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Beniezky Ödön és Rakovszky István 
elutaztak Spanyolországba 

Beniczky Ödön a vonat indulásáig várta megidézését 
Zita királyné husvétkor fogadja őket és április végén 

érkeznek vissza Budapestre
(A Reggel tudósítójától.) A Demokratikus 

Biok több mint egy hónappal ezelőtt, február 
21-én, átiratban kérte föl Bethlen István gróf 
miniszterelnököt, gondoskodjék arról, hogy 
Beniczky Ödön volt belügyminiszter föl men
tési kapjon a hivatalos titoktartás kötelezett
sége alól, és e fölmentén alapján, részletes val
lomást tehessen a. Somogyi—Bacsó-gyilkosság 
ügyében. A miniszterelnök akkor kijelentette, 
hogy a főim ütésre irányuló eljárási a leg
határozottabban meg fogta < égetni. A föl 
mentesről szóin hafáiti ■ d Horthy Miklós 
kormányzó két héttel ez< ■ alá is irta es a 
végzés előbb a bclüg'yminiszt < iimba, majd a 
honvédelmi minisztériumba • « ■ ii’t. A volt 
belügyminiszter múlt hét c!c,i.'.i kijehuteí le. 
hogy már csak egy hétig ál>'<d a katonai 
ügyészség r<nd Ikezésáre, mert

spanyolországi utazását tovi?-; nem ha- . 
foszthatja el.

Politikai körökben ezekntáu arra számítottak, 
hogy a volt belügyminiszter megidézéséről és 
kihallgatásáról néhány napon bejül intézke
dés történik. Az intézkedés azonban elmaradt 
és ezzel kapcsolatban az a hír terjedt el, hogy 
Reviczky elutazása ilyen körülmények között 
nem időszerű. Annál nagyobb meglepetést fog 
tehát kelteni, hogy

Beniczky Ödön Rakovszky Istvánnal együtt 
szombaton este elutazott a fővárosból.

A Reggel munkatársa szombat, este 10 óra 
után a keleti pályaudvar éttermében kereste 
föl

Beniczky Ödönt.
aki a hetek óta húzódó kihallgatása és utazása 
ügyében a következőket mondta:

Késhegyig menő korteskedéssel, 
névtelen levelekkel

folyik a győri választási harc
Győr, március 22.

(A Reggel kiküldött tudósítójától.) Délelőtt 
11) óra után néhány perccel fut be a bécsi gyors 
Győrbe. A pályaudvar a város szivében fek
szik. Párporcos járás esak a legforgalmasabb, 
legfényesebb győri utca: a Baross-utca. A nap
sütéses márciusi télben itt korzózik az egész 
város. Ebben a választási ciklusban már a ne
gyedik törvényhozó követének ad mandátu
mot Győr városa. Vasárnaphoz egy hétre lesz 
a szavazás, de eddig is sok izgalmat ho
zott. a választás. A választás legjelentősebb 
eseményei: a programbcszédck. A , legélesebb 
kortoskedések vasárnap voltak. Három és fél 
óra alatt húrom programbcszédct tartottak. 
A pártirodákban pedig ugyancsak lázas 
munka folyt kora reggeltől késő éjszakáig.

A mostani a leghevesebb valamennyi ed
digi választás között.

Már a külsőségekben is megnyilatkozik az 
izzó hangulat. A házak falain, az utcák hir

— A vonatom negyedóra múlva indul 
Fiúméba és még most is várom, hogy fölmen- 
tésemet a titoktartás kötelezettsége alól meg
kapjam és kihallgatásra idézzenek meg a 
Somogyi—Bacsó-ügyben. Ebben az esetben 
ugyanis, lohol súiye*,. hogy

még a kuliéból is kiszállnék, hogy eleget 
tegyek állampolgári kötelezettségemnek.

Útitervem szerint egyébként vasárnap délelőtt 
érkezünk meg Fiúméba, es onnan hajon uta
zunk . Nápolyim, Messzimül, Génnán. Nizzán és 
Marseilieii keresztül Barcelonába és innen 
LegueHioba.

■ A k<' legitimista politikus elutazása előtt, 
fölkereste Fő-utcai palotájában

Andráss.v Gyofo
grófot, aki errevonatkozóan a következőket 
mondotta A Reggel munkatársának:’ '

— Szombaton délben csakugyan alkalmam 
volt arra, .hogy elutazásuk előtt tanácskozzam 
Beniczkyvel és Rakovszkyval. Szombaton este 
azután

mind a kelten útra keltek, előbb az Adriai-, 
majd a Földközi-tengerre utaznak, majd 
hosszabb tengeri körutazás után előrelát
hatóan husvétkor érkeznek meg Spanyol

országba.
Zita királyné egyelőre gyöngélkedik, de hus
vétkor már remélhetően abban a helyzetben 
lesz, hogy Beniczky t és Rakovszkyt Lequeltió- 
ban fogadhassa. A két magyar politikus előre
láthatóan csak április második felében érkezik 
vissza Budapestre.

det őoszlopain csakúgy ordítanak a rikitoszinu, 
elevenbetüs plakátok, amelyeken megtaláljuk 
Vass Józseftől Hegedűs Györgyig (ók egyazon 
plakátokon szerepelnek!) Mindenkinek a nevet, 
aki. a jelöltek pártjában tettekkel tényező, po- 
litkai valőr. Minden élenkobb utcában Part- 
irodaflók és minden forgalmasabb vendéglő
ben pártgyülést tartanak. A pártirodak veze
tőinek se éjjelük, se nappaluk: nagy appará
tussal, szétágazó szervezettel dolgoznak. A kés
hegyig menő korteskedés óriási munkát ró a 
pártok vezetőire. A fenyegetődzések, a durva 
támadások sem hiányznak a választási küzde
lemből.

Névtelen leveleket írnak a jelölteknek, 
amelyekben hol jóindulattal, hol fenyege
tően fölszólítják őket, hogy azonnal lépje

nek vissza.
Vámbérit Rusztemnek, a szabadelvű ellenzék 
népszerű jelöltjének szombaton, közvetlen 
Győrbe való elutazása előtt cxpressz-ajániott

Ballada
az akasztott huszárról

Igaz ez? Nem a novemberleik ii hideg szél 
borzongta belé a szelíd Nyíregyháza lakosai
nak fázós alvásába ezt az irtózatos álmot 
a ködeseppes éjszakán? Nem egy madár
ijesztő frakkjának tépett karja fenyegette 
Naha .József közhuszárt, aki kutyavonitás 
és száraz ágzörgés közt inait a kertek alatt 
csillagtalan égen visszafelé a laktanyába, 
hóimét kiszökött a feleségét látni, két kis 
pulyáját niogcsókolgatni? Huszonkét, éves 
Naha József, aki hogyha helytelenséget cse
lekedett, olyan nyugtalansággal kolompol a 
szive, mint a. megkergetett bárány nyaká
ban a bádogcsengö s amíg üget szegény a 
néma sötét huszárkaszárnya felé, a rend 
felé, a. fegyelem felé, lidérclángokat vet a 
félelem az ő egyitgyü kis eszén és Jihegése 
közben arra a látomásra mereszti szemeit, 
hogy a kaszárnya babonás padlásán föl

! akasztják őtel, mert ki mert szökni, ott áll 
Madák örvezető két huszárral, kötél a kezük
ben, csend van, a hold mint egy vaksi bo
szorkány néz He a szelelőlyukon, a. patká
nyok ropogtatnak a sarokban egy halom 
ócska nyereg .közt,-senki se jön segíteni, s 
Madák őrvezető rákiabál: Na kutya, most 
imához, meri meghalsz... oh, hát nem elég 
csúnya büntetése volna ez az éjféli képzelet, 
ez az izzasztó idegláz is egy veres sipkás 
fiúnak, akit az erdők tündérei boldogságra 
biztattak valaha, akinek a hazát szolgálni 
álom volt, olyan édos, mint a mézeshuszár, 
akit az apja hozott volt a szeredásban a 
nagyvásárról... és aki a hazával soha se 
beszélhet, csak Madák örvezetővell Hát 
megtörtént ez, hogy Madák fölakasztotta 
Nahát? Ó, vajon van-é oly nehéz az angyal
földi aranylelet, mint amilyen nehéz a ma
gyar szív ez után a nyíregyházi madákság 
után? Van-e olyan nagy nyereség a boldog 
kormány adójclentésébcn, mint amilyen kár, 
kár a csalódjaszerető Naha József ifjú, me
leg magyar életóért? Lehet-é oly édes a föl ci
néit a harmat, mint amilyen keserűek két 
árva gyerek lepotyogó könycseppjei? S 
lehet-e vádpontja, lehet-e kifogása a kur
zusnak Madák őrvezető ellen, aki a haza-* 
lógott apát felakasztja? Itt van ni, ezt a 
típust faragja mint a gondatlan gyermek, 
hatodik esztendeje. Ezt a vastag, héjjas szivü 
magyar katonát kapatja, szoktatja, oktatja 
Orgovány óta. Kommunista Bányász! — azt 
üvölti szegény buta báb, a madák! És fel
köti magyar vérét, a magyar huszárt. Har
madmagával, éjszaka, gyáva zsivány mód
jára. A inadákkal akarod visszavenni az 
országodat? Oroszlánnak kell a magyar ka
tonának lenni, nem hiénának. Mártírnak, 
nem hóhérnak. Do te kurzus a magyar 
história hősi pantheonja tövébe plasztikont 
építettél, amelyben isszonyatos viaszször
nyek ülnek.
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levelet hozott a posta. A levélben „egy zsidó- 
vallásit győri válsztó" a jelöléstől való sürgős 
visszalépését követeli. A levelet állítólag a 
,'yőri ébredők írták Vámbérynek.
Németh Károly programbeszéde
Az első programbeszéd délelőtt 11 órakor volt 

a Lloyd-szálloda nagytó nőében, . a-hol, tVémeí 
Károly, a Nemzeti Polgári Párt, jelöltje mon
dotta el választóközönségének, mit kivan meg
valósítani a parlamentiben és milyen politikai 
és gazdasági célkitűzések vezetik. Szodf ridt Jó
zsef ny. főisoiin pártelnök megnyitotta a gyű
lést. Német Károlyt a karzatok hölgyközönségc 
virágesővcl fogadta. Német program beszédében 
ezeket mondotta:

Hu váhiszuton íi'l az. ország, mini oly sokszor: vá
lasztania kell, hogy 6 c akar-e kapcsolódni Európa poli
tikai éleiét jellemző demokratikus korszakba. Kél nllűs- 
ifontol foglalhatnánk el ezzel szouiben: 1. A teljesen 
merev elzárkózás álláspontját: a demokráciának szuro
nyokkal való eltorlaszolását. 2. A nagy tömegnek a tör
vényhozásba való bekapcsolásat, amivel viszont maga a 
demokrácia eszméje ugyancsak teljesen, megsemmisülne. 
Eyylli. sem helyes álláspont.

A demokráciát el kell fogadul.
de a demagógiától meg kell tisztitaui. A tömegekéi csak 
az arra hivatott képességű vezetők képviselhetik a tör
vényhozásban. A királykérdés tekintetében bo kell valla
nom, hogy én a legitim állásponton vagyok.

Ezután a
numerus clausus

■kcródéséről beszélt Németh Károly:
— Magyarország Szent István óta keresztény állam. L>c 

a keresztény erkölcsből nem lehel politikai tökét kává- 
csőin i.

Közbekiáltások: .Vem lehet üzletet csinálni a keresz
ténységből !

lís én megvallom nyíltan és őszintén, hogy
nem tudok belenyugodni a numerus claususba.

A numerus cJaususnak köztudomás szerint az volt a 
célja, hogy a szellemi túltermelést és a szellemi prole- 
tariatusnövekedést megakadályozza. Ha ezt a célkitűzést 
valaki helyénvalónak is ítéli meg, — kérdem önöktől ~. 
helyénvalónak találhatja e azonban bárki azt, hogy

felekezetek szerint határozzák meg, kik nem tanul
hatnak a főiskolájion.

En e -tekintetben sommllél, megszorításnak nem vagyok 
híve. .1 numerus clausus nemcsak kulturális szempontból, 
de gazdasági téren is igen qagy Jiárt okoz ‘uz országnak.

A gazdasági problémái
között légiontopább a tőkehiány, amely súlyos 
gondokat okoz a magángazdaságnak. Az or
voslás módjául fokozottabb takarékosságot 
ajánlanak. De elfelejtik azt, hogy takarékos
kodni csak ott lehet, ahol van miből. A tőke
hiányon és az általános hitelinségeai csak a 
külföldi tőkék megszerzésével segíthetünk.

A lehetetlen adórendszer is sürgős re
formra szorul.

Az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság 
nem tudja már elviselni a reá zuduló, egyre 
nagyobb terheket. Végül u kormány politiká
járól szólóit és .kijeleli hitte. hogy nem a, min
denáron való kormúnybuktatást és oktalan 
ellenzékieskedést kivánja szolgálni.

A hallgatóság — kereskedők, iparosak, hiva
talnok emberek —- tapssal fogadták Németh 
beszédet.

„Étjen a numerus clausus!”
Délben már a fajvédők jelöltje, Bárczy 

Dezső nyugalmazott pénziigyminüszteriuuii 
államtitkár szónokolt a Katolikus Kör udva
rán. Néhány száz hallgató jutott, az ő gyűlé
sére is.

Beszéde elején reflektált azokra a támadásokra, ame
lyek az ellenpárt részéről érték. Majd programját igy 
ismertette:

— A jövő nagy föladatai követelik, hogy
gazdasági szakférflak kezébe adjuk a vezetést,

mert csak ily módon remélhető, hogy meg tudjuk oldani

Vámbéry Rusztem ötezer ember efl&tt beszél
Alig muloil el délutú.n !s.*l óra. a város másik 

végében sűrű tömeg hullámzik már: Vámbéry 
Blisztemet várják, hogy meghallgassák a ke
rület ellenzéki jelöltjének programbeszédét. A 
tömeg percről-percre növekszik s áruikor Vám
béry R tisztem Rnyert Rezső, Benedek János és 
Mcdasiés Géza kíséretében megérkezik, ötezer
nél több ember szorong a pódium körül. Kán
tor Leó, a győri függetlenségi párt elnöke, 
megnyitja a gyűlést. Az első szónok

Kúpért Rezső
volt és Vámbéry Rusztem megválasztását 
ajánlotta a közönségnek.

— A két másik jelölt — mondja Kúpért — 
a kormány jelöltje. Az egyiknek a plakátján 
ott is áll Vass József miniszter ur neve (Közbe
kiáltáséi: Le vele!) és ott áll a függetlenség 
szava is, ez azonban lopott szó. A „nemzeti füg
getlenségi párt“ a fajvédők pártja, jói tudják 
ezt ugyebár önök. A másik jelölt a születési 
arisztokrácia és a nagybirtok főrendi házált 
sürgeti és a legitimizmus alapján áll. Az or
szágnak, a népnek nem tehet, szüksége sem az 
egyik, sem a másik párt, illegve jelöltjük tö
rekvéseire, az országnak Kossuth Lajos igazi 
függetlenségének és az ő eszméinek megvaló
sítása kell.

Vámbéry Rusztem
tartotta meg ezután programbeszédét:

— Mielőtt Győrbe érkeztem, egy névtelen 
levelet kaptam, amelynek írója azt kérdezi 
tőlem, hogy mit keresek én Győrött? (Derült
ség.) Fölöslegesnek tartom hangsúlyozni, hogy 
szoros családi kapcsolatok is fűznek ehhez a 
városihoz. Azt is kérdezték tőlem, hogy mit ke
res egy tudós professzor a politika rögös me
zején?

Á#, Jgazsúgot keresi és a tudást kivánja 
Szolgálni.

Egyébként megnyugtathatom a kérdezőket: 
ahogy nem viftteni bele a tudományba politikát, 
úgy a politikába bdéviszem minden tudomá
nyomat. A tudományra pedig, úgy hiszem, igen 
nagy szüksége van az országnak, mert hisz

ebben az országban orgiákat ül a tudat
lanság.

Ez ellen akarok küzdeni elsősorban.
Annak a kormánynak, amely a fajvédőkkel 

lepakfált, amely a forgalmi adó gránátjaival 
elpusztította a kereskedelmet, amely a védővám 
kínai falával elsorvasztotta a fogyasztókat, 
nincsen létjogosultsága.

A szanálással sikerült a. pénzünket, stabili
zálni. de arról nem gondoskodott a kormány, 
hogy legyen pénze, is a lakosságnak, hogy ne 
pusztuljon éhen. El kell ismernünk, hogy a 
kormány tahiban kiküszöbölte a felekezeti kü
lönbséget:

egyformán elpusztította a keresztényeket 
és a zsidókat.

Felekezeti különbség nélkül pusztult el az or
szág kereskedelme, ipara, mezőgazdasága és 
munkássága, amelyet állandóan fojtogat n 
munkanélküliség réme. Washingtoni követünk, 
aki kétmilliárdos fizetési húz, nem tudóit 
gondoskodni arról, hogy 260 magyar munkÚF- 
nál több mehessen ki egy esztendőben Ameri
kába, És itt vannak a rokkantak is szörnyű 

a ma oly nyomasztó gazdasági krízist. Gyökerében meg 
kell változtatni az adózási rendszert is, mert a mai adó- 
politika mellett, amelyet ránk oktrojált u triauon, tönkre
mennek az adóalanyok. .1 forgalmi adó különös teher
tétele a polgárságnak, s ez főleg a kisembereket, a kis
iparosokat sújtja. Ezen változtatni kell, mert így teljes 
csőd fenyegeti a magyar ipart.

Ernszt Sándor pápai prelútus beszédében 
a numerus clausus f öntartását hangoztatta, 
amire a hallgatóság lelkes ás parázs tüntetést 
rendezett: „Éljen, a numerus clausus", „ki a zsi
dókkal" kiáltozlak u 'kevésszámú lelkes part
in vek.

nyomorukkal: havi 25.000 koronát kapnak á 
rokkant vitézek, ami győri nyelvre lefordítva, 
üt) zsemlyét jelent egy hónapban. Harminc 
zsemlyét, egy darabbal sem többet!

— A gazdasági egyensúlyt néni lehet elérni 
a liberalizmus puszta hangoztatásával. Nálunk 
békében a liberalizmus azt jelen tette, amit 
Mikszáth meghatározása szerint az antiszemi
tizmus jelentett: a7ci kelleténél jobban utálja a 
zsidói, az antiszemita. Aki azonban csak a 
kellő mértékig undorodik a zsidótól, az liberá
lis. Ma pedig, úgy látszik, a liberalizmus azt 
jelenti, hogy szabadon, veszély nélkül járhat
nak a zsidók az utcán, sőt a Kaszinóban kezet 
is fognak velük.

— A kormány kivételes hatalommal kormá
nyozott eddig. Jól tudjuk mindnyájan, hogy 
mit jelentett ez a kivételes hatalommal való 
kormányzás.

Most azonban állandósulni látszik a kivé
teles hatalommal való kormányzás.

Ennek a biztosi tékául szolgál az uj választó
jog. A miniszterelnök ur azt mondotta, hogy 
a magyar nép nem érett még meg a titkos sza
vazásra.

Közbekiáltások: De az adózásra megérett!
— Szóval a magyar nép éretlen, a miniszter

elnök ur szerint. 11a történetesen én mondot
tam volna,

másnap már eljárás indul ellenem nemzet- 
gyalázá.s címén.

— Kossuth .szelleméhez kell visszatérni ennek 
az országnak — fejezte be beszédét. Vámbéry 
Rtisztem —, Kossuthot kell követni, aki elsőnek 
ismerte föl a kereskedelem, az ipar jelentősé
gét, elsőnek látta, meg — 1(H) évvel előre — az 
Egyesült Államok világgazdasági és világpoli
tikai jelentőségét. Ha ellenségeink végkép 
parasztországgá akarják lesülyeszteni ezt a. 
szerencsétlen országot, Kossuthoz kell fordulni. 
Kossuth Lajos azt mondotta: Leborulok a nem
zet nagysága, előtt, nekünk jiedig most föl kell 
eme! kódúitnk Kossulhoz.

Vámbéry Rusztem beszédét mindvégig izzó 
lelkesedéssel kisérte a hallgatóság és a beszéd 
befejeztével hosszantartó, meleg ünneplésben 
részesítette.

Benedek János
szólalt, föl és az ö szokott, közvetlen, kedves 
előadásában tolmácsolta vezérének, Vázsonyi 
Vilmosnak üzenetét: hogy Vámbéry Busz
lemre szavazzon Győr város szabadelvű pol
gársága.

Benedek után Malasits Géza, a győri II. vá
lasztókerület képviselője ajánlotta, a választók 
figyelmébe Vámbéry Buszt cinét, a magyar füg
getlenségi gondolat tiszta és becsületes har
cosát.

\ Francia 
parf&mtök 
le goi cső b b á ra k ba n 

Kosxtelltx
I', Porol Ipa-utca 12. Tel. ISS-sn t

Azoknak a tisztviselő uraknak, akik férfiöltöny- és kabátkelme szükségletüket nálam fedezik a je.en 
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 visszatóritáskánan

A visszatérítés a cég áltat kiállított elismervény ellenében történlkTmely a köztisztviselő ura'k hölgyé 
hozzátartozóira is átruházható. A visszatérítési összeget a cég gazdag és sokoldalú raktárán lévő akár 
férfi, alcár nő; kelmékbor. 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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Bethlen csütörtökön utasítja vissza 
a főrendek és a vármegyék támadását 

A kormánypártban nem akarják a felsőházat 
ax aflséháxzal egyenrangú fféflnek elismerni

(A Reggel tudósitójától.) Nagy feltűnést kel
tett politikai körökben, hogy szombaton délelőtt 
a régi főrendiház tagjai, délután pedig a vár
megyék országos bizottsága /levesen meg
támadták a kormányzatot, és élesen és határo
zottan állást foglaltak a kormány választójogi 
és felsőházi javaslatával szemben. Legilletókc- 
sebb helyről szerzett értesülésünk szerint

ezek a támadások a legkevésbé som fogják 
befolyásolni a kormányt abban, hogy alkot
mányjogi törvényjavaslatait tető alá hozza 

sőt Bethlen István gróf miniszterelnök a. nem
zetgyűlés választójogi, illetően közjogi és igaz
ságügyi bizottságának legközelebbi — csütör
töki *_ ülésén alkalmat fog keresni arra, hogy 
a. főrendek és a vármegyék támadását a. leg
határozottabban visszautasítsa. Ncim fogják szó 
nélkül hagyni ezeket a támadásokat a kormány
párt tagjai sem, akik közül

örffy Imre,
mint a közjogi és az igazságügyi bizottság csü
törtöki ülésének első szónoka, fog tiltakozni a 
főrendek és a vármegyék föltűnő kijelentései 
ellen. Errevonatkozólag vasárnap délután a kö
vetkezőket mondotta A TZef/flre? munkatársának:

— Amennyire ellensége vagyok az alsóház 
radikális összetételének, éppen annyira félek 
attól, hogy a felsői) áz túlságosan konzervatív 
alapon jöjjön léire. Az országgyűlés két kama
rája között bizonyos együtirnüküdésro van 
szükség. ami rendkívül meg van nehezítve 
akkor, ha a kél kamara olyan messze esik egy
mástól, mint két naprendszer a világűrben. 
Kétségtelen az is, lmgy

Kertész ll-őt vasárnap este őrizetbe vették
a főkapitányságon, mert a Hungária-uti 
pályán véresre vert egy rendőrfölügyelőt

i

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután, az 
Ékszerészek és a. Ferencvárosi Torna Club mér
kőzése alatt, a Hungária-uti sporttelepen olyan 
példátlan botrány játszódott le, amelyre alig 
van precedens a futballbotrányok krónikájá
ban. Kertész Vilmos, a sokszoros válogatott, 
akit Kertész II. névon ismer a sportpubltkum 
s aki egyébként az Ékszerészek amatőrtrénere,

oly súlyosan inzultált nyílt pályán egy 
rendőrfölügyelőt, hogy orrán-száján elön
tötte a vér s orvosi segélyben kellett része

síteni.
A magáról mogfeledkezett. egyébként is durva 
hírben álló válogatott játékost az ügyeletes 
rendőrtisztviyielő természetesen azonnal elő- 
állii itatta a legközelebbi őrezobára, majd átszál
lították a főkapitányságra, ahol

Kertész II-őt még az est folyamán őrizetbe 
vették.

A szégyenteljes botrányról a következő részle
teiket jelenti A Reggel tudósiíkija:

A vasárnapi futball de rby előtt, a lLungária- 
uti sporttelepen a másodosztályú bajnokság két 
jogos aspiránsa, az ékszerészek és a Teréz
városi Torna Club csapatai ütköztek meg; egy
mással. Mindkét egyesület legkiválóbb játéko
sait dobta a porondra, hogy a győzelmet. s az 
ezzel járó dús anyagi javakat jelentő clső-

Ma mindenki kész lett, 
Kát jól jón a részlet. 
És míg tart a készlet — 
Ha nem vesz is Ránézhet 

MARTOS_ 
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IQ NAGYM EZÖ-UTCÁ IQ Bőn BcJArataz udvarból is: AndrAssy-nt 35 MfB 

Telefon 91-91 “
Nany Választék kösz főrfl- és nfii ruhákban, felső- 
kábátok, rehernomÜok és kosziúrnőkben. Ugyanezek 
rendelésre, mérték szerint gyorsan el k ész ii l n e k. 
Dús raktár szövetek-, divatkoliuók-, selyjnok-, mosó- 
rtruk-, függönyök-, paplanok-, cipők-, égy- és asztal 
teritőkbon, stb., szóval minden a náztnrtnaban szüksé

golt cikkükből.
legjobb minőség! MeglepóonoMnili! Póretlon liiefési Kedvezményi 

olyan politikai irányzat, amely nem akar 
előrehaladni, állandó nem lehet,

mi pedig meg fogjuk, mutatni, hogy igenis, 
előre akarunk haladni, már amennyire lelki
ismeretünk diktálja és a mai körülmények kö
zött az ország érdekében megengedhetőnek 
tartjuk*. Elhatározásunkban csak a mai helyzet 
lehet irányadó. Hogy mi 'lesz 10 év múlva, az 
inás kérdés. A világpolitikai helyzetből ítélve, 
bizonyára

halfelé fognak az események eltolódni,
előhuladási igyekezetünkben tehát semmiesetre 
sem engedjük magunkat a régi főrendiház tag
jaitól befolyásoltatni. Sőt, ellenkezően. A felső
házi javaslóit bizottsági vitájában messzemenő 
javaslatokat fogok csütörtökön előterjeszteni, 
amelyekkel azt célozom, hogy

az uj felsőház még a tervezettnél is demo
kratikusabb alapokon jöjjön létre.

Ebből a. célból indítványozni fogom, hogy 
a felsőház tagjainak száma neveltessék, az ér
dekképviseletek választási joga kiterjesztessék 
és még több más módosítást is terjesztek elő, 
mert?

azt akarjuk, hogy a Msőliáz az akóházzal 
szemben másodsorban álljon,

vagyis semmleseire sem akarjuk a felsőházat 
az alsóházzal egyenrangú félnek elismerni.

A vármegyék országos bizottságának állás
foglalásáról alkalmunk volt beszélni Andrássy 
Gyula gróffal is, aki kijelentette A. Reggel 
munkatársának, hogy a vármegyék szombati 
határozatát teljesen elhibázott akciónak tártja.

osztályú képesítést, elnyer jók. Heves küzdelem 
folyt a játékosok között, de a közönség soraiban 
is, ahol mind a két klub fanatikusai szép szám
ban voltak képviselve. A mérkőzés első fele 
eredménytelenül folyt le. A meccs második fe
lében Kertész Vilmos, a sokszoros válogatott 
.játékos, az Ékszerészek amatőrtrénere. a híres 
Kertész II. akit a közönség csak „Vili'1 
néven szólít, csapata kapuja mögött helyezke
dett cl s onnan figyelte a játékot.

