
— Szupécsárdds alatt, amikor mindenki a 

táncteremben nyiizsgöft, forgóit., sodródott, egy 
férj mindenütt kereste a feleségét, aki. külön
ben ismert mondain szépség. Nem is tudom, 
hogy nem irtam-e már le a nevét az előző 
sorokban. Végre a csárdás végén — pedig Kiss 
Béta jó másfélóráig húzta. előkerült a 
feketeszénül szép asszony — annak a fiatal
embernek a karján, aki egész éjszaka cl nem 
mozdult mellőle. Rövid, de izgatott diskurzus 
illán a férj eltávozol l a. feleségével. A fiatal
ember ott maradt a bálban és táncolt tovább 
reggelig..,

• i/Tlntugilec halála.** Maetcrliuok öt kis fölvooaaból 
álló uiiszí';rlumiittffk cltiiulúaáru másodszor toll moff «■ 
Zcncukudéinia kamaraterme. A darab előadását. Indo 
kolttá és érdekessé teszi az u köriihnéuy, hoiry egy-két 
joleuotébeu a legtisztább költői eszközökkel ér el olyan 
drámai hutást, amelyet u. graud-gignolistúk M ujegiri- 
gyclbetnéuck. Mueterliuek mélyen emberi szimbólumát 
az előadók, különösen fíiirdos KoiiuHiu, teljes mérték
ben érvényre juttatták. A darabot Kelvli .Irl.ur lordi- 
tottu művészien. Az elöudúu elölt Színi (innia 1 artolt 'ní
vós és értékes i’ölolvadáét Mueterlinekről.

*,Bródy László szerzői estje április t-éii. este 'vS órakot; 
;< Zonemii vészeli Főiskola kamaraié miében

"• ll('l,>' Gabriella, (iiirdax Kornélia. Holló Kld>a., 
'.U .ti'iia. Haló Elemér. M<<l lóri/ Xotlihi, s él.ehj Ui- 

Itdln közrcinii ködösével. Jegyek Arator >all (A ndrássy-ut 
1<) és a Zencukadóniiu portásánál.

Holló Klára Bulió Elemérrel e fiú -’é én. e«.t<j !?J órakor 
tartja 11. chanson- cs szuvalócstjéi a Zenemiivészeti Fő
iskola nagytcrnióben.
i,'iS''n n,“r. vsg.'ok”. A sikerekben elkényeztetettBch av.b.i Színház olyan pr« oié-rre kés/Jíl, niuoly idei lé 
nyes :onj;:u;ik is kiutagíisló vígjátéki eseménye. Szer
dán mutatja be ;• Belvárosi Színház Yvi.'s .Mir.'iinlo . E'i 
már ilyen vagyok*’ ciniii lohózutát, amely világköriili 
tii.iiibnu eddig mindenütt a iegr,inliitságos:ib)i a leg
kellemesebb szinhá’i esti t j<‘l"nt< I!•*. j’itk.e Ilonám, a 
(•■zinlióz ragyogó iirimadonnájini kiviil (,omb:i“zögi Ella, 
Kertész Dezső. Tarnny Ernő. Gárdony i Lajos. Simon 
Marciit remek vígjátéki együtteső jn: háló-mái liálásabli 
iz.evepelíIn-/. .,En uiár ilyen vagyok" • i'é-gy-zer szere
pel a. heti műsoron: szerdán, csihörlüki»:i. petiteken <*-> 
vasárnap e.-.le. K..;Jden ..A nagyaágos :i.»s?.<»nyi már lát
táin valahol'1, héttőn a „Ki babája vagvok cn“, szóin- 
halmi ..l'<j vagy írás', vasúrrmp délut;m ..Az. ol-sz. a«z- 
.zoiiv" kerül színre.

' Zllahy Lajos: „Csillagok." A ..('silhigok'*. Zikihy Lajos 
uj színmüve, min lyet. pénteken nd.imk először a Vigszin* 
házban, a következő szereposztánbou kerül bemutatóm:

' Serák Márta európaszerte Ismert ..Frimkltá" ja a 
Városi Színház diadalmas Lelnir-ujdmi-z'ganak dísze.

Szilveszter — — — — Lukács Pál
Anna — — — — — Varsányi Irén
György-- — - - Rajnai Gábor
1 elieián — llegediis (.villa
Beatrix — -— — — — Gaúl Franciska
Martin— — — — — — Dénes György
Boycn — -■- — - - — — — Kürti József
Márk - - — — Szerémy Zoltán
Kegyelmes nr — - — Balassii Jenő
Az. Akadémia elnöke — Fenyő Aladár
Háziorvos - *- - Fiildéiiyi 1. ls<.!<
l „i i a.- . _ . — Bárdi (i.löii
I'.gy edllugász. — — — Szarvasi Soma
Másik csillagász — — Dózsa István
Harmadik csillagász — Szaluy Károly.

Az első és harmadik i’öNoiiás Szilveszter i-sillagásuati 
obnzervatóriuinábuu, a második a dolgozószobában ját
szódik.

A pénteki premierre < lejegyzett jegyeket legkésőbb 
kedden dóiig tartják fönn, azután ezeket is eladják.

* Gábor József, uz Operaház nagyszerű tenorédáju 
énekli a „Fraskita" híres bonvivánszerepét a Városi Szia 
házban.

VI, ltévay-u. 18 KIS KOMÉDIA Tolefou: 14-M 
A legjobb műsor! JELEINEK és KEITESBEN A 2-BEN 

Kezdete Ls1.) órakor

■ „A feleségem babája" — a lMahu Lnjza-Sziniiáz újdon
sága. Pénteken mutatja be a Blaha Lnjza-Szinház „A fe
leségem babája" cimii operettet, amelynek világhírű szer 
zője., Hóhért Stolz Budapestre érkezik, hogy személyesen 
vezesse a próbákat. Dallamos muzsika, mulatságos szöveg, 
pattogó versek, káprázatos kiállítás garantálják a sikert, 
de külöuöseu :i brilliáns előadás. Vaály Ilona és Somogyi 
Nusi. akik 150 előadáson vitték diadalra az „Arváee 
ká“-t. most, is együtt ragyogtálják művészetüket. Nádor 
Jenő remei; tenorja és két olyan kitűnő komikus, mint 
Boross és Vcndrcy, teszik eseménnyé az előadást.

P Szikiul József legvidámabb táncos szerepe ii „Fraskila" 
kacagtató inugántmlós figurája. Minden szava harsogó 
derültség, minden tánca tomboló siker.

• A „CBtbl" uui n legnagyobb vigjátéksiker Budapesten, 
a vidámság cs kedvesség olyan szenziie.ióia. ami hétköz
napokon in tiibás házakat vonz a Magyar Színházba. 
Bajor Gizi, mint 13 éves kisláriv. Csortos Gyula mint 7*> 
éves angol Jord olyan tiHgyszerüt produkálunk, ami az 
ő büszke művészi pályájukon nem mindonuupi esemény. 
Mészáros Gizii. Z. Molnár, l.atnbár. Vcndrey, Zala Ka 
róla együtteső brilliáus. A kiváltságos sikerű „Cslbi" 
legközolebb hatszor szerepel a Magyar Színház műsorán, 
hétfő, szerda, csütörtök, péntek és vasárnap. Keddeu é* 
szombaton Fazokua Imre szenzációs drámai sikore. a/ 
„Altona" P. Márkus Emiiía. Bajor Gizi <* t.'sortos Gyula 
föllépfével. Vasárnap dnlutáTiolmu Drégely—Liptai „Vö
rös cmber“-e, amely már az 50-ik előadóéhoz van közel.
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A menny temploma
— írta Panlay Erzsi —

