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Jarres Jobboldali és Braun szociál
demokrata vezetnek 

a német elnökválasztáson
Jarresnek éjjel 1 órakor 840.000 szavazat relatív 

többsége van Braunnal szemben
Berlin, március 29.

(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 
A birodalmi elnök megválasztása váratlan 
részvétlenség mellett indult meg a német fő
városban. Az az élénk választási agitáció, 
amelyben a német nemzetiek vezettek, vasár
napra ellanyhult. Tegnap még ezerszámra szá
guldoztak a választási plakátokkal és külön
böző zászlóikkal teleaggatott automobilok, ma 
negyedannyit sem látni az utcákon.

Megszűnt, a röpcédulaeső
is az autókról és röoülőgépdkről és amíg teg
nap nagy munkát okozott a letaposott papir- 
tömeg eltávolítása, ma már alig látni röpcédu
lát a berlini aszfalton. A, jobb- és baloldali 
pártok , közötti összetüs&ósek is veszítettek 
í n tenzi tusukból,

a választás napja minden komolyabb rend
zavarás nélkül telt el.

Néhány helyen mégis össateíiiaésre került a 
sor, de kerékpáros rendőrőrjáratok és a vé
delmi rendőrség hamarosan rendet teremtet
tek. A megsérültek között vannak a kommu
nista párthoz, a birodalmi biokhoz, a Bis
marck -szövetséghez és a birodalmi zászlószer
vezethez tartozók. A megsérülteik a mentő
helyen részesültek első segélyben, ahonnan 
nyomban elengedték őket, mert

egyikük sem sebesült inog jelentékenyen.
A legtöbb go-ndot a rendőrséginek a „Reichs- 

block" és a kommunisták harci szervezetei 
okozták, amelyek csoportosan járták be az ut
cákat,

a rendőrség azonban gumibotokkal széjjel
zavarta őket.

Az eddigi jelentések szerint Berlinben és az 
egész birodalomban is csak a délutáni órákban 
kezdett a választási részvétel nagyobb mérve
ket ölteni. A déli órákig a választóknak alig 
10^-a jelent meg az urnáknál, de délután ez 
az arány 60—70, sőt helyenként SO^ra emelke
dett, főleg a belvárosban és a főváros dél
nyugati részében. Ellenben a munkásnegyedek
ben, főleg az északi és déli városrészekben a 
választási élénkség és szavazási buzgalom 
kisebbnek látszik.

A december 7-iki birodalmi gyűlési válasz
tásokon 30.000.000 választó szavazott le. most

Anglia elfogadta a francig álláspontot 
a garanciakérdésben 

angol-francia jegyzéket csak az elnökválasztás után adják 
át Berlinben

Páris. március 29. ,
(A Reggel tudósítójának távirata.) Fleuriau 

londoni francia nagykövet tárgyalásai az an
gol kormánnyal váratlanul kedvező eredmény
hez vezettek.

Vasárnap teljes megegyezés jött létre Lon
don és Páris között

választ illetőleg, amelyet a két hatalom 
Németországnak a garanciaegyezmény ügyében 
odni fog, Chamberlain csekély módosítással 
Mfogtuita a francia álláspontot, amelynek 
rteurrau Parisból való visszatérése után ipar
kodott az angol kormányt megnyerni. Francia

körülbelül 23,000.000-ra becsülik a leszava
zottak számát.

Dél német országban általában nagyobb volt a 
választásban való részvétel, mint a birodalom 
északi részében.

Berlin, március 29.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése. 

Az éjszaka folyamán ezeket az eredményeket 
jelentik:

Lipcse: Braun 274.232, Held 1699, Hellpach 
44,234, Jarres 265.633. Ludendorff 4210, Marx 
6410, Thaelmann 67.320.

Hannover: Braun 104.377, Held 9329, Hellpach 
12.267, Jarres 77.950, Ludendorff 1467, Marx 
12.467, Thaelmann 11.964.

Magdebwg: Braun ll.Ylü, Held 203. Hellpach 
10.801. Jarres 66.409. Ludendorff 679, Marx 
4240, Thaelmann 4290.

Karlsruhe: Braun 29.199, Held 328. Hellpach 
8577, Jarres 70.782, Ludendorff 978,. Marx 40.954, 
Thaelmann 4290. ' .

■ Berlin, március 29.
(A Reggel tudósítójának tele fon jelentése.) A 

túlnyomóan északi kerületekből a Wolff-ügy
nökség éjfélkor a következő eredményeket 
jelenti:

Braun 1,005.000, Jarres 897.000, Held 24.600, 
Ludendorff 42;000, Hellpach 238.700, Marx 473.000, 
Thaelmann 294.800.

Berlin, március 29.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 

Éjfél után 1. óráiig beérkezett, adatok szerint
Jarres és Braun igen erősen vezetnek,

de egyiküknek sem sikerült az alkotmány sze
rint a végleges megválasztatáshoz szükséges 
többséget megszereznie. A Rajna-vidéki 'kerü
letékben a centrumpárti Marx kapta a. leg
több szavazatét, a többi 'kerületekben azonban 
mindenütt a szociáldemokrata Braun vagy a 
német nemzeti Jarres, a jobboldali pártok je
löltje áll az élen. ■ , ,

Éjjel 1 óráig az egész birodalombau 
8,689.090 szavazatot számláltak össze. Ezek 
közül Jarres 3,321.447 szavazatot, Braun 
2,682.119. Marx 802.57S. Thaelmann 752.162. 
Hellpach 661.177, Ileld 351.062, Ludendorff 
112.525 szavazatot kapott, 5800 szavazat pe

dig szétforgácsolódik.

ország és Anglia külon-külön válaszolnak Né
metországnak a garanciajavaslatról szóló rész
letes jegyzékére, de . .

a válasz azonos szövegű lesz.
A két válaszjegyzékot csak az elnökválasztás 
után fogják átnyújtani Berlinben. A jegyzékek 
közölni fogják, hogy Németországnak min
denekelőtt. be kell lépni a Népszövetségbe és 
biztosítani kell ngy a francia, mint lengyel ha
tárok sérthetetlenségét. A garanciajavaslat 
több pontjára vonatkozólag a hatalmak azt kí
vánják, hogy

Németország félreértést kizáró módon precL 
?irozza álláspontját. (P. I.)

13. szám

Szadisták 
és masochisták

A kereskedelmi akadémia három ifjú hall
gatója összeszólalkozott és ügyüket párbaj
jal intézték el. Országos ügy ez? Megéri azo
kat a hasábokat, amiken előkelő újságok is
mertetik, megvilágítják és magyarázzák? 
Millió gondtól fáj a fejünk, az élet és a halál 
problémái kínálkoznak megfejtésre, válsá
gok marják az országot, kultúránk dögrová- 
són, kereskedelmünk öngyilkos lázban, poli
tikánk tragikus meddőségben, — csupa véres 
élet, bús, félelmes, ragyogó témája annak a 
sajtónak, amely a közvéleményt tanítani, 
ébreszteni, korbácsolni volna hivatott. És 
ime, másfél hasábokban zeng a hir három 
diák párbajáról és a világháború után pár 
évvel lihegő triumfus énekli a kardot, amely 
lapos vágásokat osztott három gyerek lovagi 
mérkőzésén. Országos ügy ez valóban1! Nem 
az, még attól sem. az, hogy az egyik diák iz
raelita vallásu és hogy ez vágta meg a másik 
kettőt, akik keresztények. Nem a liberaliz
mus diadala s nem lenne akkor sem az, ha 
valóban egy progresszív bajnok állt.yqlná 
szemben szilaj ébredőkkel. De a kereske
delmi akadémián nincs felekezeti villongás, 
a fiuk összevesztek és megpárbajoztak, mint 
én, te, ő, mindnyájan párbajoztunk 5 forintért 
Fodor bátyánknál vagy Rákosi mesternél 
és az egész dolognak semmi köze sem volt a 
kurzushoz, sem az ellen kurzushoz, sem a 
jobboldali, sem a baloldali klerikalizmushoz, 
Diákverekedés volt és a lovagiasság szabá
lyai szerint elintéztetett. Az iskolában rend 
van és sértetlen a felekezeti béke, az újsá
gokban győzelem és vereség van, liberaliz
mus és reakció, zsidó és ébredő, felekezeti 
harc, mert az összeveszett diákok véletlenül 
nem egy vallásban hisznek. Szívből utáljuk 
a jobboldali szadizmust, amely mindenben 
okot tud lelni a felekezeti üldözésre, a más- 
hitüek hántására és a lelkek kínzására. De 
ugyanígy utálatos nekünk az a baloldali ma- 
sochizinus, amely kéjeleg a yértanuságban, 
mániákusán keresi mindenben az üldözte
tést és hisztériás érzékenységgel .vizionál 
bántalmakat és védekezik sikongva elképzelt 
sérelmek ellen. Négre is nemcsak . azok szít
ják az ellentéteket, akik minden baj ódiumát 
a zsidókra kenik, hanem azok is, akik min
den zsidóvallásu magyar minden kis ma
gánügyéből zsidókérdést csinálnak.. Semmi 
ébredőelfogultság nem árthat többet a sza- 
szadelviiségnek, mint , a másik fél beteg ré? 
müldözése és ideges érzékenykedése, amely a 
reakcióra kontrareakcióval felel, s a kontra
reakcióra támadó szubkontrareakciót hirscli- 
konfrareakcióval yiszonozzu. Szabadelvűsé# 
itt aligha lesz addig, amig az ország azt nem 
látja, hogy mégis a szabadelvűek az okosab
bak. Márpedig az az ujjongás, amely az ár
tatlan diákpárbaj izraelita yallásu győztesét 
a faj, vagy, a .vallás, vagy a yilágnézlot hőké
ként; ünnepli, az semmivel sem okosabb’, mint 
ennek az ellenkezője



aReccel 1925 március 30.

Tizenöt gyűlésen
több mint 20.000 főnyi hallgatóság előtt kezdődött meg 
vasárnap a választási harc Budapest fölszabadításáért

(A Heggel i' udóstfójától.) E hűvös március- 
végi vasárnap Budapest fölszabcidulásáért ví
vott karcnak első dátuma. Az összes pártok a 
főváros minden kerületébon nagyszabású gyű
léseket tartottak, amelyeknek összesen több 
mint húszezer hallgatójuk volt. A hatalmas 
mértékben kibontakozó választási agitáló óról 
A Heggel tudóéitól az alábbiakban számolnak 
be:
A Demokratikus Biok nagygyűlései

A X. választókerület polgárságának nagy
gyűlése délelőtt 10 órakor kezdődött a Köz
ponti Demokrata Kör zsúfolásig megítélt disz- 
termében. A gyűlés első szónoka

Bródy Ernő:
• - A keresztény községi párt — kezdte beszédét — néni 

azt nézte a közszállitúsoknól. ki teszi a legolcsóbb aján
latot, hanem, hogy ki milyen valláshoz tartozik. Az is
kolába bevitték a politikát,

kortesianjává 6Ülyesztotték iskolát.
Szegény páriákat elbocsátottuk állásukból, anélkül, hogy 
fegyelmi eljárást tuditotlnk volna ellenük. A városi bi
zottsági tagoknak nem lehet koresetforrása. hogy bent
ülnek a városi üzemekből alakított részvénytársaságok 
igazgatóságában. A pesti villamos, amelyet ők igazgat
nak, n. legdrágább az egész világon. A gáz és villany 
árát ia fölemelték. A gázról jut eszembe Hipka kormány
biztos ur, a kormány által kinevezett pártvezér. (Derült
ség.) Lakbérek terén a kormány közeledik az aranyparitás, 
*t lakosság pedig a pusztulás felé.

Ha Bndapest bármely résién egy szép, stílusos épü
letet látunk, ez iskola, amelyet u Bárcxy—Vázsonyi- 

korszak épített.
Ez a bűnös korszak templomokat emel! a civilizdcióHak. 
Budapest hivatott lelt volna arra, hogy kertváros, fürdő
város, a Balkán leié irányuló keieskedelern és ipar góc
pontja legyen. Mi ezzé akartuk Budapestet kifejleszteni, ők 

a verekedések városává tették. '
Ez a politika ártani akart a zsidóknak, de nem használt 
a keresztényeknek. Boldogan nyújtunk kezet Badapest 
munkásságának, hogy veiül: együtt.

a gyűlölet helyett a szeretet, a Jogfosztás helyett az 
egyenlő Jogok, a köznyomor helyett az általános jólét 

vároeát csináljuk Budapestből.
Bródy nagy tetszéssel fogadott beszéde után 

Kábák Lajos képviselő fejtegette, hogy Buda
pest polgárságának nem szabad frakciókra tö
redeznie, hanem öumegtagadással. elszántság
gá], eaivvel-léleklkol össze kell fognia, hogy 
megmentse a fővárost a pusztulástól. Fölszó
lalták még Vértes Emil, Kollmann Dezső és 
Rosendk Miksa.

t,L7re3herr von Llplca"
A Demokratikus Bioik VII. kerületi szerve

zete ugyancsak délelőtt 10 órakor tartotta 
nagygyűlését a Lloyd-palota termében,

I)r, Baracs Marcell,
a. nagygyűlés elnöke, azt mondotta, hogy az 
összes gazdasági tényezőknek, össze kell fog- 
•niok a közös munkára.

— A munka lehetőségének fof öltét elei: a. munkaalkalom 
és a munkakészség. A munkaalkalmak teremtését a vá
rit vezetősége elmulasztotta. A inunkakészség előfölté- 
fslel: rend és ssabadsdg. Meg kelb változtatni arA a rend- 
•seri, amely az adókat az adóalanyok lerogyósnig fu- 
JroztR, ahelyett, hogy a kiadásokat csökkentette volna.

Kéthty Anna képviselő emelkedett azután 
szólásra:

— Öt esztendő után — úgymond — most lesz itt az »lka- 
Iéru, lmgy Budapest lerdsia a nyakáról a parazitákat: a 
város eddigi urait, akik a fajvédő jelszótól nem érfol: rá 
ember védőimet csinálni.

Saly Endre képviselő, a magyarországi hely
zetet a sókkal kedvezőbb ausztriai állapotok
kal liaaonMtja össze. Dr. Blauncr Mór és Ba
lázs Vll mos után |

Horváth Károly
volt városi bizottsági lag szólalt föl:

— Azért hagytam ott Wolffék táborát — mopdotia ■ . 
mert kerestiényl szeretet helyett ártatlan embereket fosz
tottál: meg kenyerüktől. Freihorr von Lipica egy i>.i Ar- 
chimedei, akinek törvénye:

mindén fajvédő annyit nyer súlyában, anjeunyl az 
általa klazorUntt zsidóknak a súlya.

Akik olyan értéktelenek ét súlytalanok, mint a pelyva, 
akik arra volnának csak móttóak, bőgj- az ut porában 
fújja őket a szál, azok tartják kezükben a vórop vezeté
sét. A Wolff-wzslin egyetlen eredménye, hogy Amerikából 
l'ogyasAidl marhahúst, hmlak Pestre. írre eti»k Bismarck 
mondását időzhetjük:
•»,. ».Vow Orham ls( nur Rlndflclaeh zu erwarten."

aiTUnjttn el a fcurxus 
Budapestié 1“

A UpUrvá.roe VITT, válaszftVköraotónek gyű
lésén * Lipótvárosi Demokrata Körben a pol
gárság és a inun'kásság nagy tömegei veitek . 
reewt. Zala Xsigmond megnyitóbvsiedóbcu ki

fejtette, hogy antidemokrgtikusabb rendszer 
még a fővárosban nem uralkodott, miné a mai 
kurzus, amely eleven megcsúfolása mindennek, 
ami keresztényi. A következő szónok

dr. Gál Jenő:
— A politikai érettség bizonyságát látja n polgárság és 

munkásság impozáns fölvonuláaóbaii. jóllehet magasabb 
helyen éppen e napokban hangoztatják azt a vezérelvet, 
hogy a dolgozó tömeg nem érett a Nyugatcurópdban szél
iében elterjedt választójogra. Bárcty István (zajos éljon- 
zés) egészen a közeli napokig figyelte u polgárságnak 
hangulatát és meglátta, megérezte a kurzus eltüntetésének 
hő óhaját. A kurzus letörése csak a szoros együttműkö
dés és egyetértés jegyében lehetséges. Mi

folytatni akarjuk ennek a lerongyolódott fővárosnak 
a fölépítését, ahol azt Bárezy abbahagyta.

A „Nebúntsvlrág“ cimü operettbcu szerepel egy zongo
rista, aki nappal egy kápolnában játszik, éjjel pedig 
mulatóhelyeken zongorázik. Az ilyen alakokuak helyük 
van az operettben, de nincs helyük a politikában. A po
litikai életben

rom lehet valaki egyszerre egyházi orgonista és 
zongorahuniorista.

Azt akarjuk, hogy itt. munkálkodó polgárságot lássunk, 
hogy ismét kopácsoljon a kalapács, serccgjen n toll, dol
gozzék minden szerszám és elme.

Pajor Rudolf,
a szociáldemokrata párt kiküldötte:

— Ha vallást tanítanak iskoláinkban — mondotta —, 
o gyermekeket, csak a hitre oktassák, de

no kutassák atyju politikai pártállását és azt, hogy 
szülője, milyen lapot olvas.

A vallás • a meleg családi otthon alkotóeleme lehet, de 
nem az utcára való kurzuspolitikai eszköz.

Ml nem akarunk politikát csinálni a vallásból, 
tiszteletben tartjuk minden polgár társunk vallását, hitét, 
amelyet otthonában vall.

Bibiti-líorváth János
azzal kezdi beszédéi, hogy hiába akarták őt 

borba, sörbe fullaszfani,
ez nem sikerült az ő ellenségeinek.

►- D"gy latsaik folytatja —, ebben a hazában vsak a. Hal
iereknek. van létjogosultságuk, akik hatalmas famennyi
séget tudnak, eladni, amelyek, csuk. a holdban léteznek és 
ukik üres óráikban a zarándokokat szervezik, akiket Kó
mába vezetnek. Vezéremnek, Vázsonyi Vilmosnak paran
csára magnak maradtam bent a bizottságban és okkor a 
Wolff-pártot már eleve clparentáltam. Rájöttem arra, 
hogy Wolff már 1923-ban 100 esztendőre foglalt magának 
240.000 koronáért családi sírboltot, aminthogy akkor is kí
vántam neki, hogy

találjon nyugodalmas pihenést mielőbb.
úgy ma is csak azt kívánhatom neki.

Utána Hajós Gyula beszélt a kisiparosok és 
kiskereskedők nevében.

Az orgoványi (Kamsetí Színház
A Szövetkezett Demokratikus Ellenzéknek a 

Vili, kerületben tartott vasárnapi gyűlésén 
elsőnek

Fábián Béla
szólalt föl:

«- Gömbös úgymond — azzal fenyegoíődzölt, hogy 
ha a liberálisok kerülnek többségbe a városházán, akkor 
az ökle le fog csapni a főváros népére. Azóta azonban 
bebizonyosodott, hogy

Gömbös és hívei esak addig rugdalódznak, amíg 
vissza nem rúgják őket.

Ettől a fenyegetéstől tehát nem kell félni. Sokkal komo
lyabb azonban Gömbösnek a másik fenyegetése. Legutóbb 
ugyanis már azt mondotta, hogy hu mi győzünk a vó- 
las’/.tásoknn. akkor Budapest helyott Kecskemét lesz az 
ország fővárosa. Kszcrint tehát

Bngacon lesz az Opera, Orgoványon játszik majd a 
Nemzeti Színház — Francla-Rlssel, mint starrai.

Mi belemegyünk a megoldásba: legyen n miénk Buda- 
pest, Gömbösüké. pedig Kecskemét. Mi Pesteu majd épí
tünk iskolákat, teremtünk népjóléti intézményeket, ők 
pedig házilag folytathat jól maid Orgoványt. Moet

vissza akarjuk foglalni a rahlólovagoktól a ml váro
sunkat.

Utána Farkas István beszéli:

„Hallar inkább ffavédtf 
volt, mint tajvédtf1*

A Demokratikus Biok óbudai nagygyűlésén 
mintegy 2000 főnyi tömeg jelent, meg. A gyű
lést ár. Vörősváry Miklós elnök nyitotta meg-. 
Az első számok

Farkas látván:
-• Uhuiéit a váler.zhisnak a jelentősége — mondotta — 

nagyobb, mint az át’mgos községi választ Ásóké. Itt kell 
ugyanis eldőlnie annak, hogy tturiapestel az igazi, vagy 
a hazug kereszténység jelszavaival kormányozzák <> jő- 
vőben is? Eddig a keresztény jelszó hazug volt azért, 
mórt

• keresztény gondolat kizárja, hogy embereket val
lási mértékkel mérjünk és vallásuk miatt koldusbotra 

juttassuk őket.
A jelenlegi koresztény kurzus minden tettével rácáfol a 
kereszténység tanUdsaira.

Benedek János
a beteg Vázsonyi Vilmos üdvözletét tolmá
csolja.

— A ímlgároknak és inunkasoknak meg keli érteniük 
ogyniásl. mert, mind a kél. osztály egyet akar:

a polgár legyen munkás é« a munkás legyen polgár.
Ebben az országban mindenki dolgozzék és minden dol
gozó egyenlő jogokat élvezzen. Az ország akkor volt bol
dog. amikor fiainak jogokat adott és nem jogokat vett 
el tőlük. A destruktív Budapest épített, u kérwrztény 
Budapest csak rombolni tudott.