Nemsokára megjelent egy rendőr a pályán, 
aki elparancsolta Kertészt a kapu mögül. Ker
tész 11. nem akarta a pályát elhagyni, azzal 
érvelvén, hogy mint trénernek kötelessége csa
pata közelében lennie. Szó szót ért és a vitat
kozásba a. kerítésen kívül álló közönség is bele
avatkozott. többen átugráltak és egyszerre 
csak

Kertész- II. ütlegelni kezdte a rendőrt, 
akinek orrán-száján elindult a vér.

Pillanatok alatt nagy csődület támadt. Négy 
rendőr és egy rendőrt i szt viselő sietett, elő, akik 
közrefogták Kertész Vilmost, bekísérték a leg
közelebbi őrszobára, onnan pedig a főkapitány
ságra szállították.

A főkapitányságon a bekísért Kertész Vil
mossal megjelentek azok a r< ndorök és rendőr
tisztviselők is, akik a futballpályán történt 
incidensnek szemtanúi voltak.

Kertész ellen dr. Horváth Antal rendőr- 
kapitány, aki a mérkőzésen inspekciós volt, 

súlyos vallomást tett.
Elmondotta, hogy a mérkőzés előtt ő adott 
utasítást a szolgálatot teljesítő rendőröknek, 
hogy a pályára a játékosokon kívül senkit no 
engedjenek, nehogy a fölizgatott közönség a 
játékba beavatkozzék. Kertész Vilmos bent ült 
a pályán a gyöpön, amire Soós Antal rendőr
föl ügyelőhelyettos a kapott parancs értelmé
ben hozzáiépett és fölszólította, hogy távozzék 
a pályáról. A rendőrkapitány messziről látta, 
hogy Kertész a pálya másik részére ment és 
közben a rendőrt szidalmazta, Soós Antal erre 
utasításra elővette .jegyzőkönyvét és igazolásra 
szólította föl Kertészt, aki, a. jelentés szerint,

durván kiabálva mondta be személyi ada
tait, majd váratlanul inellbeütötfe a rendőr- 

fölügyelőhelyettest.
Erre dulakodás támadt és Kertész Soós Antalt 
többször megrugta és megütött^ A rendőrsé
gen kihallgatták dr. Nasic Gusztáv rendőr
orvost, aki előadta, hogy 

a fölügyelőhelyettes sérülései nyolc napon 
belül gyógyulok.

Sós Antal az incidens után azonnal a rendőr
kórházba sietett, bekötözték sérüléseit és azt 
az utasítást kapta, hogy másnap újból jöjjön 
el kezelés végett. Kertészt kihallgatása után 
Risztics Lázár rendőrtanácsos formálisau is

őrizetbe vette és lekisértette a fogdába.
Amint a rácsos ajtó becsapódott Kertész II. 
mögött, a rendőrségen nagy sürgés-forgás tá
madt. Egymásután jöttek a sportegyesületek 
megbízottai és egyéb sportbarátok, hogy ér
deklődjenek Kertész sorsa iránt, de

senki sem tudott mellette szóló tanúvallo
mást tenni.

Vasárnap este, megjelent, a főkapitányságon 
Kertész Vilmos felesége Zoltán Gyula dr. ügy
véd társaságában, aki előterjesztést adott be. 
Arra hivatkozik, hogy a rendőrt csak vélet
lenül ütötték meg. Kertész II. egyelőre a 
rendőrség fogdájában marad. Ma délelőtt 
dönt további sorsáról Szrubián Dezső rendőr
kapitány.

Fegyveres csendőrök 
a belgrádi szkupstinában

Belgrád, március 22.
(A Reggel iudósitójától.) A szkupstinában 

ma Bazala Albert, a horváti zajedníca tagjá
nak beszéde alatt

viharos jelenetek
játszódtak le. A radikálisok fölugráltak 
helyükről és az ellenzéki padsorok felé 
nyomultak.

Általános verekedés tör ki.
A képviselők székeket, padtetőket és a gyors- 
íróasztalon található több tárgyat kapnak föl 
és ütlegelik egymást, Pasics miniszterelnök el
hagyja a termet. A demokraták a verekedés 
közben lassan balra húzódnak és a terembe 
benyomuló fegyveres csendőröknek már nem 
volt sók dolguk.

Előállítottak a rendőrségre 
égy ügyvédet

(A Reggel tudósitójától,) Vasárnap előállítot
ták a főkapitányságra Kisfaludy Aurél ügyvé
det, aki ellen följelentés érkezett. Az ügyvédet 
már vasárnap délelőtt ki akarta hallgatni 
Bede József dr. rendőrtanácsos, de a detek
tívek nem találták. Délután sikerült előállítani 
és most, a fogdában várja be hétfő délelőtti 
kihallgatását.

Mussolini egészséges 
és folytatja a harcot

Róma, március 22. 1
(A Reggel tudósilójától.) Mussolini, aki a 

fascista mozgalom megalapításának hatodik 
évfordulója alkalmából

betegsége óta elsőd ízben jelent meg ismét 
a nyilvánosság előtt,

a Palazzo Chigi. erkélyéről beszédet mondott, 
amelyben a többi között a következőket jelen
tette ki:

— Feketéi nyesek! Néhány szót akarok hozzá
tok intézni, mert, tudom, hogy óhajtjátok ezt 
és hogy fölborítsam azt a kártyavárat, ame
lyet a szokásos rémhirterjesztők betegségem
mel kapcsolatban fölépítettek. Ami mozgal
mimba illeti, csak azt mondom nektek: Benne 
vagyunk a tavaszban és

a harcot folytatni fogjuk, tűrhetetlenül és 
mindenki ellen!

Vf/1, RáMczt-ut 52 
H, Fö-utca 52 
alatti üzleteiben
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Ma délelőtt búvárokkal kutatják át a Dunát 
a rejtélyes fiatalemberek csomagjai után

Milán Jánosné elmondja A Reugel-neh Különös éjszakai kalandjai

megmutatta azt a. 
v i z b e d o b á s á t észre- 

környékén vasárnap 
nyomozhattak. Szem
kihallgattak néhány 

emlékezett

(A Heggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 
keltett csak tulajdoniképen nagy izgalmat a 
főkapitányságon Milán Jánosnénak az a be
jelentése, hogy péntekre virradó hajnal két 
titokzatos fiatalember csomagokat . dobott be 
a Dunába a Ferenc József-hid budai oldalán.

Az eltűnt Kardos Béla miskolci vaskeres- 
kedő hozzátartozói ijedten vettek hírt

erről az eseményből és sietve érdeklődtek a 
főkapitányságon, hogy nincs-e véletlenül ez a 
rejtélyes csomagdobálás kapcsolatban Kardos 
Béla titokzatos eltűnésével. Miután a rendőr
ség vasárnaj) sem tudott semmi pozitívumot 
találni Kardos Bélára vonatkozólag, maga a 
detektivfőnök, Laky Lajos dr. rendőrfőtanácsos 
adott utasítást

a Ferenc József-hid titkának gyors le- 
nyomozására.

Angyal László detektivfőfölügyelő beidéztél te 
Milán Jánosnét a főkapitányságra és Milán
óéval együtt mentek ki a Ferenc József-hidra 
a, detektívek. Itt Milánná 
helyet, ahol a csomagok 
vette. A hídon és a, Ilid 
délelőtt csak nagy jában 
tanukat kerestek, majd 
rendőrt. Akadt, is egy rendőr, aki 
arra, hogy látta Budán reggel .3 óra tájban 
Milán Jánosnét. akinek nyomában egy fiatal
ember haladt, l'gy volt, hogy a Duna medrét 
m<?<7 vasárnap átkutatják, de technikai akadá
lyok miatt ez elmaradt. A Duna a. Ferenc 
József-hid budai pillérénél mesterségeseii el 
van mélyítve és igy kotrógépekkel eredményt 
elérni nem lehetett. A rendőrség föltevése sze
rint — amennyiben bűncselekményről van szó 
— a csomagok bizonyára kövekkel is meg vol
tak rakva és igy föltétlenül a bedobás helyén, 
kell még lenniük a, rejtélyes csomagoknak. A 
főkapitányság értesülése szerint a folyam
őrségnek ■van modern búvárfelszerelése. és ki
képzett búvárai, megfelelő gyakorlattal is bír
nak a gyorsan folyó Duna, fenekének átkutatá
sára. M rendőrség ennélfogva meg fogja ke
resni a folyamőrség parancsnokságát, hogy a 
kijelölt helyen búváraival kerestesse meg a 
csomagokat.

Ugyancsak vasárnap hallgatták ki a. hely
színi szende ufáii mégegyszer Milán Jánosnét, 
mielőtt a nehéz búvármunkái megkezdenék, 
hogy vájjon a hajnali jelenet valóban úgy 
játszódott-c le. ahogy azt az első napon be
jelentette. A Jfe/zr/eZ munkatársa vasárnap dél
után fölkereste Milán 
a z Edison-ká véházba n. 
mondotta A Reggel 
kalandjáról:

— Pénteken éjjel 2 
kávéházból. Szokás 
hídon menteni át, hogy a Verpeléti-utón levő 
lakásomra érjek. Már túlhaladtam a Ilid 
közepén, amikor körülbelül nyolc-tíz lépésnyire 
észrevettem, hogy

két férfi áll a hídon és csomagokat dobnak 
be egymásután a vízbe.

Egy szemetesláda állott otd, amellé húzódtam, 
úgy, hogy engem nem vettek észre. Mindez 
nagyon gyorsau történt, még láttam, hogy a 
két fiatalember közül az egyik gyorsan elsiet 
mellettem, anélkül, hogy észrevett volna s 
Pest felé tart. Én csöndesen továbbindultam. 
Előttem sietett a másik fiatalember. Ekkor egy 
pillanatra hátrafordultam, utánanéztem annak 
a férfinek, aki Pest felé sietett és ekkor vett 
észre az elöltem levő magas fiatalember. Gyor
san hozzámlépett, nagyon sötét volt, nem lát

Jánosnét munkahelyén, 
Milánná a következőket 
munka tá rsá nak h a jna 1 i

órakor indultam el a 
szerint a. Ferenc József-

tam mást, csak a szúrós, vad nézését. Így szólt 
rá m:

— Mit látott maga?
Megijedtem és gyorsan feleltem:
— En nem láttam semmit.
Csak ennyit válaszolt:
—- Na. akkor csak menjen!
Siettem tovább, körülnéztem.

rendőrt a közelben, elhaladtam a
nem láttam 
(lel lé rí-szálló

ZF Réggel külön nyomozása 
az eltűnt Kardos Béla után

Két ftöfgy és egp gi*óf autón Üldözte Kardos Bélát
(A'Reggcl tudósítójától.) Hat nupju már, 

hogy n budapesti ^4s/or?a-szál lóból eltávozott 
Kardos Béla, a miskolci Kardos és Bárdos vas- 
kerewkedő-cég egyik tulajdonosa s mindeddig 
nem tudták megállapítani, hogy mi történhetett 
a nyomtalanul eltűnt kereskedővel. A budapesti 
rendőrség eltűnési osztálya mindent. elkövet 
Kardos fölkutatására, de ma már nyilvánvaló, 
hogy

nem az, eltűnési osztály, hanem a bűnügyi 
osztály föladata Kardos sorsának kinyomo

zása,
íwert újabb adataink szerint kétségtelen, hogy 
a szerencsétlen kereskedő bűntény áldozaté lett.

Kardos Béla hétfőn délután fi óráig a. Weiss 
Manfréd-irodában tárgyalt. Eddig úgy tudták, 
hogy innen már vissza sem tért az Astoriába.

Kardos azonban hétfőn délután l» óra után 
nyugodtan uzsonnázott az Astoriában.

Ezt a. legpontosabban állapíthattuk meg. Az 
Astória-szálló szoba pincére — akit a rendőrség 
eddig még egyáltalán ki sem hall gátolt — elő
adja, hogy Kardos Bélát, mint régi vendéget, 
évek óta ismeri és jól emlékszik, hogy hétfőn 
délalán fi óra alán uzsonnakávét vitt, a szobá
jába. A .szobapincér elmondja, hogy mialatt 
Kardos szobájában fölszolgált. Kardos íigycl- 
in ez tét te őt, hogy siessen, mert el, kell valahová 
mennie. Kardos

a szobapincér előtt gallért és uyakkendöt 
váltott

s amikor a szoba pincér kissé később bement 
az edényekért. Kardos már nem volt a szobá
ban. Itt kell megemlítenünk még egy ismeretlen 
adatot Kardos a hétfői napon tárgyalt egy 
Nádor-utcai tözsdeirodáoan. Az ügyet lebonyo
lította s kérték, hogy a válaszért fi órakor jöj
jön el. Kardos azt felelte, hogy fi órakor nem 
jöhet, do x

fi óra után eljön.
A Nádor-utcai, irodába azonban már nem ment 
el. Mindez bizonyítja, hogy ön gyilkosságról 
szó sem lehet. Ellenben

Miskolcon is uj nyomokat (aluliunk, ame
lyek arra vallanak, hogy bűntény történ

hetett.
Már szó volt arról, hogy az eltűnés előtt, va

sárnap két ur érkezett autón Kardos miskolci 
villája elé, ezek be akartak menni a villába. 
Azt azonban eddig nem vették figyelembe, 
hogy az autón a kél ur

két hölgy társaságában
érkezeit a villához. Az egyik ur azt mondotta, 
hogy ögrófs'd villát akarja megvenni. Később a 
két ur a két, hölgy nélkül jött vissza s újból be 
akarlak hatolni. Föltűnő s ezt eddig szintén 
nem vették figyelembe, hogy ugyanakkor, va
sárnap délutái) a miskolci Kereskedők és Gaz- 

mellett s észrevettem, hogy a fiatalember a 
nyomomban van. Később láttam egy rendőrt, 
de nőm mertem szólni neki s ekkor a fiatal
ember is eltűnt mögöttem. Hogy a csomagok 
milyenek voltak, mik voltak, kosarak vagy 
bőröndök, azt a sötétben nem láttam. Odahaza 
elmeséltem az uramnak a dolgot. Én nem is 
akartain följelentést tenni, de a lérjem mégis 
elment a rendőrségre. Vasárnap 11 órakor kint 
voltam a detektivekkel és megmutattam a 
helyet a hídon.

Ennyit tud csak mondani Milánóé. A rendőr
ségen az utóbbi időben történt eltűnések és 
napvilágra került bűncselekmények miatt nagy 
érdeklődéssel várják a hétfői hu várkutatás 
eredményét, hogy a. titokzatos éjszakai csoma
gok rejtélyét megoldhassák.

dák Köréből Kardos cégtársát. Bárdos Emilt 
kihivatta egy hölgy. Ez

a hölgy Baloghnénak mondotta magát és 
érdeklődött, hogy Kardos lúd van?

Bárdos megmondta az ismeretlen nőnek, 
hogy Kardos Budapesten van és az Astoriában, 
lakik.

Ez vásárnál) délután történt, Kardos hétfőn 
este eltűnt.

Eddig még senki sem állapította meg, hogy 
ki volt az állítólagos gróf, ki volt az állítólagos 
Baloghné, ott maradtak-e hétfőn Miskolcon, 
vagy hova mentek? S még nem hallgatták ki az 
Astoria, előtti soff őröket sem; nem állapították 
meg. hogy ezek a titokzatos nők és férfiak, 
akik kinyomoznák, hogy hol van Kardos s akik, 
úgy látszik, nyomon, követték áldozatukat, nőm 
jártak-e hétfőn az Astoriában. Pedig ezek az uj 
nyomok határozottan arra engednek követkéz 
tetni. hogy Kardos Béla bűnténynek esett 
áldozatul s ezt a bűntényt a jelek szerint nem 
is egy ember, hanem egész bűnszövetkezett, kö
vette cl.

T

Katsinka Kornél
Utódai

gy ennek ruha- különlegességek üzlete
IV, Párisi-utca 1 (Váci-utca sarok)
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Az Omke ünnepi közgyűlése 
emlékezetes beszédek és fényes külsősé* 
gek között zajlott le vasárnap a Vigadóban

Sándor Pál: kereskedelem tragédiájában az egész ország
tragédiájára kell gondolnom!“

(A Heggel tudósitújálól.) .Jubiláris ünnepsé
geinek folytatásaképen vasárnap 'délelőtt tar
tottba az Omke ünnepi diszközgyülését a Fő
városi Vigadó nagytermében. A közgyűlésen 
a főváros kereskedőin kívül a vidék minden 
részéből érkezett vendégek is igen nagy szám
mal vettek részt. A kereskedelmi minisztert a 
díszközgyűlésen báró Wimmersperg államtit
kár, az igazságügyminisztert Fodor Ármin 
kúriai bíró, a fővárost pedig Purébl Győző 
tanácsnok képviselte. Az ipari és kereskedelmi 
szervezetek kiküldöttein kívül megjelentek 
mé« Bárczy István, Berzeviczy Albert, Hein- 
rich Ferenc, Végé Kálmán, a Tőzsde elnöke, 
Tabakovics Dusán. Ugrón Gábor, DréVir Imre. 
MarschaU Ferenc. Orffy Imre, Moser Ernő 
képviselők és még sokan a társadalmi és gaz
dasági élet kiválóságai közül. A díszközgyű
lést

Sándor Pál
elnök nyitotta meg.

Több mint 20 éve. hogy ebben a teremben, loo-l püu 
kösd vasárnapján az ország kereskedőinek bizalma az 
akkor meg&Paknlt Omke élére állított. Ha fölidézem azt 
a programot, amit magam elé szabtam és összehasonlítom 
n szomorú és sivár valóság jelen képével, elszorul a szi
vem és a magyar fájdalom keserűsége tépi a telkemet.

A kereskedelem tragédiájában az egész ország tragé
diájára kell gondolnom.

A magyar kereskedelemnek nincsen, nem is lehel juhi 
[cumi hangulata, de. eljöttünk azért, hogy a múllak küz
delmeinek emlékéből erőt merítsünk a jelen rettenetes 
rö'rág in'd. leküzdésére és egy jobb jövő kiharcolására.

A háború utáni Ifi esztendő a szenvedések megszám
lálhatatlan stációinak hosszú kálváriája volt, 

ez alatt a Iá óv alatt, állandóan n lenni vagy nem lenni 
hamleti problémája borongott a magyar kereskedelem 
fölött. Amikor a háború blokádgazdálkodásának kény- 
szem alatt megteremtették a gazdasági központokat, 
amikor egész kereskedőógakat deklassziflkáltak, önálló 
exiszten dákból. központi hivatalnokokká, amikor csak 
nem az egész vonalon megindult n kereskedelem büro
kratizálása, amikor már alig volt árucikk, a bőrtől a pót- 
káváig, amelyik forgalma ne lelt, volna a rendeletek lé
giójával megkötő: re. amikor végigpróbáltúk rajtunk az 
állami beavatkozás inkvizíciói kanírd jónak minden kinzó- 
eszközet. Amikor a forradalmi csőcselék kifosztotta üz
leteinkéi, amikor n kommunista őrület leltározott és ra 
bolt, volt idő, amikor azt hittük, hogy c megpróbáltatá
sokat nem tudja elviselni a magyar kereskedelem. De a 
magyar kereskedelem életereje nőm tört meg akkor sem, 
amikor rgy éreztük: a trianoni Golgotán minden elvégét- 
telelt.

Megtántorodtnnk nem egyszer a társadalmi gyűlöl
ködés bunkócsapásai alat'

Heroikus küzdelmet kol-lett vívni a áurius első eveiben a 
monopolisztikus és privilégiumai irányzat czerfcjil hidrája 
ellen, amclynek — ha egy-kél fejét lecsaptuk, újabb ezer 
nőtt a helyébe. Viselni kellett, uz állami árdrágítás miu- 
den terhét én ugyanakkor annak minden ódiumát. A.Z 
Arvizsgúló Bizottság razziózó dctektivjoinck „erkölesren- 
dészeti fölügyelctd' alatt nem volt szabad raktárunkat 
utánpótolnunk, az utánpótlási úr késedelmes elismerése 
elütötte a kereskedőt tartalékai gyűjtésétől és ez a kunk- 
látori politika most bosszulja meg magát. Évekig sínylőd
tünk a behozatali korlátozások szöges drótjaival körülvett 
internálótáborban. Ér amire e'zt föloszlatták, itt meredez- 
nek előttünk

a túlzottan protekcionista vámtarifa
sokszor úthúghalalan kínai falai. E politika tévedései 
nek sorozata a kereskedelem ollenállóképesaégét mester
ségesen legyöngitette és kiélezte a gazdasági krízist. A 
pénzügyi 'kormány mindenáron való adószcdésscl elvisel 
betétien terheket rak a kereskedelem vállalva. aminek u 
legkótségheojtőbb példája volt az 1924. évi általános kere
seti, jövedelem és vngyonadőkivetések is. Olyan adó 
rendszer, amely

az adózóképesség legyöngitéacvel az adóalanyok ki- 
pusztításával jár együtt,

alapjában elhibázott és veszedelmes. Hát lehel olyan jö
vedelmi adót viselni, amely évenként megújuló vagyonadó 
a maga valóságában! Lehet ő adómorált teremteni a Jó 
erkölcsbe, ütköző adósptclik rendszerével?

Lehet-o rorgalinl adót beszedni egy olyan rendszerrel, 
amely a forgalmat niegnknsztja, lehetetlenné teszi?

Lehet e. íöntnrtanl mindenütt azt i> túlzásba vitt flskaliz- 
must, amely mesterséges árdrágifásra vezet. Külön adóz

tat a posta, a vasút, a vámhivatal, a város és mindezek 
nek az adóknak a lerovását valóságos robotodéval terhelik 
a bürokratikus intézkedések. A magyar kereskedelem kü
lönben szolid alapozású épületén egyre veszedelmesebb 
repedések mutatkoznak, hol itt, hol ott, hall ki. egy-egy 
tégla, hol. itt. hol olt inog meg egy megdönthetetlennek 
látszó pillér. A kormánynak ki kell lépnie passzív rezisz
tenciájából, ha nem akarja, hogy az összeomló épület a 
nemzet napszámosainak ezreit, adófizető polgárok ezrcil 
temesse maga alá. Nem várunk csodákat a kormánytól, 
mert hiszen jól tudjuk, hogy földrengés ellen csodaszerek
kel, pirulákkal védekezni nem lehet. Értsék meg:

a nemzeti vagyon egy-egy darabkája töredezik le 
minden bezárult holttal.

Értsek meg: a kereskedelem hitele a: ország hitelét is 
jelenti. Értsék inog:

ma még csak a kereskedelem válságáról kell beszél
nünk, de holnap már ez a válság jelentheti az ipar 

krízisét és holnapután az államkassza csődjét.
l — ame-
hallgatóság

— Balkányi 
azoknak a névsorát, 

alkalmával táv-

Sándor Pál hatalmas beszéde után 
lyet több ízben szakított meg a 1 
tomboló helyesléssel és tapssal 
Kálmán dr. olvasta föl 
akik az Óinkét a jubileum 
iratilag vagy levél utján üdvözölték. Ezek kö
zött, ott találjuk Cscrnoch János hercegprí
más, Scitovszky Tibor külügyminiszter, Mayer 
János röhlmivelésügyi miniszter nevét. Gaál 
Gaszton távirat utján fejezte ki együttérzését. 
Üdvözölte még az Óinkét Georg Goikéin volt 
németbirodalmi miniszter, dr. Hioser, a Reichs- 
taq alelnökc, Sir Georg Paish, a londoni Cob- 
deu-Club elnöke. Jcan de Bonncfon, az ismert 
francia publicista, valamint számos külföldi 
és vidéki

mblieisfa. viilnmrnt számos 
ipari és keresdelmi testület.

Dr. Glücksthal Samu,
az Omke főügyésze a. következő szónok. Visz- 
szapilla.nlást vet az Omke küzdelmeire, a vál
takozó kormányok kereskedelemellenes irány
zatára, amely elsősorban a szövetkezeteknek a. 
kereskedelem rovására való támogatásából ál
lott. Majd igy folytatta, beszédét:

- A kormány szerint a tagadhatatlanul meglevő krí
zisről. nem szabad beszélni, mert ezáltal a krízist csak 
növeljük. Holott a helyes politika abban all. ha a krízis 
okait keressük és azokat megszüntetni igyekszünk. A krí
zis okai elsősorban: a fogyasztási válság és a. kereskedők 
túlságosan megszaporodott létszáma. A háború után ezer 
és ezer ember vesztette exlsztcnciáját, ezek nagyrészt 
kereskedelmi pályára tódullak:

a kereskedők száma a háború óta 165%-kal szaporodott.
Ezzel szemben a fogyasztás igen nagy mértékben csök
kent, aminek részint az általános elszegényedés az oka, 
részint az a körülmény, hogy

nálunk az áru drágább, mint bárhol a külföldön.
Az arauymérlcgtöl a kereskedők közül sokan félnek, mert 
ezekből ki fog tűnni, hogy pénzünk- romlása idején, 
amikor látszólag meg gazdagodott a kereskedő, tulajdon- 
képen akkor veszteié cl vagyonát. A gazdasági életben 
az utóbbi évek folyamán csak tiltó és büntetőrcndelkczé- 

. seket léptettek életbe, de semmi sem történt a kereske
delem. szabadsága érdekébeu. A mai adórendszernek min
den egyébtől eltekintve, nagy hibája az adózás sokféle
sége és áttekinthetetlensége. Nem elég, ha az államház
tartást szanálják, szanálni kell a polgárok magánház
tartását is.

Ezután Vertes Emil, a Fővárosi Kereskedők 
Egyesülete nevében emelkedett szólásra. A 
mai krízist elhibázolt kormányzati intézke
désekre vezeti vissza.

— Nagy része van - úgymond —■ a mai válságos 
helyzet előidézésében

n Nemzeti Bank hitelpolitikájának Is,
amelynek megváltoztatására a kormánynak lehet és kell 
eszközöket találnia. Türelmet kérünk az adófizetésnél, 
védelmet u szövetkezetek tultengéso ellen éa vámhitcl 
nyújtását, de a békebeli föltételek mellett, amikor tudva- 
levőleg a vámhitcl olcsóbb volt, mint a Jegybanknál 
igénybevett hitel.

Halasi-Fischcr Ödön. a Cobdon-Szövetség el
nökének fölszólulása következett ezután:

— Béna lesz á magyar ipar és béna lesz a ma
gyar mezőgazdaság, ha ezentúl ix megbénítják a. magyar 
kereskedelmet.

Az állnin most, uz evek során át, ellenségek gyanánt. 

kezelte a kereskedőket; úgy bánt velük, mint letlport 
ellenségekkel!

Sokun pess^imisztikusau fogják föl a kereskedelem jövő 
jót. Ez a. fölfogás téves. A természetes fejlődés éppen azt 
mutatja, hogy minél jobban kifejlődik a közgazdaság 
organizációja, annál több kereskedői funkcióra van szük
ség. A kereskedelem megkötöttsége, u kereskedelem 
béklyókba szorítása mindig gazdasági válságot idéz föl. 
míg a kercslcdelem szabadsága meghozhatja a gazda
sági föllendülést.

Az állam saját maga ellen vét. akkor, ha bilincsekbe 
veri a kereskedelmet

és saját gazdasági nehézségeit oldja meg akkor, ha 
szabadon engedi mozogni, cselekedni, dolgozni u keres- 
ködőket A teljes szabadság megelőzhette volna, a most 
rcánkszakudt. súlyos válságot, meri a kereskedelem gon
doskodott volna a szanálás idejére szükséges tartalékok
ról, ha az állami beavatkozások sora nem akadályozza 
meg mesterségesen a tartalékok összegyűjtését.