Peking, január 10.
A tiltott város széles kapujától széles ut vezet 

« menni/ templomához. Ez az ut épp olyan 
specifikusan pekingi., mint amilyen specifiku
san párisi a ruc de la Paix. A legsűrűbb közle
kedés a fővárosnak ezen az utcáján buzog. 
Egyik üzlet a másik mellett, a gyalogjáró men
tén egymás hegyén-hátán gyalogolnak az utcai 
árusok, a. kocsiülőn a riksák áradata, amelyek 
minden remi nélkül ömlenek a. mellékutcákról 
ti széles útra. Lárma tölti meg a levegőt, ordí
tás, kocsikerekek csikorgása, mögöttük teve
karavánok, amelyeknek élén méltóságteljesen 
lépkednek a vezetők, hangzsivaj, vidám neve
tés, szitkozódás, nagy urak, koldusok, nap
fényespor felhős tarka élet. Ennek az útnak a 
végében áll a templom, de már a városon kiriil. 
A kínai építészek lérmii vészel ének jellegzetes 
példája. Hatalmas vörös köfalövezlc kert kö
zepén áll a templom. A kapuig elkísér bennün
ket az élet zaja, minden nyomoruságával, de 
abban a pillanatban, mihelyt átléptük a kü
szöböt, az élet zajának, mintegy varázsütésre, 
hirtelen vége szakad. Olyan mély kör ülőt lem 
a csönd, hogy a szivem verését hallom, amint 
ott állok a százados tujafák alatt. Maga a 
templom a kert közepén áll: kerek, csodálato
san arányos épület indigókék, háromrészii 
majolikakupola födi, amelynek a csúcsán a 
császári aranygomb csillog. Ez a pavillon egy 
kerek, fehér márványterrasznak áll a közepén, 
amelynek hatalmas balliszt rád jól kis oszlopok 
szakítják meg. A balusztrádokon és a karosa 
kis oszlopokon minden talpalatnyi tért csodá
latosan szép faragványok borítanak. Olyan 
messziről az egész, mint egy fehér márvány- 
keretbe foglalt mesebeli szépségű zafír. tA kert 
szemben fekvő végében egy másik- mórvány- 
terrasz emelkedik, az első tökéletes mása, de 
nem áll rajta egy második templom. A két 
terraszt kövezett ut köti egymással össze.

A menny templomát az év minden szakában 
láttam s a nap minden órájában. Láttául a 
kék kupola vidám csillogását a tavaszi hajnal 
pirkadó fényében, láttam a déli nap verő
fényében csillogni, őszi alkonyaiban acélosan 
világítani s léli ködben dideregve elrejtőzni. 
A fehér márványtcrraszról láttam a naplemen
tét, láttam, mini bukkan ki vérvörösen a, hold 
a mennybolt szélén, lá.ltam az éjszakát sűrű 
csillagse,regével, láttam mint libegnek gyöngéd 
bárányfelhők a halványkék égen és minden 
évszakban minden órában éreztem, hogy ez a 
kert valóban a menny temploma. S a mélysé
ges és fenséges csöndben szemem elé igyeke
zem varázsolni a nagyszerű cerimóniát. amely 
minden évben itt lejátszódott, amikor a Menny 
Fia, a kínai császár elzarándokolt ide, hogy 
beszámoljon mennyei urának, mint teljesí
tette kötelességét a néppel és birodalmával 
szemben.

A belső városon végig a császári palotától a 
menny templomáig zárva volt minden ajtó és 
he volt függönyözve minden ablak. S fejvesztés 
terhe alatt tilos volt mindenkinek egy pillan
tást vetnie az utcára. A palotától a templomig 
sorfalat álló katonák elfojtott lélegzettel állot
tak, fejüket az ut porába hajtották, még a. 

OROSZLÁN AvEDJEOY JOSS
NYEREME^T - GALLÉR

JOSS oroszlán védjegyű nyore- 
mény-g.uJJér a legjobb minőségű 
és minden formában kapható nz 
elsőrangú di va tárufizletekben

Joss M. és Löwenstein
Budapest, X. kér., Halom-utca 12

Március hónap lG-átóI minden vevő, aki

JOSS OROSZLÁN VÉDJEGYŰ GALLÉRT
vásárol, minden 3 darabhoz egy nyereményjegyet kap. amellyel május 15-én a 
közjegyző előtt megejtendő sorsoláson résztvesz. A nyeremények a következők:

I. nyeremény 20,000.000 korona
11. nyeremény 3,000.000 KOFGna >

1 11. nyeremény 2,00^.004 Kőiona
IV. nyeremény 2,000.000 MOíona
V—X-igál-1 6,000.000 korona

szcmpillájuk sem. rezdülf. mert a halál fia lelt 
volna az, aki fölütötte volna a szemét, amikor 
a legnagyobb Ur elvonult elölte. A császár, 
amikor a menny templomába megérkezett, 
gondolataiba merülve töltötte az egész éjszakát 
és beszámolt az ég urának cselekedeteiről. Haj
nalban az éjjeli őrség fölváltása után egész 
udvarának kíséretében kivonult a. márvány- 
terraszra. a kék kupola elé, hogy itt csillogó 
pompával áldozatot mulasson be az egek urá
nak és áldásál kérje a jövő esztendőre. A kerek 
térségen, a hófehér márványon még ma is lát
hatók a zászlórudak nyomult. Kötetnyi emléke 
maradt a. pontos szertartásoknak, amelyek a 
\egkisebb mozdulatot is előírták, mert minden 
mozdulatnak fontos jelentőséget tulajdonítot
tál'. Elképzeltem </ csodálatosan szép képet, 
amint Ázsia ura egész udvarával olt állott a 
márványtér közepén. Aranyos sárkányokkal 
ékes színes zászlók loboglak, a szélben, halk, 
fuvolaszó hallatszott, hárfa pengett, gyermekek 
kórusa csengett, a nap sugarában ősi. hímzések, 
nehéz brokátok csilloglak s Kína, ura három
szor, utána- újból háromszor borult térdre és 
magasra emelt homlokát mindannyiszor a pa
dozathoz érlelte és az alázattól egészen ma- 
gábaroskadl. A a. kén fölé épp úgy, mint ma, 
ugyanaz az isteni, kék ■mennybolt borult, amely
nek' fia a mindenkori k ínai császár volt.

Ez a vízió kél éleire a lelkemben, ha arra, gon
dolok. milyen nagy művész leheteti az a mes- I 
tér. aki a menny templomát e. kertbe útlitotla. I 
amelyben különben nyoma sincs a kínai. I 
templomok szokásos környezetének. Nemcsak 
nagy művész, hanem nagy költő is volt. Lelké
ben megérezte, hogy a szó teljes át érzésé vet 
templommá változik' az a. hely, ahol fölmagasz
tosult az emberi lélek és ahol mindenki meg
találja. a maga isiénél.

A menny temploma egy óriási kéri, kupolája 
a. menny boltozol, orgonája, a szelek zúgása, 
oszlopai a százesztendős fenyőfák. oltárán csil
laga!' a gyertyák és a virágok illata ez oltár 
előtt a tömjén. A hogy ebben a templomban 
mindannyian oílhon vagyunk' és mindannyian, 
meghallgatásra találunk, ez az érzés elmélyül 
a szilben és megnyugtatja a lelket. Ritka és 
csodálatos élmény az. hogy emberi kéz müvén 
keresztül gyönyörködhetünk', az egész teremtés 
müvében és az, aki valaha Isten, szabad ege 
alatt e fehér márványlépcsőkön álmodott, alá
zatos áhítatot és egy nagy harmónia meg
érzését viszi magával éppen uay, mint, aki szót
lanul csodálja Michelangelo Mózeséi vagy meg
értet le a IX. Szimfónia isteni dallamát. A ván
dor tétova, léptekkel hagyja cl a. kertet, a szent 
nyugalmat viszi, szivében magával, a fenséges 
csöndet, e. hely isteni magányát és az égbolto
zat végtelen békéjét.