Azok hirdetnek tájvédelmi politikát, akik sohasem 
voltak uiagyarok,

mini például Wolff, Rendid és Budavári, akit hajdanában 
Biituresounak hívtak. (Nagy derültség.) A nemzet uem 
fajában, hunom flninak munkájában és kultúrájában é). 
Nagy magyarjaink: Petőfi, Vúmbéry, (foldzieher szintén 
nem fajmagyarok voltak. Ennek az országnak nem fai
magyarokra, hanem jó magyarokra van szüksége.

Várnai Dániel szólott, majd
Bródy Ernő

következett:
— Velünk szemben állanak — mondotta — a fajvédő 

Gömbös, aki szabadklrályváJasztó, a legitimista alapon 
álló keresztény-szociűlisok, akiknek vezéréről,

Haller Istvánról bebizonyosodott, hogy sokkal inkább 
volt fa-védő, mint fajvédő.

A Demokratikus BSok többi gyűlése
A fönti gyülér-eken kiviil a Demokratikus 

Biok még számos gyűlést tartott, vasárnap a 
fővárosban. A II. kerületi pártszervezetben 
Fényes László é« Sávolt, János beszéltek, a 
XV. kerületi pártszervezetben Benedek János 
és Propper Sándor képviselők szólaltak föl. A 
Thököly-uti Corso-ká vóházban tartott gyűlés 
szónokai Benedek János ás Kabók Lajos vol
tuk. A XVlll. kerületi ifártezervezetbon tar
tott gyűlésen Propper Sándor beszélt, a III- 
kerületi gyűlésen i>edig Fényes László szólalt 
föl. Ezenkívül még öt gyűlés volt a város kü
lönböző helyein.
A WoBfff»párt vasárnapi gyűlései
(A Reggel tudósitójától.) Wolffék vasárnap 

választóik részére a budai Vigadóban nagy
gyűlést tartottak. Dr. Joanovícb. Pál nyugal
mazott államtitkár megnyit ószavai után 
Eckhardt Tibor szólalt föl, aki azt, fejtegette, 
hogy harcolni kell a vörös és az ay^ny inter- 
naeionále ellen. Eruszt Sándor és Szabó József 
nemzetgyűlési képviselők után Wolff Károly 
következett:

— Nem tűrheti a nemzet — mondotta —, hogy a poli
tikai Tutcnklmmenek föltámadjanak óa a hatalmat újra 
magukhoz ragadják.

Ugyanc.wk délután tartottak’ gyűlést Wolffék 
a légi képviselőháziján, a Katolikus Legény
egyletben és a Népszállóban.—rg ■■ — , ,

Milliárdos banKsiRKasztás
Kaposváron

Barátnőjével Budapestre szökött 
a sikkasztó

(A Reggel tudósítójától.) A budapesti fő
kapitányság vasárnap távirati értesítést ka
pott a kaposvári rendőrségtől, hogy ott mil
liárdos banksikkasztás nyomára jöttök. A 
Sopiogymegyei Takarékpénztár igazgatójának 
föltűnt, hogy az intézet főtisztviselője, Sebök 
József már napok óta nem jelent, meg a bank
ban es távolmaradásáról senkit sem értesített. 
Tegnap kiderült, hogy Sebők már nem is tar
tózkodik Kaposváron, erre rovancsolást, ren
deltek el. Nagy meg ütközéssel konstatáltak, 
hogy a szxjygaflimas, 34 éves tisztviselő, aki iránt 
nagy bizalommal voltak,

több mint egy milliárdot sikkasztott, anél
kül. hogy eddig a legkisebb gyanút is kel

tette volna.
A bank erre megtette a följelentést Sebők 
József elleu. A rendőrség megállapította, hogy 
Sebők már régebben Romániába szóló útleve
let Hzeraett és Kaposvárról egy 2i év körüli 
csinos nővel utazott el Budapest felé. Buda
pesten a detektívek már kinyomozták, hogy 
Sebők gyakran jött a fővárosija, itt rendesen 
a. Rákóczi-uti Mfetropol-szállóban lakott, most, 
azonban ebben a hotelben nem mutatkozoB. 
Elrendelték országos körözéséi.

Valódi ezüst

evőkészletek
tryiiiuölc6tuilók1 kávóe- és teamorvizok, tálcák, likőr- 
készletek minden c.elro es nngyságban, eredeti gyári 

•chUnwald lmr«
Ica. 5. naátiii Bécai- óa Doék Fcrouc-utwi cárok
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Kétmilliárdos betörés 
a város szivében

Szombaton este egy falbontó betörőbanda kirabolta egy Dohány
utcai textilnagykereskedés raktárát

A szomszéd ház pincéjéből bontották ki a raktár falát 
és társzekéren vitték el a milliárdokat érő selymeket

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
szenzációs vakmerőséggel végrehajtott betörést 
fedezett föl Waldmann Mór edénykereskedő, 
akinek a Nagydiófa-utca 4. szám alatti ház 
pincéjében edényraktára van. Waldmann el 
akart utazni s ezért, bár vasárnap volt, eluta
zása előtt elment az edény rak tárba, hogy ott a 
leltárt ellenőrizze. Amint a pincehelyiség elé 
ért, meglepetve látta, hogy

a pinceraktár utcai vasajtaja ki van 
feszítve.

Amint a betámasztott ajtót- fölemelte, különös 
látvány tárult eléje. A boltozatos pincelejárat
ban egész halom tégla hevert és

a pincegádorból hatalmas lyuk tátongott 
a szomszéd ház felé.

A kibontott fal a szomszéd épületben levő 
Erzsébetvárosi Divat és Textiláru Rt. raktá
raiba vezetett. A meglepett kereskedő azonnal 
kisietett a Rákóczi-utca és jelentette az esetet 
a rendörőrszemnek. Röviddel ezután a rendőr
őrszem hiváBára a főkapitányságról detektívek 
siettek a helyszínre. Értesítették az Erzsébet
városi Divat- és Textiláru Rt. igazgatóját, aki 
megrémülve vette tudomásul a történteket. Elő
adta, hogy a hatalmas üzlethelyiséget, amely a 
Nagydiófa-utca és a Dohány-utca sarkán az 
egész épületfrontot elfoglalja, szombaton este a 
rendes időben lezárták s az összes alkalmazot
tak eltávoztak. A detektívek ezután megállapí
tották, hogy a vakmerő betörés

gyakorlott falbontó betörők munkája.
’A detektívek föltevése szerint a betörök többen 
lehettek s szombaton este, üzletzárás után ha
tolhattak be a pincébe, ahol úgyszólván per
cek alatt a legnagyobb vakmerőséggel végezték

■ ■—  —» ---------------■■■■ ' ■ i—

Bet fiiénnem tűri, fiogy pártgánafi 
taggal Woífféfifial tartsanak

Szabad kezet „régi jogon" csak Viczidn, Platthy és Putnoky 
kap — A miniszter elnök bizalmas megbeszélésen sorakoztatta 

föl kivett az ingadozó Ripka-párt mellett
(A Reggel tudósitójától.) Az egységes párt 

tagjainak egy része már hetek óta aggodalom
mal látja, hogy Ripka kormánybiztos fővárosi 
pártja milyen gyönge kilátásokkal indul a vá
lasztási küzdelembe. Többen fölkeresték 
Bethlent és megkérték, gondoskodjék a Ripka- 
párt alaposabb megszervezéséről, vagy ha ez 
nem lehetséges, járuljon hozzá ahhoz, hogy

az egységes párt külön listát állíthasson a 
fővárosi választáson.

Tekintette] arra, hogy Ripka is segítséget kérő 
stafétákat menesztett a kormányhoz, a minisz
terelnök elhatározta, hogy pártjának vezető 
tagjait bizalmas megbeszélésre hívja meg a 
fővárosi választások ügyében. Ezen a szombat 
esti

bizalmas tanácskozáson

CRténkónt:
VÁCI KISS LAJOS hangversenyeznek
Különtermek • Társas Összejövetelek • Kávéház

el a falbontás nehéz és fáradságos munkáját. 
Először a. textilüzlet irodájába, hatoltak be, az 
onnan nyíló raktárajtót föltörték, a raktárban 
mindont föl forgattak, nyilván mivel a legérté
kesebb árut keresték. A detektívek megállapí
tották, hogy

mintegy két milliárd értékű selyemáru 
hiányzik,

egész végszámra vitték el a betörök a selyme
ket. Hogy a párját rikító betörést kitünően 
szervezett és gyakorlott banda követhette el, 
az is bizonyítja, hogy a rendőrség embere’

semmi bűnjelet nem találtak.
Kihallgatták a detektívek a szomszédos házak 
lakóit is és egészen sajátságos, hogy

senki sem látta a betörőket, a kik a pince
lejáraton keresztül hordták ki zsákmányu

kat.
Ez nyilván még szombaton este történhetett 
és miután az árut társzekeren kellett, elvinniök, 
talán éppen ezért néni tűnt föl senkinek sem a 
rakodás. Megállapították még a detektívek, 
hogy

a betörők a Wertheim-szekrényt is föl akar
ták feszíteni, le is csavarták a zárak külső 
részeit, de nem voltak képzett kasszafurók 

és ezt a munkát abbahagyták.
A rendőrség azonnal a legszélesebb körii nyo
mozást vezette be a. betörőbanda tagjai után és 
mindenekelőtt azokat a soff őröket keresi, akik 
szombaton este ott álltak autóikkal a szemben 
levő ház előtt, ahová az Erzsébetvárosi Ke
resztény Kaszinó báljára a vendégeket hozták. 
Ezeknek a sofföröknek ugyanis látniok kellett a 
pinceraktárból kirakodó betörőket.

a miniszterelnökön, a belügyminiszteren és 
Ripka. kormánybiztoson kívül resztvettek az 
egységes pártnak mindazon tagjai, akik a fő
város ügyeiben érdekelve érzik magukat. Min
denekelőtt a miniszterelnök vázolta azokat a 
súlyos ellentéteket, amelyek a fővárosi válasz
tási küzdelembe induló jobb- és baloldali párt
tokat egymástól elválasztják és kijelentette, 
hogy a várható elkeseredett küzdelemre való 
tekintettél maga is érthetőnek tartja a kor
mánypárti képviselők egy részének azt az 
óhajtását., hogy a párt részt vételét a fővárosi 
választásban pontosan körvonalozzák. Azt a 
tervet, hogy az egységes pá1-t külön listát állít
son, nem tudja, helyeselni, mindenképen kívá
natosnak tartja azonban, hogy

a pártnak azok a tagjai, akik budapesti 
l<;kosok, teljes erővel kapcsolódjanak bele a 
Ripka-párt szervezkedési és agitációs mun

kájába.
Biró Pál, Gaál Endre, Temesvári! Imre és 

mások kifogásolták, hogy ily későn kezdik 
meg a szervezkedés munkáját és hogy eddig 
a kormánypárti képviselőket meg sein hívták 
a Ripka-párt gyűléseire. Ripka kijelentette, 
hogy o .mulasztás pótlásáról gondoskodni fog 
és nagyon kérte a párt tagjait, hogy minden 
erejükkel támogassák és szólaljanak föl a 
Ripka-párt népgyülésein. Iiállay Tamás annak 

szükségességére mutatott rá, hogy o kormány
párti képviselők vállaljanak jelöltséget a 
Ripka-párt listáin. És ekkor következett a bi
zalmas megbeszélés legizgalmasabb jelenete. 
Dréhr Imre ugyanis a leghatározottabban

kifogásolta, hogy Wolffék hívei, akik nem 
Ripkát támogatják, a kormánypárt tagjai 

lehessenek
Ilyen körülmények között ugyanis, azokat a 
kormánypárti képviselőket, akik a Ripka-párt 
listáján vállalnak jelöltséget, azzal fogják 
stigmatizálni, hogy rosszabb keresztények, 
mint Vicziánék, akik a Wolff-párt listáján 
szerepelnek. Platthy György kijelentette erre, 
hogy PtczúÍH István és Putnoky Móric vele 
együtt már régóta le vannak kötve Wolff Ká
roly nah és kérte, hogy mint a múltban, most 
is szabad kezet kapjanak a fővárosi politiká
ban.

Ezután került sor Bethlen István gróf mi
niszterelnök fölszólalására. Megkérte Dréhr 
Imrét és társait, akiket semmiesetre sem tart 
rosszabb keresztényeiének, mint Wolffékat, 
hogy igenis, engedjék magukat jelöltetni a 
Rípka-párt. lisfáján.

Platthynak, Vicziánnak és Putnokynak 
„régi jogon" kénytelen szabad kezet adni a 
fővárosi politikában, azt azonban semmi
esetre sem fogja eltűrni, hogy a kormány
párt tagjai közül e három képviselőn kívül 

bárki is csatlakozzék Wolffékhoz.
Arra kéri a párt tagjait, hogy minél nagyobb 
számban siessenek a Ripka-párt támogatására, 
vegyenek részt a szervezkedés és az agitáció 
munkájában, aminek megkönnyítése céljából 
szükségesnek tartja, hogy az egységes párt 
külön fővárosi bizottságot alakítson. A jelen
volt kormánypárti képviselők, Platthy Györ
gyön kívül, hajlandóknak nyilatkoztak a 
Ripka-párt legmesszebbmenő támogatására és 
végül abban állapodtak meg, hogy a kormány
párt ma esti értekezletén megalakítják a fő
városi bizottságot, amely haladéktalanul meg 
is kezdi működését.

Hétmllllárdos tartozására 
40%-os kényszeregyezséget 
kötött a Neumann és Pollatsek 

posztókereskedő cég
(A Reggel tudósítójától.) Budapest egyik 

régi és ismert kereskedőháza, a A’eumann és 
Pollatsek Deák Ferenc-utcai posztókereskedö 
cég — igen érdekes körülmények között — 
kényszeregyezséget kötött hitelezőivel. A nagy 
cég összeomlása még az általános gazdasági 
romlásban is nagy meglepetés volt. Ez a 
posztókereskedés több évtizede szerepelt a pia
con, messzenyuló összeköttetése és korlátlan hi
tele volt. Mégis, a cég már korábban megren
dült, a válság már akkor jelentkezett, amikor

a cég tulajdonosait a koronacsempészés al
kalmával letartóztatták.

Az akkori veszteségeket azóta növelték a zava
rok s végül is a csődönkivüli kényszeregyez
ségi eljárás megindítását kérték a cég tulajdo
nosai. Csiky törvényszéki biró szombaton tar
totta meg ebben az ügyben a tárgyalást. A tar
tozás összege 7 milliárd koronára rúgott. A hi
telezők, budapesti, bécsi és főként bielitzi cé
gek szavazattöbbséggel elfogadták, Neumann- 
Pollatsekék MPfo-os egyezségi ajánlatát. A 
megegyezés szerint a cég 8 hónap alatt 8 
egyenlő részletben fizeti ki a kvótának megfe
lelő összeget. Az első részlet 60 nap múlva ese
dékes és az egyezség betartásáért a Neumann 
Berta nőiszabó cég szavatol, A tárgyalás kü
lönlegessége volt, hogy

Csiky biró Neumanntól a szokásos esküt a 
törvényszéki portás fülkéjében vette ki.

mert Neumann, aki letartóztatása óta boka
izületi gyulladásban szenved, mankón jár és 
nem tudott a tárgyalóteremig fölmenni.

Francia
papfömök
legolcsóbb árakban

Kosztelitz
V, Dorottjja-utca 12. Tel. 1S3-89

ZSUFFA ISTVÁN ésTARSAI
angol gyapjúszövetek áruháza, Budapest IV,Váci-utca 25.Tel. 14-73
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Közismerten legelsőrendU

angoi és francia divat szövetusdonságai
páratlanul Siló választékban megérkeztek

W Autó., kocsi. é« utltakarók du« választókban "W Mintákat vidékre küldünk
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Sándor Pálnak fáj, 
hogy nem lehet együtt VázsonyIval 

Rassay a kOzbeszOlások pergőtüzében nagy beszédet 
tartott az angyaBffódi gyűlésen

(A Reggel tudósítójától.) A fővárosi swbadelvü párt 
vasárnap délután nagygyűlést tartott ax angyalföldi nép- 
szálló tormében. ugyanott, ahol délelőtt a Wolfí-párliak 
gyűlése volt. A kerületi elnök megnyitó boazédo után 
Ullmann Lajos beszólt, majd a megjelent politikai ve
zérek közül

Sándor Pál
szólalt föl:

— Mit gondolnak, miért jövök ón ide az én 
61 évemmel ós veszem magamra a politikának 
minden fáradalmait? Nem személyi hiúságból, 
nem önérdekből. Mit adhat nekem még az 
élet? Évtizedek óta állok a közélet porondján 
és vagyok ma is az, aki voltam 25 év előtt. 
Nem kellett nekem soha cím és kitüntetés. 
Küzdöttem következetesen a demokráciáért és 
harcoltam a szélsőségek ellen is. Ma is a meg
értés politikáját hirdetem.

Fáj nekem látni azt, hogy ma nem lehe
tek együtt Vázsonyi Vilmossal!

De nem követhetem őt. Nem tehetem ezt meg 
az ország és a főváros, de nem tehetem meg 
a sokat szenvedett zsidóság érdekében sem. 
Volt idő. amikor a szociáldemokraták és a tá
vollevő Károlyi Mihály védelmében én emel
tem szót a parlamentben és védtem őket a 
gyűlölet támadásaival szemben. Más dolog 
azonban, hogy a mai időkben a polgárság 
együtt haladjon-e a. fővárosi politikában a 
szociáldemokratákkal és azzal a. radikális párt
tal, amely a Károlyi-pártnak tulajdonképen 
itlmaradi örököse. Nem követhetjük Bárczy 
példáját sem, aki a harc utolsó pillanatában 
wo'/yu'rtJrra hagyott bennünket.

Már Sándor Pál beszéde alatt 
közbeszólások hangzottak el, amelyek részben Wolffé- 
kat éltették, részben az egysége. baloldali front 

kialakulását követelték.
A 4—5 Wolff-yirti közbeszólót végül a. közönség fölhá
borodva kltuszkolla. Ezután

Rassay Károly
beszéli. < m, . -

— Sajnos, vannak olyan katasztrófapolitiku
sok, akik a földrengéstől várják azt, hogy sze
rephez jussanak a politikában. Az ilyen ka
tasztrófapolitikával szemben szüksége®, hogy 
a polgárság minden erejével fogjon össze, 
mert a közelmúlt időkben meggyőződhettünk 
arról, hogy az a munka, amely a földrengés 
nyomán adódik, sikert és eredményt jelent
het egyeseknek, de végzetessé válhat az or
szágra nézve. Mi nem mehetünk együtt a ma
gunk részéről a. demokratikus blokkal.

A közönség soraiban Bárczy Istvánt éljen zik.
11 I I ............................... ........ » ................ ■ ■—

Uj burkolt adókat terveznek 
a növekvő kiadások (idézésére

A legtöbb minisztériumban elkészült az 1925/20. évi költségvetés
(A Reggel tudósitójától.) Az 1925/26. évi ál

lami költségvetést, amelynek elkészítésére 
március 31-ig adott határidőt a kormány, főbb 
vonásokban a legtöbb minisztérium már Össze
állította. A költségelőirányzatok amelyet csak 
az Országos Takarékossági Bizottság revíziója 
és a főbiztossal való letárgyalás után öntenék 
végleges formába, a legszigorúbb takarékossá!! 
jegy eben kellett, elkészíteni. Ennek ellenére az 
elkészült munkálatok szerint

a kiadások az egész vonalon jelentős eme? 
kedést mutatnak.

A személyi járandóságokat növeli a közszol
gálati alkalmazottak lakáspénze, amely a la
kásrendeletnek megfelelően negyedévenként 
emelkedik, a lakáspénzzel kapcsolatos közüzemi 
pótlék, amelyet májustól kezdve 2%-lcal szin
tén fölemeltek és a kiküldetési illetmények 
aranykoronás rendezése. A dologi kiadásoknál 
pedig a szükséglet mérséklésével sem tudták 
eltüntetni azt a természetes emelkedést, ame
lyet egyes szükségleti cikkek áruinak az előző 
költségvetés Összeállításától bekövetkezett na- 
gyobbmérvü emelkedése idézett elő. _______

Házasság
Vidéki 40 éves müveit, fess, özvegy, kát külön vagyonnal 
biztosított jó és szép gyermekkel férjhozmonno szigorúan 
vallásos ízrnclitn, biztos oxisztcnciájii úrhoz. Lehetőleg 
fakereskedő legyen. Jelige „Felvidéki" kiadóba.

HIFÁV ** naplangyár pályázatán dijat nyert 2 drb plakát 1925 április 1-én 
umivKJ:*>■■*”•*•* jcsz a székesfőváros területén hirdotósl oszlopokon kiragasztva, 
ugyanaz a vidéken is forgalomba hozva. A művészies plakátokat Bruchstcinor és Fia cég 
készítette. SÁNDOR „IDEÁL** paplangyár, IV, Kammerrnuyer Károly-utca 1 (líözp. városli.)

— Megnyugtathatom a közbeszólókat — 
folytatta Rassay —, hogy engem nem fognak 
arra csábítani, hogy támadjam tegnapi poli
tikai barátomat, aki ma, sajnos, ellenfelem 
lett. Ne felejtsék el, hogy a demokratikus 
biok Bárczy Istvánban csak az embert, talán 
a gyönge embert kapta meg. de nem a har
cos politikust, mert 6 ma külföldre utazott a 
küzdelem elől, pihenésre.