Akik kereskedelemellenes és Budapcst-clleues politikát 
csináltak az elmúlt, években, nagyon súlyos vétket 

követtek el az integritási gondolat ellen.
A magyar Integritás gondolata uem győzhet másként, 
mint szoros szövetségben a magyar kereskedelemmel és 
szoros szövetségben a magyar fővárossal. Pártfogást nem 
kérünk a kormánytól, de fölajánljuk a kormánynak szö
vetségünket. Nem kérünk u kormánytól semmi mást, 
csak azt, ne akadályozzon meg bennünket többé munkánk, 
végzésében, amint tette, idáig.

Azt hiszem, az Ilyen szövetségi szerződést nem szabad 
visszautasítani és késedelem nélkül kell elfogadni rt 

magyar kormánynak.
A kereskedelmi. minisztérium, a főváros t'.s a 

különböző ipari és kereskedelmi szervezetek ki
küldötteinek üdvözlő szavai után a közgyűlés 
véget éri.

Vasárnap délután
u Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében 
kongresszusra gyűllek össze a fővárosi keres
kedők és iparosok. A népes gyűlésen nyolcvan
nál főbb város és község kiküldöttei jelentek 
meg. Koncsek Géza, a debreceni érdekképvise
letek szövetségének elnöke üdvözölte a meg
jelenteket és kérte, hogy a szövetkezetek túl
kapásai ellen tiltakozó kongresszus elnökévé 
Sándor Pált válasszák meg. Ennek megtörténte 
után Sándor Pál megnyitóbeszédében hang
súlyozta, hogy

nem lehet tovább tűrni azt, hogy az állam 
a kereskedők és iparosok által fizetett adók
ból szubvencionálja a szövetkezeteket és 
konkurreneiát csináljon ilyen módon azok

nak, akik ezt az adót fizetik.
Ezután dr. Szabó Mihály, a debreceni hentes-* 

ipartestületi elnöke határozati, javaslatot nyúj
tott be, amelyet ma liztagu küldöttség fog 
átadni a kereskedelemügyi miniszternek. Állan
dóan fölszinen tartják a kérdést és tiltakozó
gyűlések egész sorozatát rendezik mindaddig, 
amiig a kívánságokat nem teljesítik. A föl
szólalók egész sora szólt ezután a szőnyegre 
került kérdéshez, köztük Balkányi Kálmán, az 
Omke igazgatója, aki a sok haj közöli biztató
nak látja, hogy ez az ügy a kereskedőket és 
iparosokat, akiknek útja az utóbbi időben néha 
különvált, most egy táborban egyesítette.

A gyűlés résztvevői este 8 órakor a Gellérl- 
szálloban barátságos vacsorára jöttek össze.

HORVÁTH ÉS HALÁSZ
ív, vAci-utca m

Különleges tavaszi női* és férfiszöveteink megérkeztek

I*
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Egy újságíró naplójából
— Irta Lázár Miklós —

Az újságírás nem mesterség. — hivatás; nem 
életpálya, — életcél. Akit nem 10° láz hajtett 
közibénk. menjen suszternek és maradjon a 
kaptafánál.

Az igazi purifikátor nem a gyűlölet lúgjá
ban, sem a pártpolitika kékitővizében, de a 
könnyeiben áztatja és mossa a társadalom 
szennyesét.

Egyetlen gondod, célod, becs vágyad. passziód, 
mámorod az az i betű, amely az igazságot a 
gazságtól elválasztja? Csapj föl. öcsém, kato
nának: örült vagy újságíró vagy!

Dosztojevszkiben olvastam: „Az orosz írónak 
és újságírónak kettős hazája, van: Oroszország 
és Európa." Mi Európáért élünk és Magyar
országért halunk meg.

— Miért rohansz? Hová szaladsz?
— A pályám reménytelensége elől futok!
— Szerencsétlen! Magyar újságíró vagy!

...Az igazi hírlapíró a jó isten fáklyája, 
lángol nappal és éjjel, szikrázik és izzik, amíg 
a jó isten körmére ég, aki a csonkká égett fák
lyát az ut porába, dobja...

Huszonhatéves koromban írtam: „Újságíró
nak lenni majdnem annyi, mint reménytelenül 
szeretni. Céltalan, bánatos szenvedély ez. de. 
nincsen nála jobb narkótikum. Az ember úgy 
vénül meg benne, hogy észre, sem veszi." 
Bizony isten, igazam, volt.

Ahányszor bitangul nekem támadt vala 
melyik kartárs, nem a. fölháborodás vagy düh 
volt, az első érzésem, amikor* a cikkét végig
olvastam. Soha. Az első érzésem: tehetséges 
vagy tehetségtelen?...

Miért fontosabb más halála, mint a saját 
létezésem? Mert újságíró vagyok.
lem újságíró? Az egyik, festőművész. a másik 
mázoló.

Az egyik festőművész, a másik mázoló.

— Miért támadod X urat? Szolgálatkész, 
aranyos ember, példás családapa, hűséges ba
rát. Ha megismerkednél vele, biztosan nem ír
nád róla, hogy erkölcstelen panamista...

— Éppen ezért nem akarom ismerni!

A legveszedelmesebb ellenfelemet is megbe
csülöm, ha tehetséges ember.

A leghűségesebb elvbarátomat is lenézem, ha 
tehetségtelen.

Színész és újságíró: más vér, más lólek. Ar
tista és újságíró? Mostohatestvérek. Produk
ciójuk: a közönségnek bravúros erőlködés, já
ték, mulatság; annak, aki a. színpadon, vagy az 
újságban dolgozik: egy kissé művészei, aztán 
az élete.

Tehetséges írást akkor is zavartalanul élve
zek. ha az én bőrömre mulatságos, meggyőző, 
csillogó, lendületes.

A vénülő újságíró szerelme?
— Rendes ember módjára halni meg, politú

ros ágyban, orvosi konzílium után, a, félig nyi
tott ablakon betűz a déli, nap, orvosságot üve
gek. fenyőillat, a hü hitves a kihűlő kézre ha
jol. a. gyermekek szivükkel fogják föl az elbo
rult szem végső rezdülését...

A toll csak akkor fog jól. ha. Ökölbe szorított, 
kéz vezeti a papíron. Amint, kinyílik a mar
kod. kiejted és elveszted, tolladat!

Aki csak azért indít, lapot, hogy pénzt csinál
jon vele, miben különbözik bizonyos házak tu
lajdonosától? Az ilyen ujságházakban szerkesz
tőknek és munkatársaknak hívják az alkolma- 
zottakat. az olyan házakban...

Az újságírás első parancsolata: „Mindig a 
gyöngébb pártján!1

— Wolff Károlyuak már Rákosi Jenő sem 
tetszik és ezért ki akar menni a falura. Az 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga vasárnap 
délután a régi képviselőházban országos köz
gyűlést tartott, amelyen Bernát István elnö
költ. Az elnök baloldalán ott láttuk az emelvé
nyen Nádossy Imre országos főkapitányt, 
jobbján pedig Wolff Károlyt. A megjelentek 
között még a következő hivatalos személyeket 
ismertük meg: Sipőcz polgármester. Kelety, a 
Máv. elnöke, Tomcsányi Vilmos Pál volt igaz- 
ságüg.vminiszter, Ágoston Géza árvaszékj el
nök, Hováth Géza múzeumi igazgató. Bársony 
János egyetemi tanár. Biber Gyula közigazga
tási bíró.

A Liga évi .jelentése elpanaszolja, hogy AiueíneZr száma 
megfogyatkozott. A föltörekvő zsidó prepotcncia vissza
szorítása óriási föladatot rótt a Ligára, de ezt a föladatot 
elvégezzük akkor is mondja a jelentés —, ha a köz
hatalom. várának minden pontján ott állanak a destrukció 
lovagjai. Sajnos. 1922 óta majdnem kizárólag önerőnkre 
vagyunk utalva. Wolff Károly azzal kezdte beszédét, hogy 
a történelmet uj irányba, a politikát uj alapokra kell 
helyezni. .4 germán haderőt nem, fegyverrel győzték le, 
hanem lelki eszközökkel! (Taps.) Az egyéniség tultengése 
és a liberális gazdasági rend a méreg. Az én meggyőző
désem lángtengeréből kiállt önök felé az igazság: El kell 
jönni a lelki nemesség arisztokráciájának.

— Hány embertől hallom — folytatta Wolff 
—, hogy kurzus, kurzus. Az úgynevezett legte
kintélyesebb hírlapíró egyéniség is (közeszó- 
lás: Rákosi Jenő) lekicsinylőén mondta teg
nap, hogy: kurzus. Miért volt sikertelensége a 
kurzusnak? A nemzet át akart alakulni, de a 
liberális gazdasági rend, amely nem változott, 
útjában állt Ki a faluba. Helyezzük bele a nép 
millióit ebbe a korszellembe.

— Veszedelmes betörőt fogtak a Teleki-téren. A Teleki
téren cirkáló detektívek figyelmesek lettek egy jól öltö
zött fiatalemberre, aki különféle rnhanemüeket kínált el 
adásra. Igazolásra szólították föl és zsebéből, miközben 
az okmányait szedte elő, gyanús zörejt hallottak. Meg 
motozták és egész csomó álkulcsot találtak nála. Azonnal 
bekísérték a kirendeltség hivatalába, ahol a vallatás 
során kiderült, hogy Homálya Kálmánnak hívják és azo
nos azzal a betörővel, aki március 12-én egy Rákos-utcai 
bank hivatalnok lakásába betört és onnan több öltözet ru
hát es egyéb értéktárgyakat lopott. Hoinolya Hunyadi 
utca. 41. számú lakásán a házkutatás alkalmával rengeteg, 
lopásból eredő árgyat találtak. A veszedelmes betörőt 
letartóztatták-

— Müvészkávéház a Montparnasse-on. Paris
ból írja A Reggel együk levelezője: A zene a. 
Jffpones-t- játsza, mindig és mindenütt a Japo- 
nest, játszók, ezt az izzó keleti foxtrottot. Az em
berek vele éneklik és a kanállal csörömpölnek 
hozzá. A kávéház falai köröskörül tele képek
kel, festményekkel, állványon szobrok. Kép
viselve az összes irányok. Az egyik asztalnál 
oroszok ülnek, festők, szobrászok — szvetterben. 
Ha valaki bejön és érdeklődik a képek iránt-, 
csöndesen leszólitjá'k, hogy: nem kell okvetlen 
pénz a. képekért, természetbeni honoráriumot is 
elfogadnak, például: 10 doboz szardíniát, egy 
jobbkarban levő nadrágot... Egy másilk asztal
nál japánok ülnek, diákok. Nagyon elegánsak. 
sveifolt ruhái, hordanak és a legdrágább ame 
rikai cigarettát szívják- Dobálják a pénzt, sze
retik a, nőket, de csak párisi nőkkel látni őket. 
A legjobb láncosok, csodálatosan átérzik a 
jazz-band mozgásdinamikáját. a ma ritmusát. 
Az éjszakai mulatók pénzes szeladónjai. A sa 
rokban három arab, színes turbánnal, csönde
sen isszák a rossz francia, kávét. Távolabb 
két japán hölgy, az arcuk párisrasan festve, 
csöndesen beszélgetnék. A japán férfiak rájuk 
sem néznek, mintha haragban volnának. A ja
pán nőket. ?'<? jobban érdeklik az európai férfiak. 
A japán hölgyeken párisi kabát prémmel. 
Ismertem egy japán hölgyet, la garconne frizu
rát hordott, az estélyi ruháját. Worth szálLi 
tóttá, a parfőmje G vérién: Soir bleu... — és 
szandálban járt. Nem bírják megszokni az euró 
pai női cipői. Egy sarokban néger diákok ülnek. 
J Sorbonne legjobb tanulói a négerek. (Jgy 
néznek ki, mint valami expedíció uszónadrágos 
málhahordozói. (Rózsahegyi László)

Halálozás. Vasarnap délután 1 órakor temették a 
farkasréti temető halottasházábóí nagy részvét mellett 
Bernolák Edithet, Bernolá.k Nándor volt, miniszter 13 
eves leányát A temetésen politikai és társadalmi életünk 
számos 'kiválósága jelent meg a gyászoló közönség so
raiban. Vasárnap délelőtt temették a farkasréti
temető halottasházábol . dr V<’rén.>/í Kornélt, n 
..Neues Politischcs Volksblat' ' elhunyt igazgatóját. 
Haipál Benő lelkész mondott megható gyászbeszédet, majd 
dr. Rródy László a. Napilapok Szindikátusa nevében, dr. 
Ujj .lózsef a kiadóhivatalok és nyomdák nevében búcsúz 
tatta az elhunytat. A sírna) Hálás: Zsigmond n ..Neues 
Politischcs Volksblatt," igazgatósága e« szerkesztősége ne 
v*ben bncsuz‘atta.

Teljesen megszűnik a Roronaherceg-ut.ca.i GuttmMin 
Óéin Rt. Elsőrendű minőségű harisnyák, kczt.yük. kötni* 
áruk ennek folylóu ott. meglepő olcsón arusittatnak.
CTMPMMn——.............

VER-KO Cipők ]
Muzeum-körut 33 (Múzeummal szemben)

ÁRLESZÁLLÍTÁS I
SzMi-ke sevró. bagaria, lakk, antilop 

legújabb formákban raktáron !
Férfi- és gyermekcipők dús választékban!

— Dr. Huszár Csaba bűnügye a Kúrián. Em
lékezetes a bünpör, amelyet dr. Huszár Csaba 
ébredő kórházi alorvos ellen indítottak a ka- 
gosvári törvényszék előtt szándékos emberölés 

üntettének kísérlete címén. A főtárgya lás az
zal az Ítélettel végződött hogy dr. Huszár Csa
bát jogos önvédelem címén fölmentették a vád 
és következményeinek terhe alól, ellenben 
Friedmann Ernőt és Tabak Antalt, súlyos 
testisértésért többhónapi fogházbüntetésre 
Ítélték el. Ezt az ítéletet a, pécsi, királyi. ítélő
tábla is helybenhagyta. A bejelentett semmi 
ségi panaszok folytán az ügy a Kúria élé ke
rült, ahol dr. Szeöke István elnöklésével és dr. 
Istvá.nffy Lajos kúriai bíró előadása mellett 
ma, hétfőn foglalkoznak az üggyel. Friedmann 
és Tabak vádlottakat a Kúria előtt dr. Gál 
Jenő ügyvéd védi.

— A földrengés elpusztított egy kínul várost Londonból 
jelentik A Reggel-oeli: Song halból érkezett távirat sze
rint a földrengés teljesen elpusztította Talifu városát. 4 
városban tűzvész tombol.

— EmlékUnnepély Foleki Béla dr. halálának évforduló, 
jám. A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Ixíánygim- 
náziuma imaházában (VI, Mnnkaosy-utoa 5—7. szám, 
Andrássy-ut sarok) március 24-ón, este */a6 órakor, 
boldogult Foleki Béla dr.. a pesti izraelita hitközség el 
hunyt elnökhelyettese, oktatásügyi elöljárója és az ala 
pitvúnyi főgimnáziumok föliigyclőbizottaágának volt el 
nöke, halála napján emlékünnepélyt tart.

BUDAPEST

VII, Rákóczi-ut 24
VII, Erzsébet-körut 28 

V, Lipót-körut 24
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45
55
70
91

Futószőnyeg bordűrrel, 45 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 58 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 68 cm széles . 
.Futószőnyeg bordűrrel, 91 cm széles .

Vatödi linóleum
K
K
K

. _ . _____ K
Egyszínű, barna, m'--ként . 115 K-tól följebb
Mintázott, m2-ként ...... 108 K-tól följebb

PadBőkárpit
Linóleum mellett a legjobb padlóbur

kolat, különféle gyönyörű mintákban
•
s
Ü

67 cm szeles .
87 cm széles ......

100 cm széles ........ e ..... ^
K
K
K

60
80
85

Viaszosv®s£©8i
Barchent háttal, 
Barchent. háttal. 
Barchent háttal, 
Barchent háttal, 
Barchent háttal,

50 cm széles ..... 10 K
58 cm széles ..... 45 K
78 cm szeles ..... 65 K

100 cm széles ..... 80 K
115 cm széles ..... 90 K

Szőnyegek
a 25

35
K
K

75
110

690
Ifit*

Futószcínyeg kitűnő minőségben, 
különféle színekben 
65 cm széles.............
85 cm széles.............

Futósxörjyeg, príma
65 cm széles.................  35
85 rrn széles.................   15

Á&jpai&s színi ma-utánzat
60 X120 cm ......................... ..
70 X140 cm ........................................

EhcdOcíszfínyeg, szmirna-utánzaf 
,200X300 cm........................................
figyelő, velour, 56X116 cm...............
KúSkísszszönyeg, T-a min., 200X300 

cm, gyönyörű mintákkal, kiválóan 
alkalmas szálloda és hall részére . .

Falvéd^ks 80 X180 cm.......................
Garnitúrák, áSveíők és asztal 

terStök nagy vállaszfékban

K
K

K 
K
K 
K

K
K

MM)
290

Függ^nyek !
Eta min, művészi kivitelben, teljes ab

lak. 2 szárny, 1 drapéria................... 100 KI
Cellunit gallérok és kézelők elsőrendű 

minőségben
Női és férfi

nagy választékban, rendkívül olcsó árban!j
Drapp és zöld színben............................370 KI
Double-kabáf. a két szövetrész között í

gumizva ..............................................  550 Ki
Szövetszerü kabát.................................. 600 KJ
Árak ezer koronákban értendők!



1925 március 23. aRegcel
_  Nézd, kérlek, én elismerem, hogy Sándor 

Pál kö'zd.iárt az igazsághoz, amidőn az Omke 
gyűlésén a kereskedelem válságára hívta föl a 
figyelmet. Igaz lehet, hogy u kereskedelem 
tragédiája az ország tragédiáját jelenti és 
minden megbukott kereskcdöház egy elveszett 
részlete a nemzeti vagyonnak. De nincs igazság 
abban a panaszban, hogy a kormány nem teszi 
meg kötelességét a legmesszebb menően és 
semmit sem tesz a kereskedelem szanálásáért. 
Hidd el, kérlek, a kormány a maga érdekében 
is kénytelen mindent megtenni a kereskedelem 
megmentésére, hiszen tudvalevőleg agrárország 
vagyunk s ennélfogva szükség van tehetős 
kereskedőkre, akik a. kisgazdák adóját meg
fizetik, különben a szanálásnak befellegzett. 
Tagadhatatlan ugyan, hogy a kereskedők ki
irtása bizonyos előnyökkel is járna, nevezete
sen magával hozná a kultúra teljes leépítését, 
de maguk a. kisgazdák is inkább (űrnek egy 
pár várost és egy kis kuli urát még egy dara
big, ha ezen az áron biztosíthatják azt, hogy 
energiáikat meddő közteherviselés helyett a 
nemzet, erkölcseinek (öljnyitására fordíthatják. 
Be kel) ismernünk, kérlek, hogy a kisgazdák 
áldozatkészen engedélyezik a kereskedelem 
megmentésére irányuló kormányakciót és még 
Kuna P. Andrásnak sincs kifogása, az ellen, 
hogy a kereskedők életben maradjanak, bárha 
ezzel kitolódik az, az idő, amidőn az Opera
házat. nagyszabású magtárrá lehet, fejleszteni. 
Hs, kérlek, a kormány él is ezzel az eűgedelom- 
mel s megtelie a leghatékonyabb lépést, a keres
kedelem megmentésére. Te is hallottad bizo
nyára, hogy Walkot külügyminiszterré avan- 
z.siroztat.ják s ha a. kereskedelem ettől sem lesz 
jobban, akkor, kérlek, igazán csak a jó isten 
segíthet már rajta, mert emberi erővel többet, 
mint hogy Walkótól megszabadították, semmi
féle kormány nem tehet az érdekében.

Agyonforrázt;1’.; » fertöiicr.ltőinlézetiicsi egy üreg- 
asszonyt. ’l’av ily .-prills elején íi tiszti orvosi hivatal 
Hatnmei (lyöt gyre «:! eves napszámosául fertőtlenítés 
eeljából beutulíu a nrtőtlenitő intézetbe. A beteg öreg
asszonyt a fertőtlenítő intézet két. alkalmazottja, fövényi 
hnréné és Korúén Mihúlyné, vette kezelésbe. Levetkőztet
lek. beültették egy fürdőkádba és ráuyitottúk a víz- 
(■.-apókat. Egy óra hosszán ál magára hagyták az öreg
asszonyt a kabinban és amikor bementek hozzá, holtan 
találták. a fürdőkádban. A törvényszéki orvosok meg 
állapították, hogy a halál közvetlen oka az volt, hogy 
Hammer (lyörgynét letörni.:liil,-. Az ügyészség fövenyi 
linrénó és Kovács Mihálynó ellen gondatlanságból oko
zott emberölés vétsége címén adott, vádiratot és ezt a 
bűnügyet e heten tárgyalja n budapesti büntetőtörvény, 
széken dr. Kiayzcl! Miklós táblabiró tanácsa.

— Megnyitották az Osztrák Jegybank ujj 
épületét. Pécsből jelentik: Az Őszi ráik Nemzeti 
Bank uj épületének vasárnapi ünnepélyes meg
nyitásán Reisch dr., a bank elnöke, beszédet 
mondott; kijelentette, hogy rövid időn belül 
sikerül majd a súlyosan megpróbált osztrák 
gazdaságnak az eddigi kamatláb leszállításá
val és a szabad devizaforgalom bevezetésével, 
könnyít í.sokét szerezni, liainisch dr. szövetségi 
elnök kifejtette, hogy abban, hogy a bank 
most, saját otthonában fogja folytatni műkö
dését-. konszolidálásának jelét látja. Ramek dr. 
szövetségi kancellár rámutatott arra, hogy az 
osztrák valuta Európa Icgstabillzállabb pénz
rendszere, a Nemzeti Bank podig legerősebb 
Fellegvára a pénzértéknek és az egész gazda
sági életnek. A Nemzeti Bank eddigi működé
sével a külföld teljes bizalmát nyerte mog, 
amely az osztrák gazdasági élet egyik leg
font osa bb ny e rés ég t étele.

— Letartóztatott sikkasztó. A Schüssicr <!s Társa ccg 
följelentette pénzbeszedőjét, ddíer Józsefei, aki 14,000.001) 
koronát eh Akaszt i. A sikkssztót a detektívek elfogták 
és Irtai ló-Jntldk.

— A legolcsóbb és legjobb szórakozás. „Panoráma" 
rímen u.i képi . hetilap indult meg szóin balon, amely 
kedves, s;ép rx művészi hdromxzinnyoniásu címlapjával 
egyszerre meghódította az olna3óközönii'Qcl. A gazdagon 
illusztrált lap a legjobb magyar és külföldi írók novel
láit. aktuális cikkeit hozza, folytatásokban közli Hugó 
Hcttuucr, a nagyhírű osztrák író. „Ököl jog" elinti szen- 
ríciós regényéi. azonkívül egész sereg közérdeklődést 

keltő állandó rovata van. A ..Panoráma" biztos sikerét 
jelenti szembetűnőén szép és Ízléses kiállítása me'lctl 
példátlan olcsósága, amennyiben egyes számának ára csalt 
1900 korona és igy mindenki áltat könnyen hozzáférhető.

p m h e r nézte meg eddig a

Halié, Amerika!
cimü nagy reviit a

Fővárosi Operettszinházban

Szijj Bálint becsületszavára fogadja, 
hogy nem lép föl többé Képviselőnek

A titKos választójog csizmás harcosainaK Mikes Kelemenje 
megjósolja a parlamenti kisgazdacsoport szétztillését

(.4 Heggel tudósítójától.) Az uj választójog parlamenti 
vitáját bevezető < iöörsi csatározásnak szomorú meglepetése 

a kormánypárti kisgazdák fölsorskozása a reakció 
frontján.

A régi ..Nagyatádi féle'* kisgazdacsoportból egyetlenegy 
képviselő szavaz majd a titkosság mellett, míg' a töb
biek „a titkos szavazás nem fér össze a magyar nép 
jellemével", továbbá .,</ Iiolsevizmus kitörésének egyet
len orvossága a nyilt szavazás" és inás hasonló „meg
gondolások*' alapján — a nyilt szavazást, az egységes 
párt reakciós szárnyát fogják győzelemhez segíteni. E 
„győzelem ‘ politikai jelentősegéről, a titkos szavazás és 
a kisgazdacsoport sorsának cgybckötötlségéröl alkalmunk 
volt beszélni

Szijj Bálinttal,
aki mint a titkos szavazásnak utolsó megmaradt kisgazda
harcosa, Mikes Kelemenhez hasonlóan, egyedül hallgatja 

■ úgymond — tenger mormo'.ásdl, tenger habja fölött 
futó szél zúgását'..,

— Azt hallom — mondotta A Reggel munka
társának ífcijj Bálint —, hogy a titkos szavazás 
nem fér össze a magyar nép jellemével. Nevet
séges dolog.

A magyar nép jellemével nem a titkos sza
vazás ellenkezik, hanem a választási terror, 

jelentkezzék akár a kormány hatalom, akár a 
szakszervezetek részéről. De a terror kiküszö
bölése, m iisszóval:

tiszta választás titkos szavazás nélkül el 
sem képzelhető,

mert arra ugyebár mégsem gondol senki, hogy 
mindenkit, aki függő helyzetben él. kizárjunk 
a választójogból. Márpedig, ha jogot adunk, 
gondoskodnunk kell arról is, hogy ezt a jogot 
mindenki szabadon gyakorolhassa. A presszió 
érvényesülése százszor rosszabb az Andrássy- 
frle pluralitásnál is, mert ti pluralitás csak azt 
jelentette, hogy valakinek három szavazata 
is lehet, míg

a presszió háromszáznál több szavazatot 
biztosit annak, oki a. hatalmat gyakorolja.

A... nyílt szavazás óriási veszedelmet jelent 
erkölcsi, szempontból is. Szülőföldemen minden 
egyes választás hihetetlen skandalumokkal 
járt, a nyilt politikai állásfoglalásnak mindig 
az lett a következménye, hogy barát a baráttal, 
testvér a teK vérrel nemcsak lelkileg, hanem 
„testileg" is összelcülönbözött. Választás után 
clniaradhatpflano'k voltak a gya lázkodások, 
fejbeverések, sőt 1910-ben cmberhalálnak is j 
voltam (tanúja, Mocsa, községben kővel dobál
ták meg a csendőröket, akik belelőttek a tö
megbe és

az összecsapás szerencsétlen áldozatának 
holtteste. előtt lélekben úgy megrázkódtam, 
hogy fogadalmat tettein: örökké a titkos 

szavazás követelője leszek,
.mert beláttam, hogy azzal a választási rend
szerrel. amely törvényesíti a terrort, meleg
ágya a meghasonlásnak és az cmberhalált 
okozó szenvodelnneknek, minden körülmények 
között szakítani kell. 1920-ban a. Friedrich-félc 
rendelet .alapjain titkosan választott Nagy- 
igmántl. És a nyilt szavazás elrettentő követ
kezményeinek nyoma sem volt. A választók 
együtt mentek békésem a templomba, istentisz
telet után pedig minden izgalom nélkül szava
zott le ki-ki titkosan a .jelöltjére. A titkosságot 
tehát akkor is követelnünk kellone, hu nem is 
volna írenne a ki’sgazdaprogram'ban és

ha nem is volna csúnya dolog cserben
hagyni ezt a programot és szakítani Nagy

atádi emlékével.