Színházi közlemények :
* Molnár Vera óriási sikert arat estónként a „Fraskita" 

derűs párisi bakfisával a Városi Színházban.
* A Vígszínház jövő hete rendkívül érdekes és értékes 

miisort hoz. A hét nagy irodalmi és miivészi eseménye a 
..Csillagok", Zilahy Lajos uj színmüvének pénteki bemu
tatója. A legnagyobb érdeklődés előzi meg a „Csillagok" 
előadásait. Kedden és csütörtökön a bécsi Burgtheatcr 
legkiválóbb művészei lépnek föl. még pedig kedden a 
„Sterbeiide Rosen", ..Litereinr“ és a „Heiratsantrag" 
eimii darabokban, csütörtökön pedig Autón Wildgans 
„Kain" cimii drámájában. Vasárnap és szerdán az „Ezüst- 
lakodalom" kerül szilire, hétfőn pedig „A főpénztáros 
ur"-at és a „Csendóict“-et ismétlik.

• „A császárné apród ja" — a Kiridy-szluház Buttykay. 
premierje. A színházi élet kiemelkedő eseménye Buttykay 
Ákos uj operettjének. ..A császárné iipród.ia"-na.k szom-' 
boti bemutatója a Király-sz.inhúzbau. „A esánzarnő ap- 
ródja" igazi nagy’ operett. Buttykay Ákos remekelt a 
muzsikában. Faragó Jenő librettója, amelyhez Harmatit 
Imre irt ötletes verseket, méltó párja a világhírű „Offen 
bach“-nak. A brilliúns előadásnak külön is szenzációja 
a nagyszerű Kosáry Einmy föllépte, ami előre Is garan
tálja á diadalt, éppen úgy flonthy Hanna kitűnő miivé, 
szete. Király Emő elegáns férfiassága. Rútkai Mórion 
klasszikus humora. Lntabár jóizli ínulatsagoRSága. Szír 
mai Imre. Széni irányi. Réthey. Inlop kalnnetalakitásai 
olyan operettegyüttest jelentenek, amelyhez fogható ma 
nincs. A színház a nagy premiere előkészületei miau, 
csütörtökön és pénteken néni tart előadást. — Hétfő, 
kedd, szerdán a párisi Grand Guignol folytatja nagysj- 
kerti vendégjátékát, a Király színházban.

» Mimi Shorp fenomenális tangó-tánca ti „Fraskifa" 
külön művészi szenzációja.

• „Fraskita" e heti előadásai a Városi Színházban. 
Lehár világhírű operettje ma. hétfőn, kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap este kerül színre a premier nagy
szerű együttesével.

‘ A Fővárosi Opcrcttszlnházbnn az esti műsort a „Halló, 
Amerikai", a színház szenzációs revüjo 1ö|ti be. Vasárnap 
délután a „Nófás kapilány“-t adják mérsékelt holyárakkal.

• áfa. hétfőn este Lehár „Fraskilá"-.ia kerül szilire a 
Városi Színházban.

• „A főpénztáros ur". — „Csondéiet". Flors és Caillmef 
pompás vigjátéka. és Molnár Ferenc, kacagtató komédiája 
legközelebb hétfőn szerepel a Vígszínház műsorán. Az <■< 
tét a ..Főpéiizf áros ur"-ral kezdik és azután következik a 
„Csendélet".

• „Frnskita" világsiker - Városi Színház.
• A „Travhila" szerdal előadásán a címszerepben .Jakab 

Irén, a tehetséges fiatal énekesnő mutatkozik be. Alfrédet 
Halmos János, Gcrmont Kovács Dezső énekli.

4 Az Apolló-Szlnház uj műsora. Hatalmas, szinte példát
lan sikert aratott az Apolló uj műsorának minden száma. 
Harsogó kacagás, nyiltszini tapsok és lelkes ünneplő. 
kíséri a remek előadást, amelynek programja a. követ 
kező: 1. Elő vicclap. 2. Gewchr hcratis! .Játék a békeidő
ből (Posncr Magda, Sándor Böske, Fekete, Barabás). 3. 
(>. boldog ifjúság! Kőváry Gyula szinészkarrikaturája. 
Az összes színésznagyságok gyermekkorukban. Szász 
IIával a főszerepben. 4. Kritz Ödön. Buekónó lyány
kérőben, Töröl; paraszkomédiája, Dajlmkát Ilona és Bár
sony István föJléptével. 7. Radó Sándor a moziban. R. 
Karinthy tréfája „Tungsram" (Haraszti Mici, Gárdonyi 
Lajos, Faragó Sári). 9. Szőllősi Rózsi „Halló, Amerika". 
10. Faji kaland, Zágon aktuális tréfája (Szökő Szakáll. 
Bársony István, Szentiványi). Ugyanez u műsor kerül 
szinre vasárnap délután is, olcsó hclyárnkkal. Telefon: 
József 159—01.

• „A vén cigány." Vörösmarty költeményét Chorin Géza 
dalban zenésitette meg. A dal Rózsavölgyi kiadásában 
jelent meg és bizonyára nagysikerű száma lesz előadó
művészeinknek, mivel gyújtó és lelkesítő hatása el nem 
maradhat.

• A Városi Színház heti műsora: Hétfő: „Fraskita": 
kedd: „Fraskita": szerda: „Traviata"; csütörtök: „Fras
kita"; péntek: „Faust"; szombat: „Fraskita"; vasárnap 
délután: „Bohémélet"; este: „Fraskita"; hétfő: „Fraskita".

PALMA
kaucsuksarok
é. kaucsuk&aip

vízhatlan, ruganyos, liygienikus

i iMielőtt

bútorszövetet, 
matracgrádlit, 
paplanszatéuolíat 
vásárol, saját érdekében tekintse meg 

BACK és GERÖ cég 
dúsan fölszerelt raktárát

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

af° £ W, alkalom eredeti angol, francia és amerikai kész felültő, eső- 
«L,t- kabát és különlegességek leszállított árakon való vételére

FÉRFIRUHÁKBAN
SCHNUR HENRIK
Budapest, VIII. kér., RAkóczbut 15. sz. 
megnagyobbított és modernül átalakított üzlete

-r.

készen és mérték szerint 
a legkényesebb ízlést elégíti ki.

*
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Film-Rádió
MOLNÁR FERENCRŐL filmfölvótell késAteltck a 

píirlsi nagyáruház tetején. .Híred Ábel rendezésében most 
ítészült el. a „Testöv" filmváltozata, amelyet Amerika h 
mégvdsdroil és ebben a filmben falografáltál. filmre Mól’ 
mirt, hogy mozivásznon is bcmtitathnssák a közönségnek.

1 fölvételt megvette uz amerikai Fox iilmgyéi,- is. hír
adója, a „Fix News" részére.

♦
MAGYAR SZÍNÉSZEKKEL német Hím készült egyik, 

pesti- műteremben. A filmet a világhírű Manfrcd Noa. 
rendezte és női főszerepét Bdnlcy Vilma játszotta. A né
met érdekelti ég vezére: l’ominer igazgató, a. film bcfejc- 
.ésc alkalmából bankettet rendezett a Filmklubban, ahol 
a politikai, a művészi és a fllmélet. kitűnőségei ünnepel
ték a magyar cs német film gyártás első pártfogóját.

♦
LEATRICE JOY, a népszerű és nálunk is jól ismeri 

filmprimadonna Berlinbe érkezett. Innét férjével. Mécsen 
és Budapesten keresztül Konstantindpolyba utazik, ahon
nét Rómába megy. Rómába Várkonyi Mihály invitálására 
megy, akinek itt készül. „Pompéji utolsó napjai" cimii 
filmje és akivel Leatrlcc .lóg Dollywoodban eg.vHi jól. 
szolt a „Triumph" cimii filmben.

♦

Intim vallomás Mary Pickfordról 
laibitseh SSrnő naplójában

A világhírt! filmrendező érdekes naplóját most közli a „Film Fnn“
A mozilátogafó publikum bizonyára. ólunkén <•mlcks7.il; 

img a Madame Dubiirr.ii világsikerére. Hz a világsiker 
pedig egy addig alig ismert német tiJuirendi-z.ő: Ernsl 
Lubilsc.h rendezői zsenijét, dicsérte. Hogy aztán jól és 
eredményesen dicsérte, azt mutatták a következmények, 
mert a legnagyobb ás legelőkelőbb amerikai filmgyár, az 
(Jnited Arlists csakhamar magához szerződtette rendező
nél; a német. Ernsl Lubitschot. Pola Negrivcl. a már 
akkor is világhírű lengyel származású íihnstúrral együtt.