Ezokro a szavakra a Wolff-yúrl. néhány tugju isméi 
közbeszólt. Rassay feléjük fordulva, igy válaszolt:

— Azoknak, akik azt kiáltják felém: ..Éljen 
a keresztény Budapest!** csak annyit felelek, 
hogy ne énrajíuni reklamálják a keresztény 
fővárost, hanem azokon, akik öt even keresz
tül ezzel a. jelszóval uralkodtak a város fölött. 
Mit tett ezekért a nyomorgó, nagy, keresztény 
tömegekért az esztendőkig tartó alkereszteny 
uralom? Nem tekinthetem a keresztény töme
geket. gy'molitó embereknek azokat, u/ci/c a 
Tanító Bank és a. kurzusvállalatok vezető po
zícióit elfoglalták, mert ezek csak azt igazol
ják, hogy ezek az urak nem a nyomorgó ke
resztény "tömegek, hanem csak a zsidóktól a 
maguk számára elvehető gazdasági pozíciókat 
tartották szem előtt. Nekünk semmi közünk a 
Ripka-párthoz, amelyet mi a. mai hazugságra 
fölépített közélet tipikus produktumának tar
tunk. Mi ma is átevezzük azt az igazságot, 
hogy a demokrata, szocialista és októbrista 
pártok bevonulása a fővárosi politikába követ
kezményekkel járhat, ha pillanatnyilag ián si
kert jelent is.

Tíf. .1
n de.r->*’ -ntlku» biok hívei éltetni kezdték az ellen

zéki vezéreket és pártokat.
Mtieok a nagy zajban a közbeszólók eltávolít ását. köve
telték. Rassay ig.v folytatta:

— önökkel szemben a múltat és lelkiismere
tűket hívom segítségül. Én éppen önökért, 
akik éveken keresztül képviselet nélkül állot
tak a parlamentben, küzdöttem, hogy politikai 
jogokhoz jussanak, megkövetelem tehát, hogy 
ne vegyék el tőlem azokat a politikai jogokat, 
amelyeket én életem kockáztatásával igyekez
tem az Önök részére megszerezni. Becsüljék 
meg azokat az eszméket, amelyekkel vezéreik
kel együtt a múltban együtt küzdöttem és ne 
sülyedjenek le arra a színvonalra, amit itt a. 
reakció félrevezetett vagy megfizetett emberei 
mutattak éppen az imént. (Tomboló taps.) fin 
nem a szociáldemokrata párt és szövetségesei 
ellen hirdetek harcot, csak aggódva, látom 
taktikai együttműködésüket. Haladjon kiki a 
maga utján, nem egymás ellen, hanem egy
más mellett a reakció ellen.

A kiadások növekedése mellett számolni kell 
a kormánynak a közalkalmazottak fizetésren- 
zésre irányuló igényével is. Mindez nagyon 
megnehezoti a kiadásoknak a bevételekkel való 
összhangbahozását, annál is inkább, mert a 
pénzügyi kormány kijelentése szerint

az adók további fokozására gondolni sem 
lehet,

sőt a magángazdaság teljes összeroppanásának 
megakadályozására egyes adónemek, elsősor
ban a forgalmi adó és a kincstári haszonrésze
sedés csökkentésére kell törekedni.

N költségvetési hiány egy részének eltünte
tésénél

az állami üzemekre számit a kormány, 
amelyeket egészséges kereskedelmi szellemben 
akarnak vezetni, hogy nocsak magukat föntart- 
sák, hanem jövedelmük fölöslegéből a. közigaz
gatás terheinek födözéséro is juttassanak vala
mit. Emellett uj bevételi források föltárásán 
is dolgoznak. Mindazokat a szóig áltatásokat, 
amelyeket eddig ingyen nyújtott a közigazga
tás a jogkereső, ügyes-bajos közönségnek, a jö
vőben különböző illetékek alá szándékoznak 
vonni. E terv megvalósítása

burkolt adóztatást jelent,
amely sehogysem egyeztethető össze a pénzügyi 
kormány adócsökkentő törekvéseivel s a sze
gényebb néprétegeket elzárja igazának kérésé- 
sütői.

iragasztvi 
és Fia céi

nem pusztul el 
vagyona, 

megmenti értékelt, 
berendezését, bútorát, 

ruháit, nwMoiií, 
ba előfizet a VILAG»ra 

s
A Világ (ügyen biztosítja 

minden előfizetőnek lakását tűz
kár ellen az Eh® Magyar Álta
lános Biztosító Társaságnál, 
minden ráfizetés nélkül, csak 
az előfizetési dij ellenében, a 
következő föltételek mellett:

1. A Világ minden magyar
országi előfizetője, budapesti és 
vidéki egyformán, a negyedévi 
előfizetés beküldése után meg
kapja a Világ értesitését arról, 
hogy az előfizetést követő más
napon milyen kötvényszám alatt 
lépett életbe a százmilliós 
biztosítása tűzkár ellen.

2. Ha az előfizetési dijathavon- 
ként fizeti, akkor a biztosítás 
akkor lép életbe, amikor havon
kénti előfizetése harmadik hó
napba lép.

3. A Világ minden előfizetője 
fölemelheti íüzkárhiztositását 
kétszáz millió koronára, vagy 
pedig biztosíthatja ingyen és 
díjmentesen lakását sztemilió 
koronára betörés ellen Is, ha 
még egy uj előfizetőt szerez 
a Világnak.

Fizessen elő a Világra es 
lakását biztosította százmillióra, 
szerezzen még egy előfizetőt a 
Világnak: és szívességet tett 
barátjának is, aki szintén száz
milliós biztosítást kapott és jót 
tett önmagával, amikor biztosí
tását kétszázmillióra emelte föl. 
Minden uj előfizető megkapja 
ezenfölül a Vllég-ot, a független, 
becsületes, őszinte, lelkiismere
tes, mindig érdekes és mindig 
jó újságot.

Előfizetési dij negyedévre: 
180.000 koma.

A ViLAfi kiadóhivatala 
Budapest, VI, Aiudrússy<«ut -17 

Telefon; 58-00
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Bárczy István vasárnap este Franciaországba 
utazott és A Reggel utján Küldi választási 

üzenetét a főváros Közönségének
(J Heggel tudóul ló jótól.) A fővárosi válasz

tást bevezető mozgalmak legjelentékenyebb 
eseménye kétségtelenül az. hogy

Bárczy István,
akinek neve egész pro grammal főtér, kilépett 
a Fővárosi Szabadelvű Pártból és bejelentette 
a Demokratikus Biokhoz való csatlakozását. 
Bárczy vasárnap este Franciaországba utazott, 
A Heggel mi i n'k a t árs ónak azonban alkalma 
volt arra, hogy elutazása elölt beszéljen vele 
és megkérje, hogy

A Iteggcl utján küldje ol politikai üzenr •’ 
a Főváros közönségének.

— Amikor a. városi választások előtt mon
dotta munkatársunknak Bárczy István —. kis 
időre el kell hagynom Budapestéi, egy percre 
megáUok s gondolatban visszaszóltok a. válasz
tási mozgalmak által fölzaklatott városi közön
séghez, ahhoz a közönséghez, amelynek vala
mikor jobb időkben muriké-a voltam es lel
kesítő bizalmát élveztem. Arra kérem a pol
gárságot, hogy a városi választásoknál

ne vezettesse magát országos pártpolitikai 
szempontok által, ne hallgasson közkeletű 
jelszavakra, ne álljon kötélnek, amikor a 
visszavonást szitok es gyülölködők akarják 

befolyásolni.
Amikor a választó megjelenik az urnánál, 
szálljon mélyen magába és gondoljon orra, 
hogy u választás Budapest jövendő sorsát, 
dönti cl.

Itt valamennyiünk bőrére megy a közéleti 
játék.

Egy szegény. mi vakított országnak hajdan 
ragyogó, <le mt.si lermigy'dódott, fői á>os;i all 
előttünk, Az emberek itt a lelki és tet.fi kínok, 
anyagi és szellemi nyomorúságok közöt! vivád v > ss raérkeziI: Budapest re.

Szendrey Júlia
szenvedélyes naplójegyzetei nem kerülhetnek 

a nyilvánosság elé
A „feleségek felesége**5 nevekkel és vonatkozásokkal irta le 

titkos ij a pH ójába élete összes diszkrét intimitásait
(A Heggel tudósítójától.) Már a mull héten 

jelentettem. hogy váratlan irodalomtörténeti 
érdekes-ég Imkk.-.iul löl az ismeretlenségből: 
Szendrey Júlia egész halom olyan kézirata, 
amiről eddig amkisem tudói 1 s ami egészen uj 
és végleg hiteles képe! ad Petőfi Sándor felesé
géről, akinek igazi lénye máig is megoldatlan 
probléma maradt. \ tulajdonos, aki megőriz
hette Szondre? Júlia riíkos iratainak gyűjte
ményét es aki most rászánta magát. hogy el 
adja az érdeke:; örökségei, nem födte fel kilé
tét. Közvetítő utján érintkezett a Xenizcti Mu 
zeummal s már úgy volt, ami ni azt A Heggel 
megírta, bog.'. ;> mull hétfőn létrejön n vétel, 
aláírják a szerződést Azonban

Szendrey Júlia titkainak megvétele egészen 
különös okok miatt meghiúsult.

\;mál érdekesebb, hogy a gyűjtemény egyik 
régebbi ismerőjének elmondása alapján mégis 
beszámolhatnak azokról a lakokról, amiket 
Petőfivé hátrahagyott s arról a sajátságos ag
godalomról is. amely mialt a gyűjtemény vá
sárlása megakadt. Korábban olyan hírek ter
jedtek el erről a g viijtemón.' ről, hogy adatai 
Petőfi Sándor alakját helyezik eddig ismeretlen 
megvilágításba. Ez a hir téves; Petőfi képéi i<l 
fominisom másítja meg. ellenben

Szendrey Júlia, hihetetlen őszinteséggel.
mutatja meg magút ezekben az önvallomá

sokban.
I g.\ meginni átkozik, minden emberi ósíim- 

fczonyi titkával, ahogy ezt a memoárok irói so
hasem teszik s úgy fölfedi lényéi, ahogy ezt az 
elet rajzi rók soha ki nem bogozhatták volna. 
Haláloságyán írt két levele is itt van iratai 
között, de sokkal inkább rejtegetett napló fában

'(Uv-I

40,000.000

Champlon
gyújtógyertya végzi na; a la 

kifogástalanul munkáját

Dénes és Friedmann Rt*
VT, Deasewffy-utca 29. Tol.: 89-86. 144-71A

nak. Napról napra szaporodik a tönkrementek, 
a munkanélküliek, foglal hozást alanok, éhezők, 
a népbetegségek és az erkölcsi mételyek által 
pufztvlók száma.

Mire való ezeket a szegény embereket még 
r:a Is lelketlenül gyűlölködő harcokra 

izgatni?
Inkább arra kellene igyekezni mindenkinek, 
hogy minél több lapasztalt, okos, értékes, lel
kes és becsületes embert állítsunk a városi 
törvényhatóságba. Ezek után igyekezzenek a 
közönség számára olyan jól •szervezett és fe
gyelmezett szakavatott városigazgatást produ
kálni. amely életünket megkönnyíti, bajainkat 
elviselhetővé teszi és munkálja a különböző 
pártok között a. békés együttműködési. Ha ez 
-ikerül, akkor nemcsak a városon segítünk, 
hanem a fölzaklatott lelkek megbékítésének és 
az ország nehezen meginduló izmosodásának 
folyamatában is hatalmas lépést teszünk előre. 
Bevallom őszintén, hogy a most folyó küzde
lemben engem ez a gondolat: lelkesít. Higy 
jók el,

nem az a fonta.-, hogy én hová csatlakozom, 
.cm az, hogy JRassay és társai megvédik-e 
velem szembon a szabadelvű gondolatot, 

liánéin csak az. hogy akiknek a városházán 
tál átkozni ok kell, akiknek együtt kel) vállal
niuk a felelősséget a város jövendő kormány
zásáért, azok egymást megértve, összefogva, 
együttes erővel és tisztességes eszközökkel 
vívják meg a választási harcot, úgy hogy abból 
végeredményben áldás fakadjon a város lako
sa Inak összességére.

Bárczy Kíván közölt-1 végül munkatársunk- 
kfl. bog.’- gyógykezelt etéíz? céljából utazik 
Eianciaország’ba, ahonnan néhány hét múlva, 
de. mindenesetre, a főváros- választások előtt 

nyújtja életéi, olyan naplóban, umilyet csak 
olyan rejtelmes természet vezethetett önmagá
ról, amilyen Júlia volt. A kora loányságától 
haláláig -- a 40 éves asszony haláláig — teljes 
életét, felölelő naplón kívül iratai között van 
teljes levelezése, az a levelezés, amiről eddig 
senki nem tudott. Ezenkívül novellák, versek, 
mesék. dolgozatok, élményei. Az. egész hatalmas 
kötetre terjedő kézirat. Míg Júlia más irói mü
vei meg is jelentek, ezek itt annyira személyes, 
intim ügyeit tárgyalják — a novellák, versek 
és mesék is —. hogy ezeket ezért nem adta ki 
soha « nem is mutatta senkinek.

A rsjtölmas asnony
Júlia, Petőfi felesége, a „feleségek felesége**, 

aki általános megdöbbenésre oly hamar el
dobta az özvegyi fátyolt, talány volt kora és az 
életirók szemében is. Nehéz is volt megérteni 
a 21 éves, regényes szépségű, fiatal özvegyet, a 
bálványozott Petőfi özvegyét... Még nem 
India bizonyosan, hogy Petőfi csakugyan ha
lott. Még hitt abban, hogy (alán Törökország- 
bán hu idősík. Előbb Erdélyben kereste nyomát 
hónapokig, majd Haynauhoz fordult (Petőfi 
özvegye!), csakhogy kieszközölhesse a török- 
országi utazást. Mindenáron föl akarta kutatni 
férjél. Kérte fAch twistéin herceg közbenjárását 
is. X herceg oly élénken reagált Júlia levelére, 
hogy személyesen is meglátogatta n szép özve
gyei. -- ebből nagy pletyka lett. Akkor meg
riadt és flórvili Árpád egyetemi tanárhoz for
dult közbenjárásért. Horvát Árpád is szemé
lyesen kereste föl. És Júlia, aki még mindig 
nem tudta bizonyosan, hogy özvegy, aki még 
hitt abban, hogy a bujdosó Petőfit osetleg meg
találhatja. aki arra kérte ITorvátot, hogy se
gítse kiutazását Törökországba, — ez a, Júlia,

egynapi ismeretség után, 24 óra alatt Hor« 
vnl Árpád felesége lett.

\ világ előtt boldog volt, a házassága. A vilá
got mar majdnem kibékítette, amikor halála 
előtt egy évvel, 39 éves korában, eddig meg
magyarázhatatlan okból elhagyta férjét. A kö
zös lakáéból a Zerge-utcába költözött.

Aki senkii sem sseretett •.«
A Petőfi eltűnése óta szeretni nem tudó Jú

liát, a vergődő, exaítált, olykor szinte hiszté
riás asszonyt mutatják a most, fölfedett val
lomások. Szendrey Júlia rendkívül müveit 
különös szépség, lázas temperamentum, Heine 
és George 8a nd rajongója., több idegen nyel
ven beszél, bef-osprit: passztonótus napló- 
vezető

kiírja szerelmeit, titkon, a zárt kazetta 
számára, de tartózkodós nélkül: írásban éli 

ki szerelmeit.
Ez magyarázza lényét, nmg.va rá óhatatlanul 
maradt viselkedését. Es igy érthető, hogy ebben 
a naplóban, ezekben a versekben, élményekben, 
amelyeket rejtett a nyilvánosság clöl, teljes 
nyíltsággal irta le élete összes viharzásait. Ne
vek. és vonatkozások szerepelnek írásaiban; a 
folyton és önmaga élőét is érthetetlenül min
dig szerelmes asszony összes intimitásai vonul
nak. el naplója lapjain. Mindebből az irodalom
történet most már megkonstruálhatja Szendrey 
Júlia igazi alakját.

Ami titok marad
De mindez több, mint irodalomtörténeti for

rás, ha a nyilvánosság elé kerül, úgy ahogy a 
szenvedélyes önvallomást evő önmagáról gya
nútlanul mindent kiir\'. A szenzációt keresők 
kön nyen I elein th el ik

frivol olvasmánynak
s a könyv igy egy halott dáma, meghurcolásu 
lenne és tiltakozhatnának sok. egykor ismert 
személyiség titkainak fölfedése miatt a hozzá- 
lartozók is. Itt következik a gyűjtemény sor
fainak különös fordulata. Már a múlt alkalom
mal említettük, hogy a Nemzeti Muzeum, 
amelynek megvételre fölajánlották a kézirato
kat, nem tudja, megfizetni azok vételárát. Erre 
jelentkezett egy előkelő budapesti könyvkiadó
vállalat és fölajánlotta, hogy a muzeum he 
lyett kifizeti a horribilis vételár nagyirészét, 
ha ennek fejében a gyűjteményt könyvalak
ban kiadhatja. A múlt hétfőn inár úgy volt, 
hogy a szerződést, aláírják. De Hóman Bálint. 
a Nemzeti Muzeum főigazgatója,

ragaszkodott ahhoz a kikötéshez, hogy 
mindazt hagyják ki a könyvből, ami 
Szendrey .Júlia naplójában és vallomásai

ban diszkrét vonatkozású.
A kiadóvállalat viszont nem volt hajlandó 
arra, hogy megcsonkított gyűjteményt adjon 
a közönség kezébe s igy ajánlatát, visszavonta. 
A muzeum pedig inkább lemondott az értékes 
gyűjteményről, semhogy Szendrey Julin 
asszony életének titkait kiszolgáltassa. így 
hiúsult meg. egyelőre, Szendrey Júlia titkos 
kéziratainak megvétele. Nagy Andor
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Hírek
Mért sír, kisasszony?

— Irta Szép Ernő —
Engedjék meg hogy egy könycseppet ajánl

jak. Kegyeteknek, mint valami arany szín 
rózsabimbócskát. Nem egyet, hanem, kettőt: 
hiszen egy könycsepp mindig kéj könycsepp. 
Dehogy két csepp köny volt az, dehogy is! Az 
a páros könycsepp az csak akkor pattant a 
kisasszony szemébe, mikor beköszöntem a dro- 
gueriába s oda találtam a- kisasszonyra pillan
tani. Mielőtt beléptem hány ilyen pár köny
csepp ugrott le vajon a, kisasszonynak a ltát 
gyulladt szeméből, mint két kis testvér az égő 
ház ablakából? És miután kiköszöntem abból 
a drogueriából, ugyan hány és hány pár meg
foghatatlan arany cseresnye gurult le még 
azon a. selyem dombon, a droguista-kisasszony- 
nak az orcáján? Ha össze tudnám szedni néki 
s gyöngyszemekké 'tudnám jegeszténi: olyan 
dupla collier mosolyoghatna a könnyes kis
asszony nyakában, olyan legalább, amilyent a 
román királyné legfrissebb fotográfiáján lát
tam most az Illustrated London Newsban.

Nem könnyekért mentem be a drogueriába, 
én csak borotvaszappanért mentem. Hanem otj 
állott a pult mögött a kisasszony, vászon 
köpenyben és éppen sírt. Mire észrevettem, 
már nem fordulhattam el éőle, (segéd, ur ifi 
volt az üzletben, ott rakosgatott a sarokban) 
alighanem kínosabb lett volna szegénynek, ha 
mellőzöm a könnyes szeme miatt. Viszont gon
dolhatják, mennyire zavart hogy 'most ezektől 
az esős leány szemektől kell borotvaszappant 
kérni. Tapintat ide, diszkréció oda: én mégis 
ésak azért születtem hogy ember legyek . . . 
legalább egyszer-másszor. Amilyen halkán 
szólhattam anélkül hogy feltűnne, oly halkan 
kérdeztem meg:

— Mért sír, kisasszony?
A kasszában egy nehéz hölgy ült; számolt. 

Vévő nem volt a drogueriában. A kisasszony, 
mikor a pulthoz odaértem, éppen kivette már 
a köpenyzsebből a zsebkendőt, a könnyeket ta
gadni. Mikor a kérdést megkapta, megnyomta 
a két szemét a zsebkendővel, a szája szepper.j 
egyet, aztán levette a zsebkendőt és megnézte 
pirosló kék szemeivel azon a helyen, alvói fel
itatta a vizet. És úgy felelt, a sírás náthahang
ján és halkan, a zsebkendőnek:

— Felmondjak.
Kék szemeket és gyengéd szőke hajat kapott 

a kisasszony a teremtéstől. Teintje szerencsés, 
alakja korrekt; bátran állithalom hogy a kis
asszony kellemes jelenség. Gondolom jobbön 
hatok Kegyetekre ha látják hogy szép leány, 
aki könnyezik a drogueriában. A drámáik 
hősnőinek szép nőknek kell lenniük, ugyebár. 
Tudom. Ez lehelletnyi dráma ezen a világon, 
hogy a csinos droguista kisa3Szoynak fel
mondtak. Képzeljék, hánynak mondtak fel és 
mondanak fel napról napra, csinosaknak és 
nemcsinosaknak.

A drogueria-ajtó nyitva van, a pult mögül 
érezni a tavasz kalóriáját; a lakkos autók 
napsugaradon osonnak; az ablakokon örült 
csókok lángoltnak; a csíz beszemtelenkedcjt a 
belső kerületekbe s csudára, felült az utcai 
lámpa hegyébe.

S a kisasszony szivében micsoda fájdalom., 
hogy két hét múlva, vagy hat hét múlva már 
nem adhat nékem borotvaszappant. És el kell 
válni néki szivactjól, angoltapasztól, tiszta 
benzintől, kamillatheától, hajviztől, Vazelintől, 
púdertől és fogkefétől.

Emlékeznek kérem: a lemondás verseit zo
kogtuk.