Más kérdés, kinek adjuk meg a választójogot. 
A csőíjseléiknok, a büntetett előéletünknek 
semmiesetre sem. De a becsületes munkásságot 
nem szabad kizárni a választójogból; még köz
vetve sem. vagyis azáltal, hogy a jog szabad 
gyakorlását a szavazás nyíltságával lehetet 
lenné tesszük. Szinte látom már, hogy

nyilt szavazás mellett a kisgazdáknak 
irmagja is alig kerül vissza a parlamentbe, 

legföljebb Retten vagy hárman, akik a kor
mánynak gazsulirozea, szereznek erre érde
meket.

Ezek a kilátások egészen letargikussá tesz
nek és becsületszavamra mondom, többé 

nem lépek föl képviselőnek.
Egyfelől a korom is ellene szól unnák, hogy 
folytassam a. politikai kiizködést, másrészt az 
sem való, Imgy én állandóan Budapesten 
legyek, a feleségem pedig Nagyigmándon. 
Gyerek .meg nincs. Mimlonképen jobb lesz né
kem odahaza. Csak az fáj, ha a kisgazda
csoport szomorú jövőjére gondolok. Érzem, 
h o.gy

itt csak a titkos szavazás segíthet 
és éppen ezért küzdeni fogok érte, még ha 
magamra maradok is. Nem akarom azt, hogy 

amint a kommiin Imkúsa, után — minden 
párt, kisgazdapárt legyen, de ennek a hasznos 
társadalmi rétegnek nem szabad parlamenti 
képviselet nélkül maradnia. Nem szabad meg
engedni, hogy Nagyatádi halála egyet jelent
sen a kisgazdamozgalom bukásával. Márpedig, 
ha nyílt lesz a szavazás...

Szi.i.i Bálint fáradtan legyint a kezével. Láthatóan 
nehezére esik szavakba formáiéi titkos aggodalmait. 
Szinte megfeledkezik rólam a titkos szavazás kisgazda
harcosainak Mikes Kelemenje ős szótlanul reved maga 
elé. Hogyan is mondotta? Egyedül hallgatja tenger 
mormoló sál, tenger habja fölött futó szél zúgását...

Egy soffőr elgázolta az őrszemes rendőrt. 
Szombaton este az Illés-utca 28. számú ház előtt 
állott, őrszemen Kőszegi Ferenc rendőr. Észre 
vette, hogy egy autótnxi szabálytalanul hajt az 
utca jobboldalán. Fölemelte kezét, megállást 
intett, amire az automobil éleset kanyarodott 
és egyenesen nekiment a rendőrnek, akit el
gázolt, úgy hogy a rendőr combtörést szenve
dett. Az autó a gázolás utáju nekiszaladt. Gyuri 
József cukrász üzlet redőnyének s azt bezúzta. 
A soffört, Kulcsár Andrást, aki a Bp. 16—074 
számú autótaxit vezette, előállították a rendőr
ségre. ahol Szrubián Dezső dr. rendőr tanácsos 
letartóztatta.

— Zászlót szentellek a női fodrászok. .Vasárnap délelőtt 
fényes külsőségek közölt szentelték föl a régi képviselő
házban a Uudapesti Női fodrászok Ipartestületének zász
lóját. Az ünnepélyt megelőzően dr. Csiszárik János 
püspök misét celebrál!, majd hazafiasságra és munkára 
buzdító beszéd kíséretében megáldotta a zászlót. Az ün
nepély után díszközgyűlés volt, amelyen fági, az ipar
testület elnöke és még többen szólaltak föl. Vasárnap 
délután a Royal szálló termeiben nagy divatbemutatót 
rendeztek.
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„Sose voltam Pödör szeretőbe...“
Balázs Gizi elmondja, hogyan viselkedett PodGr Gyula egy 
nappal a gyilkosság elGtt és egy nappal a gyilkosság után

(A Reggel tudósítójától.) Balázs Gizi, szőke , 
pesti nevelőnő... Itt ül velem szemben és föl- 
huggyanó sírással hajtogatja: „Tönkretették az 
életemet!-' Balázs Gizit, azzal gyanúsították, 
hogy Pödör Gyula, szeretője és cinkosa volt. 
Vágyót, sóhajt, azután lassan beszélni kezd:

—- Tavaly ősszel Ismerkedtem meg a Gyulá
val. A Rákóczi u< 59. számú házban voltam 
akkor nevelőnő. Ugyanannál a családnál szol 
gáJt abban az időben Górnia. Mariska is, a Bolla 
barátnője. Általuk ismerkedtem meg Gyulával. 
aki Bollával együtt gyakrabban feljött, és 
Marcsik Gyula néven mutatkozott be nekem. 
Szerény, szolid' fiatalembernek látszott. Azl 
mondta, elektrotechnikus az Elektromos mü
veknél. Soha, nem gondoltam róla, hogy más 
foglalkozása is van.

Mindig nagyon szegényesen öltözött, egy 
ruhában láttam állandóan,

még arra is én varrtam föl a gombokat. Mosta 
n'ában tudtam csak meg, hogy mások előtt, ele 
gánsan is szokott mutatkozni. Udvarolni kez
dett nekem. De mindig nagyon tisztességesen 
és komolyan viselkedett. Panaszkodott, hogy 
árva fin és azt akarta, hogy a felesége legyek. 
Sose voltam a szeretője...

Nagyon szépen tudott beszélni.
Mindig a találmányairól beszélt Azt mondta, 
ezekért sok pénzt fog kapni, aztán megeskü
szünk és kimegyünk Németországba. Folyton 
külföldre akart menni.

Sokat beszélt külföldi rokonairól, egy báró
nőről. aki Parisban lakik és több Német

országban élő előkelő rokonairól.
Irt is egy levelet a szüleimnek, akik Nyitra- 
megyében, Németprónán laknak. Megírta nekik 
a szándékait. Otthon nem nézték jó szemmel a 
dolgot. Bizalmatlanok voltak vele szemben, 
mert, a levélben nem irta alá a nevét. Az anyám 
figyelmeztetett, hogy legyek óvatos, mert nem 
tudhatom, kicsoda-micsoda. Ez decemberben 
történt. 21-én feljött hozzám Pödör, vasárnap 
volt, és hívott sétálni.

Neűri vett észre rajta, semmi különöset, nem beszélt 
semmiféle tervétől? vetem most közbe, mert nem érdek
telen. miről beszélhetett Pötör december ?t-én. a gyilkos
ság előtti napon... '■

Nem —. mondja a leány —, jókedvű volt, 
és moziba hivott. Nem akartam moziba menni 
s így csak sétáltunk. Átmentünk Pestre, a Jó
zsefvárosba, ahol egy rokonomat, akartam

megkeresni. Onnan haza'kisért. December 22-én 
nem láttam. De az azt követő napon,

33-án följött, negyedórára csak, meri sietett.
Azt mondta, sok mindent kellett elintéznie és 
még dolgai vannak, mert üzleti ügyben Mis
kolcra akar utazni. Aztán két napig nem mu
tatkozott. Karácsony második napján újra- föl 
jött-.

Boldog ünnepeket jött kívánni? kérdezem.
Dehogy — legyint, a kezével Gizi nem 

törődött ő ilyesmikkel.
Nagyon vallástalan voU.

A papokat is szidta állandóan. Azt mondta, 
nem tudta elintézni a dolgaié Miskolcon és 
még sok elintéznivalója van. Nagyon

furcsán és zavarosan beszél?
Tudtam, hogy ideges, gondoltam, ez az oka. 
Említette, hogy sok baja volt Miskolcon, mert 
Masaryk cseh elnök, állandóan üldözi. „Meg 
akarnak mérgezni — mondta —, „azt. akarják, 
hogy megőrüljek.'* Aztán elment. December 
28-án átmentem Pestre. A Ferenc József-hidon 
egészen véletlenül összetalálkoztam vele. Izga
tottan hadonászott és állandóan azt hangoz
tatta: „Lelövöm a vén gazembert.** Akkor már

félni kezdtem tőle,
mert eszembe jutott, amit egyszer említett, 
hogy az apja is örült volt. Egyszer esak valami 
ürüggyel hátramaradt. Hátra pillantottam, de 
nem láttam sehol. Alig pár pillanatra rá

lövéseket hallottam fölülről, akkor már 
fönn volt a hid vasláneán.

Megijedtem és hazafutottam. Másnap olvastam 
az újságokban, hogy tébolydába vitték. A gaz
dám érdeklődött ás megtudta, hogy az angyal
földi tébolydában van. Amikor meglátogattam, 
még mindig nagyon össze-vissza beszélt. Bolla 
is ott volt. Három-négy szer látogattam, meg. 
Bollát mindig ott találtam, állandóan sugdo- 
lództak és észrevettem., hogy

Bollával egész csöndesen beszélget
■. 1 / ~ - -.’-l • .

Utoljára január 19-én láttam. Akkor is az 
„öreget“ emlegette. „Látom a nagy fejét, meg 
a zöld szemét- — folyton csak ezt, hajtogatta, 
Nem tudtam vele értelmesen beszélni. Azóta 
nem láttam. Csak akikor hallottam róla, amikor 
a detektívek jöttek értem — mondja lehajtott 
fejjel és újra előveszi a sirás. (H. F.)
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í 24-én, KeMen este

— Konfliktus a jóvátételi bizottság és a 
román állam között. Bukarestből táviratozzak; 
Érdekes konfliktus keletkezett, az Arad— 
Csanádi Vasutak romániai vonalrésze miatt a 
jóvátételt bizottság és a román kormány kö
zött. A román kormány ugyanis 1923-ban 
állami kezelésbe vette az Acsev romániai vo
nalait, holott, a részvények többsége a jóvá
tételt bizottság kezében van. miután a német 
kormány a versaillesi szerződés értelmében a 
jóvátételi bizottságnak adta át azokat. Az 
<5400 darab részvényre, árverést tűzött ki a. 
jóvátételi bizottság, de a román állam az ár
verés előtt az eladás ellen állást foglalt és be
jelentve az Acsev-részvényekre való igényét. 
Hogy ez a tiltakozás minő eredménnyel járt.

1 bizonyítja az a körülmény, hogy a részvények 
valóban árverés alá kerültek ez év február 
20-án, majd az eredménytelen árverés alapján 
újabb árverés alá március 13-án. Románia ki 
küldöttei Parisból visszatérve, jelentőst tettek 
a kormánynak közbenjárásuk eredménytelen
ségéről. Bratianu Vintila az 1923 júniusában 
kihirdetett törvényre való hivatkozással ez év 
február 24-én a részvényekből eredő jogokat 
a román állam részére lefoglalta és ennek a 
jognak végrehajtás utján való biztosítására 
utasította az aradi törvényszéket. Az aradi 
törvényszék a rendelkezésnek megfelelően 
hozott határozatában eleget tett a pénzügy 
miniszteri rendeletnek és végzésével kiküldötte 
az állami végrehajtót a, részvények lefoglalá
sára. az Acsev igazgatóságához akkor, amikor 
a. részvények Parisban a jóvátételi bizottság 
kezében voltak és az a részvényeket nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek eladásra bo
csátotta. Ha a részvényekre vevő akad, az a 
helyzet áll be, hogy az uj tulajdonos olyan 
részvényt vett meg jóhiszemüleg a. jóvátételi 
bizottságtól, amelyből eredő jogokat a román 
állam részére lefoglalták.

— permit István a - gazdasági szabadságot és egyenlő
séget okolja a középosztály pusztulásáért. A napokban 
megalakult Magyar Középosztály Országos Egyesülete 
vasárnap délelőtt az Újvárosháza közgyűlési termóbon 
kongresszust tartott. Feltűnést keltettek a terem sarká
ban elhelyezkedett kisgazdák, akik erre az alkalomra 
csapatostól jöttek föl a vidékről. Dr. Bernát István egye
temi tanár elnöki megnyitójában bejelentette, hogy a 
középosztály szervezkedésének támogatását a kormány 
megígérte. .-1 mai kongresszuson a miniszterelnökség, a 
népjóléti minisztérium és a kultuszminisztérium kép
viseltették magukat. A középosztály pusztulásának oka 
■- Bernét szerint — a gazdasági téren proklamalt szabad 
ság és egyenlőség. Nálunk sokáig magyar problémának 
tartották a középosztály pusztulását, holott a nyugati 
államokban is a középosztály éppen úgy kiáltozott a se 
gitségért. Ott is d korlátlan szabadság, a szabadelvűsén 
nyomta el a középosztályt. A középosztály mindotíütt az 
ipari proletariátus es a felsőbb tízezer malomköve között 
őrlődik. Ezután Lázár Dezső gazdasági főtanácsos beje
lentette, hogy „az egész magyar gazdaközönség nevében" 
csatlakozik a középosztály szervezkedéséhez. Szálay 
Íjászló a Bánsz nevében jelentette be csatlakozását. Dr. 
Dobsa László az Ipartestületek Országos Szövetségének 
rokonérzésót tolmácsolta és a közművcskamara fölállítás 
sáért megindult harcról beszélt. Rausch Aladár a keres 
kedők csatlakozásút jelentette bo. A régi patrícius ke 
reskedő családok úgymond mindig áldozni készek 
voltak a családért, a hazáért és a királyért. Császár Fe
renc épitésztanár a szabadfoglalkozású értelmiség nevében 
beszólt. Horváth István a magánalkalmazottak csatlaké 
zását jelentette be. Geöcze. Sarolta az asszouyok nevében 
beszélt, amig Péterfy miniszteri tanácsos a Magyar Nem 
zeti Szövetség és Taray Lajosné az ogyesületközi jóléti 
bizottság nevébon jelentette be csatlakozását. Dr. Kornis 
Gyula tanár ezután a középosztály fogalmát fejtegette. 
Milotay István a középosztály pusztulását és térvesztését, 
főleg a zsidóság térhódítására. vezoti vissza A zsidóság

mondotta — a földbirtokok megszerzésénél, a bérletek 
nél es az értelmiségi pályák elözönlésénól kiszorította a 
régi középosztályt.

— A török kormány csapatokat von össze a 
mossul határon. Londonból távirntozza A Reg
gel tudósítója: Angorai jelentések szerint a 
mossul határon eddig 78.000 embert vontak 
össze. A mozgósítást folytatják. Tiz korosz
tályt behívtak. A sziriai francia vasutak fegy
vert, és muníciót szállítanak. Hir szerint az 
oroszok is támogatják a török akciót. Biztosra 
veszik, hogy Törökország egy oly határrende- 
zest, amely a mossul-kérdésben ellene irá
nyulna, nem fogad el, hanem a vahabit.áktól és 
az oroszoktól támogatva, előnyömül Irakban.

■ Bolt! tűz b Koronaberceg-uteában. Vasárnap délután 
a Koronaherceg-utca 7. számú házban egy énkor- és 
csokoládóüzlot kigyulladt. A tűzhöz a IV. kerületi tüz
érség vonnlt. ki és párperccs munka után sikerült n tüzet 
eloltani.

A kétszázeves Casanova. Magyarországon üasanove 
nevéhez a logkiilönbözőtt mondo mondák fűződnek. Ná 
lünk úgy lett, híres, hogy akadt sgypár „irodalmi vál 
lalat". amely rgyszeriion mcghaniimtotta. megnyirbálta 
<*s pony vauin kbah kiadta Casanovát. Ma megjelent cin 
lékiratai a Világirodalom meglepően finom kiadása 
bán. Takács Márta mesteri fordításában a legfénycscb 
ben rácáfolnak azokra az insalnuációkra, amelyek az 
illusztris olaszt értőik. Hiszen már a XV11I. 6zázad irói 
fölismerték benne a nagyszerű Írót. Stendhal, Gootho és 
Heine egekig dicsérik. Kétszáz évvel ezelőtt: 1725 április
2 un született Giacomo Casanova. Volt pap, katona, szol-
lomidéző, szabadkőműves és nőhóditó. Korának min 
den kitűnőségével összeköt tetősben állt. Nagy Frigyes. 
Nagy Katalin. Rousseau és Voltaire egyéniségeit és 
Casanovához való barátságukat szintén megismerjük a 
gyönyörű, u.i könyvből. Roppant érdekesek azok a föl- 
jegyzések. amelyek az ólomxamrákról és n börtön ke
serű napjairól szólnak. A gáláns Cnsonova sirlóhoz el 
maradhateblan legenda is fűződik. Állítólag é temető 
halnttashazannk közvetlen közelében temették el. de - 
amint » legenda mondja „sirdombját kénytelenek

elhelyezni, m^rt az alacsony vasrácsba* folakadtak a nők szoknyái...*’ (ff, ff.)

I
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- Kérlek alássan, ha igaz is, hogy a Ripka- 
párt plakátjának aláírói között három halott 
szerepel, ez nem gáncsot, hanem ellenkezőleg. 
dicséretet érdemlő jelenség. Ripka a polgári 
egyenlőség ígéretével jött és a tiszta demokrá
ciát hirdeti, amelynek értelmében ki van 
zárva, hogy a polgárok egy jelentékeny részét 
meggátolják a jogok gyakorlásában. Márpedig 
a jeles francia bölcselőtől tudjuk, hogy az em
beriség két részből áll: élőkből és halottakból, 
s az utóbbiak sokkal többen vannak s amidőn 
azt látjuk, hogy Ripka visszatér ahhoz a régi 
gyakorlathoz, amely a boldog időkben leg
alább a kormánypárti halottaknak biztosította 
a választójogot, csak azt teszi, hogy az embe
riség többségét jogaihoz juttatja és megnyug
tató bizonyságot, szolgáltat, hogy szép ígéretei 
nem a puszta légben el puffanó frázisok.

Megdézsmálták egy ékszerüzlet kirakatit. Schneller 
Pál Népszínház utca 24. szám alatti ékszerész szombaton 
röggel, amikor ki akarta nyitni üzletét, észrevette, hogy 
n. kirakata föl van feszítve. Mindjárt látta, hogy betörők 
kísérelték meg az üzlet kifosztását, munkájukat azonban 
nem fejezték be. mert csuk egy ékszertokot vittek el. 
A kereskedő kára 50,000.000 korona.

„Templomba imádkozni, kaszinóba kár
tyázni járnak az emberek," Tavaly ősszel, ami 
kor a rendőrség az emlékezetes kártyarazziá
kat tartotta, 30 detektív vonult föl a Teréz
városi Polgári Kör játéktermeibe, amire azon
ban a bakkszobába értek, már senki sem ült 
az asztalnál. Megállapították, hogy a ruhatár
ból vészcsengővel jelezték a játékosoknak, 
hogy megérkeztek a detektívek. Tiltott sze 
rencsejátek kihágása miatt negyven körtag el
lep indítottak eljárást, de külön eljárás alá 
fogták a Terézvárosi Polgári Kör vezetőségét. 
A budapesti büntetőjárásbiróságon dr. Gráf 
Elemér nüntetőbiró idézte maga elé a Kör el
nökségét, továbbá Ember József szkv. száza
dost, a Kör gazdáját, a zsetonosokat, a krupié
kat és az igazoltatás alá vont, játékosokat. A 
pörbefogott játékosok azzal védekeztek, hogy 
ők nem vettek részt a bakkozásban. A tanu
képen megidézett detektívek úgy vallottak, 
hogy ők most már nem tudják megjelölni, kik 
baickoztak, mert nagy tumultus volt megjele
nésük pillanatában és az ö gondjuk inkább a 
zsetonokra és a. pénzre irányult. Az ügyészi 
megbízott erre a játékosok ellen elejtette a vá
dat. A pörbefogott vezetőség ügyvédje azzal 
védekezett, hogy a klubokban tartott kárt.ya- 
razzia jogtalan volt.

Kaszinókban, egyesületekben így szólt a védekc 
zés — a tagoknak szabad bármilyen kártyajátékot, ját
szani. A háború alatt a kivételes hatalomról szóló tör 
vény alapján az úgynevezett Wekerle-fclo rendelet adott 
módot, a rendőrségnek, hogy a klubokba is behatolhasson. 
Ez a rendelet azonban már hatályát vesztette. *

Ember József volt százados, mint a_ Kör gaz
dája, külön védekezést terjesztett elő-

_  Nem érzem magam bűnösnek — mondotta --, mert 
miként minden templomban imádkoznak, azonképen min
den kaszinóban kártyáznak. Beismerem, hogy én vettem 
a kör számára a kártyákat és ez alkalommal a kincstár
nak jelentékeny összegű adót fizettem.

Az Ítéletet ma. hétfőn délelőtt hirdeti ki a 
biró.

— Drózdy Győző beszéde a földműves nép 
megsarcolni ellen. Pócsmegyer és Leányfalu 
vasárnap délután tartotta meg a független 
földmives szövetség alakuló gyűlését Az elő- 
szállási véres gyűlés után ez volt a független 
föjmives szövetség első nagyobb gyűlése, de 
itt semmi incidens a gyűlés lefolyását nem 
zavarta meg. Drózdy Győző képviselő beszédé
ben kifejtette, hogy a föld míves népnek miért 
kell szervezkednie.

A föld népének helyzete úgymond azóta, hogy 
Kossuth Lajos fölszabadította, alig javult. Akadtak prófé
tái. mint nagyatádi Szabó István, de ő sem tudta meg- 
való.’i'ani igazi eszméit. A földmives nép a vagyoni meg* 
semmisülés felé halad. Az adórendszer igazságtalan, a 
föld- és kázhelyrt/ormol öt év óta még mindig nem való 
sitották meg. A földreformmal mondotta más bajok 
is vannak. Nemrégiben a nyirturaiak a földreform ügyük
ben közbenjárásért 7 milliót fizettek le Ulain fajvédő kép
viselőnek. Járvány lett, hogy befolyásos emberek, ala
kulatok ős szervezetek hirdetik magukról, hogy ők befo
lyásolhatják a bíróságot a földosztásnál és igy megsar
colják a népet. ____________________ __________

Karcsii és finom 
lesz a Mája!
Megvékonyithatja lábait, vagy 
ha azok hibátlanok, megőrizheti 
szépségüket és formájukat a 
Clarks-féle párisi Bandes „L“ 
(gumitekercs) használata által. 
Megakadályozza a boka duzza
dását. Test,színű. láthatatlan a 
harisnya alatt is. Párja 150 ezer 
■korona, utánvéttel. Magyar- 
’ országi szétküldési hely:

Zsoldos Sándor
Budapest, VII, Rákőcl-nt 74. Tel. J. 18-58

Kapbátó még minden jobb gyógytár, 
drogéria, kozmetikus és orvosi kötszer 

üzletbén

aReggel V

Lukács Pál küzdelmes útja 
Kassától — a „Csillagoké-lg

„Már abba akartam hagyni az egészet, de most már mégis csak 
színész maradok...,f

(A Reggel munkatársától.) Ebben a.z újság
ban, amelyben e sorok írója, évek óta figyeli 
hideg fővel, de forró szívvel a magyar színpad 
eseményeit, sokszor le volt már nyomtatva 
annak a. fiatal színésznek a neve, akiről ma e 
sorok szólnak. Lukács Pál, a Vígszínház érdé 
kés. sápadt, amorosója. hét. esztendeje játszik a 
Lipót-köruti színház színpadán, de ezalatt a 
hét esztendő alatt valahogy nem latruk tisztán 
az alakját, az erejét, a képességeit, az útját. 
A Vígszínház szombaton mutatta be Zilahy 
Lajos „Csillagok" című darabját, amelynek 
férfifőszerepét Lukács Pál játsza s e premier 
óta a városban mindenki Lukács Pál alakításá
ról beszél. Az történt, hogy ezt a fiatalembert, 
aki őszülő délcegségével, sápadf-szürke a reá 
val, szóval külsőségeivel olyannyira a ma szí 
nesze, lant. novelty-je, divatcikke — egy szín
padi divat kreáció á la 1925 most egy belül 
lappangó, elfoj tott tűz Iá ugrá lobbantótta és 
úgyszólván a publikum szeme]áttára lett azzá 
az uj, markáns szinészegyéníségé, akinek 
meglepetve ítéli ma Buda,pest. Belomavkolt ön 
magába, hogy mindent kihozzon, mindent oda
adjon a. műnek s a nézőtérnek — amit eddig a 
búvár vakságával sokszor hiába keresett ma 
gában —, épp ezért. A Reggel nyugodt lelki- 
ismerettel helyezi el portréját abban a gallériá
ban, amelyben a magyar színpad igazi érté 
keire szokta alkalomadtán olvasóinak figyel 
mét fölhívni. Fiatal élete legnagyobb sikere 
alkalmából Lukács Pál a következőket mon
dotta magáról A Reggel munkatársának:

— Amit érzek e pillanatokban: lelkiismer el- 
furdalás. önvád, hogy miért nem tanultam 
idáig. Elkönnyelmüsködtem a dolgokat: azt 
hittem, hogy megy úgy is. Most már tudom, 
hogy szorgalom és tanulás nélkül nincs szin 
ház.

Énnekem az idén semmi sem sikerült.
Szerény vagyok, azt sem akarom mondani, 
hogy talán mégsem egészen az én hibámból. 
Sőt, annyira, szigorú vagyok magammal szem 
ben, hogy 99 percentben magamat hibáztatom. 
Ezt a szerepet ambicionáltam. EJöször azért, 
mert éreztem, hagy már nagy bajban vagyok 
művészileg, jó volt — jó volt, amit csináltam, 
de azért valahogy mégsem volt jó. És azért is, 
mert magyar szerző munkája. En nem tudom, 
hogy más színész is igy va.n-e vele, engem ma
gyar darab forróban füt, mint a külföldi. Az 
első számbavöhető sikerem, amikor a kritika 
is röviden, de határozottan szalutált: az „Iva- 
nov“-ban volt. Erre a sikerre nagy szükségem 
volt, mert már

a legkomolyabban azzal a gondolattal fog
lalkoztam, hogy abbahagyom az egészet és 

más pályát választok,
Ivanovnál még azt hittem, hogy véletlen az 
egész, de amikor aztán Potemkin figurája is 
sikerült, akkor már egy kicsit bízni kezdtem 
magamban és elhatároztam, hogy maradok. És 
most jött ez a szerep. Amióta színész vagyok, 
most voltam, életemben először vasfüggöny 
előtt.

Hát ez gyönyörű!
Valami nagy áhítat van a. szivemben és sok-sok 
reménység. Ha a. jó Isten megsegít, és alkalmam 
is lesz hozzá, talán-talán mégis csak színész 
lehetek valamikor... Az életemről nem sokat j 
mondhatok, 1915-ben jártam az akadémiára, de 

A Blaha Lujza-Szinház nagy operettsikere

feleségem 
babája 

Legkedvesebb, lég mulatságosabb és legszebb 
zenéjü Stolz-operelt

8Vaály Ilona Somogyi Nusl
NOdor Jena. Baross Géza. Vendrey Ferenc, Rozsnyal Ilona

csak 6 hónapig, mert kicsaptak. Engedély nél
kül mentem el Kassára „Bánk bán’'-t játszani. 
Akkor voltam életemben először színpadon. Le 
is szerződtettek, ott is maradtam. Két évig vol
tam Kassán, amikor eljött vendégszerepelni 
Varsányi Irén.

Varsányi ajánlott engem a Vígszínház 
urainak.

akik föl is hoztak Pestre. Az első esztendők 
nagyon keservesék voltak. 1918 óta vagyok a 
Vigben, de az első négy esztendőben szóhoz sem 
tudtam jutni. Két éve, hogy végre játszani 
kezdhettem. Az „Ivanov’’-val kezdődött. Azóta, 
megvallom, dühös színész vagyok. Ha az ember 
egyszer a sikert megkóstolja, úgy érzi magát, 
mintha egy láthatatlan rém — a lelkiismeret 
vagy az ambíció, nem tudom — korbácsolná 
folyton, hogy tovább, tovább! Most már nem is 
tudok egyébre gondolni, mint arra, hogy mi 
lesz legközelebbi szerepem. 31 éves vagyok, 
egyetlen szenvedélyem van. az autó, élni pedig 
csak addig akarok, amíg játszani tudok... 
Hotelben lakom, egyedül, G éve már... Agg
legény vagyok és az is maradok, mert nincs 
szebb, mint egyedül fölébredni reggel a szo
bában.