Erről a szenzációs változásról f.uhltsch napiul. vczcleli, 
.-imclyho pontosan lejegyezte az elkövetkezett esemény • 
kel, impresszióit és megfigyeléseit. Amerika legnagyobb 
film-újságja, « ..Film Fun" legutóbbi száméiban kezdte, 
meg ennek, a hallatlanul, érdekes naplónak a közlését. 
I.ribitsch naplójából vesszük az alább következő kiraga
dott érdekességek''!:

Hollywood, február 9.
Tegnap érkeztem Hollywoodba, az örök ta

vasz hazájába. Káprázatos arányok és lehető- 
sötíek!... Minden ragyogó, tiszta, kedves itt.

Ma voltam az igazgatónál. Nagyon szívesen 
fogadott. Azonnal bemutatott a művész-sze
mélyzetnek. Velük ebédeltem, délután konfe

Örömet szerzünk a tiölgyközöns&jnelí : 
eláruljuk, hogy Jövö héten egyik moziban 

löüép Rodolph Valentint)
llodőlph Valentino kétségkívül az öt világ

rész hölgyiközönségéuek a kedvence. Vannak 
hölgyeik, akik a mozit miatta szerették meg 
— és akiknek a legszenzációsabb íilmujdonság 
sem szenzáció és íilm — Valentino nélkül.

Budapesten talán h’ginká.bh ez a helyzet. 
Es tnIán nincs hely még az öt világrészben, 
ahol olyan rajongó hölgykoszoru várná a 
.A'ahuliuo'l-/Hmiket, mint éppen minálunk. 
Ha egy hónap elmúlik Valenfino-fiknek nélkül, 
a filmszínházak írodálba százával érkeznek a 
Hodolph falmtino föllépését sürgető levelek, 
fölszólIIások, 117cf'o» üzenetek.

No.-, megnyugtathatjuk a sürgőtöket. a lázban vára 
hozókat: a napokban megérkezett Budapestre llod.dpli 
Valentino idei legújabb filmje, amely — éppen a nagy 

■ árakuz.iifira való tekintette), <• háton .színre is kerül. 
..Nevezd meg a bűnöst!" a legújabb Rodolph Valentino- 
tlliii ciinc, amelyben ;. xilágbirii amerikai filmsztár ne 
me.s és komoly f<'rOs;;<-pscgo teljes egész/ ben. csorbitat- 
l intil k"i iil a nézők elébe. \z u.l Vulentino-lllm < zen 
kivíil jiedig — aiin-rikni kritikák szerint is! — a log- 
izgalnuLsabb. legérdekesebb és legniigyohl) sikerű filmje 
a közkedvelt, amerikai filim.-zturm .k. M livészeto szinte 
monuincnlnli . arányoki an bontakozik ki <■.- mbidenkópen 
alkalmas arra, bogv i.j hóditásokai tegyen — még a 
fóríltáborban is.

A „.leges halál" cimii V aiculiuo-íiliu <• liótuu pénteken 
kerül szlnro a Kamarában, amely mindig u legjobb 
filmeket, adja és a legkitűnőbb műsorokat mutatja bo 
e< amely a nagy érdi-klódésre való tokintettel elővétel
ben árusítja a jegyeket az, első előadásokra. Kiegész.iti 
a sz.enz.áe.iós miisort n „Nevezd meg 'i bűnöst!" című 
< .oldv y n Ilim.

Síi a „TIzparanESOiar, 
Amerika legn^g.vohh

Párisbun húrom hótnip óta és ma is mt’.g 
— hódit, a. „TizmiranesolaF, Berlinben ugyan
csak hónapolk tíin .iú.ts'szú'k állandóan na a.im’- 
riikai fkirfimovnl-filmgyárnak ez,! a csodála
tom és utolérhet el len remekművét, oppug?. 
.mini az-, angol metropolislian és a nagy a-ine- 
riikaí vi'lágvárosokbun. A tökéletesre 1‘ojlö- 
dötf íilmf(‘.chilika minden csodája, fölvonul eb
ben a I I felvonásból álló remekműben, anieh 
fartalmámilk. meséjének !t iiyűgöz.ő hatásával, 
a. yil.tg legnagyobb lilmj? is. A üíniszalngok 
liossziiságn. meghaladja a lüllt) métert, a föl
vételek lize.z.res tömegű .staíisztériát foglatkoz- 
tattaik, a költségek |>edig dollárban is milliár- 
dot. emésztettek föl.

Budapesten krdtlrn, március 17-én lesz ün- 
nififlfiey b< miit trió ja enm'k a csodálatos ílliii- 
a.lkotásnak, meghívott kötöifhég előtt. \ b •- 
mulatón megjelenik cw egyházi, társadalmi, 

i EC1L 11. l)E MILLE, a ParamöUnl-filmgyár rendezője, 
aki a „Tixparuncsolat" rendezésével lette világhíressé a 
nevét, r,z Unit ad Artistához szerződött, ahhoz a gyárhoz, 
amelynek Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks a 
xt arjai.

♦
PETROV ICll SZVET1 SZLÁV párisi filmezéséből haza- 

lérne, a bécsi Sasclta-film gyárhoz utazott, ahol Kertész 
Mihály ij filmjének. a főszerepét fogja játszani.

♦
GLÓRIA Sli'ANSOX. férjével, de la Fallaisc márkival 

együtt, visszautazott Párisből Amerikába. A szép mozi
primadonna, mint francia állampolgár lep Amerika föld
jére, mert igy elkerüli azokat a büntetéseket, amelyeket 
alkohol- és óptumkihdgds miatt szabott rá a szigorú ame- 
riI;ai tövvényszék.

*

IJÉLA SZÉKELY aláírássá' érdekes levelet kapóit Hol- 
lyieuodbúl A Reggel. A levelet, honfitársunk. Székely 
R la irta, akt tizenöt évvel ezelőtt ment ki Buda pestről 
Ami rilcába és most a Mdro-Goldieyn-gyór dramaturgia. 
Amint leveléből megtudjál;, éppen. most szerződtette le 
reklám főnőkénél; Mac Murray, a néps'.crü amerikai film
primadonna.

rencián vettem részt az igazgatókkal. A mun
kaprogramot állítottuk össze. .Vem ajánlottük 
föl pihenőt a hosszú ul után, de én is égek a 
vágytól, hogy mielőbb munkához kezdhessek.

Február í.5. Most már teljesen megismerkedtem a gyár- 
ml. Nébáuj próbát is tartottunk. Az igazgató tegnap ma
gúhoz hivatott. ós ránibizfa a „Rosita." rendezését. Szó- 
di'öcn szép rendezői fii); dmÉs amit szinte főnyeremény
nél, tekinthetek, Mary Plt-k fordul adták a főszerepre.

Február E. Dolgozunk. így szólván éjjel-nappal. Cso
dalatos teremtmény ez a Mary Pickford! Erős, szívós, 
munkabíró • és tökéletesebb szülésznőt uem ismerek 
nála! Szépsége pedig ngy ragyog, mint a nap.

Március 20. Mary l’ickford ma bemutatta férjét: 
Douglas Fairbanksot. Elragadó ember, ö tanítja a fele
ségét .

Május !2. Ez a spanyol film, ez a „Rosita", világsiker 
lesz. Érzem. Nem is lehet másképen.

Június in. \ filmet befejeztük.
■lulins f. Ma megvolt a házi bemutató. Tízezer dollár 

külön honoráriumot kaptam, ug.v megnyerte tetszésüket 
a film. Douglas Fairb-inks megcsókolt, felesége szintén... 
ezt is. Mary l’ickford csókját is a ,,ftt»st'fd‘‘-nak köszön- 
be tem.

polilikui-, művészeti, és irodalmi világ minden 
előkelősége. A „Tizpctfi'amcsoleiiF’Txe^ ez az ün
nepi bemutatója a Royal Apollóban fog le
zajlani, a meghívott előkelőségek előtt. Mint 
a jelek mutatják, a külföldi uagy világváro
sokhoz mért óriási sikert fog aratni ez a film 
Budapesten is és ez lesz az idei Hlmszczőnnak. 
az a nagy filmje, amely heteken keresztül 
fogja lMriá.tlanv.1 uralni a műsort. Hogy pesti 
szólásmóddal jelraaüik az óriási íllmalikotús 
várható hatását: a. „Tizparanesőlttt^ egyik pa
rancsolatja helyett ezt a szólásimódot .iktatják 
b‘>: iXczfl meg a ..Tizparamcsotatf-ot!