A felmondás könnyei lepik el most a leány
szemeket. _

— Trockijnak nyoma veszett. Parisból táv
iratozzak: Kigai jelentések szerint Trockij hir
telen eltűnt kaukázusi villájából. Eleinte azt. 
hitték, hogy elmenekült. Ezzel szemben az a 
hír tartja magát, hogy politikai ellenfelei 
meggyilkolták. Titkárát, aki menekülni akart, 
szinten megölték. Ezzel szemben a szovjet- 
köztár«n«ág bécsi képviselete közli, hogy egyes 
párisi 'póknak Trotzkij meggyilkolásáról 
szóló .,.<c minden alapot nélkülöz.

— Halálozás. Molnár Griborué. született Kovrig Irma, 
hadbiztos százados felesége vasárnap Pécsett elhunyt; ott 
temeftók el kedden délután 3 órakor.

BékOMi Antaliul!, Béiossi Imre, a .,Stunde“ éa n „Dió 
Börse" sze.rkeaztótulajdor.osónak anyját, vasárnap dél
után temették el a. rákoskererzturi izr. temetőben.

Köpesd y Sándor nyujnlmnzott főgiipnáziumi igazgatót 
vasárnap délután kísérték utolsó útjára a Kftrepesi-uti 
tetnető halottasházából. A kiváló tudós és pedagógus 
temetésén volt tanítványai közül nagyon sokan Jelen
tek meg

— A Domonkosok templomából elloptak több 
értékes kelyhet és oltárteritöt A Szent Do- 
monkós-rend templomának ajtaját vasárnap 
reggel a szerzetesek nyitva találták és amikor 
a templomba beléptek, megállapították, hogy 
a szentségtartó föl van törve. Az éjjel betörök 
jártak a templomban, akik elvitték az ollári 
szentséget, több értékes kelyhet és oltárteritöt, 
az egyik ablakot betörték és az áldozati ostyát 
a földön szétszórták. Vasárnál) délelőtt a temp
lom közeiében szolgálatot tcljesitö rendőr elfo
gott két gyar.us külsójtí cinbért, akiket előállí
tott a főkapitányságra. Megállapították, hogy 
mindketten rovottúmltu betörők, de az elmúlt 
éjszakára alibit próbálták igazolni. A rendőr
ség a sokmilliós betörés ügyében folytatja a 
nyomozást Vasárnap ugyancsak a Domonkos
rendi papok még égy följélcntéAt tettek a rend
őrségen. Féltizeükét órakor miseközhén észre
vették, hogy egy jól öltözött öregur a persely 
körül foglalatoskodik. Abban a pillanatban 
fogták meg á kezét, amikor benyúlt a persely 
szájába. Kezében nyitott Zsebkést találták, 
amellyel a perselyben levő pápirpénz között 
kotort. Átadták a rendőrnek és bevitték a fő
kapitányságra, ahol kiderült, hodu 75 eszten
dős, nyugalmazott tisztviselő. Kinállgatásakor 
határozottan tagadta, hogy á perselyből pénzt 
akart volna kivenni. Kijelentette, hogy a késsel 
pénzt akart beszorítani a perselybe. A főkapi
tányságon az ellene szóló vallomásokra való 
tekintettel őrizetbevotték és megindították a 
nyomozást, hogy viszonyait és éddlgí életmód
ját megvizsgálják.

— A Pénzintézet! Központ leszállította a tisztviselői 
kölcsönök kamatlábát. A közszólgálati alkalmazottak és 
nyugdíjasok részére a Pénzintézeti Központ eddig 17%-os 
kamat melléit folyósított egy vagy kéthavi flzotésüknék 
mogfeloló kölcsönt 24 havi törlesztésre. Az altmisztikns 
kölcsönöknél ez a. szokátlnnu magas kámatliib nagyon 
kellemetlenül ór'intótté az érdókolíékét. akiknek valami
kor kamatmentes állami kölcsönt ígértek, dó törvény 
szerint is 5%-nál magésabb kaniaföt nőin volt szabad ter
hűkre megállapítani. A sok panasz arra indítottá a kor 
mányi, liogy a P/iizintózét.i Központnál a kamatláb lé- 
szúllítáéá iránt intézkedjék. .4 Központ most, illetékei 
helyen köpött értesülésünk néerint, a kamatlábat egy
előre 15%-ra mérsékelte, ami magábánvévó nem valami 
jelentős eredmény, de közeledést jéleút á normális álla
potokra való visszatéréshez. Az alacsonyabb kain.it alá 
csak a március Il ike után fölvett kölcsönök esnek. A 
régebbi kölcsönök'*t a mngófeáhb kamatláb mellett kell 
Ictörloszteni.

— Letartóztatott tőzsdebizományos. Dr. 
Visontai Sománé évekkel ezelőtt Wiesinger 
Jenő és Társa Aulich-utóai tőzsdebizomáúyos 
cégnél bonyolította lé tőzsdeügyletéit. 1923-ban 
dr. Visoiitai Soritáné rájött arra, hogy a 
tözsdebizományos többszázmillió koronával 
megkárosította és ezért följelentést tett ellene 
a rendőrségen. Dr. Papp Géza réndőrtanácsos 
folytatta le a nyomozást Wiesinger ellen, aki 
ekkor megszökött Budapestről. Később újból 
visszatért a fővárösla és több károsult ügy
felének ígéretet tett arra, hogy kárukat vissza 
fogja téríteni. Wieéiiiger azonban egyre 
halogatta, kötelezettségeinek teljesítését, amire 
Visontniné ügyvédje, dr. Rózsa Andór utján 
ismét beadta, a főkapitányságot! annák idején 
visszavont följelentését. Az uj nyomozás Aktái 
a vádtanács elé kerülték, amely elrendelte 
Wiesinger Jenő tőzsdebizományos letartózta
tását. A végzés alapján vasárnap a detektívek 
előállították Wiesingert, bévitték a főkapi
tányságra, ahol azonnal letartóztatták.

Kártyarazzia egy klubban A szombatról vasárnapra 
virradó éjjel ogy VIII. kcr. Kör Baroes-utcat helyiségé 
bon táncmulatságot tartottak. Esté 11 órakor néhány 
hatalmas termetű férfi rántotta föl át ajtót, és berontott 
a nagyterembe. Az első pillanatban deriücdton állottak 
még a párok, ijedt kiáltásók hangzottak ol. mert azt 
hitték, hogy ébredők tdmadlák meg a klubot. A je
lenlevők közül azonbart többen csakhamar fölismerték, 
hogy a látogatók Bak Sándor détcktivfőfcliigyalö 
l.rírtyaellenörző csóportjánák tagjai. A detektívek le
siettek a táncterem melletti kártyaszóbúba, ahol néhány 
frakkos férfi chemin de feert játszott. A detektívek iga
zoltatták a játékosokat, lefoglálták a kártyaasztalon ta
lált l1millió korona értékű zsetópt. továbbá kétmillió 
korona készpénzt ós a kártyaeszközöket. A játékasztalt, 
a korporsót és a kártyát bestállitöttfik a főkapitány- 
Ságra.

— Osztrák diákok Budapesten. Az osztrák 
diákok 16 tagú csoportja érkezett vasárnap 
délután négy egyetemi tanár vezetékével Buda
pestre. Az osztrák diákok utazásának célja a 
Balkán-államok viszonyainak tanulmányozása. 
Balkáni ütjük előtt pedig Budapestet látogat
ják meg. A vendégeket a Keleti pályaudvaron 
á külügyminisztérium részéről dr. W altár 
Emil követség! titkár, az osztrák követség ré
széről Lurtz János követ sági titkár, a fővároe 
részéről Zilahy Dezső, az Idegenforgalmi Iroda 
igazgatója üdvözölte. Beszédjükre az osztrák 
diákok vezetője, dr. H. Uebersbórger egyetemi 
tanár, a bécsi egyetem filozófiai fakultásának 
dékánja válaszolt meleg szavakkal. A vendégek 
tiszteletére Hornbostel osztrák ügyvivő vasár
nap délután teát adott.

,A Budnncst-Wlcn.l Mémélybajójáratok megnyitóba. 
A M. F. T. IC. a menetrend szerinti Btidnnnat--Wjcn-i já
ratokat a folyó évben a követkozőkóp indítja meg- Első 
járat Budapestről április hó fi-án. első járat Wlenböl áprl- 
!*" <Ez?n ff>r?«’o'’iban a járatok megindításától
kezdődőiig részbon módosított. menetdijak és podgyászllle- 
;ékek lépnek életbo Fölvilngoáitóst nyújtanak a társaság 
igazgatósága cS az érdokéit állomé-ok.

—- Bicikli és automobil halálos összeütközése 
a Stefánia-uton. Vasárnap délután Tolnai 
Simonná, a Tolnai Világlapja kiadójának, fele
sége háröm hölgy társaságában autón a Ste- 
fánia-ut felé hajtatott. Abban a pillanatban, 
amikor a Stefánia-utra be akartak fordulni, a 
városligeti tó hidjáról egymásután két. kerék
pár kanyarodott, be ugyancsak a Stefánia- 
útra. Az első bicikli gyorsan elsuhant a. fékező 
autó előtt, a másik azonban nekiment a kocsi
nak és bezúzta, az ablakait. Az autó azonnal 
megállóit, de amire a mentők kiérkeztek, a, 
fiatalember, akinek, a. homlokát sértették meg 
az ablak szilánkjai, elvérzett, mert az ablak
üveg elvágta, a. halántékán, a főütőerét. A sze
rencsétlenség színhelyére rendőri bizottság 
szállott ki és megállapította, hogy a szeren- 
esetlenség áldozata Pávics István 22 éves ko
csis, aki barátjával, Őri Józseffel együtt bicik
lit bérelt, és tőle tanult kerékpározni. Miután 
az automobil vezetője igazolta, hogy a. szeren 
esetlenségért semmi felelősség nem terheli. 
kihallgatása után elbocsátották a, rendőrségről.

Okvetlenül vegye meg a „Panoráma" kópes hetilap 
uj (3-ik) számát. A gazdag tartalmú ás gyönyörű kinlli 
tásu képeslap ára 4000 korona.
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— Utszél I kérdések. A pesti utca partjain 

azelőtt kis bZöm?.tosko«urak állottak, arra, hí- 
vaitvák, hogy a polgár ne az útra, hanem belé
jük dobja az eldobandó szemetet. Egyidő óta 
eltűntek ezek a kosarak: leépítették őket. 
Miért? Kevesebb lett a szemét vagy az utca
söprők ambícióját sértette, hogy nem minden 
szemetet hagyhatnak ott az utca kövezeten? 
Vájjon miit takarítottak meg ezzel az iizem- 
redukolóval? Az utcake re sztezé sekncl újabban 
egy-egy szál gázláwpa ég, « a figyelmes szem
lélő, íia észrovetle halványzöldc-.s kis fényüket, 
elgotiidoLkodik, hogy mit céloz ez a, reform? 
Ettől világosabb az utcai Ez pótolja a. b-szc- 
reJt ltokláanvilágitá’se'k főnjét és ez « pisla kis 
mécs tölti ki a világvárosi jellegen mutatkozó 
réseket? Este 10 és 11 óra közt jönnek a tún- 
liázak.ból és a mozikból. Szép, népes az utca és 
a. villamosközlekedés most kezd negyedóra 
csökkenni. Már csak negyedóránként jönnek a 
kocwik, s győzedelmes lúgosok integetnek kaján 
kárörömmel a várakozó publikum felé. Miért 
éppen a. legnagyobb forgalom idején csökken
tik a forgalmat? Hány uj vezérigazgató kell 
m'ég, hogy mindig friss ötletek termelődjenek 
a polgár bosszantására? Elindulok a Baroctí- 
utca szögletétől észak felé a körúton. Az v.fetri 
óra pont tizet mutat. Izgalmas utazás után 
megérkezem az Andrássy-nt szögletére k'HO 
órakor. Mi ez? Ilyen gyors lenne a pesti villa- 
flnos? Vagy a magisztrátus titkolni akarja, 
előttem, hogy hányat ütött az órai Vagy van 
talán egy kulcs, amely szerint két óra differen
ciájából ki lehet számítani a valódi időt, de ezt. 
a kulcsot csak a megbízható elemekkel közlik? 
Hány ellenőr vigyáz arra, hogy az órák vélet
lenül 60 mutassák egymás idejét? J házfala- 
kon plakátok. Pártok kínálkoznak a közelgő 
választások alkalmából. Meddő erőlködés. 
Rnnyi világvárosi ideát egyetlen párt se tudna 
termelni, miért ne szavaznék tehát a Wolff 
Károly púrljár t, amely jgy ver minden kon- 
■kurrenciát?

— Hat ba’vilía niegtáinailta a lem bern i főpor.la pénzes
kocsiját. Ccinbci nbSl táviratozzak A Reggel nek: Szóm
ba' r<*s?r!. ; iniut a lombcrKÍ popi'nzszrilii'ó kocsija
befordult a főpo-ui uclvnrára. hat . ubló körislíoffta a 
kocsit és abból húrom vcnzcsxtáki'1 elrabolt. A három 
•zsákban összesen 32,500 — zloty volt. A rablók niegstök- 
lek. Miután a kocsis és két liivnl.i'sz.cljrit. akik a rablás 
s^einlanui voltuk, passzívan visclkudlek és kihallgatá
sukkor cUentiu'indáeokba keveredlek, a i reúörs^g lelar- 
I6:latta őket.

— öngyilkosság vagy baleset? Szombaton 
i.i.'zaka u inentők“l Ligeti Manónak, a Réz 
hányái Faipari, fii. igazgatói ónak Vád-ut. 87. 
szám eláll i lak jára lé ín*-, ki. Ligetit súlyos 
morfiummérgezéssel a, Rókus-kőrházba szállí
tották. Ligeti szívbajos volt, állandóan hasz 
nált morfiumot, ó> eddig még nem leheteti meg 
állapítani, hogy véletlenül vagy öngyilkossági 
szándékkal oelt-c be a szokottnál nagyobb 
adag morfiumot.

— Gj ermckelénilAs. bg; öt és féléves és egy tizóvos 
kisleány. Bakos Éviko és Barabás Sárika együttes sza
való- és táncelőadásukon a kis és föluöti. gyorinckek 
érdeklőd^ót egyaránt lebi’.inesoltck. Bakos Éviké, ba 
helyes irányban nevelik óa nem knpatják el lulkorán, 
bizonyára megtartja veleszületett intelligeuciájámk é* 
beszélőki tívs-égénok szén Ígéreteit.

-- Hugó Bettauer, n tragikus véget ért nagyhírű osztrák 
író ..Oköljog 1 < iiu’i iiziici'is regí n , ét h'>li folyta’úsok 
bán közli a ,,Panoráma" kép< hetilap. Megjelenik min 
<lc:i szombaton. Egye? szám ara fenn korona.
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Üzlethelyiség
illeni kirakattal és bejárattal, félemeleti hereudezett 
barom irodával, remekül fölszerelve, háztulajdonost 
"???Mí',r.l|l«ssal. szerződőssel, azonnal átadó. Kdroly-kör 
úttól aljg pár lépés, mindenre nlk.ilm.if. Bővebbet meg 
bízottamnál Jórscf U M,

Landauer Eduárdnak 
megkegyelmezett a kormányzó

(A Reggel tudósi tójától.) Az ügyészségre az 
elmúlt héten nagy érdekességül kegyelmi vég
zés érkezett.

A kormányzó az igazságügyniiníszíer elő
erjesztésére jnegKegyclmezett Landauer 

Euuárdnak,
akit halált okozó párbaj miatt kétévi fogház- 
büntetésre ítélt a Kúria.

Jól iémertek a Landauer—-Kircbner-púrbaj 
részletei, amely miatt a fiatul Lanclauer 
Eduárd dr.-t clsöfokou négyes;1 endei fogházra 
Ítéltek. 1923 április J.ö-ián a Sanlelli-féle vívó
teremben Landauer Eduárd tartalékos huszár- 
hadnagy, az azóta, elhunyt neve.-; magyar publi
cistának, Landauer Bélának fia kardpárbajt, 
■vívott Kirchncr Sándor fregatlbadnaggyal. 
A két fiatalember a párbajt megelőzően a leg
jobb barátságban volt egymással, amíg egy 
tanért, társaságbeli urilcány miatt engesztel
hetetlenül meg nem hasonlottak.

A párbajban Kirchner beleszaladt Lan
dauer kardjába.

Rögtön beszáll itatták a Verebély-klinikáru, 
ahol április 30-án meghalt. Dandauort, Kiroh- 
ner halála előtti napon letartóztatták, majd 
átkisérték az ügyészségre. Landauer több
ízben és különböző fórumokon kérte szabad- 
lábrahelyezásét, de a bíróság elutasította ké
relmét, mert Landauer, a halálos kimenetelű 
Kircímer-párbajt megelőzően rövid két esz
tendő alatt í?<f párbajt vivőit. A ~1 párbaj közül 
Landauer hutol a legvadabb kurzus idején

a Prónay'különítmény néhány híressé 
vált tisztjével vívott, többek között párbaj.- 
•rajt Bihó Dénessel gróf Sat u Hormonnal, 
Balassa Istvánnal, Marsovszky Györgygyel.

Leirer Lőrinc még mindig csak ígéri a 
26 milliós jufalonidijat. A Teréz-körutí rabló
gyilkosság ügyében az áldozat édesapja, Leirer 
Lőrinc már a rendőri nyomozás első stádiu
mában 20 millió koronás jutalmat tűzött ki a 
lettes kézrekcrltőjének. A lapokban közlemé
nyek jelentek meg arról, hogy Leirer Lőrinc 
•’Zt a húsz milliót a királyt ügyészségnél már 
letétbe is helyezte és arról is jelentek meg hír
adások, hogy milyen nagy tülekedés indult 
meg a jutalom elnyeréséért. Saguly Ferenc 
védője terjedelmes beadványt intézett a vád 
hatósághoz, amelyben kifejti, hogy az igazi 
tettes nyomára a hatóságokat Saguly vezette, 
önkéntes vallomása revén. Ezért azt kívánja, 
hogy a Lcircr-félc húsz milliót Saguly új
szülött gyerekének adják ki, mert ennek a 
születése adta, meg Saguly Ferencnek azt a,z 
elhatározást, hogy fölfedje a hatóságok előtt 
Pödör Gyula és társainak bűnösségét. Jelent
keztek egyébként mások is, akik szintén 
reflektáltak erre a jutalomra. Valójában azon
ban ez a 20 milliós jutalom a mai napig a le
vegőben lóg, egyszerűen azért, mert Leirer 
Lőrinc ezt az összeget csak ígérte, de még se
hol, semmiféle hatóságnál nem deponálta. 
Szombaton egyébként tisztelgő látogatást tett 
az öreg Leirer Lőrinc a Markó-utcai fogház
ban, fölkerestü dr. Kovács Péter ügyészségi 
alelnököt és köszönetét mondott azérí, hogy 
az ügj észségi fogházban humánusan, embersé
gesen bántak vele. Az ügyészségi aleínöknél 
Leirer Lőiinc szintén nagylelkű Ígéreteket 
tett, meg akarta jutalmazni a fogház vezető
ségét, de dr. Kovács Péter elhárította a Leircr-

A Belvárosi Színház nagy vigjátékslkere

mát* ilyen 
vagyok

«
Titkos Ilona Kertész Dezső,
Dombaszfifll E.,Tarnay, Simon Plorrsa, Gárdonyi, Vándory

Az első tárgyalást u törvényszé . 1924 juliufl 
13-án tartotta meg. melyen Laudover Eduárdo! 
i évi fogházra Ítélték a halálos kimenetelű 
párbaj miatt. Sulyc.-.hitó körűim ilynek számí
tották előbbi 24 párbaját és azt. hogy Landauer 
nem volt hajlandó elmondani a tárgyaláson, 
hogy mi volt a párbaj oka. A vallomástételt 
czirányban Kraysell törvényszéki tanácselnök 
figyelmeztetése dacára is megtagadta, mond
ván, hogy nem akar senkit sem kompromHálni. 
Kél hónap múlva a tábla Depé-tan ácsa elé 
került az ügy, ahol Landauer zárt tárgyaláson 
elmondta a párbaj előzményeit. A tábla erre- 
vo-miikozóau elrendelte a bizonyítási, majd 
J924 január 15-én a bizonyító eljárás lefolyta
tása sorún fölmerüli enyhítő körülményeket, 
figyclembevéve. három évre szállította le 
Landan büntetését. Végső fokon a Kúria Rátli- 
tanúc^a döntött, és leszállította a fogházbünte
tést két esztendőre. Közben Landauer Eduárd 
édesanyját, özvegy Landauer Bélánál súlyom 
csapások értek. Férjét elütötte a villamos a 
Kossuth Lajos-utcában, aki sérülésébe bele is 
halt. Maid 1924 április 24-én olasz földön. 
Vercellinél Béla fia halálos autókatasztrófa 
áldozata lelt.

A Lan dauer-család barátai edekor — amint ezt 
A Reggel annak idején jelentette —. a. Királyi 
Magyar Automobil Klub részt vét elével

egyehni kérvényt adtak be a kormányzó* 
ez, amelyet a kormányzó két. fia is aláirt.

Landru’rt a kérvény benyújtása után pár 
nappal, amikor bünietcsé'ből már r egy évet 
leült, föltételesen szabadlábrahelyezték. A kor
mányzói kegyelem pedig most végleg vissza
adta Landauer Eduárdot özvegy édesanyjá- 
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félc ajánlatokat. A rnblógyilkosság’ bünpör 
iratai egyébként a budapesti királyi Ítélőtáb
lához kerültek. Ugyanis a rendőrség, amint 
ismeretes, bűnpártolás címén előzetes letar
tóztatásba helyezte Hclik József napszámost, 
akinek a fogságát ugv a vizsgálóbíró, mint a 
vádtanács is elrendelte. Helik azonban sza- 
badíábráhelyezéso érdekében felfolyamodást 
jelentett, be és ennek elbírálása, végett küldték 
most föl az iratokat, az ítélőtáblára.