Ezzel a méla, de őszinte akkorddal be is fe
jeztem a beszélgetést Lukács Pállal, akit egy
általán nem zavart meg a siker. Még csak be 
sem csípett tőle. Még most sem vagyok tisztá
ban ezzel az emberrel... Egyed Zoltán

— Angolországban olcsóbb lett a búza. Lon
donból jelentik A Rcggel-nek'. Az elmúlt hé
ten 5 shillinggel esett a búza ára és így a búza, 
ismét elérte az árszintet, amelyen 3 hónappal 
ezelőtt állott.

- „Forradalmi testület?'* összegyűltek a. régi ország
gyűlés főrendiházának tagjai. 6zámszerint hatvanötén: 
egyházi méltóságok, élükön a prímás, közjogi és bírói 
méltóságok, élükön a Kúria elnöke, a grófok, a bárók, 
a kinevezett tagok,, közöttük: Rákosi .fenő, Berzeviczy 
Albert, Plóse Sándor,. Bárczy István, Popovics Sándor, 
szóval országos nevű, súlyos közéleti egyéniségek. E ta 
nácskozásokon jelentős, izgalmas, ha szabad o szót hasz 
nalnunk. srenzőctős nyilatkozatok hangzottak el. Zichy 
Aladár gróf például többek között ezeket mondotta: „ősi 
alkotmányunk é6 a forradalom kitörésékor érvényben 
volt törvényeink ereje nem szűnt meg ... az 1020. évi I. 
te. óta hozott és a régi alkotmányt érintő törvények 
és özekkel létesített intézmények, ideiglenes jellegűek..." 
A munkapárti országgyűlésről pedig Széchenyi Aladár 
gróf a következő kritikát mondta: „A képviselőhöz annak 
idején gerinctelenül, törvényellenesen és alkotmányelle
nesen cselekedett, amikor önmagát föloszlatta..."' Cser- 
noeh János hercegprímás az eskü szövegéről: „Az eskü 
szvege is oly különös, hogy ilyen esküt még soha, nem 
hallottam. Lz van benne többek között, hogy .az ország 
törvényeit meg nem tagadom'. Eddig azt szoktuk mon
dani, hogy ,az ország törvényeit, megtartom, ha pedig 
vezető állásban leszek, másokkal is megtartatom." Rákosi 
Jenő, aki pedig oly bölcsen és tudatosan meggondolt, 
mint talán senki ebben az országban, többek között igy 
jellemezte a kurzusvilág nemzetgyűléseit: „Látom, hogy 
egy rendelet alapján választott nemzetgyűlés, amely első 
kábult perceiben bevallotta. hogy ö csak ideiglenes, las
san átmegy egy olyan állandóságra, hogy nem riadt 
vissza a legkorszakosabb reformok megkísérlésétől sem. 
Szóval ez nem törvényhozás, hanem egy forradalmi tes
tület, amely forradalmat csinál az országban és az al
kotmányt forgatja föl."
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Huszezernyi tömeg
a szocialisták Pét ön-ünnepén

A rendőrség levette a koszorú vörös szalagját
(A Reggel tudóistójátólJ -X szociáldemokra

ták vasárnap, egy héttel március 15-c után 
tarthatták csak meg szokásos ünnepélyüket, 
amely

főnyi tömeg részvételével a leg
nagyobb rendben folyt le.

'A rendőrség Székely Vladimír rendőr fő
tanácsos és Kollár Elemér, a lovasrendőrség 
főparancsnokának vezetése alatt, vonult ki ás 
példás tapintattal biztosította az utcai forga
lom rendjét, amikor a hatalmas tömegek el
vonultak a Petőfi-szobor mellől. Egész délután 
tovasrendörök, gyalogos és kerékpáros járőrök 
cirkáltak a városban, főleg az Erfzsébct-hid- 
tól a keleti pályaudvarig terjedő egész iit vona
lon és ennek környéken s a főkapitányságon 
kívül a kerületi kapitányságok is készenlétben 
állották, de beavatkozásra nem került sor.

Délután V»3 órakor helyezték Petőfi szobrára 
a szociáldemokrata párt babérkoszorúját, 
amelynek vörös szalagján ez a fölirás volt: 
^Petőfi Sándornak, a forradalom lánglelkü 
költőjének — a Magyarországi Szociáldemo
krata Párt". Alig van azonban néhány percig 
a koszorú a szobron, amikor Volkenbcrg 
rendőrföfölügyélö hároni rendőr kíséretében 
fölmcgy a. lépcsőkre és az egyik rendőrrel el- 
távolittatja a koszorúról a vörös szallagot. 
Ekkor érkezett a. szoborhoz Farkas István 
nemzetgyűlési képviselő, aki. amikor megtudta, 
hogsr mi történt, a következőket mondotta:

— A szalagot én vettem. Eltávolilásában 
mentelmi jogom'nak megsértését látom, amit 
be is fogok jelenteni.

Ezen incidens után megkezdődött az ünne
pély. Elsőnek

Farkas István

lUOU'lotti*

ffayu'iuk. ir.a 
eszméket 

-eép<7

.lép a szónoki emelvényre:
— Azok az eszmék, azok a gondolatok

amelyek a márciusi eseményekhez fűzűdnek, ma sc»t való 
sutiak meg. Ma is vannak Mctlernichek és 
is vannak zsarnokok, akik a nogyvouuyoicas 
úgy akarják megvalósítani. hogy a maggal fÖlrhn>>' 
nem tartják elég érettnek n titkos irtilar-ztó jogra.

A sajtót ma Is bilincsbe verik.

__ , _ i idézett, újság a következőket 
.Több mint ‘10 évvel ezelőtt a soitou-i ko- 

napjáig 
soha cl 
a bíró
it élet el 
és böj-

— Egy törvény széki tanácselnök tévedése és
remeklése. Parisból írja A Reggel tudósítója: 
A Journal des Debats a Leirer-eset alkalmá
ból visszaemlékezik egy justizinordra, amelyet 
évtizedekkel ezelőtt követtek el Franciaorszag- 
ban. Egy halálraitéltnek ártatlansága a kivég
zés után került napvilágra, A hatásról, ame
lyet az igazság kiderítése a bíróság elnökére 
gyakorolt, az idézett, újság a ke. 
írja: „Tckk L
lostorba vonult vissza, egy férfi. Holta 
magányosan éli, cellájában, amelyet, 
nem hagyott, ö volt az. elnöke annak 
ságnak, amely az ártatlanra a. halálos 
kimondta. A cella lakója imádkozással 
töléssel akarta elfojtani lelki gyötrelmeit, 
amelyeket a végzetes ítélet okozott neki."

— Vasárnap! öngyilkosságok. Vasárnap délelőtt a 
Hungária-körul 111. számú házban a házbcliek észrevették, 
hogy Valkai Mihály 51 éves napszámos fölakasztotta ma
ya/. Még idejében elvágták a kötelet és értesítették 

•», mentőket, akik az eszméletlen embert magához térítet
ték. A napszámos elmondta, hogy napok óta nem kapóit 
munkát, nyolc gyermekének nem tudott kenyeret adni és 
emiatti elkeseredésében kísérelte meg az öngyilkosságot. 
— Vasárnap délelőtt bejelentették a rendőrségen, hogy 
Moldovátiyl Ilonka 26 éves tisztviselőnő eltűnt. Délután 
egy rendőr jelentette a főkapitányságon, hogy egy nő 
a Dunába ugrott. Kimentették és megállapították, hogy 
Moldoványi Ilonkának hívják. Beszállították a Rókus-kór- 
házba, mert a hideg vízben a ruha ráfagyoll. Kihallgatá
sakor azt mondta, hogy szerelmi csalódás miatt akart az 
élettől megválni. - A lipótmezei tébolydában az istálló
ban fölakasztva találták Sztrokay Jdnotnő 37 éves ápoltat. 
Amire tettél észrevették, már meghalt. — A Szalay-utca 
6. szánni ház előtt Kertész Pál 28 éves munkás mellbe- 
lőtte, magát. A Rókus-kórházba szállították. - Vasárnap 
a kirándulók a Jánoshcgy alatti kis erdőben egy fára 
fölakasztva alacsony, púpos leány holttestét találták. Ér
tesítették n legközelebbi rendőrt, aki a holttestet levágta 
a kötélről, Rendőri bizottság szállt ki a helyszínére és 
megállapította, hogy az öngyilkosság már u—1 nappal ez
előtt történhetett. A leánynál) munkakönyvét találtak, 
amely Hurina Mária 22 éves uiasamód nevére volt ki-, 
állítva. Holttestét az orvostani intézetbe szállították.

szt. GELLÉRT SZÁLIG
POLGÁRI ÉTTERMEIBEN

SZALVATOR SÖR ÉS ÁÉLANI BOR
különlegességeit lilmévcsc.

Olcsó és jó étkezés. Szolid arak. Pontos kiszolgálás.

akaratától függjön, 
sémin« *:</]<'■» yek 

teherbíró n:í;.tályik <1 
hányáddá. A negyvcan 

minden erejüket arra f'

meghamisítsák.
ez ásta ircy i

is
n regi
' pusz-

<

pedig negyvennyolcban azt hirdették, hogy a gondola* 
szabad és a cenzúrát örök időkre eltörölték.

Amikor Farkas István megemlíti. hogy a 
„Népszava" már 114 napja van kitiltva az ut
cáról, az ügyeletes rc-ndörtisztviselö figyohnez- 
tet'te a szónokot, hogy a m-ai politikai helyzetet 
ne feszegesse. Ezután Eurkas igy folytatja:

— A bajtószabudságol nem igy értelmezték és amikor 
Petőfi clszavalta a Nemzeti Dúlt, nem arra gondolt, hogy 
a. magyai’ szabadság égj- ember akaratától függjön. Az 
egyenlő feheviseléshől sem Jeti semmi, a '.:<géxy<l. vi 
selik a közterheket és az erős teherbíró osztályok a tér- 
heknelf csat, jelcntéklclcn 
után következő kormányok 
tották, hogy

1848 tradícióit
Ez a politika tűzetett Trianonhoz, 
Nagy magyarország sírját. A mai jogialauság 
tatásba döntheti az országot.

A kövelikezö szónok
Propper Sándor

licímzctgyiilési képviselő.
— Évszázadok óta csillaglulan sötét, éjszakában 

magyar nép — kezdi beszédet és keresi az utat, 
lyeii haladva a vérével, könnyével áztatott, mi; 
.lóiétól találhat. Évszázadok munkája, szenvedése 
delme után meg kell állapítani, hogy a magyar 
a célját nem érte cl. PetöH Sándor gyillölL 
mindenkit, aki, nem szcretle. és 
Nem fogadták meg Petőfi tanáé; 
-.ükből a rózsa, néhány levelét, i 
felét, összeomlott minden és
ma a magyar nemzet koldusa a világnak, a magyar nép 

pedig koldusa a reakciónak.
A jobboldali és baloldali reakció clbuktatta októbert...

Itt «. rendőntisztivi'solö, aki ogy,szer már 
íigy ’i'iin'zt 'ltf i’rot/itcrL hogy a forradalomról 
ne beszéljen, harsány hangon kiáltja:

— A képviselő űrtől megvonom a szót, mert, 
nem hallgatott ligyelvwztetésemrv.

Propper azt. válaszolja, hogy vem hallotta 
az előbbi fölszólitást és annak tízért, nem lehe
léit eleget, rendőrtisztviselő 
vonja intézkedését és Proppor 
fejezhette be beszédét.

jár a 
auif 

■iiföldö'.i 
és küz 
nép e:.l

■mindent és 
nem akarta a i .abadságot. 
::;ál, iivííi adták ki a kí
nom vettél, vissza a tövis

erre vissaa- 
wvar hálán ul

megrendszabólyo-

Aladár
A jc-

Ezután megemlékezik a jelentés a 
rendezett három nagyobb nemzetközi 

mótorkerékpárversony győzteseiről és mól 
Majd a budapesti közle- 

ezckel mondja a be- 
rendőrség 
a főváros 
hasonlóan 

rengeteg

versenyek sportéi lékét, 
anarchiáról szóról-szőni

„A közlekedés javítása érdekében u 
megtenni, hogy 
metropolisokhoz 
rendőrségünknek
mert sehol a világon olv 

mint Budapes

Az Automobil • Klub a gyalogosok 
zását követeli. A Királyi. Magyar Automobilklub vasár 
nap déltelőtt tartotta 24. évi közgyűlését. A beteg Andrássy 
Sándor gróf helyett Sehimanek Emil műegyetemi tanár 
társelnök nyitotta meg a közgyűlést, majd Szclndr 
dr. főtitkár ismertette a klub 1924. évi jelentését, 
leütés elsőnek arról számol be, hogy a klub ebben az év 
lton ünnepli fönnállásának 25. évfordulóját. Szeptember 
végén a svábhegyi verseny után tartják meg a rendkívüli 
jubiláris közgyűlést, 
klub által 1924-beu 
automobil- é 
tatja a 
kedési 
számoló: 
minden tőle telhetőt iparkodik 
közlekedés: rendjét n nyugati 
irányítsa. Elismerjük, hogy 
nehézséggel kell megküzdenie, 
rakoncátlan gyalogos publikum uiucseu, 
fen. A rendet betartaui egy gyalogos sem akarja, mind 

•azt hiszi, hogy övé nemcsak a gyalogjáró, hanem a kocsi
úttest is. A gyalogosok uicgrendszabúlyozására egy gya
logos közlekedési rendeletre volna szükség, amely példá
san megbüntetné a szabályellenesen gyalogjárókat.**

3 Joss
OROSZLÁN VÉDJEGYŰ

ha az alant fölsorolt 
bármelyik cégnél 
vásárok nyerhet

. szám, l’ul Jakab; 7. .szám, Mohr Ferenc.
; 8. szám. Fábián József. nobrentet- 

---- •- ---); 26. szám.
.... 30. szám. 

______.jren: 6. szóid.
3. szám, MandeJ Fülöp 

riílti-téren: ifj. Welez

KriszUna-íéren: iKrlszflni-koruton: > _______  „
íeren: 4. azátn. BeSjifer m ik*>a. Tárnok-utcában 
ifj. Mtiudoi Tostvórck. Horthy Mlklós-uton: 
i-a óin u ós Lukács utodu. Sziláiní Dezsö-teran 
Priiicr cs Márton. BaRDyÓHy-lŰrer.: 3. száiu, Mai 
ett Társa utódu, Varga János. rloriAil-táren: __
8. Sámuel. Z&lomond.utóftban : 2*. szánt, DuBchúk Andor. 
HUZRUin-fcOrUtnn: 1. sz,. Clnss Viktor; 15. sz.. Vértes és 
Sebestyén; 37. sz., Blnch M. Marcell. VŰGl-UtóÓban: 15- sz.. 
Várady Béla vojo Mangold Béla Kolos: 23. sz., Signtund 
József. Egyetcm-mr.ában: 5. sz...Győry József; ll. sz.. Lu
kács és Pásztor. Ker>skflm6a-titóában: 9. sz... szántó és

KdroLV-KQfUion: 10. SZ... Bulla A. Andor; 30. sz.. 
nőid. Vílínbftz-köí uíon : 12. sz., Rudó Géza, irányl- 
|: 27.sz„ Eeelésiu cg.vliázmíívészcti és Aruforg. rl. 
hCjreB-UtCában: 7. sz., Muléter Géza, vili------

>. sz.. Rothausor An

Szenes. I
Erős Arnold 
utóéban: 27. s
KoronahcrceD-utcanan: 7. sz., Muiéter Géza. Vilmos 
isfiszar-uíon : 12. sz., Ács Dezső: 46. sz.. Rothausor Antal; 
18. bz., r'onyö Ernő; 55. 6Z., llndviin Gyula! 19. sz., Adler D. 
Adolf; 33. sz., Pudlor Lajos. Vádl-UltOn: 16. sz.. Fogni 
Miklós Llcöt-köruton: Iksz., Haas Aladár; 21.sz.. Bosnyák 
Mór; 20. sz., Ruttkni Testv. BezllnWÉfen : 7. sz.. XVollák

A többi cimokof. és a vidéki elárusítóhelyek jegyzékéi a legközelebbi hirdetésünkben közöljük

— Kakovszky belügyminiszter a PetőtbTársasággal látó 
afférjáról. Ismeretes Rakovszky Iván beliigy miniszter es 
Pékár ffyuia Pctőii Társasagának nfférja. A Potőü Tar 
sasúg tudvalevőou megtagadta a fővárosi törvényen ala- 
puló azon iogánal. teljesítését, hogy a törvényhatósági h,. 
zottsdgba jelölteket altit. A tudományos társaságok ily 
crtclmü beadványára Rakovszky Iván belügyminiszter 
erélyes leiratban felelt. Ezt az affért különbözőké]! kom- 
mentáitól, a vasárnapi lapok és A Reggel Rakovszky 
trónhoz fordult, aki a következőkben nyilatkozott:

— Az az in)prcs>.szióiii, hogy akik a Pelöii- 
Túrsasúgra vonatkozó lviratóinál, kri. izál ják, 
nem ismerik az ügy előzményeit. Leiratom 
liartgja és turtabna csuk azokat, lepheti m g-, 
akik nem tudják, hogy tokiiitelyes társaságok 
hasonló hangit és tartalmit fölirutot intéztek p. 
Ind ügyuiinisateriumhoz. Egyrészt küldéssé 
gém, hogy törvényes intézkedéseimet megvé- 
dclmczzem. másrészt éppen az lett volna udv,o- 
riatlan.ság. ha az irodalmi társaságok bead .á 
nyait, válaszra sem méHalíum volna. Le kel 
lett szögeznem a. kifogásokkal szeinbeo, hogy a 
lemondás dacára a társaság jelölési joga a jö
vőre nézve nem szenvedett sérelmet 
egy kritikusom, 
vezési jogát nem

Ez a magyarázat, is

A Stefánia utou egy gyúr ón 
Waldmann Erzsi lu éves 

koponyatöréss'’! a l’.--;k szanti- 
autó, amelynek száma Bp.

Andrássy-ul felé Irirábbrobogotl. A rend 
gázoló :'•fiiu l. — Spitzer Endre 21 éves 
A ndrássy-utoii egy aiituhu:..'. Ha.

a Rókus-kórházba .-zállitiö ták. P.'rii
fuvaros l oesi.iáii a Vácí-ul'H* haj- 

báliilró) nekiszaladt az 55-ös Vil 
bakról és hátgerinc!’ö-és/ szénné- 
Rókus-kórházba. — .Vi/í/rő Margit 
R.-ikóezi-utou egy villamos elgá

A Rókus kórházba vitték,
Peyer a Ferencvárosi llemo*

. A Ferencvárosi Dcmo-
délelőtt tartott a. első 

választ ó kér ii l e t szoci á: 
A gyűlésen, amely 

hely i.-éyhcit volt, 
i tömegben 

az

Azt. írja 
hogy a Petofi-Társaság kinc* 
bocsátja mások fölülbirúlásu 

alá. Ez a magyarázat is teljesen téves, unnál 
inkább, mert a. tudományos l ár síitátokhoz vá
lasztási biztosok nem küldetnek. Elvégre ne
kem kötelességem a törvény végvchajlásál 
mindenképen biztosi fant és ezt udvariasabb 
formában nem lehetem, mint hogy a törvényre 
való hivatkozás helyett a logika és rábeszélés 
eszközeit veszem igénybe.

Vasárnapi elgázolások.
■águbló iiutomobil elgázolta 
iskoláslánykát. akit súlyos 
tóriumba szállítottak. Az 
22- 58''. volt, az 
őrség keresi a 
t iszt visoló' az 
Sutyos óIIapidhou 
.térő 38 é-cs fővárosi 
lett, amikor a kocsmák 
lamos. l’otru lecs-'1 a 
dett. B.'S.'.állitották a 
22 éves tisztviselőnőt a 
Z'dta.

— Fábián és I .... 
kruta Párt, gyűlésén. 
krata Párt vasáruul* 
együttes gyűlését a 
de m okra I a n i u nká sságával. 
a Eerene körút 1. száin a kitti 
a. polgárság és inuiiká->ág oly nagy 
jelent meg, hogy a. hallgaéőság javarésze 
udvarra szorult.

Angyalff>) Sándor elnök bejeleutet.té, hogy a. 
párt elnöke. Pakofs József képviselő betegsége 
miatt nem jelenhetett meg. A szociáldemokrata, 
párt részéről Peyer Károly mondott beszédet. 
A fővárost u sokkal hátrányosabb helyzetben 
levő osztrák fővárossal hasonlította össze. A 
párhuzam alapján rámutatott arra, hogy a jó 
fővárosi politika mily üdvös hatással lehel, 
szemben azzal « gyűlölködő polirikávul, amely 
eddig a inagyar fővárosban uralkodott. Dr. 
FábMn fíéla beszélt, ezután a távollevő Pakots 
József helyett. Ostorozta a panamákat, fölemlí
tette a Haller-félc fa- és szénszál!ást. Foglal
kozott a /sirkay—Ulain-féle legfrissebb cseh 
tel, a földigény löktől elvett 7 millió ügyével. 
Párhuzamot vont a főváros éís Pesterzsébet kö
zött. Pesterzsébeten, az ő kerülctéhoii, a polgá
rok a munkásokkal együtt niegbuklui iák a 
kurzust és Pesterzsébet ma már deficit nélkül 
dolgozik, sőt mérlege fölösleggel zárult, holül! 
több közmüvet, léle-ilelt. A kormány ezt nem 
nézte jószcmmel s pénzügyi szakértőt küldött a 
város nyakára, aki I uborka távul 3--40Ü mil
lióba. kerül. Pesterzsébet példája mutatja azon
ban az akadályok ellenére is, hogy a polyársúy 
a munkássággal összefogva, mily gyors iram
ban javithaiju meg a községi gazdálkodást.

A gyűlést Kalauz Bertalan .szociúldemo- 
kratapárti kerületi elnök rekesztette be.

gallért
koronát!

BUDAPESTEN c

Minden.". JOíití uyerc 
móny-gallér után 
egy r< zjegy jár

___  . 46. szám. Báron
---------- ogel Antal. Thököly* 

(irton; 23. szám. Virág Károly; 
" jl 5. szám, 

iiuiuvn z. .-..in.*... . i„. oz.aiu, v wgui iubivuior iiiólitl Püllúk 
Arnold; 38. szám. Falud! Zoltán; 48. sz., Kiáss Manó; 56. sz..

Zsigmond. Nádür-UlCábao: 19. sz., Bűchler és Rauschuitz. 
AndrASSV’IItOn 5 I hz . Rózsa és Társa; 33. sz., Vogel Testvé
rek; 59. szám, Nád Sándor; 76. szám. Klonovits János. 
Király-Utódban: 8, szám alatt. Floischuianu Tivadar; 
59. szám alatt. Pintér Imre; 83. szám alatt, Polonyi és 
Török; 92. szám alatt. Barta Zoltán. Teré/.-köt UtüU: 
43. szám alatt. Sebők Gyula. Nanymezü-Utónban: 
33. szám, Fehér Lujos. Szondy-lltóúlmn: <7___Tcstvérok. Aram-Utóában: “ ss.“offn .
Utón: 6. szám, Farkas Ma.'..... ZZ. „Z..............
24. szám, Herceg és Fodor. ErzsMOf-kOrUton 
Horoyiez Sándor; 12. szám, Vogel Tostvérek ul< 
ziinvju, uo, or.aiu, > 4*414.11 zzuituu, ne. ni,., niune 4,44114->, <>u. az... 

Pintér Divatúriiliúz. RdhÓCZl-UtOII: <>. szám, Bodó József 
Wl. sz., Károlyi Ármin; 74, sz., Magyar Divatcsarnok: 86. sz., 
Ricbter Fülöp; 26. s;:.. Vogel Testvérek. DOhÚny-HtGftban: 
63. sz.. Strassor és Rákos. Orczy-Uton > 3(>. sz.. Báron Hala
mon. DarOSS-UtCábaii: 83. HZ., Frchnann Bortalau. 121. sz., 
Duschuitz Vilmos. JÓZSel-kOrUtnn: 71. szám. Brtill
Mihály: 47. szám, Bucnbinder Henrik. 1)11411-Utón: 41. 
sz.áin. Fisékor József; 63. szám, h'lrassor és Grm-smann. 
J66ZÖ8rdny!*Ut0n: I- szóm alatt, Nuridsány János
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Mérlegeli, osztaléM 
és efflyéft 

keüemefioi meglepetések
(A Reggel munkatársától.) Gyors egymás

utánban követik egymást a tavaszi közgyűlé
sek, de a szürke polgári részvényesnek, aki 
minden csalódáson és keserű tapasztaláson 
túl ifi hűségesen megőrizte letétjében az úgy
nevezett „elsőrangú" papirosokat, kevés öröme 
telik e közgyűlésekben. Hiába szavaznak 
bizalmat egyhangúlag a részvényesek, a bank
vezérek is érzik, hogy

Magyarország vezető pénzintézetei csak 
egy hányadrészét fizetik annak, amit a be- 
téttulajdonos kamat fejében kap ugyanattól 

a pénzintézettől.
(gén különös és furcsa circulus vitiosus kelet
kezik ebből a visszás politikából. A részvény
tulajdonosok a csökkenő kamatláb mellett is 
jncgválnak részvényeiktől; az eladott részvé
nyeket a kibocsátó pénzintézet legalább rész
ben fölvenni kénytelen és sok esetben az el
adott részvények vételára is hozzá kerül vissza 
kamatozásra, így lassan fölhalmozódik a 
részvények nagy tömege a bankok trezorjai
ban — a „fressendes Kapital" iskolapéldája 
gyanánt, fölemészti az üzleti nyereség tekin
télyes részét, reménytelenné teszi a tőzsde 
jövőjét s a publikumot további részvény
eladásra és pénzkamatozásra ösztönzi. Igaz, a 
bankoknak nem volt rózsás esztendejük s 
könnyen lehet, hogy a papirmérlcgek jótékony 
leple sok meglepetést takar. De tegyék csak a 
szívükre a kezüket, az igazgató urak és vallják 
be, hogy nem is állnak olyan rosszul! Harminc
ezer koronája talán mégis csak kevés ahhoz, 
hogy a pesti polgárt , büszkévé tegye arra, 
hogy a piac, vezető intézetének a részvényese? 
Ha a Kereskedelmi Bank fölöslegesnek tar
totta a részvényesek érdekeinek fokozottabb 
respektálását és elegendőnek tartotta az ár
folyamérték alig 3%-os- kamatoztatását, akkor 
nincsen azon sem mit csodálkoznunk, hogy az 
Egyesült Fővárosi 3000, a Magyar Általános 
Takarékpénztár 7500 K osztalékot fizet rész
vényeseinek. A rossz példa, úgy látszik, raga
dós s e középbankoktól, amelyek mögött sem 
gigantikus tőkék, som százados hagyományok 
nem állanak, igazán nem lehet rossznéven 
venni, ha további sovány esztendőktől féltük
ben, fukarkodnak az osztalékkal. Egyetlen 
intézet az, amely részvényeseit kellemesebb 
meglepetésben részesítette, a Moktár. amely 
eziaei osztalékát 10.000 koronában állapította 
meg. Ez az osztalék részvényeinek közel 6nh-os 
kamatoztatását jelenti s a készpénztőkék ka- 
TOatjövedeline mögött messze elmarad, ugyan, 
de legalább reményt, nyújt a részvényesnek, 
hogy jobb idők el következtével osztalék
jövedelme nem fog mérföldekre kullogni a 
betétkamat mögött.

X A lanyha tőzsdei hét után a két szünnapon nem’ 
élérkség mutatkozolt a piacon- Az árfolyamok túlnyomó 
részben a pénteki színvonalon mozoglak.