„A köhors^kra már csah a legöregebb 
pesíl prímáin ekíK emSéftezneh..
Mihály István, aki Buster Keaton legújabb 

lilmjéiiek, a ..Három korszalk“-n.a'k magyar 
feliratait irta, ragyogó szellemmel é* ötletöS- 
séggel, a kőkorszak képének bekouferáflását 
igy kezdi: „A kőkor szakra már csak a leg
öregebb pesti prinuiflonnák emlékeznek!.. f 
És amikor Bustcr Keaton, az utolérhetetlen 
komikus, a. jégárén s-kót, a kőkoi'S'zakbau be
lép a. közönség elé. a lolirás így mutatja be: 
Bustcr Kralon, akkor még csali Braun.,.

És .-i föliralok végig ragyogó öí.Ii'te.-séggol itiinnlnak a;-. 
('.IbMuilthatatlanul humoros Uhuhoz, amely Bustcr Kealon- 
nalc is eddig ismert legjobb alakildsa. így aztáu egymás 
l'.idásút fokozzák: fölirások ős ízoreplők. Bustcr Ifeiton 
jiers/.u mind a bárom korszakban egyforma ügyetlenség- 
tn I és jóakarattal csotlik boltik, egyforma derültségére 
még saját ei&ereplőtúvsainak is.

'z első jeleneitől kezdve szinlc emberfölötti cröfc.zL 
lésre kéuyszcrili Bustcr Keaton a közönség nevető- 
imail. amelyek milr-msir ki merül tón roskadna.k össze, 
esők n kókorszul: végén is. De u Római korban újra 
miii)káb.'i vcazi a íievetőizmoknt. amelyek ekkorra való
sággal boleiijdiihiiik az eileimlllm-tathin rángásokha. A 
romai fogás lluslcr K>.ii"nioil pnmpdsabb humora im- 
bet figurái t i sem képit thetiiuk. Iks végül: átjön hoz
zánk mai. ngyiiovezett modern korba, amikor azután 
nio.yfudjuk. Imgy megtiirléih u lehetetlen: fokozta azt 
n humort, ainelyet már ;■ li'inmr parokszizniusána.k te
kintet léinl; előbb... A ponneis íilletességgnl dicseked
hető fliion film :i t orviv hí ihtizbuti kerül;, bemutatóira.

ORION FILM

TOffiWG $!M@r

COTVin-Szlnházban

Izgalmas dráma a „Nibelungok" 
mésadlK része

... Már biá-kor gyülekezik u közönség és a túga.s 
előcsarnok negyedórával az előadás előtt, mindig megtelik. 
Valami egészen szokatlan, mondhatnánk különleges láz
zal várja mindenki a kezdetet. Csak: Im'.imr, Immár, 
minél előbb! Minden percért kár! — ez türelmetlen
ség tükröződik az arcokon, mozdulatokon, '•unok a. t.iirel- 
métlenségnek romegcse érezhető a várakozó-- közben adódó 
beszélgetéseken.

Es odabent, a nézőtéren, minden előadás előtt ünnepi, 
szinte premierh:mgulat. lloj vagyunk! Mi az, amit, 
ilyen várakozással, türelmetlenséggel vár a közönségé

A Nibcliingolc második részének előadást: csábit igy, 
najiról-uapra, át. a Royal-Apolló és Kamara sárk-lny- 
lork’u kapuján. Ez a szól-ismódokon Ittl. egyöntetűen 
világslárierncl; ítélt film tíz. ami jegxelő1.ételre kénysze
ríti a publikumot, ez a film mozditju el a magyar ló
város ké.sőnjáró hálás közönségét félórával ti kezdi'! 
előtt, a Itoyal-Apollóba és Kamara Mozgöiémikép'c.lii- 
házba, — ennek eredménye n ti. türelmetlen várakozás.

És ez a várakozás jogos és indokolt. A 
mondái rész utá/n tuiosl következő második 
részben már a lüktető, minden ideget^ lekötő 
dráma következik. Kv, első rész megibóditotla 
a közönséget, a második lenyűgözi és minden, 
érdeklődését leköti. Ez a Génttts-filmgyár tu
lajdonát képező íilm — amint megírtuk -- a 
nőimet íilmgyártás reprezentóus alkotásainak 
készült. És az is lett. A német filmipar ezz”l 
teljesen beibizonyitotta. verseny képességét, u. 
viliig összes filmjeivel, még- a korlátlan ha
talmú amerikai filmgyártással szemben is.

AKs szerelmes levéllel zsarol
Az, amerikai Ncucyor! Times különleges sz<'uz.;‘.i.ó.in 

azért érdekel különösebben bennünket, meri most az 
egyszer nem a regény játszZulof. le az életben, liánéin az 
élet furcsa eseményeiből készült regény, majd később 
íilm.

Hogyan zsarolta meg egy törvényszéki elnök feleségéi 
szerelmes leveleivel volt udvarlója? — ez volt az. első 
riport, főcíme és azufáu következték az érdekes, sőt 
pikáns részletek, amelyeket az amerikai közönség mo
hón olvasott. Klubbotban, lokálokban, utcán esnk u 
nem mindennapi zsarolásról beszéltek és találgatták, 
valóban volt-c szerelmi viszonya a törvényszéki elnök 
feleségének a zsarolóval?

Az újságcikk nyomán hasonló témájú regényt irt 
Raul 1'. Roborsfon. amelyben a közönség megtalálhatta 
az érdekes ügynek azokat, a részleteit is. amelyeket 
a lapok, n-z előkelő szereplők miatt, nem írhatlak meg. 
A regényt, a Metró filmgyár filmre is földolgozta Viola 
Danával ;i főszerepben és ez a film ..Áruló levelek" 
e.imen ezen a héten kerül bemutatásra a Corvin-Szinház- 
ban. A műsor másik kitűnő Orion-attrakeiójának „A 
tenger virágai’* a címe.
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Ahét legjobb műsora:

Férfihüség
Regény arról, ami nincs, 7. fölv.

Pilotti
szerencsét próbál. Burleszk 6 fölv,

Buttula-trio
hangversenyez

Előadás 5, 7, A Kft fl "F II
Telefon: J. 142-09 lo r 9 E L

és Hwu
első nagy világfilmje:

Flóta és hegedű
Burleszkvigjáték 6 fölvouúsbnu 

imS>FILM
Egész heten jútsza az
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SZAKORVOSI rendelő 
vér-tsnoniibategek rStUra, 
EZÜST SALVAR8A« OLTÁS

Rendelés egész nap. Rákóczi ut 32. I. out. 1, Rókuosal szemben
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Őrlési Mvltertean küzdött Bajnokcsapataink Prágában

Az mik az első félidőben 3:l-re vezetett — Patek lerúgta Senkeyt és Kropacseket, 
ezért Orth Alit a kapuba — Végeredmény 4:4

(A Heggel tudósítójától.) A vasárnapi fut- 
ballsport legjelentősebb eseménye Prágában 
játszódott le

a magyar bajnokcsapat és a Deutscher FC 
között.