A rendőrség razziákat rendez a pingpon
gozó, iskolakerülő diákok után. Budapesten, 
különösen a serdülő ifjúság körében, az utóbbi 
hónapokban hihetetlen mértékben lábrakapott 
a ping-pong játék szenvedélye. A ping-pong 
tudvalévőén asztali tenni szidták, amely any- 
nyira elterjedt Budapesten, hogy már nemzet
közi versenyeket is rendeznek a játékosok. A 
fiatalság játékkedvét a vállalkozók is kihasz
nálják, több helyiség rendezkedett be a ping
pongjátékra és a kisebb kávéházak is átalakí
tották billiárdasztalaikat ping-por. gaszta tokká. 
A budapesti iskolák részéről sűrűn érkeztek 
panaszo< u főkapitányságra, hogy az iskolás
fiuk és leányok a tanítás ideje alatt elmarad
nak az órákról és A’i« eldugott kávéházakban 
elpingpongozzák a délelöttöket, ahol, az iskola
szerek, vásárlására kapott pénzből fizetik a 
20—30.000 koronás ászt albérletet. A rendőrsé
gen ezért elhatározták, hogy a budapesti isko
lák tanári karaival együttesen délelőttönként 
razziákat fognak tartani, azokon a helyeken, 
ahol a diákok iskola helyett pinpongozni szok
tak. hogy a kis iskolakcrülők elfajuló szenve
délyének Avget vessenek. , ,
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7F Ruszlnkóban
Gfiandl módszerével készülnek forradalomra

AKtiv és passzív ellenállás az autonómia érdeKében
FölhivjáK a népet, hogy verje Ki a cseh tisztviselődet

Prága, március 28.

(A Heggel tudósítójának felefonjelentése.) A csehszlo
vák nemzetgyűlés a minap elfogadta azt a javaslatot, 
amely a községi törvény hatályát Ruszinszkóra is kitér 
Jpezti. Ex n lépés döntő lökést, adott annak a mozgalom
nak. amely

forradalmi utón
akarja kikényszeríteni Ruszinszkó autónómiáját. Az ni 
kotmánytörvény értelmében ugyanis az említett törvény 
megalkotása a ruszinszkói tartománygyülés. az úgyneve
zett. szóim hatásköréhe tartozik s mert ezt a iogöt most 
Prága nyiltan negligálta, a ruszinszkói kommunisták meg
ragadjak. a jogsérelmet. Gáti József dr. ungvári kommu
nista képviselő kijelentette a nemzői gyűlésen, hogy

Ruszinszkó nem hajlandó tovább várni

és ha a prágai kormány halogatja az autonómia megadá
sát, akkor

a nép az önrendelkezési jog alapján levonja a követ
kezményeket.

Megkérdeztük Gáti József dr. képviselőt, hogy e fenye
getés mit- jelent.

— A Csehszlovák köztársaság — mondotta. — 
nem tartotta be azt a szerződést, amelyet 
Ruszin szik óval kötött, igy önrendelkezési jo
gunkat visszanyertük, a nép szabadon határoz
hat további sorsa fölött- Mi megkezdjük az 
akciót, noha tudjuk, hogy börtön vár reánk.

— Kiürítik a Conti-utcai fogházat. A kom- 
mün bukása után, amikor a vizsgálati foglyok 
száma oly nagyra szaporodott, a Conti-utcai 
katonai fogházat, a budapesti királyi ügyészség 
vette kezelésbe és azóta ebben a fogházban 
őrizték a női vizsgálati foglyokat. Most a ka
tonai hatóságok visszareklamálták ezt a fog- 
bázhelyiséget a maguk számára. így a legköze
lebbi jövőben kiürítik a Conti-utcai fogházat 
és a. női rabokat a Markó-utcai fogház külön- 
emeletén helyezik el.

— Mfiteremlátogatáeok: 1. Gyenes Gitta uj képei. Sok
szép siker virult, ki ezen a. télen a magyar képzőművészét 
tájékain. A fejlődése teljében pompázó magyar gene 
ráció mellett erős fiatalok bukkantak föl és minden re
ményünk megvan, hogy ezen a vonalon nincs fogyatéka 
a magyar integritásnak és itt megakad a lelkes leépitők 
rohama; Nemcsak azokban bízunk, akik kilállitásokon 
hemutatkoztak: vannak nagyon tehetséges művészeink,
akik a nagy bőségben nem jutnak szóhoz. Hiányzott, en
nek a szezonnak kiállításairól a Gyenes Gitta neve út. 
akit pedig szintén érdemes lenne bemutatni uj kollekció
val. Műtermében sok érték halmozódott föl azóta, hogy 
utoljára a nyilvánosság előtt mutatkozott és különösen 
újabb rajzai váltanak be tegnapi gazdag ígéreteket.. Gye 
nes Gitta kemény, szinte férfias rajzolótomperamcntum 
é« régibb képein is az olasz elmélyedő ábrázolás volt a 
legföltünőbb. Az emberi forma a térhez és más for
mákhoz viszonyítva, szóval kompozíció, amely néha a 
,ió freskók egyszerű monumentalitásáig emelkedik. Nyu 
godt. széles foltokból épített színharmóniáiban ez a szi
lárd rajz jelenti a basszust, amely minden harmóniának 
alapja és ez a rajz most egy sorozat tanulmányfcjen 
mintegy önállósodott és a fehér-fekete gazdag valőr- 
skálájából modellált es szilárd kontúrokkal összefoglalt, 
lírikusán átlelkesitett tanulmányok (csupa önarckép) 
.tava grafikusaink közé kvalifikálják az energikusan fej
lődő’ művésznőt. Ebből a sorozatból egészen impozáns da
rabokat. lehet kiválogatni, a formák belső szerkezetének 
olyan bravúros megállapításáf, amolyok a döntően fon
tos elemek biztos meglátásáról tanúskodnak. Az alak és 
a tér viszonya itt mellékessé vált, a kompozíció minden 
lapon jóformán ugyanazt a térbehelyezést mutatja, an
nál izgalmasabb és elmélyültebb azonban az alak kontúr- 
iával összefoglalt formaelemek ritmikus rendje, az a 
belső kompozíció, amely már szinte szobrászt Nagyon 
érdekes lenne ezeket a dolgokat egy kiállítás éles világi- 
tdsdban kipróbálni: igy, az intim műteremben, a kör
nyezet és idegen művészetek konknrronciája nélkül szinte 
hősi erővel imponálnak. (Márkus László.)

— Föloszllk a Koronaherceg-utca 6. szám alatti Gutt- 
mann Béla rt. nagyáruháza. Harisnyák, kezt.yük, kötött
áruk. stb. amig a készBet tart rendkívül olcsó árban áru- 
sittatnak. Érdeke erről mindenkinek személyesen is meg
győződni.
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M0Z6ÓKÉP-0TTH0N
Minden Idők 

legnagyobb sikerei

DANTE POKLA
Előadások: 4, 6, 8, 10 órakor

Manifesztamot. intézünk a néphez.
ismertetni fogjuk a békeszerződés megszegését. 
A népet passzív és aktív ellenállásra fogjuk 
fölhívni. A passzív ellenállást az indiai módszer 
szerint, hajtjuk végre. Minden olyan törvény
nyel szemben

megtagadjuk az engedelmességei,
amely törvény megalkotására, csak a szojm 
lenne jogosult. Ilyen a Prágában most, meg
szavazott, községi törvény is. Az aktív ellen
állás sokféle lehet, de programjába tartozik az 
is, hogy

fölszólítjuk a népet a cseh tisztviselők erő
szakos eltávolítására.

mert a. békeszerződés szerint jogunk van ahhoz, 
hogy ruszinszkói tisztviselőket alkalmazzunk 
és ne cseh tisztviselőket, akiket Prága küldött 
ránk. Egészen bizonyos, hogy a. nép a mi uta
sításunknak fog a kgszáve,sebben eleget tenni s

kaszát-kapát fog ragadni, hogy kiverje a 
basáskodó cseh jegy zőket.

— Ez a program— mondotta, végül Gáti dr. — 
teljesen megfelel Moszkva, intencióinak és ha 
sikerül kivívni Ruszinszkó autonómiáját, 
akkor

az auton&nista mozgalmat Szlovenszkórö 
is ki fogjuk terjeszteni.

»» cai .i. .... ....

t- Kosztka István ellen elkészült a vádirat. 
Emlékezetes még a Rökk Szilárd-utcai családi 
dráma, amelynek hőse, Kosztka István dr. 
pénzügyi főtanácsos, tavaly ősszel a nyilt ut
cán agyonlőtte Valérián Zsigmond alezredest-. 
Kosztka. István dr. azóta vizsga La.ti fogságban 
ül. A lefolytatott vizsgálat után Felföldy Ele
mér dr. királyi ügyész elkészítette már a vád
iratot, amelyben szándékos emberölés büntette, 
címén emel vádat- Kosztka, a vádirattal szem 
ben kifogásokkal élt, úgy hogy a főtárgyalás 
előtt az ügy előbb a büntető törvényszék vád- 
tanácsa elé került. Koszfka egyébként azzal a 
kérelemmel fordult a büntetőtörvényszékhez, 
hogy ideiglenesem helyezzék szabadlábra, vagy 
ha ezt a súlyos vád folytán el nem rendelhet
nék, engedjék meg. hogy egyheti időtartamra 
a lakásán házi őrizetben maradhasson* Azzal 
okolta meg ezt a kérését, hogy lakásberendezc 
set, akarja elszóllittatni, mert, kénytelen volt 
nagy lakását föladni s igy bútorait be kell 
raktároztatnia. Kosztka kívánságát a bíróság 
nem honorálta,

— Tizfrankos bankjegy okvetlenöl melléklendő! A 
nagy Allűr,nélküliségben uj konjunktura-alakok mutatkoz
nak. lelkiismeretlen emberek, akik a reménykedők utolso 
pénzét, is elveszik. Ti puca ezeknek egy Eugénia Somló 
néven szerepl/j egyén, aki hirdetéseket közöl mint egy 
„alexandriai cég keleteurópai osztályának szervező tit
kára" és magyar férfi és nőtisztviselőket keres. Kezdő 
fizetés havi 1200 frank és lakás de tizfrankos bank
jegy okvetlenül csatolandó. A küldeményeket, illetve nz 
ajánlatokat posta restanta kéri. A posta restonte min
dont megmagyaráz, de különben is megbízható helyről 
értesülünk, hogy Alexandriában nincs tisztviselőhiány, 
magyar tisztviselőt pedig, akitől nyelvismeretet kíván
nak, egész bizonyosan senki 6em keres. Ellenben egy 
hirdetöirodo fölvilágositása szerint az ilyen hirdetésre 
legkevesebb 300 ajánlat érkezik, ami a. hirdetés költsé 
geinek leszámításával 10,312.500 korona hasznot jelent - 
a naiv 10 frankokból. Az utóbbi időben mind gyako
ribb az ilyen hirdetés. Egy vidéki textilgyár 10.000 
munkást, keresőit a múlt héten! Persze, tizezorkoronás 
válaszbélyeget kér. Ideje volna, hogy ezeket az úlhitdc- 
töket szigorúan figyeljék a hatóságok.

— Nyilatkozat. Két hót előtt tudósítást Írtam Vogl.
József rendőrkapitánynak a Filmklubban történt állítóla
gos incidenséről. Időközben a magam jószántából, meg 
győződtem arról. hogy informátoraim megtévesztettek, 
állításaik nem födik az igazságot. Arról a részről pe
dig, amely a rendőrtisztviselők ügyeleti körében tör
ténő változásokról szól, megállapítottam, hogy ez kizá
rólag főkapitányt rendelkezések szerint történik. Meg 
hozzáteszem, hogy a közleménnyel senkit sérteni nem 
akaitam. (k. t.)
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Sz&ke Szakáll

& 2szenzációs darabban

— A Balatoni Szövetség közgyűlése. A Bala
toni Szövetség vasárnap délelőtt tartotta köz
gyűlését gróf Batthyány Lajos elnöklésével. A 
közgyűlésen megjelent, a népjóléti, pénzügyi és 
földmivelésügyi miniszter is. Cséplő Ernő igaz- 
fató jelentéséből a. hallgatóság megütközéssel 
r tesült arról, hogy a veszprémi pénzügy igaz

gatóság negyedévi előzetes részletekben már 
most behajtja a. kincstári haszonrészesedést 
azoktól a. villa- és háztulajdonosoktól is, akik 
még lakásaikat nem is adták ki. Bánó Dezső 
igazságosabb eljárá.st kivan a házbérrészesedés 
adója, tekintetében. Kleindin Hugó és Ipur 
István korinánybiztos fölszólalása után Mé
szöly Gyula, azt indítványozta, hogy követeljék 
a külföldre utazó fürdő vendég éltnek iOO-tól 1000 
aranykoronáig terjedő megadóztatásait, A köz
gyűlés a, javaslatot, elvetette.

Kedden kezdik meg o választójogi javaslat résziéivé 
bizottsági vitáját. A nemzetgyűlés köziogi és igazságügyi 
biíottsAira csütörtökön, választójogi bizóiteágn pedig 
szombotoH fejezte, he a felsőházi, illetően a választójogi 
javaslat, általános vitáját. A felsőházi bizottságnak mind 
össze két, a választójogi bizottságnak nyolc ülésnapra 
volt, szüksége ahhoz, hogy szavazásra kerülhessen a sor. 
A felsőházi vitában Illés József előadón, és a vitát, be
záró miniszterelnökön kiviil kilencen, vettek részt. A ja
vaslat mellett, szólalt föl Lukács György, Kaas Abcrt. 
báró, örffy Imre, Herczegh Béla és Barthos Andor, a 
javaslat ellen periig Farkas Tibor. Nagy Emil, Rassay 
Károly és Ijgron Gábor. A választójogi, általános vitá
nak Puky Endre előadón, a miniszterelnökön és belügy
miniszteren kiviil IS szónoka volt. A 13 szónok közül 
nyolcán a titkos szavazás, öten pedig a nyilt szava
zás érdekében szállottak síkra. A titkos szavazást sür
gette Gömbös Gyula, Rassay Károly, Szilágyi Lajos, Vá
zsonyi Vilmos, Huszár Károly. Ernszt. Sándor, Ugrón 
Gábor. Meskó Zoltán és, Szabó József, a nyilt szava
zás mellett foglaltak állást Szily Tamás, Erdélyi, Ala
dár, Erdőhegyi. Lajos, Rubinok István és Maday Gyula. 
A felsőházi javaslat részletes vitáját ma délután 5 óra- 
lor, n választójogi javaslat, részletes vitáját pedig ked
den. délelőtt 11 órakor kezdi meg a nemzetgyűlés köz
jogi és igazságügyi, illetően választójogi bizottsága.

— Bratianu visszautasította a németek meg* 
hívását. Berlinből táviratozzak A Reggelnek’. 
A román-német tárgyalások újabb nehézsé
gekbe ütköznek. A német, kormány meghívta 
Bratianu miniszterelnököt, aki jelenleg Paris 
bán időzik, hogy visszautazta bán érintse Ber
lint.. Bratianu azt. felelte, hogy csak az esetben 
menne Berlinbe, ha bizonyos lenne afelöl, hogy 
a. tárgyalásokat, sikerrel befejezhetnék. Mint
hogy a. német, kormány ezt nem garantálhatta, 
Bratianu berlini látogatása, elmaradt.

MAGYAR SZÍNHÁZ

A szezon 
legnagyobb 

vigjátéksikere!
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1925 március 30. aReccel
— Az agitáció első vasárnapja. Hangos 

vasárnapja volt ma Budapestnek. A községi 
pártok teljes harci készültséggel föl vonultak, 
hogy elhódítsák egymástól, ami még elhódít
ható. A választási harcnak ez volt az első 
vasárnapja, de a szenvedélyek már is oly ma- 
-osán lobogtak, hogy szinte kiszámíthatatlan, 
hogy a láz hová emelkedik, ha még 4—5 vasár
napon igy tüzesednek a kedélyek. Pedig ma 
még csak eszményi célokért folyik a harc: 
csak a program, díszeleg a kirakatokban, ' csak 
az elvek hódiló erejével kísérleteznek és Siem a. 
jelöltek egyéni kvalitásaival. Ma csak progra
mot 'kellett választani és nem személyeket. A 
személyek majd csak ezután kerülnek bemu
tatóra és akkor ejdől. hógy egy-egy jelölt, ked
véért megbocsátjuk-e a program fögy'.alékos- 
ságait vagy a. program kedvéért elnézZük-e a 
jelölt gyarlóságait. Azt hisszük, az embereket 
összhangba kellene valahogyan hozni a 
programmal, mert nincs az a. szép program, 
amelyet kicsi emberek ne kompromittálnának 
és nincs az sovány politikai pártprogram, 
amelyből nagytehetsógü, erős jellemű férfiak 
ne fakaszthatnának haladást, jólétet, boldog
ságot, Hogy a szociáldemokraták hogyan pá
rosítják össze a községi programot a jelöltek
kel, ebbe nincs beleszólásunk. De a polgári 
pártok képviselői a mi képviselőink is. a. demo
krácia és szabadelvüség. amely az ő lobogójuk
kal győz vagy bukik, a mi szábadelvüségünk 
és a mi demokráciánk is. Ma élet-halál báróról 
van szó. A mostani választások hosszú időre 
döntik el Budapest, sorsát és kicsi, tudatlan, 
gyönge jellemű emberek kezében Budapest 
sorsa még akkor sincs biztonságban, ha a tör
vényhatóságnak. akár minden tagja, liberális 
és demokrata. Pedig lesznek ott mások is. Bizo
nyos, hogy a reakció, amely idáig fojtogatta 
a fővárost, nem fog c választásokon meg
semmisülni, hanem mint számottevő ellenzék 
fog bevonulni, a városházára. Kemény harco
kat kell majd megvívni és ehh'z a harchoz 
emberek kellenek. Ezekre a harcokra gondol 
jón a liberális és demokrata pártok vezérei és 
e harcok jelentőségét mérlegelve, állítsák föl 
a. katonai mértéket, amellyel jelötjeiket meg
mérik. Mert nem elég, ha. a választásokon a. 
jelöltek győznek. Budapestnek, a. demokráciá
nak, a. liberalizmusnak, a. tisztességnek és a, 
becsületnek is győzni kell.

Kitüntetett tüsoPAL A belügyminiszter ' ?f Mvdro.«» 
tűzoltót bii'-orötéve-. működésűk alkalmából dioé^em 
mcl tüntetett l-'. X kitüntetett tűzoltók vasörnap dél 
előtt teljes díszben fölsorakoztak a Kun-utcai tűzoltó
laktanya üdvarán, ahol Rrever Szilárd tüzoltofőpxraucs- 
nok lelkes beszéd kisérct/ben tűzte mellükre n belügy- 
ráinísztor Altat adómipyozott kitüntette*-

— Egy ötéves kislányt halálra gazolt a villa
mos. Vasárnap délelőtt a Baross-utca. 129. 
számú ház előtt, egy villamos elgázolta Kovács 
Annust, egy fűtő ötéves kisleányát. A kihívott 
mentők nem tudták kis lányi a kerekek alól 
kiszabadítani, mire a tűzoltókat, értesítették. 
A tűzoltók emelték ki a villamos alól az ólaiéit, 
kislányt, aki vasárnap délután a Szentistvan 
kórházban súlyos sérüléseibe belehalt.

Nem azonos! Megírta l Röggel, hogy égy Vhi? ' 
György nevű fiatalember, aki soha lapunk kotelékeba 
nem: tartozott, munkatársunknak adja ki magát. Ez az 
T’jbázi mcw azonos Ujhriri Oubrgy urrnl. aki a szocial 
demokrata párt tanügyi előadója és a .,N'épsz.avá"-ba ’r 
melyen júr*> f ti doni/íny os cikkcko*.

-- Széchenyi Gusztáv gróf pőre a végrehajtó 
látogatása miatt. Dr. Garat Gyula soproni .ügy- 
véd a múlt, év folyamán egy polgári pörből ki
folyóan biztosítási végrehajtást foganatositot.t, 
gróf Széchenyi Gusztáv földbirtokos lakásán. 
Amikor az ügy véd megjelent, a grófnál a végre 
hajtó társaságában az aktus lefolytatására, 
Széchenyi Gusztáv gróf dühösen rászólt, az 
ügyvédre, hogy értesíthette volna előre kelle
metlen látogatásáról és tudtára, adhatta volna, 
hogy végrehajtót visz a nyakára. Az ügyvéd 
rögtön kész volt a válasszal: „Azért jöttem 
meglepetésszerűen — felelte —. hogy a gróf ur 
el ne. dughassa a bútorait a végrehajtó elöl." 
E kijelentés miatt a gróf becsületsértés véteége 
címén följelentette az ügyvédet a budapesti 
büntetőjárásbiróságon. A múlt hétre (űztek ki 
ebben az ügyben a tárgyalást, azonban a pana
szos gróf nem volt jelen. Erre a bíróság ma
gánvád hiányában megszüntette az eljárást, az 
ügyvéd ellen. Abban a percben, amikor az 
ügyet megszüntették, lépett a terembe a gróf, 
de már ekkor késő volt; az ügy megszűnt

Mii választ Győr
A győri hölgyek is éiénken réssSveszreek az agötációban 
Msiöitös fogadásokat kötnek a győztesre — Vasárnap este 

tsz órátéG szesztifiaiom az egész városban
Győr, március 30.