X Londontól és Newyorktól függ a francia 
frank sorsa. Parisból írja A Reggel tudósítója: 
A Herriot-kormány az egész francia, közvéle
mény legnagyobb gondja: mi lesz a frankkal? 
Az u.i költségvetés <3.5 milliárdra szorította le 
a. deficitek a. kereskedelmi mérleg 1300 millió 
fölösleget mutat, és a francia frank a világpia
cokon mégis lefelé mozog. Mi ennek az oka, 
hogy lehetne segíteni? -- emiatt izgul, ezen 
töpreng egész Franciaország. Sok pénzügyi 
kapacitás a frank stabilizációját ajánlja, ha a 
mostaninál alacsonyabb nívón is. Azt mond
ják, a Morgon-fé1?. 100 millió dollár, amelyet 
még a. Poiuoaré-kormánr kapóit, a frank alá
támasztó sára, teljesen elegendő a stabilizáció
hoz. De a többség azon a nézeten van, hogy 
minden hiábavaló, amíg nem rendezik végle
gesen Franciaország angol, és amerikai adós
ságait és amig nem tisztul a zűrzavaros kül
politikai helyzet. A külföldi tartozások Damok- 
les-kardként függnek a frank fölött. New- 
york és London dönti, el a. francia pénz sorsát. 
Ha Anglia és Amerika nem fognak rövidesen 
méltányos engedményeket tenni és teljes ősz
szegében ragaszkodnak a. francia, adósságok 

Ragályos betegségeknél nélkülözhetetlen a
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megfizetéséhez, akkor a frank sorsa meg van 
pecsételve. A francia nép pedig roskadozik az 
adóterhek alatt A budget 28 milliárdos bevé
telének túlnyomó része súlyos adókból kerül 
ki, a minőket még nem látott Franciaország. 
A Herriot-kormány non akarja a, pénzt mes
terségesen emelni. Munka, takarékosság, ter
melés: az a három csodaszer, amelytől reméli, 
hogy meggyógyul a francia frank.

X Az Ergon fölszámol. Az Ergon ipari és kereskedelmi 
rt. vasárnap tartott közgyűlésén a részvényesek egyhangú 
határozata alapján, « társaság fölszdmoldsdt mondatta, ki.

X Nincs junktim a mérlegrendelet és a 
valutareform között. Gazdasági körökben az a 
hír terjedt el, hogy a pénzügyminiszter azért 
késik a mérlegrendelet kibocsátásával, mivel 
ezt a kérdést a valutareformmal akarja junk- 
timba hozni. A kormányhoz közelálló helyen 
kijelentették A Heggel munkatársának, hogy 
erről a junktlmröl szó sem lehet és a mérleg
rendelet a fölértékelési rendszer alapján most 
már rövid időn belül meg fog jelenni, A ko
rona stabilitása ugyanis a szükséges intézke
déseknek megfelelő alapul fog szolgálni, míg 
a valutareform ügyében a pénzügyminiszter 
álláspontja egyelőre az, hogy a kérdés még 
nem érett meg a döntésre és számos gazda
sági és pénzügyi probléma vár ma megoldásra 
— mint például a mezőgazdasági hitel, a for
galmi és a tőzsdeadó ügye—, amelyek a valuta
reformoknál sokkal aktuálisabbak. Kormány
párti körökben egyébként máris mozgalom in
dult meg abban az irányban, hogy a valuta
reformot ne rendelet, hanem törvényjavaslat 
formájában léptese életbe a kormány és A 
Reggel értesülése szerint e kívánság teljesí
tése elöl illetékes helyen nem is fognak elzár
kózni. Mihelyt a pénzügyminisztériumban el
készülnek az 1925/26. évi költségvetés kidolgo
zásával, hozzáfognak a valutareform előkészí
téséhez is.

_. iránti szeretetteljes érdeklődéséért 
keszöimte és elismerése jegyzőkönyvileg ki-

X A Magyar-Olasz Bank igazgatósága megállapította 
1921. mérlegét, amely 8.004,037,530.27 K nyereséggel zárult. 
.A tiszta, nyereségből részvényenként 1000 K (500%) oszta
lékot fizetnek. Az igazgatóság Castjglionj Kamillo bejelen
tését. amely szerint, részvénybirtokának eladása folytán 
újabb megválasztását mellőzni kéri, mély sajnálattal vette 
tudomásul és a bank 
a közgyűlés 
fejeztessék.

X Magyar 
dr. Horváth 
megállapította ___ __  ______ _
és 17.658,551.924.- K kiadás merült föl; az év tiszta nyere
sége 7.519,510,514.— K. A mérlegen belül 1 milliárdot leirt 
az igazgatóság a kényszerépitkezés során fölépített Bajza- 
utca 29. számú ház építkezési költségeinek apasztására. 
A betét és hitelezők 176 milliárdot (tavaly 17 milliárd) 
és a váltótárca 106 milliárdot (tavaly 1 milliárd) tesznek 
ki. ami az intézet fejlődésének és mobilitásának bizonyí
téka. A betétállomány nagy emelkedését különben az 
intézet 20 fiókja nagyban elősegítette. A közgyűlésnek 
javasolják, hogy nyugdíjalapra további 1 milliárd íolyó- 
sittassék. nz osztalékszelvény 7-500.— K-val 750% (tavaly 
2500.- K = 250%) váltassák be.

X A Magyar Agrár- és Járadékban!, Rt. 1921. mérlege 
503.714.800.86 K nyereséggel zárult. Az igazgatóság a köz
gyűlésnek l.w K (•375%) osztalék kifizetései; javasolja.

A Kereskedelmi Bank közgyűlésén Weiss Fülön szó- 
szeriot felolvasta az angol részvényescsoporttal kötött 
megállapodást, amelyből kitűnik, hogy ez a külföldi érdé 
kéltség teljes bizaloinm.il bízta rá a Kereskedelmi Bankra 
a. 110 milliárdját és hogy az intézet, vezetősége tökéletesen 
szabad kezet tartott fönn magának minden üzleti vonat
kozásban. A közgyűlés az igazgatóság összes javaslatait 
elfogadta, előterjesztéseit tudomásul vetto s elhatározta, 
hogy az alaptőkét 100.000 uj részvény kibocsátásával 
— amelyeket, darabonként 1,100.000 K-val a külföldi pénz 
csoport, vesz át - 800 millióról inoo millióra, emeli és így 
a. bank nyílt tartalékai 180 niilliárdra emelkednek. Igaz
gatóságba. újból beválasztották: Fcllner Henriket. Haggen- 
macher Oszkárt, dr. Halászy Lászlót, dr. HegedűsLorán 
tót. Mezei Mórt. Schweiger Ödönt és Stern Samut. Az 
1924. uzletévre vonatkozó részvényenkénti 30.000 K osztalék 
március 23-tól kerül kifizetésre.

•’ Magyar Országos Központi Takarékpénztár közgyü 
lése az igazgatóság javaslatait, változatlanul elfogadta és 
elhatározta, hogy ,a amit évi 7..501,213.242 K nyereségből 
az osztalékszelvény e hó 23-tol kezdve az intézet pénz 
taránál lo.OO'i K-val váltassák be. Az igazgatóságba dr 
liodossy Sándor. Puchcr István, dr. Surányi Miklós és 
Wolfner József újból megválasztottak.

X Borsod-MIskolel es Debreizenl István Gőzmalom Rt. 
mérlege a tisztvjs lői nyugdíjalap javadalmazása után 
8.992,876 911 K nyereséget tüntet fél. a melyből részvényen 
ként 20.000 K osztnlék korul március 23 tói a. Hazai Bank 
Rt. főpénztáránál és a malom miskolci és debreceni pénz 
tárainál kifizetésre.

Általános Takarékpénztár Bt. igazgatósága 
Lipót elnök-vezérigazgato eluöklc.te alatt 

1924 mérlegét. 25,178,092.438__K bevétel

■WLIPWHU — ■ . imU-- ’ •BCTJWinMiJMA.P J1UBLHSBRR

JB vlfir sav Kérjen ajánlatot a vezér-
képviselettől: V, Vilmos az írógépek: ftteátya császár-ut 60.

Telefon 48-65

Guttmann Béla wl
JV, Koronaherceg-utca 6 |

Hartsnva, kesztyű és kötöttáruk |
nagyáruháza .

tettesen megszanikfl
Az összes cikkek bámulatos OlCSÓH áriisit tatnak
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BUDAPESTI

HHi ffií
1925 Április ia-27Mg

Rendezi a
Budapest Keresleteim! és Iparkamara
Nagyar^yg vizűm- és utazási! heti vem én? a beb és HQjföüH vasútokra u$

Lakáselőjegyzés
Kiállítók jelentkezhetnek nyerhltöársltás
Vásárirodánál,V, Szamm-atea ft

3

■

Huta nkraí sonjiigvel
á K 220.000. nyereméuyjegye.f. á K 42.000, szerb sor.-- 

jegyet á K 80.000.
Jakobovtts Gyula és Társa, V. kerület. Bálvány-utca Ifi.

Rendelés egész nap. Rákóczi-ut 32.1. cm. 1, Rókussnl szemben
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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,
Ax I.

Agfa-Foto - Tankönyv
kezdek részére

rövid idő alatt, megtanítja. fényké
pezni. Az I. Agt'a-Foto-Tankönyvef 
ingyen adjuk. — Kérje axonnaR 

ifj. Stern Bernát és Tsai 
cégtöl, HudagB&st ¥2,

6

CukoiWeoeMnek, 

levegő-és Aieuronat kenyér
Klinikai használat! Orvosi fűlugyclot! Baross n r

bizaloinm.il
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Pirandello vallomásai A Reggel-nek 
„A színpadi író legyen agitátor, legyen próféta, kínozza a közönséget, 
kínozza önmagái, de a kor nagy problémáit vesse bele a közönségébe!“

Milano, március 19.
i.t Heggel tudósítójától.) A Cohvignoban találkoztunk 

utoljára akkor párisi premierjéről jött vissza, nagyon 
buldog hangulatban.

Ma a Tcntro Manzoul előcsarnokában láttam viszont, 
komoran jár föl-ulá. Amint köszöntőin, mérgesen mér 
régig, piUanldsairal mindenkit elijesztene, aki nem ismeri 

szűrős modorát.
A következő pillánál Imii persze már mosolyog az ő furcsa, 
szögletes mosolyával, amelyet minliia baltával faragtak 
volna az arcára. Hirtelen föl melegszik és nyoma sincs 
■már az előbbi morcosságrínak. Az előadás kezdetéig meg 
vau egy félóránk, beszélgetünk. Helyesebben ő beszél:

— Kielégíti magát a színház? — kérdi és vá
laszomat meg sem várva folytatja — engem 
sohasem elégít ki. Szeretem a színházat, a töké
letes színházat és mert nem. találtam meg 
eddig, magam akarom megcsinálni. A színház 
ne legyen az élettől elzárt 
élet kiegészítője.

Ezért nem szeretem
U talán a maga korának

terem. A színház az

Shakespeare!!
_ ____ _ ____ ...__ a Pirandclloju, de
egyik kor Pirandelloja nem, felel meg a másik 
kor szükségleteinek. Minden kornak mások a 
problémái és minden kor színházának ezekkel 
a megváltozott problémákkal kell foglalkoznia. 
En csak egy drámai réti pust ismerek el: 
Arislophanes típusát. Nem azérí, mert jó ko
médiákat irt, hanem, mert ezekből, a komédiák
ból értem meg az egész kor tragédiáját.

A színpadi író legyen agitátor, legyen 
próféta, kínozza a közönségét, kínozza ön
magát, de a kor nagy problémáit vésse bele, 

vivisectálja bele a közönségébe.
liii) egy emberéleten át csakis ezt tettem, semmi 
mást! Nem hallgatlak rám, kinevettek és imc 
a problémáim saját, erejükkel 
közönséghez: nem én szoktam a 
a közönség szokott hozzám.

— ön tehát elítéli és lenézi azokat a
Igéknek egyetlen céljuk a szórakoztatás'.’

— Fölt éti énül! — mondja élesen. — Kérdezze 
inog egy Hívőtől, türne-e bohócokat a templom
ban? A színház nekem templom és ha lehet
ném,

kiűznék a színházból minden kufárt, aki 
nem az igazságot szolgálja!

tehetségének, vergődésének, akarásának, szín
padra realizálásában, 'falán az én darabjaim 
nem elég szórakoztatók? Vagy a franciákéi, 
akik a könnyed földolgozás és szervirozás zuha- 
tagában cBaknean mindig egy-egy gondolatot 
rejtenek el? Nagyon félreértik a szórakoztató 
darabok definitiójút. Egy színdarabot, nem kell, 
sőt mi több, nem is szabad túlzsúfolni gondola
tokkal. Egy-két gondolatot kell csupán liliom 
plasztikával újra meg újra k idom bori tani. 
Ennek az egy-két gondolatnak azonban folyton 
a néző elölt kell cikkázni, szórakoztatóan, nem 
bánom, ha ncvettetöen is. Az ilyen,.újra meg

újra minden oldalról megvilágított gondolat 
hallatlanul megfogja a publikumot. Ismeri a 
„A7o o ST* darabomat, amelynek az az alap
gondolata. hogy a Nőt, a maga fogalommá tisz
tult mivoltában hiába keressük. A közönség 
kacag, .mulat az előadás alatt, de már a ruha
tárban az arcok elkomolyodnak, a kacagásuk 
elhalkul és mindenki átérzi, hogy a Nőt. az iga
zit, akit tudatalatti Énjével keresett, nem 
találta meg. A darabot, elfelejthetik, engem is 
elfelejthetnek, de a gondolatot, a megmásitha- 
tatlan negatívumot:

a Nő egy illúzió!
— ezt. sohasem fogják elfelejteni.

Elhallgat, de látszik rajta, hogy nehezére esik ;i hall
gatás és örül, amikor megkérem,

mondjon önmagáról valamit
.f Heggel, olvasóinak.

— Magamról? — kérdi széles gesztussal. — Mi
nek. /í« író ne tolakodjék a közönség és a müve 
közé. A közönség akár szereti a darabjaimat., 
akár nőm. akár megérti őket, akár nem. egészen 
más Pirandeilot képzel el magának. Mindegyik 
más és más Pirandeilot, minek hát meg
zavarni őket az én igazi portrémmal? En el
érem a célomat, ha a. közönség vélem gondol
kodik, az én gondolataimat, gondolja. Es ami
kor ezt teszi, akkor ismeri meg igazán Piran-

dellof. A többi?... Nincs értelme. Tudják, hogy 
küzdöttem, tudják, hogy nem akartak tudomá
sul venni, tudják, hogy a sors megfosztott az 
egyetlen igazi örömtől, ami embert, érhet: hogy 
fiatalon érjek el sikereket. Igy öregembernek, 
már feleannyit sem ér az egész. Az életem nem 
volt szép, de küzdői lein, hogy szebbé tegyem! 
\e írjon mást rólam, mint amibe. Francé fog
lalta össze, 
la Iható: : 
halni és...

Csöngetnek.

e, ami az életről egyáltalán összefog- 
születtem, szenvedtem, meg fogok 
és... talán dolgoztam is valamii.
Indulunk :i iiézőlérre. Még megkérdi m, 

mit tud a magyarokról?
— Csaknem... semmit. Olvastam licitál uj 

könyvét. Így kell bölcsen szórakoztatni...— 
veti közbe. — Babits néhány versét olvastam. 
Tetszett. Petőfit nem szeretem, de ez nem az ő 
hibája: ö nem a mai kor költője. ?) Jókaitól 
nem olvastam semmit és

diákkoromban láttam Kossuth Lajcsi Co- 
rinőbfln, gyönyörű volt, egy öreg fehér 

király.
— fejezi be mosolyogva a felsorolást.

ilúr a nézőtéren yagyuuk, amikor kérdem. >.Ijon-e a 
Vigszinház bemutatójára. Nem tudja bizonyosan. bdr a 
,,.Sr> persanaggi m eerca d’autorc". amelyet lcgkö:elel>l> 
fog bemül alul a Vigsziuh’áa kedvenc darabja, legérté
kesebb alkotásának lórija. 
sun búcsúzik és mint 
általán.
majd köszönő.' nélkül
érve, visszainteget lelem áradozó barátsággal. A függöny 
fölgördül. Pirandcllo mereven néz. a színpadra és attól 
kezdve ii fölvomis végéig csak a színpad foglalja le.

Berbert Zoltán

Harmadikat csöngetnek. Gyor- 
u társadalmi formalitásoknál egy- 

ismét félszeg lesz. Fejét elfordítva fog kezet, 
siet el, amit jóváteendö, helyére

Szendrey Júlia titkai
Petőfi Sándorról és Zoltánról

törtek utat a 
közönséghez,

áarabokal, ame-

A költő felesége halálos ágyán két levelet irt, amelyet eddig senki 
sem ismert — A levelek teljesen uj világításba helyezik Petőfit és fiát

(A Heggel tudósítójától.) Eddig ismeretlen és 
irodalom! őrt éneti szempontból rendkívül fon 
tos és érdekes kézirat gyűjtemény kerül a na
pokban a Nemzeti Muzeum birtokába. A gyűj
teményről eddig még senkinek nem volt tudo
mása. adatai eddig még teljesen -ismeretlenek 
voltak s valószínű, hogy ezek nagyrészét egy- 
ideig még nem is lehet közzétenni. A gyűjte
mény Petőfi nejétől. .Szendrey Júliától szárma
zik. Közöltük van Szendrey Juliit ismeretlen 
naplója, több levele, versei, novellái s

a költő felc;égének két levele, amelyet halá
los ágyán irt.

Ezenkívül Petőfihez irt levelek is vannak a 
gyűjteményben.

Szendrey Júlia halálos ágyán irt Ivét 
a legfontosabb e kéziratok között., meri. 
adatokat tartalmaz Petőfi Sándorról és 
Zoltánról, amikről az irodalomtörténet 
még nem tudott.

A kéziratok megvétele ügyében a Nemzeti 
részéről [fámáit. Bálint főigazgató

- - / 
hogy ez u rendkívül fontos irodalőni történelmi 
jelentőségű gyűjtemény a muzeum birtokába 
jusson. A muzeum azonban nem rendelkezik: 
aunyi pénzzel, hogy ezt a drága gyűjteményit 
megvehesse. A kérdést sikerült úgy megoldunk 
hogy az eladó egy budapesti 'kiadócég utjáru 
publikálni fogja az anyag nagyrészét a Nemi 
zc.ti Muzeum beleegyezésével s todözik a 
vételár hiányzó részét, amihez különben nem 
volna pénz. A megegyezés már b< fejezés előtt 
áll s valószínű, bog?, a sz.erző«lésf; már hétfőn 
aláírják.

levele 
olyan 
Patöfi 
eddig

Muzeum
folytatott tárgyalásokat, de

még a 
hogy ki az.

muzeum főigazgatója sem tudja, 
z, aki ezeket az értékes és titkos 
iratokat megőrizhette.

A tulajdonos eddig csak közvetítő utján tár
gyalt a muzeum "
A Reggel (udósátója értesül, ilónian Bálint fő
igazgató ’ ' .

eddig teljesem ismeretlen, u 
fásba fogják helyezni Petőfi

f ő i gazgatój ú v t il. Am int.

Ezért a

PITROFF
oki. gépészmérnök, autőspecialistaSOFFŐRESKOLÁJA 
az 6 kizárólagos oktatásával és személyes vezetése mel 
lett. Fölvételi iroda: Erzsóbet-körut 28. szám, I. em. 16, 
Telefon: József J16—79. Kiképzés saját luxusautókon.
Olcsó sporttanfolyam. Tandij részletekben 

is fizethető. Magánkiképzés is

Sjtvém 
CSŰZ-KÖSZVÉNY-ISCHIAS 

Ideális ayówhelMft
Teljes tizemben, Kitűnő tavaszi kúrák.

A penzió (lakás, étkezős) napi Arai:
THEHM1A FALADÉ (pazar

berendezésit)........................
HOYAL NAGYSZÁLLÓ.........
FÜHDÖSZÁLLÖ .......................

Meinl - kávé

vélemény© szerint ezek a kéziratok
uj meg világi

éi Sándort és 
fiát, Zoltánt. .

Nemzeti Múzeum mindent elkövetett,

BRILLIANSOKAT
Székely Emil SÍ

Kcs. 75 töl 
Kés. Cl-tól 
Kés. 45-től

l tijogj ucl.)3% kedvnzmóny.Fölvllúgositús, vizumszorzós' J 
EISNEH-DKOOfiHIA, Andrássy-ut 37. Telefon: só •?I I
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

látta a hét összes premierjeit?
— Kedd óla egyebet sem. csinálok, mini 

egyik színházból a másikba szaladok. Még 
szerencse, hogy egypárat a jövő hétre halasz
tottak, különben meg sem tudtam volna nézni 
valamennyit...

— Képzelheti, hogy csupa fül és fal vagyok.
— ... Fal?
— Igen. Én tőlem levághat akárkit, 

vagyok, mint a
— Nem fázom 

hogy tavasszal.
— Tehát?
— Tehál szop 

sorrendben. A hét első premierje 
Wolff-darab volt a Renaissance-ban. 
relém". Érdemkereszl 
nak. Előbbi szerepére gondolva, rá sem lehel 
ismerni uj szerepében, annyira mestere mór a 
színpadi átlényegülő# nagy művészetének is, 
Elefánlcsontszinü fehérsége, remekül iskolá- 
zolt hangja, „lőcsei-fehér asszony" figurája 
furcsa, izgató, érdekes. Somlay meleg, mint a 
júniusi nap. csupa szív, ilyennek kellett volna 
lenni partnerének, flosvay Rózsinak is. Saj
nos, akármilyen nagyon, akármilyen erősen 
hallgattuk, a szive dobogását 
J 
és lökéi fles párisi Harsányt Rezső, Papp Joly 
is friss volt első nagy szerepében.

— Szóval, siker?
— Igen. Most gyerünk át a. Belvárosiba, 

yvés Mirande: „Simoné est commc ca", ma
gyarul: „Én már ilyen vagyok." Vonatkozik 
pedig a cím a szóbanforgó Simoné nevű kis 
párisi hölgyre, aki csak akkor tud egy férfit 
szeretni, ha — pénzt ad neki.

— Egyre gyakrabban visszatd/ö témája 
f ra ncia slágereinknek!...

— Hja, édesem, ez a téma, úgy látszik, 
Parisban is aktuális. Pesten nem túlságosan. 
Szóval: szerelem, természetesen nyitott ágy a 
színpadon. Titkos egyetlen szál, hálóingben, 
párisi külvárosi a pesti Belvárosiban, amely 
lassan malacóUá változik. Egyáltalán ezen a 
héten nagyon divatos a hálóing a színpadon...

— Hogy-hogy?
— Hát a Blahában például, az uj Stolz- 

operetlben Somogyi Nusi jön ki a színpadra 
egy kikeményitett, féhér vászon — szobalány 
hálóingben, úgy, ahogy fölzavarták álmából, 
egy tűzoltó sipkával a. fején — ezzel jelzi, hogy 
tudniillik a tűzoltó... —, az egész színház 
viháncol a nevetéstől. Egy percig van Nusi a 
színpadon, de tíz percig róla beszél a nézőtér. 
Node, tartsunk csak sorrendet. A Belvárosiról 
még van. mondanivalóm. Ezúttal Tarnayé az 
elismerés: finom és kulturált színész. Aranyos 
Gombaszögi Ella (aki ebben a szerepeben 
debütált ezen a színpadon), aurán az, úgy lát
szik. örök szobalányságra ítéli fekete Falud*  
Sári volt egész kedves.

— Na és a Blahu?
— Nusin kívül Vaály Ilona. Ez volt az első 

nagy primadonnaszerepe. Az operett librettó
jánál szánalmasabb bárgyuságot még alig 
hal lőttünk színpadon, meg nem érdemelte sem 
a fáradságot, sem a ragyogó díszleteket. sem 
a kellemes, fülbemászó muzsikát, de Nádori 
sem, akinek elegáns férfias alakítása külön 
öröme az estnek.

— Na és a Vigben?
— Az egyik el volt ragadtatva tőle, a másik 

szidta, mint a bokrot. Még a sajtóban is.
— Node a maga véleménye?
— Az én véleményem, hogy a második 

vonás a legszebb szerelmi vallomás. amit 
a színpadon elmondhat. Szerelmi vallomás 
nőhöz, a színpadhoz, a mesterséghez, szerelmi 
vallomás magához a szerelemhez, tele titokza
tos tűzzel, mérges, párás forrósággal és ■— mint- 
ahogy minden szerelmi vallomás hazudik -- 
hazugsággal is. ZUahy Lajosban van erő, 
sváda, hevület, ihlal, még szuggeszlió is és 
nagy szerencséje is van. ami, Naixtleon szerint,

* ..A feleségem babája*’ a Blaha LiiJzs-Xzintiáz. 
.Közönség és sa.iíó osziallaa tetszése pecsetelte 
feleségem babája" sikerét. Köbért Xtolz operettje 
.'.tíjzu-Szinliáz s<(>zóuc-emí'!i\•■. Vaály Ilona, 
Xusi. Nádor Jenő. \ endrey l'crenc. Boross Géza 
kvintettje minden kritikán fölül áll.

A „Fraskita** előadásai iránt olv kivételesen 
aranyit az érdeklődés. Imgv ,■> \ árosi Színházban
minden nau.ián a világhírű Lehúr-oticrett kerül 
mindenkor a premier nagyszerű együttesével.

A Vígszínház heti műsorát természetesen a legfrissebb 
n idonság. Zilahy Lajos nagyszerű szinmiive. a ..Csilli'- 
gok" dominálja. Kedden, csütörtökön, szombaton és vasai 
nap adják a .-illanok*' at. A szerdai est jut az ..l/ziist- 
lrkodabmi" nak. IL I lön a bécsi Burgthenter tagjai Broei- 
nei ..Vor doni Siindcnfall" cimü vígjátékét mutatják he. 
pénteken pedig Shaw Bernát pompás komédiája. ..Dér 
I .iebhalier" kerül szilire a burgs'zinészek előadásában. 
Vasárnap déi’.tlán .,A fiipenztáros uv*‘-at és a „Csend- 
elcl“-ct adják mérsékeli bolyainkkal.

néma 
fal: tőlem meg nem. tudják... 
én semmitől télen sem. ncm- 

sorrendben, mégpedig időrendi 
első premierje a Picrre- 

„őszi sze- 
— újból Simonyi Máriá-

is. 
akármilyen < 

nem hallottuk, 
legjobb oroszokra emlékeztet. Makiár y

A. P O L L O

föl- 
iró 

egy

egészen, megvadultak és 
kitátotta a száját, folyton

témája az, hogy ki kell nyitni az 
mindig és mindenben: jóságban, 

ember sze)eleiben, tisztességben, 
furcsa, érdekes, vicces, izgalmas 

„A szegény

Feri nem bánta meg, hogy

IWiWKMnHaKSU 
Snöike Ssnkftl felléptével 
Leánygimnázium 

Szökő szenzációs bohózata 

a. siker íg.azí titka. Csak igaza nincs ebben a 
darabjában, amikor ma már nem, is olyan di
vatos jelszavak öntudatlan hatása alatt a tu
dományi, egyéb égi és földi, passziók alá érté
keli. A költészet is szent, de a tudomány is az. 
Ls nem reprezentálhatja c tudományt a VAlahy 
férfias szenvedéllyel túlfűtött; darabjának a 
hőse, ha nincs hite a tudományban. Giordano 
Brúnótól a mi báró Eötvös Lorándunkig éle- 
h'kkkel és halálukkal hányán állcttak helyt tu
dományos meggyőződésükért, makulátlan tisz
taságban, akár az angyalok! Akinek olyan ta
vaszi rétszagu prózája van, mint kedves ifjú 
költőnknek, legkeményebb kritikát kell állnia 
szempontjainak. és céljainak is. Varsányi és — 
Lukács Pád! Az emberek a szivükhöz kaptak, 
amikor Varsányi, mintha saját', magának a 
leánya lett, volna, kijött a színpadra. Amulva 
és elandalodva nézzük, ezt a csodát és sziv- 
dobogva szeretjük halálig. Természeti tüne
mény ez az asszony, csupa jóság, csupa május, 
a szavai úgy öntözik a. sziveket, mint az édes 
langyos tavaszi eső a szomjas földeket. Lukács 
arrivált. Pont. Nincs tovább.