A kék-fehérek tudva azt, hogy nemcsak klub
juk^ hanem a magyar színek becsülete is rá
juk van bízva, a lehető legerősebb összeállítás
ban és nagy lelkesedéssel indultak a küzde
lembe, amelyről dr. Fodor Henrik, az MTK 
futball igazgatói a az alábbi telefonjelentésben 
számol be:

Prága, március 15.
(A Begyei tudósítójának telefo-n jelentése.) Szombaton 

este ’i'lo órakor érkeztünk meg Prágába. A pályaudvaron 
nagy iinnépségek közölt fogadtak bennünket. A Jlentscher 
FC és a Slavi-.i. elnökségén kívül megjelent a prágai ma
gyar követség négy tisztviselője, akik báró Villany 
Lajos követel kimentették, meri beteg. A prágai 
magyar diákok pedig kiildöttségilog tisztelegtek. Az üd
vözlő beszédek után autókon a Splendid-sztíllóba hajtat
lünk. ahol kitűnő ellátásban részesültünk. Jól átaludt 
éjszaka után, vasárnap délelőtt a város megtekintésére 
indultunk, de csakhamar szállásunkra tértünk, mert ha
vazni kezdett. A havazás mindjobban erősödött, úgy hogy 
valóságos hóviharban értünk ki a belvcderi pályára, ahol 
a Slavui éppen akkor rúgta a nyolcadik és egyben az 
utolsó gólt inferióris ellenfelének, a Nusalskinek.

Pont I órakor 12.000 néző előtt Hevítésnek, a prágai 
futballbirótcstület elnökének a sípjelére a következő föl
állításban álltak föl a csapatok:

.VT/v; Kropacsck — Mamii, Senkey I. Nyúl II., Kiéber. 
Nádler — Senkey II.. Molnár, Oríli, Opala, Jenny.

DEC: Koréin Kitebinka, .Tinny Schillinger, Mrihrer, 
Krumplmlz — Bobor. J’atck, Sedlacsek, Less, AVeiglhofer.

A DFC-ben tehát — amelyet Pozsonyi Imre, volt MTK- 
válogaíotl treníroz — négy magyar Játékos: Korcin, 
Schlllingcr, Bobor és Sedlacsek szerepelt.

A nagy küzdelem.
A mérkőzés kezdőiének pillanatában elállt a hó, hogy 

párt, pere múlva ujult erővel törjön ki és
tombolt a hóvihar a félidő végéig.

Ebben a borzalmas időben a játékosok perceken át. nem 
látták egymást, ezért a hazai talajt jobban ismerő prá
gaiak az első negyedórában erősen frontban voltak, annál 
is inkább, mert Jenny lázasan állt ki és sokat szenvedett 
a hidegtől. Nemsokára azután kidomborodott az MTK 
technikai fölénye és lassanként visszaszorul a DFC.

A 15. percben Patek úgy belelép Senkey I. lábába, 
hogy az kénytelen a pályát elhagyni.

A következő pillanatban Bobor centerét Less olT sídéről 
belövi. 1:0. Senkey helyére most Molnár megy, aki a 
szokatlan po.zton seiiogyscm találja magát. Az ő he
lyére a !:>• :> ’t.tkifovszky áll. A Bobor Patek-szárny ál 
landóan k- >tü| megy Molnáron. Az MTK-csatárok el- 
len támadásai azonban rendkívül erőteljesek és

a 26. percben Nadler hosszú passzát Orth gyönyörű 
lövéssel,góllá értékesíti. 1:1.

Eót perc múlva Scnkey-Kakitovszky összjátékából Orth 

újabb bombája megint utat talál a kapuba. 2: 1. A 311. 
percben pedig Orth és Upiitu revén

Jenny húromra szaporítja n gólok számát. 3 : 1. 
Változatos mezőnyjáték következik ezután. Az utolsó 
nercben n DFC veszedelmesen támad: Bobor centcrez, a 
labda, még a levegőben van, amikor a félidő végét 
fütyülik, Less azonban befcjcli a labdát, amit, a biró 
természetesen nem ítél meg. Félidő: 3 : 1.

A második félidőben a DFC Molnár oldalán veszedelmes 
támadásokat vezet, amelynek eredményeként a 11. perc
ben Sedlacsek egy kavarodásból a fölső léc alatt védhe- 
tctlen gólt lő. 3 : 2. Egy perc múlva pedig

Less kiegyenlít. 3 : 3.
Ezután az MTK összeroppan.

Orth megy kekknek, Molnár pedig centernek.
A csatársor azonban továbbra is béna marad. A 24. 
percben Patek agy rúgja fejen Kropaesckct, hogy az 
harcképtelenné válik. Most

Orth áll a kapuba és Molnár újból bekkel.
A DFC a 10 emberre] játszó MTK fölé kerekedik. A 30. 
percben Nadler mellett Less kiszökik és megszerzi a 
vezetést, 1 : 3! Nem sokáig tart, azonban az öröm, mert, 
egy porc múlva Opnta fut le. de a 16-oson belül éppen 
a lövés pillanatában elgáncsolják.

A megítélt tizenegyest Molnár belövi és ezzel szeren
csésen kiegyenlít. 4 : 1.

Pár peri: múlva a biró Nádiért és AVciglhoffer balszél:,őt 
kiállítja. Nadler helyére Rakitovszky megy. Nemsokára 
Jenny is megsérül és így a csatársor teljesen megbénult. 
Ezután már nem volt játék és bajnokcsapatunk csak nagy 
erőfeszítésének és a szerencsének köszönheti, hogy az el
döntetlen eredményt tartani tudta.

Vélemények a mérkőzésről.
Ileincr. a DFC elnöki: "Reális körülmények között az 

MTK fölénye teljesen kidomborodott volna. Csapatomnál 
a balfsor, az ellenfélnél pedig a csatársor — különösen 
Orth -- brillirozotl.

Hcrite, a biró: Orth volt a csapat lelke. Az MTK két 
góllal volt jobb a DFC-néL

Pozsonyi Imre, tréner: Csapatom jobb volt az MTK-nál, 
győznie kellett volna.

Orth György: Győztünk volna, ha < atársúiiiük meg 
nem bénul.

Alig vettük föl a jelentési, atncly a prágai 
mérkőzés után már 27 perc múlva biríokunk- 
bán volt, mindenfelől megszólaltak szerkesztő
ségünk telefonjai és a késői éjjeli órákig állan
dóan ismételgetnünk kellett, hogy 

bnjnokcsanatunk eldöntetlenül küzdőit 
Prágában, 

mert minden összeesküdött ellene.

Győzött a csali Sparta a béési Rapid ellen Prágában 
3:1 (1:0) arányban.

Csak két mérkőzés volt, Becsben. i.l Heggel bécsi 
tudósítójának telefon jelentése.) \ mára kűüzött. .■!.-»» 
osztályú bajnoki labdarugómérJvőzé.sek közül, n rossz 
időjárás miatt, csak kettőt bonyolítottak le. még pedig 
a következő eredménnyel: Ainatcure-Vicnna i I (1:o). 
WAC—Rudolfshiigcl 7:1 (3:0).

Újból legyőzték 
a francia válogatott csapatot 

— Párisi ludósilónk expressztdvlrata. —
Páris, március 15.

(Érkezett éjjel 1 óra 20 perekor.) 
Vasárnap déluldn a brazillal ('. A. Paulislins de Sao 

Paolo uj stílussal é> eilldmiiyors játékkal 7:2 (5:2) arány, 
bán súlyosan mcgrertc a hősiesen küzdő franciák váló, 
gátolt csapatát, P. /.

Kuhsár Zsávári a
cffoss-üoíaraíry viasíaláini

(A Heggel tudósítójától.) A Magvar Atlilétikai Club 50 
esztendős fönnállásának en lékére rendezett jubihiris ver
senyét a va-.á.mepi erős • eoi'nlry viadallul nyitotta meg, 
amely a Margil-szigeten körülbelül 7 kilométeres távol
ságon folyt le.

l'gy az egyéni, mint a csapatverseny ben a kék-sárga 
atléták vezérkedtek

a favoritnak jelzett MTK-islák előtt.
Ilészletcs eredmény:

Kgyéni győztes: 1. Kulisár István (MAC). 2. Belloni 
Gyula (MAI ) 20 méterrel. 3. Király (ESI J, aki betegen 
startolt. I. ( zölliier. 5. Váuvly (MTK). Idő: 27 p. 38 mp.