íA Reggel tudósítójának, tolefonjelentése.) 
Győr várat, mozgalmas választási harca vasúi’ 
nap érkezett cl tetőfokára. Az utcán, a kávé
házakban és vendéglőkben reggel 9 óra óta 
kérő éjszakáig másról sem beszélnek, mint a 
választás esélyeiről és kilátásairól.

Milliós fogadásokat kötnek a jelöltek fana
tikus hívei.

Vasárnap reggel friss plakátok jelentek meg, 
amelyeken tarka ös-szo-visszaságban harcol 
Vámbéry Rusztem, Németh Károly és Bárczy 
Dezső neve. Különösen Bárczyék dolgoznak 
erősen a. plakátokkal. Hatalmas betűkkel és 
dörgő frázisokkal hirdetik, hogy csak az ébre
dők nyugalmazott államtitkár-jelöltje kerülhet 
ki győztesen a küzdelemből. A kerület válasz
tóit — do egész Gvőr 'városát — a választás 
esélyein kívül más valami is izgalomban tar
totta:

a szesztilalom felfüggesztésének kérdése.
Győr városát ugyanis a belügyminisztérium 
azzal a kellemetlen rendelkezéssel leple meg 
szombaton, hogy az eddigi választási rendel
kezésektől eltérően nemcsak abban a. kerület
ben rendelte el a szesztilalmáé, ahol választás 
lesz, hanem az egész város területére szesz
tilalmat parancsolt, mégpedig már vasárnap 
délután 6 órától kezdődően. Nosza, lett erre 
nagy fölzúdulás és konsternáeió mindenütt. A 
legélesebben természetesen a kocámárosok til
takoztak., Még. szombaton deputáció járult 
Horváth Bálint nyugalmazott kormánybiztos, 
a. választás elnöke elé és arra kérte, hogy sür
gősen lépjen érintkezésbe a. belügyminiszté
riummal a rendelkezés megváltozása érdeké
ben. A választási elnök meghallgatta a. deputá- 
ciót, és. távirati utón azonnal interveniált is a 
minisztériumban. Az intervenciónak az lett az 
eredménye, hogy a szesK.ilalom fölfüggeszté- 
sét kitolták vasárnap este 10 órára. Vasárnap 
délután — a választási harc utolsó délutánján 

párt,irodákból a. magánlakásokba, terelő
döt.f. át a korteskedés.
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. — .Berzeviczy Albertét. diszdoktorra avatta 
a szegedi egyetem. Szegedről jelenti telefonon 
A Reggel tudósítója: A szegedi tudományegye 
lem vasárnap délben, un néni t anácsülés köre
tében avatta diszdoktorrá Berzeviczy Albertét, 
a Tudományos Akadémia elnökét. Az egyetem 
részéről Erdélyi László dr. ismertette Berze- 
viczy Albert, tudományos működését. Ezután 
Berzeviczy Albert letette a fogadalmat, amire 
Erdélyi László dr. ünnepélyes szertartás köze
pette fölruházta mindazokkal a jogokkal és ki
váltságokkal, amelyek mint, honoris causa. dok
tort megilletik. Berzeviczy Albert, meghatót 
tan mondott, köszönetét a kitüntetésért:

• Nem egy öreg ember áll önftl előtt mondotta 
aki 50 éves irói ét tudományét, munkájának jutalmát 
kapjs. hanem. egy olyan ember, aki. egy fiatal doktor 
ambíciójával akar még tovább do'gozni

Délben a Kass-szálló nagytermében negyven- 
teritékes diszebéd volt, amelyen a szegedi 
közélet kiválóságai részéről számos fölköszöntő 
hangzott el.

Miért lett öngyilkos Zoltán Fétist Amint ismeretes, 
pénteken délután a Géllórt-fiirdöbcn főbelőtte magát 
Zoltár Félix 41 éves tő?s«lcbizomán^os és azonnal meg
halt. Egy kis cédulát találtak náln, amelyen azt irta, 
hogy búcsúleveleit íróasztalának fiókjában hagyta. Az 
öngyilkosság ügyében dr. Rizzlic* Lázár rendőrtanacsos 
folytatta le a nyomozást. A tőzsdebizoniányos Szomerc 
utca 10. szám alatti irodahelyiségében fölnyitották író
asztalát, amelyben négy levelet találtak. Az egyik levél 
az öngyilkos tőzwlós hozzátartozóinak szólt, hármat pe
dig ügyfeleihez intézett,. nkil;ke/ Zoltán Félix pontosan 
elszámol fis közli velük, hogy hol tartotta, értékpapírjai 
kai A levelekből kiderül, hogy Zoltán Félixnek vu»m> 
féle rcndczcfcn Ugye nem volt, sőt neki egy he- 

Okvetlenül veg^e meg

A PAN0RAMA5-

3-ik számát!

Már kora délután hozzákezdtek a pártok 
vezetői, hogy otthonukban keressék föl a 

választókat,
Vámbéry Rusztem legkedvesebb kortese: 

Vámbéry Rusztenmé dolgozik különösen nagy 
buzgalommal a szavazatokért. Sorra járja a 
választókat, hogy szavazatot biztosítson az ő 
jelöltje számára. Bárczy Dezső érdekében nők 
korteskednek a legnagyobb —• hűséggel. A nők
nek szokatlanul jelentős szerepük jut a válasz
tásban: az 5000 szavazatot számláló válaszió- 
kerületben ugyanis 21)6*6 nő van. Bárczyék a na
pokban külön

nőgy ülést tartottak, amelyre férfiaknak 
szigorúan tilos volt a bemenet.

Szombat este a Lloyd-szálloda nagytermében 
egyszerre két párt is rendezett vacsorát: Vám
béri) ék, és Bárczyék. Vámbéry hívei föltűnően 
sokan voltak ott; közel 700-an jelentek meg a. 
vacsorán. Bárczy párt vacsorája, iránt viszont 
kínosan gyér érdeklődés mutatkozott. Sokat be
szélnek a városban a Bó.rczy-párt. egyik leg
utóbbi pártgyiiléséről, amelyen a, győri ébredők 
elnöke, Laky Vilmos bencéstanár föltűnően 
durva támadásban részesítette Vámbéry Rüsz
tömet. Laky tanár ur beszédében, miután Vám
béry politikája ellen mogfelelőképen kitom
bolta magát, azt ajánlotta híveinek, hogy „ha 
látni akarják Vámbéry Rusztemet, menjenek a 
Royal-ká.véház köpködő zsidói közé".

A vasárnapi választási harc tapasztalataiból 
még semmi bizonyosat, nem lehet állítani a je
löltek esélyeiről. Sokan határozottan pótvá
lasztásra számítanak Vámbéry Rusztem és Né
meth Károly között. A szavazókörzetek beosz
tása is elkészült vasárnap reggelre. A kerület 
fi szavazókörzetre van osztva. A választás élén 
Horváth Bálint, ny. kormánybiztos, választási 
elnök és dr. Kerényi. Alajos választási biztos 
áll. A szavazás adminisztrációját ugyancsak 
széles alapokon szervezték meg, amire nagy 
szükség is van. mert, a pártvezetők megítélése 
szerint

•? választóknak csaknem 95%-a szavazni fog.
Hogy pedig kire szavaz, azt majd kedden este 
fürdetik ki hivatalosan.

lyi-H c.ű-y 1- vtillió koronás. IfÁvcleléae A levelekben ke- 
i.ála ökáröi <'<jyállalán emlékezik mey. Kihallgatták

•gopirókisasszonyát. is. aki elmondotta, hogy főnöke már 
két nappal öngyilkossága előtt készüli a halálra, akkor 
ült le íróasztalához és órákon, át irta a leveleket, ame
lyeket ílókjána zárt. Zoltán Félix ismerőseinek több íz
ben panaszkodott, hogy megszűnt a tőzsdoüzlet és va 
lami uj vállalkozásba szeretne kezdeni. Tárgyalásba bo- 
elátkozott egy porszivóvállalattal, amelynek vezérképvi
seletét akarta megszerezni, de ehhez 1M millió koronára 
lett volna szüksége. Ezt a pénzt nem sikerült meg6ze 
reznie és valószínű, hogy emioO’ elkeseredésében kö
vette el az öngyilkosságot.

- Lóderer főhadnagyot és feleségét elme- 
orvosszakértők vizsgálják. A Tölgyfa-utcai 
rablógyilkosság' bünpörében, amint ismeretes, 
a. katonai ügyészség már elkészítette vádiratát, 
a fatárgyalás határnapja azonban kitolódott, 
mert Léderer Gusztáv védője a, főhadnagy el
meállapotának, megvizsgálását kívánja. A pol
gári büutetőtörvényszék előtt, szintén gyors 
tempóban folyik Léderer Gusztáv feleségének 
és Sándor öccsének bűnügyi vizsgálata. Dr. 
Babits Jenő törvényszéki vizsgálóbíró ma, héb 
főn, újra maga elé vezetteti Léderemét s ezzel 
az utolsó kihallgatással be is fejeződik a vizs 
gálati eljárás és az iratokat kiadják dr. Min- 
nicli Károly és dr. Aémeíá Ödön egyetemi ta
nároknak, akik már hetek óta foglalkoznak Lé- 
deremével, hogy szakvéleményt adhassanak 
az asszony elmeállapotáról. Az orvosszakértői 
vélemény elkészítése után a bűnügy iratai az 
ügyészséghez kerülnek, a vádirat szerkesztése 
céljából. Kodclka. Ferenc gyilkosainak bünpö
rében tehát a polgári hüntetőtörvényszék előtt, 
csak a nyár folyamán kerülhet sor a főtárgya
lásra.
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A zöld-fehér magyarok élet-halál küzdelme 
a piros-fehér csehek ellen — a revánsért

(A Reggel tudósítójától.) Hideg, téli szél sü
völtött vasárnap délután a rá kosi rétek fölött, 
de azért 2 órakor már zsúfolt tribünök, embe
rek tízezrei sorakoztak föl a Hungária-uti pá
lyán, hogy tanúi legyenek a ínagyar-cseh foot- 
hallcsapatok revanohe-hareának s hogy végig
nézze a bajnok csapat küzdelmét újpesti ri
válisuk ellen. Föltűnően sok a rendőr. A pálya 
körül lovesrendőrkordon

lóhátról, kivont karddal piszkálja le a tri
bün tetején kapaszkodó ifjú footballrajon- 

gókaf.
A pénztárnál uagy meglepetés: még mindig le
het jegyet kapni. Nagyon sokan nem vették, át 
a jegyüket a szélvihar miatt. Két órakor feje
ződik be a Zugló—Törekvés-mérkőzés, ahol a 
Törekvésnek sikerült a szél segítségével egy 
góllal legyőznie a Zuglóiakat. Alig hangzik el a 
mérkőzés befejezését jelző dupla sipjelzée, már 
jönnek az ÚTÉ játékosai. Az állóhely közönsége 
tombolva., lelkesedve fogadja a lila-fehér játé
kosokat. Óriási a zaj, mindkét klub fanatikusai 
magukból kikelve ordítanak., biztatják a játé
kosokat. A szél olyan erősen fuj, hogy gyakran 
visszafutja az elrúgott labdát. A játékosok di
deregnek, szveterben játszanak.

Egyre sűrűbben jönnek az emberek, a höl
gyek bundában, a férfiak télikabátbau, sokan 
a karjukon hozzák a plédet, hogy igy élvezzék 
végig a tavaszi futballkampány legizgalma
sabb mérkőzését. Az UTE közben az 
MTK kapuját bombázza, a lila-fehérek lel
kesen játszanak, a tribün zugó helyeslése kiséri 
ruhásaikat. Már körülbelül fél óra óta tart a 
mérkőzés, amikor a kék égből hópelyhek kez
denek szállani. Az emberek meg jobban össze
húzódnak, beburkolódznak bandájukba, de 
mindenki a helyén marad. Most össze-vissza, 
hol az MTK, hol az UTE van fölényben. A 
drukkolók arca percenként pirul ki és sápad 
el. Előbb az MTK .játszott szél ellen, az UTE 
nek volt könnyebb a dolga, most az MTK-I 
eegiti a szél fűvé-. Elmúlik fiz perc, elmúlik 
húsz perc, de az UTE továbbra is fölény
ben marad. Már csak tiz pere van hátra, 
az MTK- és UTE-hivck izgalmi’- a tetőpontra 
hág, de az emberek figyelme pár percre mosl 
plterelődik i> mérkőzésről, minden szem a korzó 
felé néz,

most érkeznek a Slsvia-játékosok.
Már futballdresszben vannak, csak kabátej 
Öltöttek magukra; úgy jöttek automobilon 
szállodából. A fejükön sapka, hárman-négyen 
kalap nélkül jönnek. Fiatalok, izmosak, szőkék 
és barnák, fekete egy sem akad köztük. Nincs 
taps, nincs éljenzés, leülnek az egyik páholyba 
és erősen figyelik a, mérkőzést. Ói iiere van 
még hátra és nem esett gól. Az UTE egymás
utáni hibáz az MTK kapuja előtt. Egy perc és 
a bíró lefújja a mérkőzést, a uézők már kiabál
ják: „Idő. idö“, amikor a lila-fehérek csapatá
ból Paulusz az utolsó percben berúgja a. gólt. 
Alighogy beröpült a labda, már lefujju a biró 
a mérkőzést. Az UTE-játékosok, mint az őrül
tek rohannak Pauluszru, majdnem szét nem 
szaggatják, ölelik, csókolják a véresarcu játé
kost.

— Nagyon mérges voltam — mondja a vállas, 
szőke fiú —, orronrugtak. kénytelen voltam 
visszárugn i nekik!

A nézők nem akarnak hinr-i az erőimén y- 
neik. Főleg azok, akik az MTK győzelmét fo
gadták. Sok-sokmilliót vesztették el a futball
fogadok, mert

az MTK győzelmét ötszörös, sőt tízszeres 
pénzzel kínálták, az UTE győzelmére alig 

két-háromszoros pénzt kínáltak.
Az FTC—Slavia-mórkőzés előtt jó negyed

órái szünet volt. Az öeszefagyott-fázott embe
rek sétára használták föl ezt az időt. A. szél
vihar ereje még nem hagyott alább, amikor

kÖPUt33
(Múzeummal nemben)

T. VEVŐINKNEK tudomására adjuk, hogy a luuanl 
térit, női ét oycrmckcApOujdonidyaink alkéfsültek, illetve 
külföldről mcaérlcettck. Tifttclcttel kérjük, hogy cipő 
ttüktégletének bct:erzcmlnél bennünket föltétlenül meg
látogatni szíveskedjen,midőn Is meg fog győződni áraink 
jutányos voltáról.

Egyben a mai súlyos gazdasági viszonyokra való 
tekintettel elhatároztuk, hogy egyes fajta cipőket kor. 
látóit mennyiségben

önköltségi árban 
bocsátunk t. vevőink, rendelkezésére, melyekről alant 
közlük drszcmelvényt.

Női barna divatpántos , .. 255*000 K 
Női lakk divatpántos . ... . 295.000 K 
Női szürke divatpántos. . . 355.000 K 
Férfi félcipő.........................3GO.GOO Vf
Gyermek bagaria pánlos. . 755.0042 K 

kiléptek a pályára a Slavia játékosai. Most, 
hogy már nincsenek kabátban, látni csak, hogy 
milyen izmos, vállas, magas férfiak, reher 
nadrágjuk van, a trikójuk piros-fehér, hatal
mas kockáktól tarkított, szivük fölött feher 
mezőben nagy ötágú vörös csillag, olyan a 
dresszük, mint a zsokék öltözete. Az FIC já
tékosai zöld trikóban fehér csikkül lépnek a pá
lyára. a legtöbb sötétzöldt szvitterben vau. Pá
lyát választanaik, a Slaviának kedvez a sze
rencse, az FTC-nek kell szél ellen játszania. 
A közönség lélekzetvisszafojtva várja a cse
heknek szél által is támogatott fölényét, min
denki fél. hogy megismétlődik a prágai kudarc. 
De az első tíz percben bebizonyosodik, hogy

az FTC játékosainak nincs mitől félniük.
A Slavia futballistái professzionisták. A zöld
fehér ferencvárosi fiuk pedig a fanatizmustól 
lázasan rohannak a labdára, a nézők is buz
dítják ökot és a cseheknél sokkal gyöngébb- 
hla'sszisu zöld-fehérek úgy küzdenek, mint a 
hősök, Egyszerre csak, egészen váratlanul

berepül a labda a cseh kapuba,
Az emberek elsápadnalz egy pillanatra, nem 
akarják elhinni, hogy a. labda beröpült a. félel
metes hírű Slavia kavujábu, nem hisznek o 
szemüknek, hogy az FTC berúgta az első golt. 
Azután mámorosán, mint a félőrültek, tombol
nak ordítanak, 10 magyar játékos rohan oda a 
fiaiul fiúhoz. ölelik és gratulálnak neki, a 
tribünön pedig föhudu! a nézők tomboló buz
dítása:

Arany Bárány
— Jegyzet Uámbéry Rusztemről —

Amire ezek a sorok megjelennek: valahol 
messze Angliában kíváncsian nyitogatju a 
maga londoni reggeli lapját E. Shaw és ja; 
Ián tudósítást keres a rövid magyarországi 
hírek között arról. Imgy vájjon mi történt 
barátjával, doktor Vámbéryvei abban a vá
lasztási küzdelembe;), amelybe Magyarm-szá 
gon előbb vagy utóbb minden embernek bele 
kell sodródnia... Ez a félelmetesen okos 13. S., 
akit mostanában a legnevezetesebb angol író
nak mondanak: bizonyára íud annyit Magyar
országról - ha másként nem is. a barátja 
leveleiből —, hogy ebben az országban: a tudo
mány és irodalom mostanában mostohatest- 
vórc, a politika segélyzésére van ráutalva és 
ez a méltatlan mostolratestvér idáig nagyon 
sziikniarkuan báni lerongyolódott rokonaival. 
Uj embereknek kell kondidéba lépni a magyar 
politika neveléséhez, szabályozásához, hogy ezt 
a szilaj suhancot vagy vérbeborult szemű 
kupecet a helyes útra térítsék. A magyar 
politika... Bizonyára B. Shawnak is megvan 
a maga véleménye erről a cirkuszi, vagy 
koesmabeli produkcióról és ezért keresi reggeli 
lapjában, hogy mi történt Vámbéry barátjával 
abban n városban, amely a Rába és a Rábca 
duuaparti torkolatánál fekszik, ahol mosl 
ötezerkétszáz ember szavaz arról, hogy a régi 
magyar politika maradjon-e érvényben. vagy 
pedig aj iskolamesterek jöjjenek, akik majd 
iij utakon próbálnak bizonyos boldogulások 
felé nevelni és tanítani csalatkozott ember
generációkat ...

B. Shaw, amint erről a mikrométer-érzésű 
íróról föltehető,a világ milliméter,isinek látásai 
közben bizonyára fölfedezi azt az ezred- 
résznyi kis elváltozást is, amely a világ láto- 
májiyai közepette Magyarország lélől 'mutat
kozik: — igy fényjelek mutatkoznak u kül
földi néző előtt az eddig elsötótedott onszág 
területéről; csöndes barátja, ama Vámbéry 
Rusztem. aki öl vemvsztendős korára szinte, 
rettegve meneketiik a napi politika elől 
tudományos könyveibe, idegen nyelvek labi
rintusaiba, t orvén ykön.y vek templomaiba:

— Tem-pó magya-rok!
A csehek nagyon dühösek, a gól után vadul 
játszanak, ha durván belerúgnak egy-egy ma
gyar játékosba, az állóhely fölsikit. Pfuj! — 
ordítják és mindenki a magyar bírót t szidja, 
hogy {miért nem állítja, ki a cseh játékost. 
Azután egy cseh futballistába rúgnak bole, 
alig ér hozzá a zöld-fehér, már eldől a földön 
és nyögdécsel.

— Ne szimulálj, Hladis-Dobcrnig — kiáltják 
a tribünről —, 7íf/ ro-n valami bajod, fuss az 
öltözőbe!

Az első félidő elmúlik, anélkül, hogy a csehek 
gólt tudnának rúgni.

— Egy látszik, kevés dohányt kaptak a cseh 
profik — mondja szakértőén az egyik MTK-já
tékos. Félidő alatt nagyon sokan elmennek, hi; 
deg vau, a nők nem bírják a dermesztő téli 
szelet. A második félidőben még gyorsabb, 
még kíméletlenebb a küzdelem. De hiába. 
A bíró lefújja a mérkőzést, a cseh játéko
sok fejüket leszegvo vonulnak le a pályáról, a 
zöjd-febér fiuk pedig örömujjongva, a. közönség 
üdvrivalgásától kísérve sietnek öltözőjükbe. 
Gerti Ferenc bíró hagyja cl utolsónak a pályái,

az állóhely közönsége pfujjozza, szidja a 
magyar bírót, hogy túlságosan kedvezett 

a Slaviának.
Az embertömeg gomolyodik kifelé a pályáról. 
Az öltözőben pedig, amilyen boldogok a zöld
fehérek, olyan csüggedten vetközveh a cseh já
tékosok. A magyar fiuk mámorosak, mindenki 
dicséri őket, boldogok, hogy megverték a cse
heket. Mialatt a. csehek öltözködtek, bejött 
hozzájuk az FTC egyik lapdaszcdőgyercke, 
hozta a lapciát, amellyd gólt rúgták neki!,

— Az elnök ur küldte önöknek, hogy l'ígyc,k 
cl emlékbe.