— Na és Bibó a Nemzetiben? Mondja, kérem, 
ez a liibó, ugyanaz a...

— Nem, édesem. () maga szokta mondani ma
gáról, hogy ő ángyává Ribó-családból szárma
zik. Amazokkal, még csak nem is rokon. A da
rabja pedig üdülés; zavartalan, öröm; a Gár
donyi-premierek izét éreztem, amikor ennek az 
ösztönös, darabos, vergődő, nagy talentumnak 
a. dialógusain- ámultam. Ez aztán legény a [tal
pán! „A bor" óta ilyen szivbcmarkolóan ma
gyar írást nem tanullak a. Nemzeti művészei. 
A nyugodt, egykedvű szerző helyett Tóth Laci, 
a. „Nemzeti Újság" szerkesztője, izgult, kéé 
munkatársának, 'óilahynak és Bibónak volt 
premierje egy estén.

— Na és mi volt Kiss Ferivel!
— Hát képzelheti. Négy teljes percig zúgott 

a taps, amikor kijött. — tudja, milyen rette
netes idő ez — színpadon! Szégyen ide, sze
gyen oda, tudja mit, nem is szégyen: Feri 
elsírta magát. Szépen, szabályosan, úgy, ahogy 
illik. Ettől, persze, 
ettől kezdve, ahogy 
beletapsoltak.

— Egyszóval...
— Egyszóval Kiss 

visszafizette az Uniónak az 560 milliót.
■—Na és a többiek?
— Az előadást I üli cm. pásnak találtam. He

lyenként Somogyi Bogyó is mintha tulhangos 
lett volna egy kicsit. Egy olyan kis paraszt 
ententc terriblc-t játszik színpadi értelemben 
véve olyan neveletlenül, hogy azt a legelőkelőbb 
házakban is megróná a mademoíselle. A többiek 
jók, csak ahányon, coliak, annyiféle tájszólás
ban beszélitek. Magyarul: tisztán, szépen, értel
mesen, ezúttal Gömöry Vilma beszélt.

— Na és mi készül?
— A Nemzetiben nem tudom. A Vigben 

Galsivorthynak, aki a legelső író Angliában, egy 
rendkívül érdekes darabja, az „Ablakok", A da
rab belső 
ablakokat 
okosságban. 
Rendkívül 
darab. A Belvárosiban Biró Lajos 
kis Mariska élete és halála" cimü hatfölvonásos 
— ahogy a szerző nevezi — moralitás követke
zik. A Magyarban tudvalévőén harmadszor 
halasztják el a Pásztor-darab bemutatóját a 
„Csibi" miatt, amely minden szépítés nélkül 
táblával megy, ami pedig a Király-Színházat 
illeti, hát ma este van a- „Császárné apród jár
nak házi főpróbája. A „Halló Amerik<i"-t Szép 
Ernő üdítette föl három példátlanul mulatsá
gos tréfával. Aki olvasta, hempergett a kaca
gástól ,..

— Na és a...
— ... Pletyka, ugyebár. Van. bár egy kissé 
antedatált.
— Mindenesetre halljuk.
— Inkább vicc, mint pletyka. Az ,.En már 

ilyen vagyok" utolsó próbáin kissé lanyhán 
ment a nagy ágyjelenet, illetve az egész máso
dik fölvonás, amelyet a darab két főszereplője 
Titkos kisasszony és Kertész ur túlnyomó rész 
ben az ágyban töltenek cl. Mire Tarnay, a ren 
dc.-ö odaszólt nekik viccből — de komolyan! 

hogy miután most már nincs sok idő, próbálják 
el otthon a jelenetet. Titkos hallgatott egy pil
lanatig, aztán megszólalt: „Jó", mondta, „majd 
följössz Dezske, majd a Háhnel (Hahnel 
Aranka, Titkosnak elválaszthatatlan barátnője, 
titkárja, főud var mester nője) fog súgni." Kentész 
is hallgatott egy pillanatig, aztán lassan így 
szólt; „Én már ilyenkor súgó nélkül szerctfk..."

* „A császárné apródja" 
r.i!y-- 'iuh;izi»iii. amely .. 
ráztato kiállításban hozza ki 
A női főszerepet Kosáry Emmy 
szerte elismerten u 
Hanna bűbájosán finom 
toll. ,,A császárné 
művészi kvalitásait rágyoglntja a 
Márton pedig tijrtt 
amelyek őtjoggnl 
mesterévé. Laltibár 
mai Iliire nemes 
Eiilöpöi einlitjiik

premierje kedden lesz a Ki
ragyogó szel "posztáshan < s klip- 

Buttykay Ákos uj operettjét. 
. játssza, aki ma oiirójm- 

ti legkülönb operet(primadonna, tíonrhy 
..... i művészete pompás föladathoz ja- 
apródji’i"-ban. Király Ernő legszebb 

. X.. .1 l'érlll’őszereitbe.n. llátkai 
gazdagítani fogja azokat, u sikereit, 

avatták u magyar komikai művészet. 
Árpád i'supn mulatságos jókedv. Szir- 
elegancia. Zilahy Gyulát. Kéthe.vl, 

még dicsérőeu ti pompás együttesből.
Holló Klára, Bittó Elemér április I én, este ' :!l órakor 

jarii.i II. sanszon- és r-ztivalóé tjét a Zeneművészeii Eó 
iskolálmn.

11 il.'<’,t vagyok", a liidvárosi Színház nagy víg
játéki sik'te ezen a héten Imi estén szerepel a n'-.üsorolt 
r- pedig v;:-.:rimp. hél fő. kedd, -zerda. péntek és jövő va
sárnap este. A páratlanul mulatságos, franciásan finom 
darabban, amely Tiil • - Ilona egyik fősikere. Gombnszögi 
Ella. Kerté-z Dezső, 'l'ttrnay Ernő, (íárdoiiví Lajos remek 
együttese lép föl.

* A Bttrgszinház. tagjai a t igszinházban hétfőn Brociner 
or dem Ximdeufall" című vig.lá'ékábail lépnek föl. Az. 

érdeke-, es j'-udkivili nmlutságos njdonság főszereplői közt 
van Lőtte Med'-isky, Murin Mayán, GJsella Wílke, Blanka 
Glossy. Josvf Dtiuegger. I’hilipp Zeska. Ered Hennings, 
M. ilhelin IL-im, .luliiis Xtrebinger. Pénteken a burgsziné 
szók ido::d:>s.d>nn Slmw Bérn/.i egyik legvidámabb müve, 
„Dér Liebhnber ’ („The l’hilander"), 'kerül bemutatóra, 
szintén ragyogó posztósban, amelynek oszlopai
August Piinkösdv. Iliidé Wall. Almit Seidlcr, linóul Aslau. 
Max Dcvrie.iií, Hans Siebert, Paul Prattger és Eduard 
Martin. Mimiiét előadás jegyeit már árusítják.
VI, Kévay-n. 18 KIS KOMÉDIA" Telefon: 14—22

A legjobb műsor! JE1.LINEK és KETTESBEN A 2-BEN
Kezdete >/■.!) órakor

sikere. 
Illeg ,.A 
a Blahu 
Somogyi 
ragyogó

nuity- 
a llét 

színre,

Mu. hétfőn este „Fraskita", Leltár világhírű operetfjo 
a Városi Színházban.

mert, jó árut olcsón csak SANDOlí ..Ideál" 
panlttugy árban lehat vásárolni. Mar gyű. 
nyörű mintás ..Ideál" paplan Ih’iU.OtMi kort.- 
Máért kapható. Cégünk öt ven éve all fenn



a Reggel 1925 március 23.

F\ „Szép Heléna"'
franciául — Budapesten

C-/ Heggel tudósitójától.) Péohy Erzsinél, a 
Fővárosi Operet-tszí n ház pri mu tton najunal 
tegnap este megjelent Comte De Robién, a 
budapesti francia követség ügyvivője es fő
nökének, a budapesti francia nagykövetség 
vezetőjének, De Carbonel, rendkivüli követ es 
meghat a Ima zott miniszternek nevében azt. a 
kérést intézte hozzá, hogy váltatja cl, a „Szép 
Hclénia" cimü operettnek címszerepét egy, a 
francia követség és a budapesti diplomáciái, 
kolónia tagjai által április végéit vagy május 
elején rendezendő éjjeli előadás keret eben. 
Péehv Erzsi örömmel vállalta a szerepet, 
amelyet természetesen franciául fog énekelni 
ós játszani és így uzoiknak, <ikil< <l francul 
követség színházi estélyére hivatalosuk lesz
nek, ritka műélvezetben lesz részük. A darabot 
Ránffy Miklós gráf rendezi, aki Calclias sze
repét vállalta az előadáson. Menelaus szere
vét Robién gróf. Orestes-ét Robién grófné 
fogja játszani, míg Páris-t a francia, követség 
egv fiatal attaséja, aki szépen énekel.

• Reprezentatív magyar színtársulat Paris
ban. A párisi „Exposition 1nternationale des 
Aris décoratífs" területén épült, egy három- 
szinpadu hatalmas színház is. amelyben a ki
állítás tartama alatt úgyszólván a. világ összes 
nemzetei vendégszerepelnek reprezentatív szín- 
társulatokkal. Igy elsősorban oroszok, spanyo
lok. olaszok, kínaiak, japániak, sőt. sziámiak is, 
csak magyarok nem. Dr. Falud! Jenő. a,z Unió 
vezérigazgatója, aki pénteken este tért vissza 
Parisból, értesüléseink szerint elvben megálla
podott a kiállítás vezetőségével egy magyar 
reprezenlati v szintársulat vendégszereplésében 
is. Ez a társulat a tervek szerint augusztusban 
'látszana Parisban, mégpedig Bartók „Fából 
faragott király“-jii\ a „János viléz“-t, az 
... biióniá“-l, a ,.('sibi“-l s egy. az Unió egyik 
drámai színpadán legközelebb színre kerülő 
magyar drámát.

• A „CslbP1 és a közönség. Prózai darab az. idei sze
zonban. még nem ingta meg agy ti közönséget, mint a 
Magyar Színház, páratlanul mulatságos és kedvesen bű
bájos vigjátéka. a „Csibi“, amelynek eddig egyetlen elő
adásán egy hely sem maradt üres. A rendkivüli sikerre 
'aló tekintettel további intézkedésig minden este a ..Csibi" 
szerepel a Magyar Színház, műsorán Bajor Gizi. Csortos 
Gyula. Mészáros Giza. '/.. Molnár, l.atabár sikerkoszo- 
rjízta együttesével.

• A ..Krizantém1* délutáni reprlze Aipár Gittával a 
Városi Színházban. A „Eraskita" kivételes sikere miatt 
Kulinyi Nádor pompás operettje, a ..Krizantém11, szerdán. 
Boldogasszony napján délutáni előadásban kerül föl- 
njitásra. A fő női szerepet ezúttal is Alpár Gitta. az 
Operához népszerű koloraturprimadonnáju énekli, inig a 
többi főszerepet is a nagysikerű operett kreálni: Paletta, 
Sziklai, D Arrigo. Molnár Vera és Szirmai Vilmos játszák.

• A „Aíariea grófnő11 150-lk előadása vasárnap este lesz 
a Király-Színházban, ahol Kálmán Imre ragyogó muzsi
káin operettje szombaton este és vasárnap délután is 
szinrekeriil a nagyszerű Lábass Juci, Pálmay Ilka, Siró 
Anna, Ráikai Márton, Galetta, Szirmai. Raskó, Thász 
remek együttesében.

• Ma és minden este Lehár világhírű „Eraskitá11-ja 
kerül sz.lnre a Városi Színházban.

Tekintse meg
túrista felszerelésre 
•lesé MiraMainkat 
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Mielőtt

bútorszövetet, 
matracgrádlit, 
paplanszaténokat 
vásárol, saját érdekében tekintse meg 

BACK‘ és GERŐ cég 
dúsan fölszerelt raktárát

Belváros, IV. kerület, Hajó-utca 12—14. sz.
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Meghűlésnél
csodálatos hutása van a valódi

DIANA 
sósborszesz 

használatúnak, mint fájdalomcsillapitó. erősítő 
szernek. Alkalmas fújó testrészek bedörzsölcsére, 
torokoblitésre vagy cukorra csöppentvo belső 

használatra egyaránt.
Kis üveg. . ára 16.500 kor.
Kozópiiveg ára 4H.OOO kor.
Nagy üveg ára <10.000 kor.

Kapható mindcuütt,

H hatvani föszoígabtró 
ötödmagával félnapig eszméletlenül fe földi az aszód- 
hatvani országúton, ahol autószerencsétlenség érte

Szolnok, március 22.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 

Az aszód,—hatvani országúton csaknem végze
tes au tó katasztrófa, érte Kékessy Dezső dr. 
hatvani főszolgabírót, két barátját s a. velők 
levő soffőrt és a megyei tiszti hajdút. Az autó 
utszéli fához vágódott, fölborult és

a főszolgabíró autójának mind az öt utasa 
megsebesült.

A szerencsétlenséget tetőzte az a körülmény, 
hogy a különben forgalmas országúton

a kora reggeli óráktól délután 4 óráig min
den segítség nélkül feküdtek vérző tagok

kal és eszméletlenül
az autó utasai az országút, árkában. Délután 4 
óra körül állt meg a sebesülteknél Borhy Ist
ván dr. földbirtokos autója. Borhy azonnal 
segítséget nyújtott, Kékessy főszolgabírót be
szállította a hatvani kórházba ós intézkedett, 
hogy a többi sebesültért is autó menjen a 
helyszínre. Vasárnap kihalgatták Kékessy 
Dezső dr. főszolgabírót s a sebesülteket s ig.v 
megái lapították, hogy Borhy István dr. autója 
volt az első, amely tudomásuk szerint arra, ha
ladt. Ellenben a. közelben szántott egy földmi- 
vesember, akinek ott volt a kocsija, lova, de

a főszolgabíró, ahányszor eszméletre tért, 
hiúba szólította föl a szán fogató gazdát, az 
nem volt hajlandó munkáját, abbahagyni.

A lelketlen ember közömbösen nézte a sebesül
teket s csak a távolból kiáltott vissza a segit- 
ségkiáltásra, hogy ő nem űr rá. neki dolga 
van. Kékessy főszolgabíró ^*s társai sebes ülé
sük miatt arra sem voltak képesek, hogy a 
föl dm íves szekeréig vánszorogjanak s maguk 
hajtsák el annak lovait. Amikor Borhy István* 
di1. autója a szerencsétlenség helyszínén meg
állt, ez a paraszt ember már nem volt a kö
zelben;

befejezte a szántást és szekrével elindult 
haza, a sebesülteket pedig sorsára hagyta.

A csendőrség megindiUxtta a nyomozást, hogy 
megái lapítsák, ki volt ez a lelketlen ember, 
aki a legelemibb emberi kötelességet is meg
tagadta. Eddig csak azt tudták megállapítani, 
hogy az illető

egy hévvizi gazdaember volt.

Minden vásárló

INGYEN KAP
szinházbélyeget 

a kővetkező cégeknél:
Magyar BétfaíCEamok

VIT. Rákóczi itt 74
Fehér M. Miksa

angol uriszabó IV, Károly-körúti6
Csángó ESezc'á

bőröndös VII, Rákóczi-ut 86
Haskő, cégi. Hasiló és Szegő

divatáru IV, Deák-tér 4
Baumgarlner Soma

Közp. DrogériaVIII.Rúkóezi-nt 55
Kirchknopff és Ádám

úri- ú« női divat Ferenciek-tcre 7
Bayarti Brogéria

IV, Váci-utca 52
KoSImann Testvérek

clpőáruhúza VITT. Rákóczi-ut 53
Galambos selyem és szövet

boltja IV, Fererrúek-lorc 4
Grosx Testvérek 

szövetúruház, VII. lstván-ut 41-43
Vizy Domonkos csemege

Üzlet V, Vilmos császár-nt 60
Scántó

háztartás-vegyipari cikkek, illat
szerek VII, lstván-ut 20

Grossmann Mór
divatáru VI, Király-utca 2*.

Dabyné
női kalapszalon VII, lstván-ut 10 

SÓS Bernét Iiri divatüzlet
VII, Erzsébét-körut 51

Halmi Erzsébet
női divatszalon TV, Moluár-u. 17 -

Schwarts Líizár és Fia 
kötött-, szövötárn VII, lstván-ut 29

Rélnhardt
cipők VII, István ul 26

Merirao-Posztékeresk. rt
VII, RAkóczI-nt 4<i 

Serényi Zsigmond
cipőüzlet VII. Erzsébet-körül 11

Litxmann Irma
gyermekruha VI, Király utca 18

Blau Andor
huscsarnok VIII. Teleki-tér 4

Weisz Samu harisnya, keztyü
VT, Király-utca 2

Korkes és Fia
bőröndös VII, Károly körút 3

Füváross béir&ndház
VII, Erzsóbet-körut 27, volt
Gambrintis

Memzeti Nagy Áruház
VII, Király-utca 7

SpernáS SSéza úri divatáruház
VII, Király-utca 17

Reísz *3ávid huscsarnok
Huuyadi-1ér, Vásúrcsarnok

Oktogon-gyógyszertár
VI, Teréz körút 12

Katz Albert
cipőüzlet IX, Lón.vay-utca 12/a

Balássy Gyula
csemcgeüzlet IX, Ráduy-utca 65

KundstSdter Marcell
pnpirüzem VII, Thököly-ut 53

Erzsébet divatáruház
VIII, Ihiross-utca 46

Winkelhoffer Utóda
cipőüzlet VI. Király-utca 4<

Schnitzler Artúr
úri-, nőirlivat. VIIT, Toloki tér 7

Steinitz Gábor 
pnpirkoroskedő V, Lipót körút 20

Frey Izidor
knlnpüzlet VT, Király-u. 31

Minden Óceán-'konzerv után szinházbéiyeg jár
Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára Részvénytársaság
Telefon: József 69 40 VII. Rákóczi ut 76, I. emelői Telefon: József 135-32

de nevét még nem sikerült, megtudni. Kékessy 
főszolgabíró és a katasztrófa többi sebesültje 
már túl van a veszélyen. X főszolgabírót a 
kórházból lakására, szál Htot tálk és most ott 
ápolják.

Nagyatádi régi hívei 
föltámasztják a kisgazdapártot

(A Reggel, tudósítójától.) Nagyatádi Szabó 
István régi barátai és követői vasárnap dél
előtt értekezletre gyűltek össze elhunyt vezé
rük Dohány-utcai lakásán. Az értekezletet 
Karácsonyi Gyula, nyitotta meg.

— A kisgazdapárt, úgymond — föladta programját, 
k. kisgazdazászlót, mint Krisztus palástját árusítják.
Herczeg Sándor, aki Nagyatádival együtt 

első elnöke és képviselőije volt a régi kisgazda
pártnak, ezeket mondotta:

— A vidéken elkeseredett a hangulat a nagy adók á* 
a hatósági iildikések miatt.

Betetőzte nz elkeseredettséget az, hogy a kisgazda
képviselők föladták a titkosságot.

Meskó Zoltán a régi kisgazdapárt nnegalaku- 
láisána vetett visszapillantást., majd igy foly
tatta :

— .Megállapíthatjuk, hogy uí egységcspártl kisgazd Jkép- 
viselők állandóan megalkusznak a kormánnyal. Én már 
meguntam a folytonos leszerelést, kiléptem az egységes 
pártból, hogy függetlenül kiizdhessek a falu népének ér. 
dekében.

Szalánvczy József. Bodor György és Cscmez 
István volt képviselők és mások fölszólalóvá 
után az értekezlet kimondotta, hogy

követelik a demokratikus haladást és a tit
kos választójogot, 

biltiaikozniak a közigazgatási hatóságok túl
kapásai ellen. Kiáltványt fognak intézni a 
k isgazdatárs ad alomhoz, országos pártgyülést 
hívnak össze, amelyen megválasztják a párt- 
nezetőséget. Drózdy Győző is bejelentette csat
lakozását. Alidig is az ügyeik vitelével Meskó 
Zoltánt és Herczeg Sándort bízták meg.

Bakos József festékkoresk,
X, Belső Jászberényi-uf 9

Hirschler Izidor
mészáros VI, Szondy-u. 45

Oktogon Játék- és plpatlzlet
VI, Andrássy-ut 51

Nasser Testvérek 
ékszerészek Újpest, Arpád-u. 34

Milier Mihályné f üszorkeros-
kedés I’estszentlőrine, Pllői-ut 37 

Berényi Géza csemcgeüzlet
Pestszeutl., Üllői-ut és Baross-u. s.

Hinterieitner Károlyné 
csemege üzlet I’estszentlőrine, 
Állami lakótelep 108/5

Liko BéSa I’estszentlőrine,
Állami lakótelep 131/J

Amerikai Nagyáruház cégi. Vámos
Gáza Kispest, (Illői ut 131

Molnár Pál
cipőüzlet Kispest, Üllői-ut 103

Mateoczy-Fleischer bőrön
dös, játékáru Kispest, Üllői-ut 129 

özv. Gyurik Jenőné
cscmegeüzlet Pesterzsébet, Gyáli- 
iit és llákórzi-ut sarok

Sehwarcz Lajos csemogc- 
iizlct l’ertorzsóbet, Piac-tér 15

Hartenstein Mór órás, ék
szerész Kispest, Üllőt-nt 123

Schröder Ágoston úri , női-
divat Pesterzsébet, Kogsnth-u. 34

Herczeg és Grosz
úri-, nőidivat Kispest, Üllői-ut 07

i,Rekord**  cip&áruház
Pesterzsébet, Kossuth utca 42

Brichta Károly
cipőüzlet Újpest, István-utca II
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Film-Rádió
A Vt.lHA ILKOL'i tAAltlAt ./.l/.-í/./.-/7’ moziszlnésznő- 

nek nevezte ki az orosházi. mozi t ulajdunosa, aki, ugy- 
t.ifszik, Amerikában tanulta a reklámot. IJrröl tanúskodik 
uz orosházi „Alföldi Ujság“-baii megjeleni alábbi köz
lemény,'

A meggyilkolt Lcircr Amália a moziban. Ma, vasár
nap í. 6 és '■> órakor a többi műsorral, együtt a „tjol- 
landi rzlr" cimii film is. amelyben a Hollandiába menő 
marn/ar gyermekek örömeit és boldog kis kalandjait 
szemlélteti. A főszerepei a meggyilkolt Lelrcr Amália 
játszó hollandi viseletben. A moziföl rételhc. a gazdag 
hollandus, Kerstens Tcodor protezsdlta b<: védencéi, a 
szép Amáliát.

Természetesen a filmen egyáltalában vem szerepel 
..szép Amália", mert női szerep l;iréve néhány
liszlanöt - nincs is a darabban. .1 főszerepei 
Kürtői József játszit. de az ügyes mozis, úgy látszik, i 
gyobb vonzóerőt tulajdonit Lcirer Amáliának, miit! 
i'igszinltá: művészének.

♦
V IL.-iGV AtlOSOK ÉJSZAKAI ÉLETÉT filmesili most, 

német Thcro-filmgyár. Vár el is készült a „London éjjel." 
cimii film, amely az utcák esti forgalmát, a transzparen
sek és oilágitórekidniok tűzijátékát. az összes mulatók 
lázas és mámoros életét mulatja be.. Most. Herliu éjjeli 
ételére kerül sor. A Thcro-fllm Hada pest lel kissé elkésett. 
Itt már a: éjjeli élet, ejtyhén szólva, nem világ városias,

*

II 
sffl- 

Irv.•/!?'/ 
itd- 
l u

<•

Szózat az emberiséghez 
a XX. sz&zad életének tirtMJ® 

a Tízparancsolat
Amerika nemcsak a korlátlan lehetőségek, 

de a korlátlan arányok és monumentalitások 
hazája is. Felihőkarcolóik, gyáraik éa általában 
az amerikai élet miniden megnyilvánulása ma
gán hordja a szédületes arányokat, a i 
mentalitás hitelewitö liélyegét. Ezért, és 
uralja Amerika a v'ilá.ggazdaságoí, ezért 
kereskedelemben és iparlmn egyaránt.

elsősorban vezet íilmiparbun, amelyet szinte . ....
dák sorába mucit óntusi technikai fölkószültaégóvel 6s 
Munmitől vissza nem riadó, akadályt nem ismerő munka- 
kópeseégével. Az amerikai Hímek szinte kivétel nélkül 
szenzációt jelentenek <5a -- monumentálisak. De

amióta a film megszületett, nem készült uiég sehol a 
' Hágón olyan film, amely a tizennégy tölvonáaos 
óriási Paramouth-attrakc.lóval, a „Tízparancsolat' 

cfmll vllágOlmnic! fölvehetnó q versenyt,
A oaodáiatNMnélió és nlolérhetetleu ülmalkoíús egyéb

ként két. részből áll: bibihei réezből és mondom részből. 
Iró.ia műfaját igy határozza meg: é'cőrat az emberiséghaz. 
Ks nem is nius. Hatalmas, bámulatbanjtő szózat, amely 
nek szavát nőm leihct néni hallgatni, nem lehet elhull 
íratni, nem lehet nem ballaui. A „Tízparancsolat" h hu 
szadik század iramoráláe életének drámája. Súlyos össze 
ütközés a botnak használt keraont, on ebből eredő inuno 
nalitás és az isteni törvények igazjságaa ée sújtó ereje 
között. Vétót emel az l6tentől rettegő és rettogtotő bigot- 
tizmus ellen — Isten szeretetéért és vétót az atbcTsta 
önzésből eredő bűnök ollen az Isteni törvények érvénye- 
■étéeéért.

A hatalmas íilmalikotás dső bamutatója ked
den zajlott le megihi'Vott közönség előtt. Meg
jelent a li emuiba tón az, egyiiázi és világi élet 
minden élőikéi őségé, élén József főherceggel. A 
meghívott. disze* közönség lélekzet fojt.va 
ligyi’lle a nagy dráma szenzációs érd-ekességii 
eseményeit.

A film, amely e héten kerül bem utaló sin a 
lÍ0!f(il-Aft(>Uóba>u, a. lladius Filmipari Bt. tuluj- 
dona és bizonyos, hogy ez az a film, amely he
teiken át fogja uralni a jónevii elsőheles inozgó- 
sz'inház műsorért.

inonu- 
ezzel 
vezet

a ego-

így fiatal hölgy, aki mhidení
l.auretta l ayior, a ,jhága“ amerikai 

művésznő ui filmje
l.aunth Taglor nagyon híres amerikai színész,m". .iki 

1-ok kivételes esetekben. /cl< hlmi hanoi ária, mfl ll.oi 
Imidé filmen .szerepelni. Legújabb filmje, a „S.ókinoiidéi 
kisasszony" cimii pompás vígjáték i-g1'/- Vmerika 
l’airópu minden nagyobb világvárosának közönségét irap- 
!ü'<>zia é's magával ragadta. Es méltóan. \ Ilim utolérlu- 
Ictlcnül édes buinora, a szcrejtlő művésze!- tökéletes já
téka és groteszk és aranyos deriivcl <silli>g<> meséié cg? 
reszt, arra termelt, hogy vlliigsik, rí arasson.