Csapat versenyben: 1. MAC 27 ponttal. 2. MTK é0 p. 
3. ESC 65 ]>. t. rrc 113 p.

Fj tehetség tiint föl a.z MTE propaganda mezei ver* 
senyén Fogl János lakatos személyében, aki vasárnap 
délelőtt a Népi igét ben 320U méteres Kivon, 157 induló 
között 12 p. 21 mp.-es kitűnő idővel elsőnek futott be 
Járó Józ.-nf szabó előli (|2 p. 28 mp.). 3. start Vilmos
aranyműves 12 p. 38 mp.; Ki lene vénén futoíták vég'g a 
versen.' t.

A József nádor emlék versenyen a Lndwika Akadémia 
'(•r-enyzői vezérkedtek. Gyo -itt a bajnok Aiarkovits 
.lóz cl' (LASE) 8 győzelemmel. 2. Gencsy l’al (MAI’i > 
7 gy. 3. Tímár Gyula (I.A'-Ei 6 gv. 1. Tímár István 
(LASE) 5 gy. 5. Érdél'i Ernő iTis/a JVC) 5 gy. (I. 
llecliH (MAFC) Igy. 7. Horthy István (MAF(') 3 gv. 
8. Fiala (MAC) 3 gy. !). Búdcr (LASE) 2 gy. in. Kovács.

Jól sikerült a Budapesti Vívó Club junior kardversrnye, 
amely kél napon át a Fodor féle ' ivólercinbcn minta
szerű rendezésben folyt le. A nyolcas döntőbe hat Fodor- 
tanitvány került be.

H<A-Jeles eredmcny:
Győzte;; Seii i <<ier Gyula. (Rendőrtiszti \i i 6 g.'ő e- 

leiniiiel. 2. Hajdii Jún<>- 'NVt’l ;> g?. 3. K< m-. (N\( )
3 gy. t. dr. Die?.'. (M'I'Kt 1 g;.'. ’. d-. Il.mdiis (NV< i 

gy . ti. Gyere- (VA< ) 3 •> . .. I’riediiiüd.T (íi\< • .
I 8. dr. Dezső (MTK) I gy.

A z.-iirib n Belli Lá-z.ió ezred, -. Itády Józsc:' óra ,-.y, 
d . Gcrdl <> -;kár. de. Kov.k dr. Kováé- (lyörgy,
Kóczy Aiadar, dr. R::dó \riii:y Kun Sándor, dr. Szűcs 
Géza. dr. Szűcs Józ.-cf. Kuglcr Henrii;, dr. Botr.iúr Géza 
és dr. Mészáros L.iszló l;< napon át i'.lr: 'lh:';aIlan,il es 
nagy szakértelemmel birásko<l!al:. A l;il>g.-ista':iii rende
zés Kun Sándor érdem''.

A „Stou" nemzetközi sport iroda \;iilalkozo! :.<r:i, 
hogy a I ut lie.ll-.po" m áll .ndó.in mn-odók n• ; <• a ..h 'ly-
biztositás eszméiének” a in g\ i:'ósila: ával m ii:diaizi < s 
hazai mérkőzésekre mindenkor ugyamrA ti -h-hí ja, 
silja, amelyet íhegjclölnek. Ezen rnudszer alapján az. 
igénylői; mór e ive.l.-ö..- rl niegehi:.'> ÍS r'irdritl. se </- 
kapj'ik mindenlór ny .-ittite A n jegyei <••- igy niié i 
kellőinéllenscglől meg-, alvululnak. Erre ;< kod •' ;nií"'' i ” 
azoilb)in csak azok jogosultak, akik legalább 12 mérkő
zés látogat fisára kíiti-lezik mai.'iil a Livi: i szezónbn i. 
A kiutalt jegyeset minden egyes alkalommal az, at.étel 
kor kell kifizetni. Az állandó hely bizfo-itása körül föl 
merült jelentős készkiadások, sii>. födözéserc, az igénylők 
egy jegy árát, tartoznak lefizetni az égés' tavaszi ,-zc 
zónra. Egyéb föl vikigosif áss'iil készséggel szolgál a 
,,Slop" nemzetközi sport iroda: Nádor-utca 21. Tel.: 57 63,

Győztek a ferencvárosiatí 
az UTE fölött

G4 Kennel tudósítójától.) Az eisőnsztályu bajnoki mér
kőzések nagy meglepetése, hogy a zöld-fehérek magul; alá 
gyűrték a pompásan följavult újpestieket, akik műit va
sárnapi játékuk után, határozott favoritként indultak a 
küzdelembe.

FTC—UTE 2:1 (2:1). (Üllői-ut. Biró: Kiss Tivadar.) 
Nagy meglepetésre :i zöld-foliérck Sándor centerrel ak 
1 ivóknak nmliitkozlak. A vezető gólt Jeszmás lőtte a 
'-‘h Per,cJ’cu, ít<í* F”&1 II- szabadrúgása után Amscll ke 
/.óból kifejelte a labdát. 0:1. A 26. percben Fogl II. 
Potyát h 16-os .ouaion clfanltolja. Potya sza.badriigá- 
saból Sándor kiegyenlít. A 28. percben Hógor—Kele
men összjátékából Kohut nagyszerű lövéssel megszerezte 
a. győzelmei. Félidő: 2:1. - A második félidő változnios 
jatekkpJ telt cl. de egyik fél som tudott az eddig el
ért eredményen javítani.

őszi eredmény: 1:1.
Ziigló-in. kér. TVE 1:1 (1:0). ((JllőimL - Bíró: Szösz 

Hugó.) A vezető gólt Kittel rúgta n. 15. percben egy 
knyarodásbol. A vivők erősen ambicionál j.ik a kiégvén- 
Illést. A 24. percben Szabó kapu föló lő. Moj<l Hor 
vat szabadrúgását a 16-nson belül kézzel leütik, de a 
bíró nem ítél Jl-est. Félidő: 1:0. A ii'ásodi!. félidőben 
határozott III. kerületi fölény alaki) i i. a 20. perc
ben Skvnrokot a büntetőterületen bellii faultolták, do a 
biró megint nem ítél 11-est. Végre n 24. porebou Hor 
yátli Szabó pasasából pompás gólt lő. A mérkőzés végc- 
felé Neumayer veszedelmes lövését Neuhnttsz nagy ön 
feláldozással teszi ártalmatlanná.

Őszi eredmény: 1:1.
Vasas-Törekvés 2:0 (1:0). (Hungárla-ut. — Biró:

Hertzka Pál.) A kát mimkáscsapat pompás stílusban, 
erőteljes, de fair küzdelmet vivott. Mindkét csapatban 
a halfsor kitűnő volt. A játék képe percről-pcrco vál
tozott és az első félidőben a Vonások kapuja volt több
ször veszedelemben. Ennek ellenére a vezető gólt. Ta 
ka.Ls csodálatos technikával. vórlhetctloniil juttatta a 
hálóba. (27. p. 1:0.) Félidő: 1:0. - A második félidő 10. 
percében laktits kiszökik és bár kézzel is visszatartják, 
a kifutó kapna mellett bevágja a labdát. 2:0. A Vasasok
nak meg egy gólhelyzetük volt Szentmíklóssy róván, 
aki a kapu móllá lőtt. A kemény ellentámadásba át
ment vasutasokból pedig Fritz két éles lövését tették 
ártalmatlanná, igy a kiagyon 1,1 tós nem sikerült.

Őszi eredmény: 2:1 a Vasasok javára.
2;0 (0:0). (Hungárla-ut. — Biró: Schiller 

Gyula.) A mérkőzés erős NSC-tAmadúsaal indult, de 
Mschor mindent mentett. A félidő vége felé n VÁC 
került fölénylie. Félidő: 0:0. A mérkőzés második fö
lében, mar az olső percben .locko keresztültöri magát 
es helyezett gólt lő. 1:0. A váratlan eredmény ntnn el
durvul a játék. A biró előbb Borosat és Welnbcrgcrt 
(10. p.) „majd Iiómay 11.-t ás Klopfort (31. p.) kiállítja. 
A mérkőzés második éa egyben utolsó gólját a 22. perc
hon Engl lőtte fordulásból a meglepett Gallovich fejő 
fölött. 2:0. — őszi eredmény; 0;0.