— Köszönjük — válaszolták a csehek fanyar 
mosollyal.

maga is kiáll a győri piacra, hogy u katedra 
fanatizmusával vágd alj a ellenfelei fejéhez a 
meghamisított bibliái, a ronggyá, válóit, mu; 
gyár tudományi, a már csak emlékeiben élő 
magyar irodalmat.

-•- Nagy dolognak kell történni Magyar
országon — gondolja magában reggeliző.isz- 
falánál a legnagyobb bölcsesség hetvenedik 
('véhez közelgő B. Shaw hogy ez az európai 
műveltségű ember kiállton a lármások, nyug 
tahtnkodók. rendbontásból és zűrzavarból élok 
szószékére és a maga íudományos politikájá
nak keressen híveket abban az országban, 
ahol a könyveket már mind eladták a zaidó 
antikváriusoknak, mintát) az apák behunylak 
szemüket... •

--Nagy dolognak kell történni Magyar
országon gondoljuk magunkban mi. szegény, 
rövidlátó magyarok, hogy az Arany Bárány 
ódon fogadójában, az üvegtetős étteremben 
tudományos politikáról is beszélgetnek az em
berek, holott ebben a szállóban idáig legföl
jebb a lóügynökök bonyolították le üzleteikéi, 
kereskedelmi utazók nyújtogatták fárad' 
lábaikat, vagy pedig szökevény pesti szerel
mesek bújtak el egy sarok a szia lilái. Nagy do
log ez — akár bukik, akár nyer Vámbéry 
Rusztem —, hogy egy magyar tudós, akit még 
ellenségei is kíméltek idáig patkányharapá
saikkal: mosl. elérkezettnek látja az időt, hogy 
ötvenesztendős korának a múllak örömei és 
sikerei fölött meguyugvó csöndjét; az élei 
minden nyavalyája ellen kárpótoló és gyógyító 
íudományos könyveit: a föld fölött uiagosan 
jzá.lldosó ejgondolkozásait és a dolgok mélyé
ben való búvárkodásait odahagyja azért, hogy 
a győri Arany Bárányban beszélhessen a 
maga politikai eszméiről, elmélyedéseiről ke
resztényeknek és zsidóknak-

— Nagy dolog ez — gondoljuk magunk hun 
és Shaw-val együtt várjuk a keddi újságol, 
amely majd hirt hoz arról, hogy az apostol 
milyen eredménnyel járt a győri piacon.

Krúdy Gyula

Vászon 
Silón 
Karton 
Delén 
Csipke 
Selyem 
Szalag 
Szövet 
Bélés 
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X vilá@ pénzeszsáftja
Newyork, március közepén.

(A Reggel newyorki tudósítójától.) A neu 
yonki kikötő hatalmas pierje-i közé befutó 
hajók között nincs egyetlen egy sem, amely ne 
hozná a fedélzetén valamely európai állam, 
város, bank vagy iparvállalat kölcsöntkei* *eső  
ügynökét, igazgatóját vagy meghatalmazott
ját. A felhőkig érő ormótlan háztömegek szik 
lába ágyazott, acéllal vértezett betonbarlang- 
jaiban hever

lebb juthatunk, a háboruelőtti árszínvonalhoz. 
A gabona ós a gyapot lévén a. két végpontja 
annak a tengelynek, amely körül az emberiség 
nagy tömegének megélhetése forog.

■ Magyar Jelzálog-Hitelbank közgyűlésén előterjesztet
ek a külföldi hitelezőkkel létrejött végleges megállapo
dásokat. amelyeket elfognálak. A bank alaptőkéjét 132.000 
db. 10.000 K névértékű B jelzésű részvénynek a tartalék
alapok terhére leendő kibocsátása utján 9.570 millió K-ra 
emelték. Az osztalékot, 3000 K-ban állapították meg és 
augusztus 1-én kerül kifizetésre. Az igazgatóság uj tagjává 
Oavarry Fcrnand meghatalmazott miniszter (Fúna) vá
lasztatott meg. A közgyűlés után megtartott igazgatósági 
ülésen megállapítást nyert, hogy a hitelezőkkel kötött 
kedvező megegyezések alapján a Magyar Jelzálog Hitel
bank rendezése immár véglegesen tető alá jutott. Mada- 
rassy-Beck Gyula báró elnök javasolta, hogy az intézet 
vezétőso reorganizálta ásók, ő a vezérigazgatói teendők 
aló] fölmentessék és hogy részére igazgatósági elnöki 
állásában továbbra is az intézet felső irányításában és a 
külföldi kapcsolatok ápolásában való intenzív részvétel 
tartassák fönn. Az igazgatóság Madarassy-Beck javasla
tát. magáévá tette.

• Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
igazgatósága megállapította az 1924. évi mérleget és el
határozta. hogy a március hó 31-én tartandó 78-ik rondes 
évi közgyűlésnek 3(**o korona osztalék kifizetését, fogja 
javasolni.

A Budapesti Takarék- és Vásárpénztár Rt. XVII. űz- 
lefóvének közgyűléséről közli: A mérleg szerinti tiszta 
ír,erőség 5.139.311,»>0O korona A XVII. számú osztalék- 
szelvényt az intézet április 1-től kezdve részvényemként. 
Rím koronával váltja be> az intézet yásárpónztári főosztá
lyának a ma.’havásártércu és n serlésvásúrtéren. valamint 
bank főosztályának a központi városháza Knroly-köruti ré
szén és fiókjának a központi vásárcsarnokban lévő pénz
tárainál. Az intézet alaptőkéje POn millió, tartalékalapja 
pedig 7 milliárd.

Európa elvérzett és foszlányokká lőtt ifjú
ságának csillogó vérdija,

az aranyhalom. Másfélmillióvá dollár körül 
jár az az összeg, amelyet e hónap eleje óta. 
kölcsön gyanánt kértek Amerika bankárjaitól. 
s a kölcsönkeresők sorában megtaláljuk a 
világnak majd minden állaniát, nemzetéi. 
Németország 193 millió dollárral szerepel e sor
ban, Ausztria. 54 millióval. Csehország 91 mil
lióval, Jugoszlávia. 5 millióval, óriási igények
kel lépett föl a múlt, hetekben Anglia az 
északeurópai államok, elsősorban Finnország, 
ahol nagy érdekeltséget vállalt az amerikai 
töke, a háború befejezte óta és a kölcsönigé
nyekkel együtt körülbelül

800 millió dollárra rúg az az összeg, ame
lyet Európa kér Amerikától.

Honnan kerülnek elő ezek a gigantikus ösz- 
szegek? Bizonyos, hogy Amerika hatalmas 
aranytartalékának zöme a háborús nyeresé
gekből halmozódott föl. de a háború már hete
dik éve megszűnt, és a. tőkék halmozódása, sza
porodása még egyre tart, egyre szélesebb réte
gek kapcsolódnak bele a mozgótoké hullámzó, 
változatos életébe. Körülbelül tiz esztendeje, 
hogy elkezdték a magasnévértékii értékpapí
rok fölaprózását 20, 5 sőt 1 dolláros címletekre, 
ami a bankok ügyfeleinek a számát gyors 
ütemben megnövelte. Az eredmény minden el
képzelhető várakozást fölülmúlt. A részvény
tulajdonosok száma 25 év alatt 4,400.000-ről 
J4,400.000-re szapordott s ma már átlag

9100 dollár névértékű részvény esik egy- 
egy tulajdonosra.

Az osztalékjövedelem megoszlása a részvény
tulajdonnak még gyorsabb iitemü demokratizá
lódását mutatja, mert amíg 1917-bon az oszta

X Április végén nevezik ki Kállay Tibort ke
reskedelemügyi miniszterré. Elsőnek jelen
tette A Reggel, hogy az uj kereskedelemügyi 
miniszter Kállay Tibor lesz. Kinevezésének el
odázásából azonban sokan arra következtettek, 
hogy u volt pénzügyminiszter nem fogadja el 
a neki fölajánlott, tárcát, illetően a miniszter 
elnök nem hajlandó honorálni Kállay föltéte
leit. A kormányhoz közelálló helyen ezzel szem
ben kijelentették A Reggel munkatársának, 
hogy a kereskedelemügyi miniszterség kérdése 
megoldottnak tekinthető és Kállay kinevezését 
egyelőre csak az késleltetheti, hogy a volt 
pénzügyminiszter elnöke a. választójogi bizott
ságnak. Mihelyt azonban a választójogi bizott
ság befejezi működését, vagyis előreláthatóan 
április vdgén Kállay kinevezése a hivatalos 
lapban is megjelenik. Ugyanekkor kerül nyil
vánosságra Walkó Lajos kereskedelemügyi 
miniszter felmentése és külügyminiszteri kine
vezése. Mindenesetre megnyugtató volna, ha 
már egész embert, látnánk a kereskedelem
ügyek élén.

Kamat ét, osztalék, a botét’ kamatláb újabb letzdlU 
fása és ezzel szemben agyén iparvállalatok osztalékával- 
erőteljes emelkedése lassan kiegyenlíti azt a bosszantó 
diszparitast. ami a részvények Jövedelmezősége és a kész 
pénztőkék hozndéka között, ozidcig fönnállót!. A bank- 
kartell kamat skálájú a szabad időre nem kötött ■ - be- 
tótekro 7% kamatot állapit meg. holott az elsőrangú 
iparvállalatok ma már ennél magasabb osztulék kiosztá
sára készülnek. — A Viktória-malom, beavatottak szerint, 
30.000 K. a Magyar pamutipar 12.000 K, a Hungária mii 
trágya S- 10.O00 K osztulékot fog fizetni.

X Az amerikai bessz. Newyorkból jelentik 
A Reggel-nek: A. gabona!) ot-ez recsegő romhá
ti ülése után a neivyorki értéktőzsdére is rá
került a. sor. Hetekig tartó lassú lemorzsolódús 
után a fantasztikus magasságokba. fölsrófolt 
árfolyamok hirtelen letörtek. Egyre nagyobb 
réóiz vény töm eget vet a. piacra az a. kietőkés- 
réteg, amely hónapokon keresztül vette föl a 
részvények százezreit, abban a reményben, 
hogy a hossz az egekig nő s most ijedt riadal
mában elveti magától minden értékpapírját. 
A gabona- és az értékpapírpiac hanyatlása 
nem maradt elszigetelten és a. primőr nyers
anyagok piacán, bár egyelőre még lassú, de 
tarlós árcsökkenés jele mutatkozik. Nincs hét. 
hogy néhány ponttal no esnének, a pamut- és 
gyapjuárak s ha. a déli félgömb gabona termése 
olyan bőséges lesz, amilyennek Ígérkezik, s ha 
a világ pamuttermése az idén, mint ezt álta
lában várják, jelentősen meghaladja a mull 
évi termést, akkor őszre jelentős lépéssel köze

lékjövedelemnek csupán 9.5%-a jutott az 5000 
dollárnál kisebb jövedelmű polgárságnak, ez 
az arányszám 1923-ban már közel járt a 3(Ph-hoz. 
Az amerikai ember az európai köztudat.ban 
még mindig úgy szerepel, mint vérbeli játékos, 
aki’ kész egész vagyonát bármely percben egy 
kártyára föltenni, ha kedvező ehance mosolyog 
rája. A statisztika, képét adja az amerikai Citi
zennek; a szorgalmas és takarékos polgárnak 
mutatja, aki

szívós munkával gyarapítja egyenletes rit
musban növekvő vagyonát.

Tizenkét év alatt a takarékbetétek összege az 
Egyesült Államokban 8.100,000.000 dollárról 
20.874.000.000 dollárra emelkedett. S hogy e nö
vekvő vagyon egyre nagyobb tömegek között, 
oszlik meg, az kitetszik abból, hogy ugyanazon 
idő alatt a betevők száma háromszorosra emel
kedett, 12,584.000-ről 38,868.000-re. A klasszikus 
nemzetgazdaság alapvető igazsága áll az 
Egyesült Államok növekvő gazdagságára is. 
Ez a vagyon ma már majdnem kizárólag

munkából táplálkozik
s a hirtelen és nagy erővel fölébredt takaré
kossági ösztönből, amely a munka gyümölcseit 
megőrizni igyekszik. Hogy milyen széles kői
ben buzog ez a takarékossági és vagyonszerző 
hajlam, annak legékesszólóbb bizonyítéka, 
hogy a nagy amerikai, iparvállalatok tőke
szükségletüket nem a. bankok vagy tőzsde ré
vér elégítik ki, hanem

saját alkalmazottaik
köréből. Az United States Steel Corporaíion, 
az Unió hatalmas acéltrösztje 100.000 részvé
nyét bocsátotta ki jegyzésre hivatalnokai és 
munkásai körében, 125 dolláros árfolyamon,

havi 5 dolláros részletfizetésre.
E 100.000 részvényt öOVo-kal túljegyezték, úgy, 

, hogy a vállalat újabb 100.000 részvényből álló 
pakettel bocsát ki alkalmazottai közért. Ennek 
a rendszernek azonban nemcsak az a célja, 
hogy a takarékossági hajlamot, növelje a mun
kásokban és a hivatalnokokban, hanem az is, 
hogy évről-óvre szorosabbra, fűzze a viszonyít a 
töke és a munka között és fokozatosan letom- 
pitsa az ébredő osztályharc élet.

-• A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. közgyűlése 
elhatározta, hogy az. 1921- évi 2.012,924.177 korona nyerő- 
Bégből (1923. óvj 533.035.047 koronával szemben) részvé
nyenként. 2000 K osztalék (előző évben <">00 korona) fizet- 
tessék ki folyó hó HÖ-tól kezdve.

Kérjen ajánlatot a vezér
képviselettől: V, Vilmos 

császir-ut 60.
■ Telefon 48-65

Guttmann Béla Rí
IV, Koronaherceg-utca 6 

Harisnya, kesztyű és kötöttáruk 
nagyáruháza 

teljesen megszűnik! 
Az összes cikkek bÚtnulGÍOS OiCSÓn árusít tatnak

XII. FRANKFURTI VÁSÁR
Általános vásár: április 19—22-ig 
Technikai vásár: április 17—22-ig

Németország legnagyobb szakmák szerint csoportosított
mintakiállit&sa

A vasár újdonságai az óriási keretekben épült 

fi a u s dér Módén, 
melv felöleli az összes kiilturnemzetek női és 

férfi divatujdonságainak kiállítását 
DIVATBEMUTATÓKKAL, 

továbbá
TÁP- ÉS ÉLELMISZEPtKlÁLLlTAS 

Képviseletek közvetítése
Fólvilágositást. nyújt a tiszteletbeli megbízott: 

ficzél Gyula, Budapest Vll, Rákóczi-ut 32. Tel.: J. 118-10 
A 75% vizűm kedvezmény

3 heti -cmetországi tartózkodásra jogosít 
Ftazási kedvezmények

Díjtalan vásári igazolvány

Qínha topoly, teljes ulUUU berendezés

J

3-5 millióért

Uriszoba kíubgarmturával

tölgy, vitrines kom
plett. 4'5 millióért 
külön külön is átadó

együtt. ;
13-5 millió K-érí 

PorfnrtjinJcxkv-tuftrss 14. szám I gmmw -w-wv-v-

vér ósnemlbctsgslc részére.

Rendolés egész nap. Rákóczi-ut 32.1. om. 1, Ilókussal szemben

Agfa-Foio-Tankönyv
kezdők részére

ifj. Stern Barnát és Tsai 
cégtől, Budapest V9, Ó»utca

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

rakozás.
As í.

STOEWER
az írógépek kimátya

g 
rövid idő alatt megtanítja fényké- | 
pezni. Az I. Agfa-Foto-Tanköny vet a 
ingyen adjufc* — Kérje asoronai J
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„Hol vannak a nagyok - hol vannak a vezérek?"
R Színész Szövetség régi vezetősége meg sem jelent az álmos vasárnapi 
közgyűlésen, ki akar válni a szövetségből, hogy megalakítsa a Színészkamarát

(A Reggel tudósilójától.) Vasárnap délelőtt 
gyalog, konflison és automobilon álmos színé
szek érkeztek n Toréz-körutl Színpad elé, ahol 
délelőtt 10 órára hirdette idei rendes köz
gyűlését a Színész Szövetség. Viharos színpadi 
és válaaatmányl gyűlések előzték meg a vasár
napi közgyűlést és a világot jelentő forró desz
kák napok óta a szokottnál is forróbban /.ütöt
ték izgatott hiszirióink talpait, az öltözőkben 
és színházi társalgókban jelentőségteljesen 
siigták egymás fülébe. Shakespeare és Drégely 
Gábor hősei:

vasárnap vihar lesz!
A színészek ugyanis egyáltalán nem titkolták, 
hogy elégedetlenek a régi vezetőséggel, uj lis
ták keletkeztek, a régi elnökséget, élén Hegedűs 
Gyulával, már régen elpqrentálták, fait 
accoinpli-ként. beszéltek Környcy, majd Rózsa
hegyi Kálmán elnökségéről és elenyészően cse
kély volt azoknak, száma. akik a régi vezető
ség mellett tartottak ki. Negyed II órára nagy 
nehezen Összegyűltek mintegy <S(l-an a Teréz- 
körüli Színpad nézőterén, nagyobbrészt köz
katonái a pesti színpadoknak, köztük néhány 
hölgy is a 131 ah a Lujza-Színház egy csinos 
kis máaodszubret'tjén kívül valamennyien a 
dráma komoly papnői - és Molnár Dezső ügy
vezető igazgató végre megnyitotta a köz
gyűlési. Alig fejezte azonban be múlt évről 
sóló beszámolóját, amikor a nézőtéren fölhör
dült egy hang:

— Hol vannak a nagyok? Hol vannak a 
vezérek’.’

Izgatott moraj visszhangzott a kérdésre. 
beígért vihar már már bontogatni kézi

Beszélgetés Sudermann Hermannal 
Adyról és Molnárról

Merüli, március 20.
. (.4 Kennel alkalmi ludósllújülál.) A íuorÚBi J-orzó lég 
UMfyobb sicuzációjo. hu SvdcrmaHv Hermán, a rUd{;. 
tilrfi német drámaíró nogyrllkúu véJJsfsúlál a 
l'anéM/tallen úf... benéz, a kunéértt.ercaibv. J.lj\uk;>r is *i 
titkár kíséri, aki mimb'nkil szigorúan tóvaltarl tőle.

A Ss érés Stulcrinnnn senkivel sem beszél, teljes 
vlaszavoiiiiltságbnn él

h szigora .Wfiríi/isőrana-fizaiintóriiHiiliaii. ahol december 
óta lakik. Csak a niet'útli polgármester ajánló levelének 
köszönhetem, hogy bejuthattam hozzá. A kora délutáni 
/orró itapxiitétben a szanatórium terrnszán fogadott. 
Nyugágyon hevert és az ötzthnli alpok havas csacsiban 
gyönyörködött. Amikor megtudta, hogy ntfljonr vagyok, 
hirtelen érdeklődés esilluni föl arcán.

— A magyar irodalmat — mondotta élén
ken , sajnos, nem ismerem annyira, a meny
nyire .szeretném. Sok nagyszerű magyar tehet
ségei ismerek és ezekben csodálom az alkotás 
hevét. Tudom, az utóbbi években a magyar 
drámairodalom sok neves reprézenlánsu emel
kedett a világhír szárnyúra. Ezek közül

esak Molnár Ferenc sziámii veit ismerem 
és ezek valóban megérdemlik azt a nagy 

sikert, amelyet világszerte arattak.

BÜNCÁRIA BRÚTfONATOK
s legjobbak és legtükélölosebbek! !

Haidekker Sándor Rí.
Sodrony sző vet-kori tűs. vas 

bútor és lánegyúr
BUDAPEST,

VII, CllOI-ut 48 22
Budai Hők:

ÍJ, Ftf.ntcn 89 22 
Árjegyzék ingyen é$ bér- 

incntve

nozsaasotf as énén urasai sy
BRILLIÁNSOKAT bárkinél 

wiik.i—n«——ii .„ÍII.I.IW.M tir&gObtotan voav.
S»ék«ly Emil Sí

GYERMEKEK BOLÖOO OTTHONA 
Krúdy Oyuláné 

gyermekotthona Hűvösvölgy, I’Afr.-iny-ut 7. szám alatt 
(telefon 89 -20) megnyitott! - Villalakás e klimatikus 
vidéken, lanitús és étkezés a svájci gyermekotthonok 
mintájúm Hizóknrák. testi és lelki nevelés. A várostól 
18 percnyire a 83-ns villamossal. Leszállás n Nngyhídnál. 
Polgári olcsó árak. Állandó orvosi földgyclet. Gyerme

keket már 3 éves koruktól vállalunk

GYERMEKEK BOLDOG OTTHONABudapert II, Hflv6«vaigy, PAtrany-ot 7

fekete szárnyait, amire fölállott Szőke .tokai 
és zamatos zsargonban ..leszögeUc''. hogy » 
választmány és a lemondott elnökség valóban 
távollétével tündököl, amire Sarkad! Aladár, 
a kedves, vicces kis Snrkadi, akit a színpadon 
mindig malíretiroznak, vérszomjas bangón 
iivülfölt föl a színpadra:

- Meg kell bélyegezni őket!
A megbélyezésből természetesen semmi sem 

lett. Mohiár Dezső leszerelte a forradalmáro
kat, olfogudlatta az elnöki jelentést, a választ
mányunk megadatta a. felmentést. majd Tar- 
nayval indítványoztálta. hogy c régi elnök
séget válasszák meg újból. Hegedűs Gyula szó 
nélkül keresztülment, a választmány három 
alelnöke közül azonban csak Kiss Ferit válasz
tották meg egyhangú lelkesedéssel. Rátkayt és 
Vágót azonban kibuklatták. Elég volt belőjük 
— mondták haragosan a sötét nézőtéren. 
Helyettük Kiirthy Józsefet és a kis Sarkadit 
választották be alelnököknok. A tárgysorozat 
utolsó pontján indítványok szerepeltek,azonban 
bámulatos módon senki sem tett semmiféle 
indítványt és igy a közgyűlés álmosan, úgy, 
ahogy összegyűlt, föl is oszlott.