Éppúgy, mint az, ..Elégi étel" eimíi amerikai dyuiim. 
amely sűrített drámai levegőjével és .-zereplóim-k s iln,<ri 
játékéival mintegy iskolapélda ja a jó. izgalmas, irodalmi 
értékét is i'eprczentáló lllmdráináknak. .Mimiké', film az, 
1 >ríon-fllmgyá r íulajdoua és a pinleki hemui :• <on egy 
műsor keretében lu-riil színre a ( orrin-k .iniie JKii'. amely 
onmsgáv.-il vetok-dik abban, hogy egymás u’ún kövt,!- 
'-'•zó pj műsorai fölülmúljak az ciőbbenlt.

es

Vatentte Híre győrit!
lii filmének sikere verseny^rsDt

emelte Rotloipti ValmVinCt
\ férfi <*s nő egymáshoz való vi.szmiyaiiak 

öi’ölkre megoldatlan és hatalmas problémája 
viharzik löl. ideget és szJvet (Egyaránt meg
remegtető izgalmas, de mindemellett irodalmi 
mese keretében a „Nt'öcnd inco u hiintixí!" 
einiií amrilvaí filmdrámában. Megdöbbentő 
őszinteséggel es realitással rajzolja a nagy-

elé

^I(ll.,\.itt t-EKEM' ..Testűi “jél mctililmvsilellv egy 
oszirók gyár. A. amerikai hivatalos mozis.aklap szerint 
a osztrák jogtalanul készítette a filmet, mert ennek kizá
rólagos joga Amerikáé, ahol március zil-éu lesz u „Testőr" 
filmbemutatója. E hó elsején mutatták be Molnár 
„lhdtnu."-jduak flhujéi a nemyorkl S( rand-szinkázban. 
Alexandra hercegnőt. Prunes Hmeard. Albert herceget 
Idolphe ifcv.jou, ftr. If alhrl pedig Iticficdfi C.ortcz jdtssza, 
I fllinci nz „rósz Dimilri Huiliowei t.-l rendezte.

♦
Jlt DOLI’U I At-1,\ I ISO mo t kezdte el uj Hímjét, „The 

a Poxlril 
filmet ven 
gyárnál.

........ iridá 1ca:cIc1\“ viszont eg> titokzatos és 
idegfesziíő érdek?>ségii bűnügy lüktető, elev ni- 
ségii és lélekzetet állító meséjét, történ’íét hoz
zák a közönség el, amely estéről-estére vissza
fojtott. Jélekzettel lesi nagy dráma -z nizációs 
lordulatait. Ennek a fii ímeik ío-zt>i» ■ I ío/c 
Dália, a világhíres mozi sztár .i;'u .-z'i, \z Orion- 
lilntgyái' tulajdonát 1 -. n, zö ké’ fi!m a ( orcin- 
8zitiház e heti műsorát díszíti és hí rá; csak 
péntekig látható.

Tomboló siker !«-•*■

A Éesagjer virájiai

Hoodcd Falcon"-! és Alán Hal- rendezi, aki 
szerződőt! a HU: —Carleton gyárhoz, hogy ezt a 
dezze. I'filrntlno is most jlfí.- zik

JACKIE (00(1 .IX befejezte 
Man."-t (.1 rongyos ember). 
„Kölyök" rongyos l.is Jackiejét. látjuk 
dán" sziizséje is hasonló a Kidbe 

láttában játszódik. Jaekicnck 
Metró- (jóid'a'yn-gyárral kötött. 
Voogan-papa. már megkezdte a 
ödés megkötésére.'

</./ filmjét: a 
Ebben a. Ilimben 

viszont, 
szegény emberek 

ezzel a. filmmel lejárt, 
szerződése, de a 
ldrgyula soka! fi

„The llug 
újra a 

A „ll og 
vi

li
gondos 

ni szer-

A

MozgóKép-Otthon
páratlan yiHcrv. amerikai műsor.::

Nevezd meg a bűnöst
s fölvonásban

Mae Bush, álleen Pringle, Conrad riagel

Korunk leányai
~ fölvouúsbau

Mary Bow és Forrest Stan’ey 
Előadúbok kezdete 1. G, s és 10 órakor

♦
ASTA XlELSEK újra n til mjül ve rögép

Jénclc a címe: „Atléták" 
egyik rí gévyéból készült, 
rendezni.

.. . elé áll. l'J film
es szcentiriuma Olga U'ohlbriick 
A filmet Priedrich '/.chiil: fogja

k®

lralásu filmdráma a
úgy mutatja meg a ____  ____  __

ki inéi e 11 11 e bl i f á z i s ■ i i t.
sűrű, nehéz, mondhatnánk 
teljesen ellentétes, de nem 
a „J&ges halár < 

I egk örül r a j o ngott a bb

maga, alakjait és 
nemek harcé mk

ugyan
minden

M LUBITSCH VILÁGFILMJE 
‘ "ROSITA”

háborúnál
Ezzel a 

drátniával 
izga lnnas 
amely a ___ ______  __ _____
sztár: Rodolph Va/entino legujabi) nagy sze
repe. A (Ilin kla sszikusflu domborítja ki Valen- 
’'..........>zi ni szóinüvészméí. és ideálisnak

A két, dráma egy mii- 
. niég esák jféuteücig 

dizin- 
. . . ___ ..-adásait

niindenkepciL indokolt és ügyiként idi- 
Kainara agilis,

súlyos 
kevésbé 

cimii filmdráma, 
• amerikai film-

> nagy

A ROYAL-APOLLOBAN
Mai előadások: 1-..8 és ’-Ki órakor

l’rojctograph-flhu
ír

tinó nemes 
nevezhető fér fiszép.-légét. / 
sor keretében pereg le és 
kerül előadásra t 
házban. .siker, 
kíséri, [ ‘ \
csőri a. 8tar-filmgyárai és a 1________
mindig legjobb után törekedő igazgatóságát.

i Kamara Mozgóféri yképtizi 
amely a két film előadása

es

A háború utáni kor modern kalandora 
és a régi 8écs romantikus élete — filmen 
. 13Ó0S a yiláguak most lezajlott nagy válto
zása után is megmaradt Európa Iegikedvesabb, 
legmelegebb, legtöbb hangulatot és azépcégei 
adó városának. A régi Béca, a valcarak és a 
bidormájer városa rxídig még ennél i« többet 
jelent: a megelevenedett poézist. a megtestesült 
művészetet és finomságot. Nos, ez a régi, fe
ledhetetlen Bécs, a bi-dertiwjer császárváros 
kél életre és indult hóditó útra a nagy világ
ban a „Valccrkhály" című végi ölen iil bájos és 
u to.lérhet etjén iil finom, minid emel lett pedig le- 
bilincselően érdekes íllniszinmiiben. Ahol eddig 
szín rákerült, mindenütt forró sllker kísérte ut
ján. Remélhetőleg ugyanaz a sor.- fogadja 
majd Btidappsíen is a régi szx'yp időkm'ík ezt a 
varázslatosan bájos életn’ébrailéséi.

A Sybill xiszoui. ,< IcH'éi-di-koNcbb kalaudordrámiik 
e;:yiki'. Eőszercplője ;i l'ulmjo-au szép Yyo Mara, uiík ii 
rendezés muuk.-ij.il. a világhírű kíiiandorlilinrendcző: Eri d- 
ricli Zelnik végezte, önmagéi föliihnnlii bravúrral.

Mindkét szenzáció* íilm a Star-filúDgyúr tu
lajdona és a Kantára Mozgófényképszhihúzbati 

etében liemuta- 
migy

nriisor ke;
iránt (ennészele-en 
meg.

A tenger...
Film a végtelen csGUálatos tengerről mm a 

nagyvárosod hüitös tenperőrős
,\ tenger nemcsak haragszik és büntet, 

virágokat is lennel és jtualmaz is. \ tenger 
•virágai: szivek, amely‘k lelőtte hányikolódnak 
u hatalmas óceán járókon és amelyek mintegy 
a napsnganas nagy \ iz k virágai I ündököhu’ík

I—11. része
egyszerre az

Urániában
Előadások:

5 
l/J
’/s9
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óra 
óra 
óra 
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II.
I. 

II.

r^rw

rész 
rész 
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BrilliAnsokat, gyöngyöket
és régi rziifdárgynknt Qnhmnlripr a#n® Kíroly-kdrut 28.»i. (Köz- 
teljcsérlékbcu vásárul ULIillitjluLuí ponti városház főkapunál)

Mérték után készítünk
K
K
K

Tiszta gyapjú női (uv.-.szi kubútot........... NőO.OOO
Tiszta gyapjú férflragláiit ..................  1,200.000
Tiszta ryapju férfiöltönyt ........................ 1,400.000

kéwycflmes rasglaftffíaeftcsre
ERESÉRET VAHÖSl TEXTIL- ÉS PlVAWlUNA?. RT
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Vereséget szenvedet a svájci csapat 
Becsben

Bajnokcsapatunk megőrizte veretlenségét 
a Vasasokkal szemben is

Gytfxött az MTK 2«1 (O s O) arányban — Jenny volt a mérkőzés hőse, — A rajongó 
diákok a vállaikon vitték az Slttfztfbe

Hungária-ut — 1S.OOO ntfzö — Bir*ó: Scftissler> József

(A Röggel munkatársától.) Vasárnap déli 
hairanigfc>zóra egyszerre jnegnnozdult Budapest, 
ez a halott város. Mindenfelől özönlött a nép, 
ifjak és öregek, nők és férfiaík egy oél felé tö
rekedtek: a Hungária-uti sporwtapre, afiol a 
két, legjobb magyar futballcsapat:

a kék-fehér MTK és a pirosinges Vasas 
ütközött meg egymással.

A pálya feló haladó villamosokon esak a nagy ütközet 
esélyeiről folyt a szó. Különösön a diákok árultak el nagy 
szakértelmet, akik kemény küzdelmet jósoltak. mert 
hiszen ősszel is csak 1:0 arányban tudott diadalmaskodni 
a többszörös bajnokcsapat a legszebb stílust játszó Vasa 
sok fölött. •

A nagy ütközet előtt 
már izzó volt, a hangulat, a nézőtéren s amikor pont 4 óra 
kor a kék-fehérek megjelentek a pályán, a tribünökről 
lelkendezve kiáltották:

— Orth! Ortli!
Pár perc múlva föltűntek a pirosingesek is, akiket 

pedig az állóhely közönsége éljenzett.
— Takrits! Takáts! ez a. kedvenc a Vasasok csapatában.

Az első 45 perc.
Négy óra 10 perekor Schlissler József bíró sípjelére a 

csapatok szokott összeállításukban léptek a középre. Az 
MTK csapatának a jobb szélén ekkor tiint föl a népszerű 
„Csibi“, aki sérült, lábával azonban kevés vizet zavart 
az egész mérkőzésen.

Megszólal a sip. a. labda Orth rúgásától megmozdul, 
de rögtön a Vasasok kerítik hatalmukba a labdát és 
Remete már az első percben kénytelen védeni. Az MTK 
kemény ellentámadásba megy, amelynek során a kissé 
tulerélyesen játszó

Orthot az állóhely közönsége erősen pfnjoztu.
Nemsokára a Vasasok lendülnek előre és a. ti. p.?rc,bon 

komort érnek el. A 12. percben Takátsot a Ifi oson belül 
elfanltolják, do a bíró nem itél tizenegyest. A Ifi. perc
ben Orth lő kapu mellé. A ‘20. és 25. percben újabb kor-

ner az MTK ellen. A 31. percben iniuiuszerii támadást, 
vezetnek a Vasasok. Kclelctkep Opata hajszálnyira a kapu 
mellé lő. Két perc múlva pedig .Molnár hibáz. A 40. perc, 
ben Himinor magas lövését Remete bravúrosan teszi ár
talmatlanná. Félidő: 0:0.

A második félidő
a Vasasok támadásával kezdődött. A 4. peroben Takáts 
irtózatos erejű bombája Kiéber hátába vágódik.

— Tempó Vasas.' —■ hallatszik ezer és ezer ember ajkán, 
de már a következő pillanatban

Orth pompásan szökteti Molnárt. ak| 10 méterről éles 
lapos lövéssel megszerzi a vezetést 1:0.

Társai ölelik, csókolják. Újrakezdés után Rottlcr és Orth 
összecsapnak. Szabadrúgás. A 13. percben Szcnfniiblóssy 
lövését Remete teszi ártalmatlanná. A Ifi. percben Takáls 
gyönyörűen átdolgozza magát az MTK védelmén, de az 
utolsó mozdulatnál! Kocsisba ütközik.

Vad, heves iramban folyik tovább a küzdelem.
A 23. percben egy Kocsis kezére lőtt labda miatt a bíró 
tizenegyest itél.

A tizenegyest Takács védhetetlenü! belövi. 1 : 1.
A kiegyenlítés után

őrült hangznvnr; olyan gyilkos tempóban küzdenek 
a játékosok, ami mindenkit meglep.

A 24. percben korner az MTK ellen. Egy perc múlva 
Szentmiklóssy bámulatos ívelésű -lövését Remete esak 
kornerro tudja, kinyomni. Egy perc múlva Nyúl köny- 
nyebben megsérül, amely után erős MTK-otTenziva követ 
kezik.

A 32. percben Jenny kapufát lő, Orth pedig a háló fölé 
emeli a visszapattanó labdát. A 33. percben Molnár lábá
ról szed le egy veszedelmes labdát Kutrucz; 31. perc: 
korner a Vasasok ellen. Ezután

kegyetlen harc, fejlődik ki a győztes gólért,
amely n Vasasok ötperces fölényes játéka ni ni a 41. perc 
ben Jenny nagyszerű bombájából született meg. amelyet 
Kutrucz a kapuba ejtett.

Jennyt. a meccs hősét, a. mérkőzés után a lelkes MTK 
rajongók a vállukon viszik az öltözőbe. Gerhúrd Lajos.

-♦*

Győzött a BEAC az UTE fölött
Elmaradt a BTC—VÁC bajnoKi mérkőzés

lA Reggel tudósítójától.) A vasárnapi bajnoki küzdelmek 
általában a várakozásnak megfelelően folytak le. Meg
lepetést csak az egyetemisták. csináltak, akik a saját 
pályájukon verték. mari az újpestieket. A nap történeté
hez tartozik’ még. hogy a BTC- VÁC bajnoki mérkőzés 
sajátságos okok miatt elmaradt.

FTC—Törekvés 2:0 (1:0). (Üllői ut. Bíró: Boronkay 
Gábor.) A ferencvárosiak a beteg Blum helyett Kevitzkyt 
szerepeltették. Az első félidő elején az FTC, volt, frontban, 
majd a vasutasok jöttek lendületbe, végül újból a zöld 
fehérek diktálták a tempót. A vezető gólt, a 34. percben 
Hégcr beadásából Sándor lőtte. 1:0. Ez az eredmény 
megmaradt a félidő vegéig. A második félidő 5. percé
ben Potya korneréből Kohut a mérkőzés második és 
egyben utolsó gólját fejelte. Ezután az, FTC visszaesett, 
a vasutasok azonban balszerencsétől kísérve nem tudnak 
eredménye elérni, bár többször percekig a ferencvárosiak 
kapuja előtt táboroznak.

őszi eredmény: 1:1.
VÁC—BTC 1:0 (1:0). (Lóversenytér. — Barátságos.) Erre 

a bajnoki mérkőzésre Schiller Gyulát, küldték ki túrónak, 
aki meg is jelent a régi lóversenytéri pályán, de 39 fokos 
láza miatt, nem vezethette le a meccset. Helyette, Sziisz 
Hugót, legérdmeesebb bíróink egyikét jelölte ki a biró- 
kiildő bizottság, akit a BTC kifogásolt. Emiatt a bajnoki 
mérkőzés elmaradt s helyette „közös megegyezéssel" 
barátságos mérkőzést játszott a VÁC és a BTC. Góllövő: 
Joczke, az első félidő 5. percében. Ennek a mérkőzésnek a 
legközelebbi intézőhizottsági ülésen lesz folytatása.

őszi eredmény-: i:0 a VÁC javára.
III. kér. TVE-NSC 2:2 (0:1). (Hungária ut. - Bíró: 

Fenyves Miklós.) Ezt a mérkőzést, a nemzetiek elkönnyeí- 
inüsködték. Az első gólt Szántó korneréből Spitz fejelte 
be. Félidő: 1:0. A második félidő 19. percében László ket
tőre szaporította a gólok számát. Ezután a nemzetiek 
„bremzeltek“. amelynek következtében Skvarok •Hor
váth révén két perc alatt két. gólt lőttek a budai vivők 
és igy szerencsésen kiegyenlítettek.

őszi eredmény: 2:0-ra győztek a III. kerületiek.
KAC-Zugló 1:1 (0:0). (Üllői-ut. Biró: Ge.rö Ferenc.) 

Az egyenlő erejű ellenfelek küzdelme az első félidőben 
gól nélkül végződött. A második félidő 4. percében Vaezek 
révén Sefcsik megszerezte a zuglóiak gólját, do már 
5 porc múlva Gulyás kiszökéséből Fiirsztner 1 icgyenlitett.

Őszi eredmény: 1:0-rn győzött a KAC.
BEAC—UTE 1:0 (0:0). (UTE-Stadion. Biró: Vértes 

Imre.) Az első félidőben a BEAC volt többet frontban, 
de csatárai a góllövő helyzeteket elidejteskedték. Fél 
Idő: 0:0. Szünet után a 8. percben jobboldali támadásból 
Kertész élesen lő, a kapus nehezen védi a labdát, amire 
a befutó Kovács végérvényesen a hálóim lövi a lnb 
'lát. 1:0. Ezután 15 perces eredménytelen UTE-fölény kő 
vetkezett. A mérkőzés végén pedig újból nyílt lett a 
játék.

Őszi eredmény: 4:0-ra győztek az újpestiek.
A

O

(A Reggel bécsi tudó A tojásnak telcfonjelcn- 
se.) A Hohe Warten több mint, 50.000 főnyitál ej

lelkes közönség előtt ütközött meg 
o 1 ynipi ászon széni zá eiós 
svájci válogatodt csapat 
fásaival.

sikerrel 
Ausztria

ii párisi 
szerepelt 
reprezen

Győzött Ausztria 2:0 (2:0) arányban.
A vezető gólt már a 3. percben Gschwcidl 

lőtte, majd t a félidő végén Horváth keltőre 
szaporította a gólok számát. A svájciaik min
den jgyelkezeto meddő maradt a második fél
időben. lógy góljukat „hiands“ miadi. érvényte
len i(ette a biró.

Súlyos ■ vereséget szenvedett a francia válo
gatott csapat Turinban, ahol az olaszok 7:0 (1:0) 
arányú hatalmas diadalt arattak.

Egész vonalon a MAC birkózói győzlek u MAFC nemzet
közi viadalán, amelynek győztesei a következők: Légsuly- 
ban: Kiér (MTE), pehelysúlyban: Ambrus (MAC), könnyű 
súlyban: Jánossy (MAC), kisközépsulyban: Privalesek
(Nagyvárad), nagyközépsulyban: dr. Varga (MAC), nehéz
súlyban: Miskcy (MAC).

A tőrcsapatbajnokságban a MAC vivői győztek 6 pont
tal. 2. Tiszi kaszinó I p. 3 - 4. BBTE—NSC.

Nagy meglepetéssel végződött a KISOSz tornászbajnok- 
sága. mert a favorit Polli’ Tstván bajnokot osztálytársa, 
(’sernay Nándor, a második helyre szorította.

A svájci magyar válogatott mérkőzésre, nemzetközi és 
bajnoki meccsekre számozott jegyek a ,.SIop“ nemzet, 
közi sportirodánál (Nádor-utca 24. Telefon: 57 63).

Ügetfivei’senyeK

A Husiparosok kerültek az élre. (Másodosztályú bajnok- 
.ság): líkszerész-TTC 0:0. „33“ FC TTC 0:0. KAOE
Postás 3:1, Főv. TK MAC 2:1. Husiparosok I MTE 1:3, 
EMTK BAK 1:0. ETC KTE 2:0. ILSz bajnokság:
Kispesti KTE KLI 2:1. (Góllövők: Lusztig, Stoiner 
Unka.)

A bajnokság állása. Első osztályban: 1. MTK 29 pont 
(40:10); 2. Vasas 22 p. (30:18); 3. FTC 22 p. (31:21); I. NSC 
19 p. (25:23); 5. KAC 18 p. (17:15); 6. ITI. kor. TVE is p. 
(10:17); 7. VÁC 17 p. (16:17): 8. UTE 13 p. (17:16): 9. Zugló 
12 p. (19:30); 10. Törekvés 11 p. (24:27); 11. BEAC 10 p.
(9:39); 12. BTC 7 p. (9:27). Másodosztályban: 1. Hús 
iparosok 28 p. (30:16); 2. Ékszerészek 27 p. (24:10); 3. TTC 
27 p. (29:17). - Az MTK két. az FTC egy mérkőzéssel ját 
szott kevesebbet, mint a többiek. A zárójelben levő
számok a gólarányl jelzik.

A Vasas—Takács a gólrlkorder. aki ebben a szezonban 
17 gólt lőtt. Utána Molnár (MTK) következik 16 góllal, 
mig Orth (MTK) 13 góllal szerepel a góllövők listáján.

Revánsoí véli az MTK 
a Thomha Áron-emlékversenyben

(.-1 Reggel Iudósitójától.) A BEAC hősi halait, halt futó 
jának, Thomka Áronnak, az emlékére rendezett mezei 
versenyek renduson meglepetéssel végződnek. Az idén is 
igy történt. A Lágymányoson körülbelül 6 kilom-’deres 
távolságon
az MTK futói revánsot vettek a griffniadaras atlétákon, 

akik legjobb emberüket. Kuttsárt és Hellonit betegségük 
miatt nem indíthattak.

Részletes eredmény:
Egyéni győztes: Orosz István (MTK) 22 p. 38 njp. 2. 

Somogyi (MTK) 22 p. 38.4 mp. 3. Király Pál (ESC) 22 p. 
42 mii. 4. Szerda (MÁC). 5. Majzik (ESC).

Csapat versenyben: 1. MTK 1. 2, 8, Ki, H 32 ponttal. 
2. ESC 3. 5, 7. 14. 16 45 l>. 3. MAC 4, 9, 17. 20. 21 71 p
4. Munkás TE 131 p. 5. BEAC 136 p.

Tarkadresszes futóktól hemzsegett a Városmajor vasár 
nap délelőtt a BBTE éiltal rendezett mezei versenyen, 
amelyen több mint száz ifjú versenyző futott a célba.

Részletes i redinény:
I. A szeniorok junior csapat versenyében: I. FTC A-esu 

pata 39 pere: 2. BBTE 51 p.; 3. Dorogi A( 65 p. - A kéz 
dók között: 1. MTE 45 p.; 2. RÁC 49 p.; 3. FT; ■ p)2 |b 
Egyéni győztes: Barty László (BBTE) 18 p. 48.4 mp 
2. Hegedűs (DAC) 18 p. 50.4 mp, 3. Kovalik (FTC) Táv 
körülbelül 5 km.

„Emiéh** nverle a iD'essewffy-emlékversenví
Sok.in nézték végig a. vasárnapi versenyeket és az 

Erzsébet királyné-iiti pályára kirándult közönségnek vál
tozatos jo sportban volt része. A nap főszáma a (írót 
Desseirfiy ,11ajos-eni'él:verseny volt, nnelybcn öt 3 éves 
vette föl a küzdelmet. A ringlón a megjavult, oddszok 
ellenére nem volt túlságos nagy forgalom. A könyvesek 
kis üzleteiket kényelmesen lebonyolították. A favorilok 
által,’iba!l. két versen?, kivételével, sorra vere-eget, szen
vedtek. A nagydijban kezdettől fogva Emlék volt a 
favorit. Pari. 114, sőt 1'.: lei is h in lett fogadni. Másod
sort, .in II. Leont jegyezték. A titkos tipp I'ellow volt, 
amelyről az utolsó napokban nagyon ló munkahirek 
kerültek Forgalomba. A start rövidesen sikerűit. II. Lenit 
pompás startot vett, az. elölről induló Fellow mindjárt, 
vágott. Az első kör közopén H. León. Néha. Emlék a 
sorrend. Az első kürtien II. León is hibáz, itt aztán 
Emlék vesz' át. a vezetést és végig vezetve nyer, az. 
egyeiK’sben újra fölvágó 11. León ellen. A győztes Emlék 
az első körben kissé akmlályozta II. Leóul, de a zavaró 
mellékköriiliiiciiy mit sem von le a Fritz-ló fölényes 
győzelméből.

1 nap részlet. ■: eredményt:
í. Háromévesek versenye: 1. .hniila (1) (,‘assolini. 2. 

Anna Marin (l'/<) Maszár I. 3. Sakál (fi) Zwillingor. Fűi.: 
Hniderosc, Satyr, Jeles. Vádló. Tót.: 10:61: helyre: H):2<». 26. 
37; oinsz: 16:69. fi. N i/áregy házai rlii: 1. fi .táska (4) 
Maszár F. 2. Végzi I (2rj Bódis. 3. Tilly (fi) Feiser. Fm.: 
Jupiter, Uraság, Gainbrinus, Ezredes. Tol.: 10:93; helyre: 
10:14, 12, 21; olasz: 10:56. II). Gróf Dcssemff y Alajos- 
emlékverseny. 1. Emlék (l'/i) Zwillinger. 2. H. León (1*4) 
Maszár F. Fin.: Fellow. Néha. Adonis. Tol.: 10:24; helyre: 
10:13, 13; olasz 10:21. IV. Mary C.-dij. 1. Ormuzd (lV4r) 
Maszár F. 2. Flóta (5) Maszár I. 3. Ilka (3) Cassolini. 
Fin.: Katicza, Samu, Rendetlen, Keszkenő. Tót.: 10:17; 
helyre: 10:1). II. 12: olasz: 10:17. V. Terézvárosi dij: 
1. Varázs (I) Bódis. 2. Pali (4) György. Fm.: .Marika. Il
dikó, Eeho. Tót.: 10:55; helyre: 10:30. 19; olasz: 10:34. 
VI. futam elmaradt. VII. [‘álverseny: 1. Ángyé, (l'ó) 
Benkő. 2. Léva (l'/íir) Maszár F. Fin.: Pauletle. Ibolya, 
Ujoncz. Mutyi. Tol.: 10:27; helyre: 10:25, 15; olasz: 10:48.

II. Ifjúsági juniorversenyben: 
08 )>.; 3. KISOSz kel. kor. 89 p. - 
39 p.; 2. MTE 83 p.: 3. KIÉG 
győztes: Villányi (KISOSz)
(MTK); f..................... .........

1. MTK 42 perc; 2. MTE 
A kezdők között: I. MTK 

3. KISOSz kel. kei’. 84 p. Egyéni 
..........  ■ x.............. 1 12 p. 50.8 mp.; 2. Woiler 

3. Besznyák (FTC). Táv: körülbelül 4 km.

ELSŐ
FÉRF1RUHÁKBAN

alkalom eredeti angol, francia és amerikai kész felöltő, eső- 
kahát és különlegességek leszámított, árakon való vételére

készen és mérték szerint 
a legkényesebb ízlést ol/xrO; nlegkényesebb ízlést elégíti ki.

M

SCHNUR HENRIK
Budapest, VIII. kér., Rákóczi-ut 15. Sz. 
megnagyobbított és modernül átalakított üzlete

kaucsuksarok 
«. kaucsuktalp 

vízhatlan, ruganyos, hygienikus
Felelős kiadó: Róna Ödön igazgató

..VI1áROS8ta“-könyvnyoindn rt. Budapest. VIII. Contl-u. 4. 
Műszaki igazgató: üoutseb D.
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