BEAC—ÍJIG 1:0 (0:0). (Lágymányos. — Biró: U cisz 
A mérkőzés olojéu mindkét fél egyenlő erejűnek

látszott. Az egye.lcmisL-i.k azonban lassan lassan fölébe 
kerültek az Olaszországból visszatért játékosok nélkül 
küzdő BTC-nnk. Félidő: (1:0. A második félidő 3'1. por 
céhen esett n mérkőzés egyetlen gólja. Weinhardt be
adását Kovács lőtte be. 1:0. - Os/i eredmény: 0:0.

Az Ékszerészek sulycs veresége* szenvedtek. (Mástul 
osztályú bajnokság.) A másodosztálya bajnoki mérkő
zések szenzációja, hogy az <■ Idig élen álló F> tzerészek 
a Husiparosoktól 2:0 (2:0) arányit vereségei szenvedtek. 
Egyéb eredmények: TTC— MA<- 0:0, EMTK—KTE 1:0 
(0:0). KAOE-UTSE 1:0 (1:0), ETC Főv. TKör 1:0
(0:0), „33- FC ( MTE 2:0 (1:0), Posta: BAK 1:0 (0:0).

A bajnokság állása. Első asztál.vbaii: 1. MTK 27 pont
tal. 2. Vasas 22 p. 3. FTC 20 p. í. MSC is p. KAC 
17 p. G. III. kor. TVE 17 p. 7. VÁC 15 p. 8. ÉTÉ 13 p. 
9. Törekvés 11 p. 10. Zugló II p. II. BEAC 8 p. 12. BT(: 
7 p. - Másodosztály baj): TTC t özet 27 fonttal :>z Ék
szeréezek előtt. (26. n.). 3. Iliisiimrosok p. 4. „33 • FC
25 p. Az MTK Két. az l 'i'C egy mérliezó; sel keve
sebbet játszott, mint a többiek.
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szerepléséről
és a budapesti sporteseményeken kívül

már Scedden hoxzea az

vasárnapi prágai mérkőzésének fölvételeit is

Franz Reichel, u francia Olimpiai bizottság 
főtitkára levelet irt a „KÉPES SPORTLÁP" 
szerkesztőjének a POSTA—I)UCRET-afférról

Vegye meg kedden 
okvetlenül 5000 koronáért ,«
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>• d'-klődé ., ]ci--ntékc:iy !,u- z i és i ing, 
bonyolítótI’il< le a vasárnapi •. i ■■ :i; ■ ke 

a három'' "►■éknek szánt < sürgői dii ngya 
de helyett; /iáiver-cnyl rendeztek b a sport 

elég ,ió volt.
A nap részletes crcdmé.iyc:

I. lí'iroméer.sek r< r enye: I. Jóska (l'.-l M i- 
Cimbora (3) B- nkő. Fm.: Alt M ién, Beibi' lli'lem 
Jóska végig \ezel, az egycneshc:i ( imbora la 
csal; erős küzdelem illán tudja kivédeni, ’l’ot: 10:5ü 
IO:.T', ,'S. olasz, kassza 10:C,0. Esetleges kvóta: A
37, ( imbora 73, l’.'lle Heíene 18, Néha 199.

Láncos (3| Thomaiin. 2. G. Jóst:a (p) 
(10) Deák. Fm: Gambrinns. Gumin, 

élre áll és lérclőnyéf 
megközelíteni. A bar 
métereken Diák elve-? 
olasz kassza I0;|0. Es< 

Gnram 15. Tilly 253, Katici 
III. Csörgői dij résztvevők 
llandlcap: I. l-'lóla (3) Mászni' F 
3. Éra lánya ()'<) <'rissolini. Fin: 
FI ól a

1.
Ilid!
Láncos nyombi’ii az 
G. .lósk.'i igyekszik 
Garamiét az utolsó 
helyre 10:1!, 14. t(>, 
Gambrinus 780, 
15. Diák 98. 
maradi. IV. 
bán (P2) Deák, 
len. Máriáimé, 
egészen megk öz"! it i. 
marad a győztes. A 
igyekvő és i 
helyre 16:21, 
hun 25. Éva.
Kel róroxi 
Ben kő. 3.
• Idiko. Valentin, 
vág. Majd a
Végül nz u.ira versenybe hozott favorit játszva 
Tpt: 10:13, helyre 10:12. 18, 3|, olasz kassza 10:47. 
gcs kvótn: Litty Rapid 3129, Mtityi 191, Igenis 362, 
55, Valentin 87. Jóvan 151, Izgató 120. — VI. 
aniatcurhajlds: !. / 
tich. 2. Diák-Jobban (3) Deák. 
Stadlcr. Fm: Merész -Farka. / 
gig vezet, az előző futástól farmit 
hiába kezd ellene támadást. Tót 
Esetleges kvóta: 
rész- Bárka 28. 
szár F. 2.
linka. Fm __ ....... .......... .
'eszi a legjobb startot és végigvezetve 
(’hininy. és Angyó vágnak. ‘ ’
helyre 10:l.\ 17. 21, olasz kassza 1(7:58, Esetleges 
Jakab 106, Botty II. 1112, ('aramat Chimay 93, Míbs 
22, I'ircgo 89, Angyó 19.

Mászár F. 
Tilly. K.'itici. 
egyre növ*li. 
madik helyet 
;i. Tol: l'i: II. 
tleges kvóta: 

).■«. Jóska 
hiánysjian el 

” 2. ,/ob- 
Rn-d' < 

egy cneshen 
i'tan ''Inti 

I nh'igosan 
Tol: 

I v óin:
51.

/ ■ gah> 111 
M lityi.

Fileinoni 
Izgató kerül az éhe. 

nyer. 
Eset b’ 
Ildikó 

. .. __ . .. Keltesfogalu
drralcgény— Keszkenő (l!4r) Wampc 

3. .Igcnat—Samu ('•) 
Arvalegóny Koszkenő v, 
,1—l Diák -Jobban-fogat

. 10:15, olnaz kassza 10:30,
Dilik—Jobban 52, Agenut Samu 118, Mc- 

VII. Pálvcrseny: 1. Ardóné (l’/íi Ma- 
Jakab (8| Czeloth. 3. ('aramat Cliimay (ti) Kai- 

!’•* ^iiR'.vó. Mísh Ida D., Dirego. Ardónó 
„1........ . ? nyer. Caramant,

. . - . . ....... Jakab is hibázik. A hátulról
induló Dirego reménytelenül követi a mezőnyt. Tót: 10:T2, ._ ... . . __ - .. kvóta;

Ida D.

végigvezet. 
Végül nagy 
harmadik I 

ti céiogyoncshon vágó i 
15, olasz, kr ■•.-.fa iii:.’<o. 
lánya 21. Rendetlen 282.

dij: I. I'ilcmunl (2ren) Novak.
Igenis (12) ('a: -öli ni. Fm: I. .

.lován. Eleinte Valentin 
vezető is hibázik es _

versenybe hozott favorit

Jobban az 
kiizdob-in 

liely a nem 
Éva I i y io.

E: ct leges 
Máriáimé

2.
I.ilty Rapid. 
.E.i vezet.

l'l:.’>7. 
Jól' 

\ .

Aíárz-liandlcap. Vasúrnan futoíták Bócsbon. az 
szezónnyitó napján, az élőm fogadásokban fölkarolt 
hamlicnpot. Eredmény: I .......................
(Diffeubacher). 3. .lohnny (ifj. DilTenhacíierL 
helyre l():25, 26, 101.

üget 4 
_ __  _______  Miirz-

I. lloberl (Hofbauer). !. Ditlcineit 
.............  . Tót.; 10:51 j

Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató
„Vihigosság"-könyvnyom<la rt. Biidenes*. VIII, Conlt n. 4h 

Műszaki igazgató; Dcutscll 1).
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