A Reggel értesülései szerint a Budapesti. 
Színészek Szövetségének régi vezetőségében 
már régebben megérlelődött az a. gondolat, 
hogy a vezetőség tagjai kilépnek a Színész 
Szövetségéből és megles zik a lépéseket a 
Szlnészkamara fölúUitósa iráni. A ve/.olő.-ég 
elmaradása a vasárnapi közgyűlésről már

A ennek az elhatározásnál: a komolyságát ókaj- 
11c tolta dokumentálni.

Legújabb müveit még nem olvastam. de az 
„Ördög" társadalmi problémájánál nagy mély
ségei és n ..Liliom1' halk jellemeinek kitűnő 
meglátá’SH illán, azt hiczent. előlegez hetem az 
elismerés' uj mii veinek is. A kőitől: közül

a korán elhunyt Ady verseit ismerem,
t/e talán előrehaladott korom vagy inkább 
ellentétes irodalmi fölfogásom folytán, nem 
nagy rokanszenvvel látom az uj költőket, akik 
uj formákat és uj levegőt akarnak, hozni. Ady 
is e dekadens Irányzat képviselője, de

nál« az. nj formák sem rejtik el az igazi, 
robusztus tehelségot.

Kis sziiucict (ártott és h titkár tiltakozó mozdulatai 
ellenőre céhéit teliéin n néniét irodaink rt.stonyokre.

— Nvme(országbn.n — ragadta meg a kér
dést — sokan már most úgy beszélnek mü
veimről. min! anakronizmusokról, amelyek el 
múlt társadalmak problémáit és gondoíatvilá• 
gát rögzítik meg, elkopott drámairól eszközök
kel. Eri mégis ragaszkodom ahhoz az ideológia 
hoz, amelyben munkáimat mcgirta.m. Elfordu
lok az uj irányzatoktól, mert sose tudtam vagy 
inkább nem is akartam követni őket. Sokmi 
lehet séglelcnsógilkcl, a mii rés ti invenció hiá
nyát leplezik, amikor a szimbolizmus nélm 
megmagymázhatatlan ködébe rejtik munkájuk 
vélt érielmvt. Csak keveaen, így

George Kaiser, tudta megtalálni azt a já
ratlan utnt, amely fejlődést hozhat a német 

irodalomban.

PIV/JSfÍFMIKLÓS
oki. gépészmérnök- autöapectaUstn

SOFFŐRISKOLÁJA
az 6 kizárólagos oktutásúval ór szomcl.vos vozetéss mól
Inti. Eölvétoli hoiin: Erzsébnl-.körtil 28. szám. T. om. 10. 
Telefon: József Ilii—70. ■ Kiképzés snjnt lnxnsniitókon.
Olcsó esoporttaiifolynm nprl'is 2 ;«• jcíonlkezők rószórc 
Wh.iitln kor. mis (nndi;l.lnl, mely résnletekbcK is flzr-t 
belő. Mitxniikiképzés is. •**—.— .

Ne vegye* S,«®. Sclmiir HenrK
'Pistin burberrn

1,300
ezer R-tól följebb

Imp. szövet
rag lón

600
ezer K-tól följebb francia és amerikai

kész leimig- ÉS esöSíaöáíhUUinlBnessCaek 
KUlttn mértékovstAiy!

Még megkérlem, bcsii'jen önmaffdról.
— A közönség — mondta derűs mosollyal 

még mindig az engem. Ebben a gyönyörű 
meráni völgyben sem leburkeztek meg rólam 
.,z'cinberek. A meráni színház pompán előadás
ban hozta színre tiszteletemre „Síéin avf 
Steine" cimü darabomat. A nagy siker most 
sem maradt el. Szegény

Bettauer barátom is itt volt ezen az emlé
kezetes estén,

akkor még nem sejtette, bog?, merénylet ké
szül ellene...

A uieiánl forró tiapMitéH már a hirtelcu hűvös vál 
totiH föl. nmrth- elől mindenki bemenekiil a meleg szó- 
hnbn. Sudcrmnnn is bncsuzlk; a beszélgetés véget ért.

Záby Pál

Karinthy Frigyest 
április elsején a vádlottak 

padjára ültetik
(A Heggel tudósitójától.) Április elseje a 

tréfák hagyományos napja h igy valóban stll- 
szarii, hogy Karinthy Frigyes, a jeles magyar 
iró, a nagy humorista, erre a napra komoly 
szerepei 'kapott.

Április elsején mint vádlott fog szerepelni 
Karinthy' Frigyes a büntetőtörvényszéken, 

a TŐreky-tanács előtt.
A „Fekete misc“ cimü novella miatt kerül 
Karinthy a vádlottak padjára. A novella 
..Az Est“ múlt évi szeptember 24-iki számában 
jelent meg Karinthy sajátságos tehetségé
nők egyik legérdekesebb művészi terméke. Az 
Újszülött mosolyog a bűnös világra az oltár 
elé varázsolt rózírahokorból s a mosolyra el
tűnnek a szörnyű vágyak és anyák .szeretné
nek lenni ;• hetórák. Ez van a novellában, de 
az üf'yé-::: vádira! szerint az inkriminált no
vella eg.' t ienií s íaríalm fajtalan. eselekmé 
nyel: és jeleneiéi: hiszi ne z<\'t leírását foglalja 
magában s ezenkívül a római katolikus anya- 
szontegyház vallásos tiszteletének egyik leg
főbb tárgyát képező szentmise szertartását 
nyilvánosan meggyalázta és ezáltal köz
botrányt. okozott. Ez alapon a királyi ügyész
ség sajtó utján elkövetett

szemérem elleni vétség és vallás elleni 
kihágás

címén emelt vádat ;iz író ellou. \ váddal bzout- 
ben Karinthy védője azzal érvel, hogy az in
kriminált novella sem nem oornografikit 
irásmii. sem pedig vallúsgyalázást nem tartal
maz, mindez! csak erőszakosan lehet bele
magyarázni, meri a novella irodalmi
munka. Az iró védője a fő társuláson irodalmi 
szakértők meghallgatását fogja, inditványozui, 
hogy azok dönlsél: el, vájjon a pörheioffot I. 
sajtóközlemény töszta irodalmi munka-e, vag\ 
pedig olyan, mint amilyennek a vád hoá.llitja.

asztal ok. készletek lerj olcsóbban

KERTÉSZ II., Andrássy-ut 36
BwwwMwamrvt u <-wwwrvr*Ma«r MwamMaBn tifwim—■<

ór. rágl nzijsf ^rcryaknt Cphmnlpjnr Kirolpkflrüt J!8. sz. (Kő 
tcljoiiortókbei. vafiftrol Oulllllululul ponti vrirosliúz rrtkapunn 1)

MEGHÍVÓ.
Az Ljsugkiadó Tisztviselők Egyesülete foljó 

évi fraé dűlut^n fél 7 órakor
tart jtt

36-ikévi rendes közgyűlését 
amel'ie a t. lagfártakaf tisztelettel meghívja

,.. az. 1 árg.ysorozhat: 1. Az elnöki megnyitó.

Eredeti angol,

Valódi angol
öltöny J—

k i r a k n t á I
RÖMczI-ut 15

980
ezer K-tól följebb v»uha

lÓilUleocssfaekrcndkivill 

oícső 
dragon

Kíra^n(ttj.n vaBiirnup lm nyitva*!

meghívja 
Elnökség 

.jelentés. 3. Zárszámadás előterjesztése.^*!. Alap- 
szabalyinódositás. 5.Kisorsolt igazgutósági togok 
választása. 6. indítványok.

Az iilnpvz.ihe.I; ok 15. 4-n órlolniébcn inditvúnvok loirnlniii, 
Je»ndőkknXgVh"" "Z
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Színház
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
liát mosl mért nem szól bele a Király •Szín házi 
csatába, mi? Ilyenkor persze bedugja a tejét a 
homokba, (magát az egész história nem érdekli, 
maga csinos kis színházi strucc?!

— Mondj igazat és...
— ...betörik a fejed, mi? 8 a maga, okos kis 

kobakjáért nagy kár volna, mi? Nahát majd...
— Nodekércm szépen: azonkívül, szavamra 

mondom, nem is tudom, hogy áll ez az egész 
dolog.

— Szóval én mondjam el, mi? Mert az én 
fejemért nem kár... Ne fázzon, öregem, nem 
leszek lakatot a számra.

— Kéjjel hallgatom.
— Ha görögös volt, emlékezhetik még a 

Homcros szülővárosáról szóló kis ver síkére, 
amelyben el vala mondva, hogy: „Hepta poleis 
dierridzusin"... — hogy hét város versengett 
Homéros szülővárosának dicsőségéért.,. Hát 
ezt még megértem, valahogy. Do ezért a lib
rettóért?

— Hát ki irta végre „ezt" a librettót?
— Király Ernővel való megbeszélések alap

ján ti. Fekete. Hajszálra egyeznek a figurák is, 
de még a nevek, is. Csakhogy itt Fekete Viklu- 
sát — Petrusnak hívják. Mi az, hogy — Pctrus? 
Hol van ilyen (magyar név! Milyen névnek a 
rövidítése, a becéző neve ez? Na és száz és egy 
„költői interrogalió", amelyre nincs felelet.

— Például?
— Például: miért utánozza Kosáry Fedákot, 

Honthy Hanna meg Somogyi Nusit? Ezzel a 
fáradsággal mindjárt az eredeti garnitúrával 
is lehetett volna játszatni a darabot, De 
nem lehet lenyelni a Teleki-téri dísz
leteket sem, amelyekért még egy vidéki 
staggionc-társulatnak is restelkednie kéne. Fa
ragó Jenőre, úgy lát szik, azért húzták rá a vizes
lepedőt, mert egymásután, a harmadik „idegen" 
darabjával szerepelt az Unió operettszinpadain 
és szó, ami szó — a jóból is megárt a sok. 
A „Szulomit" után, „A feleségem babája", most 
ez a császárné „hadapródja" és hajszálon múlt, 
hogy a Blahában most a változatosság ked
véért egy eredeti Faragót elő nem adtak. 
A „Clo-Clo,,-t...

— Hát elmarad?
— El. Vasárnap déli diszpozíció szerint a 

Blaha legközelebbi újdonsága Szilágyi László 
és fíadó Gáspár operettje, a „Régi jó Buda
pest", amelynek egyik fölvonása a régi (Óbuda
várában játszik, főszerepét pedig — Miiller Pe
pit akinek nappal egy kis cukrászdája van 
a Belvárosban, éjjel pedig pezsgőspavillonja 
(Óbudavárában, Somogyi. Nusi fogja játszani. 
Az ősbudavári fölvonásban föl fognak lépni a 
béke összes attrakciói, Johnson cs Dcan, Kiiry 
Klári, Szirmai Imre, tele ^sz a színpad világos 
és sötét huszártisztekkel.

— Na és a Király?
— Melyik? A. színház vagy az Ernő?
— Mind a kettő.
— A színház ma kezdi, meg a - „Sybill" pró

báit. Király Ernő hajdani szerepét, a nagyher
ceget Kertész Dezső játssza, akit áthoznak a 
Belvárosiból. Pelrovot viszont — Nádor, Sa- 
rah-t Honthy Hanna. Sybillt a démoni Lábass 
Juci játssza, aki egyelőre Olaszországban ta
nulja. a szerepel, de a hét végére megérkezik. 
Ugyancsak a héten érkezik, meg Cannesböl 
Gomba szögi Frida, első föllépése a Vigben az 
„Ezüslakodalom"-ban lesz.

— Na és mi van, egyébként a Vigben?
— 11-én premier, amint tudja: Galsworthy: 

„Ablakok" cimii darabja. Az „Ablakok" hősnője, 
egy öreg ablaktisztító leánya, aki egy ifjúkori 
botlásáért börtönbe, kerül, kiszabadulása után 
jtedig jszobalcány lesz egy polgári, családban. 
Itt a fin bel észere f. az egész ház föl fordul 
miatta, nagy bajok kerekednek, valóságos bar- 
rf kád karcok, de a költő megoldja a bajokat as
zal, hogy kinyittatja az ablakokat, hadd jöjjön 
be a megbocsátás, a megérté*: friss, tiszta leve
gője. Darvas Lili játssza a darab szép női fő
szerepét, a publikumnak sok öröme lesz benne.

— Na és egyébként és azután?
— Az idei játékrenden ezenkívül már csak 

egy prózai darab szerepel, mégpedig külföldi, 
vagy angol, vagy francia, ezirányban döntés 
még nincsen. Utána pedig évadzáró műnek 
egy zenes darab következik, mégpedig Yvcs 
Mirande „Pás sur la bouche" cimii uj operettje, 
amelyet csak két héttel ezelőtt mutattak be 
Parisban óriási sikerrel. Heltai fordítja, de 

hogy kik játszók, az még a „Halló, Amerika!" 
további sikerétől függ.

— Szóval a Fővárosi Operett színház „megy"?
— A Fővárosi Operettszinház cs a Magyar 

Színház megy, egyedül — az utóbbiban már 
minden este a „Csibi“-t adják. Na és megy a 
Belvárosi Színház is, amely elérkezett a „rajzos 
plakát" sikeréig. Ha tudniillik egy színház 
nemcsak nyomattat, hanem már rajzoltat is 
plakátot egy darabjához, akkor olt cgyidőrc 
minden rendben. Az „Én már ilyen vagyok" 
rajzolt plakátját ugyan nem hiszem, hogy ki 
merik majd ragasztani. Titkos olyan ncglizsc- 
ben van. rajta, hogy a darabban direkt 
grönlandi expedícióhoz van öltözve ehhez 
képest. Pedig hál a darabban is...

— Na, na, na. Polgári, lapban diskiirólunk, 
kérem.

— Bendegúz, maga, megőrült. Maga oktat 
engem? Talán a. saját házalója előtt söpörne, 
maga kis színházi utca söprő.

— Már megint gorombaskodik!
— A. Belvárosiban Camoe Hamilton nevű 

angol Író ,.A milliomos miss" című darabjáról 
vau újból szó. amelyben röviden az történi/:, 
hogy a szóbanforgó milliomos misst a családja 
egy festő lakásán találja, amire a miss, aki a 
festőnél igazán csuk festeti magát, egy jelen
levő másik milliomos nyakúba ugrik és el
árulja, hogy azért van ilf, meri ö már két hete 
a milliomos felesége. Noiabene, az egészből 
egy szó sem igaz, ami azonban a családot egy. 
általán nem befolyásolja boldogságában és a 
milliomos fanyar képpel viszi haza a feleséget, 
aki nem is felesége. A második felvonásban 
aztán meghódítja o szeszélyes milliomoslányt, 
úgy. hogy az már ténylegesen is szeretne a 
felesége lenni, de a milliomos otthagyja éj
szaka egyedül, mondván: „Ha. kelten lennénk 
egyedül egy puszta szigeten, akkor sem kelte
nél, mert viccet csináltál, az egyetlen szent 
dologból a világon." A harmadikban aztán a 
hölgy hódítja meg a milliomost, akivel a világ 
kedvéért egymás mellett, de. egymás nélkül él
nek egy kastélyban, vidéken, öreg hársfák, és 
orgonabokrok között. Végül tényleg férj és 
feleség lesz belőlük.

— Renaissance? '
— „Az árnyhalász" rcprize, Baló Elemérrel. 

Utána Farkas Imre „Májusi muzsika" cimii 
zenés darabja, a főszerepben Ilosvay Rózsival. 
A költő élete története a Vigszinházban 
„Hónapos szoba" címen már előadott vígjáték 
fölhasználásával. Bájos munka.

— fíécs?
— Fedél: változatlan ragyogása, továbbá 

Ruttkay Gyuri „Keringő'‘-jének rcprize. A rep- 
riz olyan colt, mint egy premier: szép, hangu
latos és izgalmas. Bécsből egyébként tegnap 
érkezett meg Pestre Madge Paggany, a ma
gyar születésit, híres angol táncosnő, akinek 
április 2-án lesz az estélye a Vigadóban. Orosz 
iskola, vagyont, érő kosztümök, vad vörös fej. 
Mit akar még?

— Valami kedveset.
— Kettőt, is. Titkos kiszáll az ágyból a II. föl

vonásban. az „Én már ilyen vagyok"-bán. 
A csöndben egyszerre megszólal egy izgatott 
hang a nézőtér közepén: „Enyc, de remek 
macska!" Irtózatos nevetés és nyiltszintaps. 
Titkos megfordul, nem érti, néz a közönségre, 
— még nagyobb taps. Erre olyan zavarba jött, 
hogy kiment a színpadról. Kint mondták meg 
neki, hogy mi történt. A másik: „A csás.zárnö 
apródjá"-nak egyik előadásán üt a nézőtéren 
két drága, finom, öszhaju ember, egy ur és egy 
dáma. Zilahy Gyula, a jó öreg Zsilt kijön a 
színpadra, a meggypiros hajdn-uniformisábau, 
hosszú, ősz bajszával, galambszinhajával. Egy
szerre csak megszólal a nagymama: Ejnye, 
ejnye, de ismerős ez a fiú. Hol is láttuk csak.' 
Azt mondja rá az öreg gavallér: Hét 'persze, 
hogy ismerős. Nem emlékszel, fiam? Együtt 
láttuk utoljára — « „Rilitzky kadét"-ban, a 
Nemzetiben...

— Na és a pletyka?
— A Lipótvárosban estély volt agy ismeri 

notabilitdsnál, Az estély alatt, egy férj keresni, 
kezdi, feleségét, nem találja, sehol. Végül is 
eljut a fürdőszobáig, az ajtó zárva van. Kopog.

Az ajtót csakugya/n a felesége nyitja ki. A férj 
sugárzó arccal vegyül (megtalált nejével együtl 
a társaság közé, a fürdőszoba melletti ajtón 
pedig cigarettázva lép ki egy fiatalember. 
A kopogtatásra egyszerűen átlépett azon a ho
mályos ablakon, amelyet a férjek sohasem 
vesznek észre..*

* VaHárnapI hangversenyek Vasárnap délután Izabella 
főhercegnő és József Ferenc főherceg védnöksége alatt 
impozáns korotok közöli folyt le a Zichy Géza gróf emlé
kére rendezett hangverseny. Tol<ly László magas nívójú 
ünnepi beszédben méltatta Zichy Géza gróf sokoldalú 
egyéniségét, majd zongoradarabjuk Antalfíy László, köl
teményeit Márkus Emília adta elő, ,,Holmid mester", 
„Nemo", II. Ildkóczi Ferenc" ciinti operál egyes részle
teit Székelyhídi/, Vcncscll, Zdborszky Ilona, l/udanovils 
Mária énekelték a budai Szent Cecília kórusrgyesülct 
és az Egyotemi Énekkarok közreműködésével. Nagy kö
zönség róttu le az. elhunyt, művész iránti kegyeletét. — 
IHseara llctta, Malcozkynó tehetséges növendéke! vasár
napi hangversenyén üde koloraturhangján a „Constanz.i 
óriás“-sal, Strnuss-dalokkal és Meszlényi Búbért egy ked
ves hangulata dalával meleg sikert aratott.

* Bemutató a Terézkörut.i Színpadon. .,11a 
már éppen revü kell, - hát ez revü.“ Ez a 
címe Nagy Endre parodisztikus revüjének, 
amelyet ma este mutat be a Terézköruti Szín
pad, Buda pest nők nemcsak első, de egyetlen 
kabaréja. A kabaré műfajának legrövidebb és 
legtalálóbb inoghat ározása: újságírás a szín
padon. Ez a tíz képből álló kis revü olyan 
friss, bátor, aktuális és ötletes, mint egy jó 
újság. A műsor másik kél „föradab“-ja, Lányi 
Viktor és Nagy Endre fordulatos, artisztikns, 
magyar nmzsi'káju kis operettje: a ..Be.rgen- 
góeia" és Liptai Imrének .,A strucc" cimii kéi- 
fölvonásos vigjáteka, amelynek főszerepét ter
mészetesen Salamon Béla játssza. Egy pom
pás „eommedia dél’ arte*’ és két kis tréfa egé- 
sziti ki a. műsort, amelyben a kabaré művé
szein kívül Pártos Gusztáv és a Dénes—Pelhes- 
duó vendégszerepel.
' Dollnay Ilona és Súrossy Mihály .>/.oinbatuii v->iv tar

tották hangversenyüket a Zeneakadémián. Az érdekes 
sz.inósz.nöt és a finom gitárművészt zajosan tapsolta a 
koncert nagyszámú közönsége.

■ Holló Klára, Hpló Elemér április 4-én *,?i órakor adja 
II. chanson- és sz.nvalóestjét a Zeneművészeti Főiskolán.

VI, Rővay«n. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: H—*2
Szerdán, április 1-én uj mUsor

Kezdete órakor
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A Köztisztviselők Fogyasztási Szövet
kezetének viharos közgyűlése

Berendelt tisztviselők és alkalmazottak lehurrogták és leszavazták
az ellenzéket

(A Reggel tudósítójától.) A Magyar Köz
tisztviselők Fogyasztási Szövetkezete vasárnap 
délelőtt az újvárosháza nagytermében köz
gyűlési tartott, amelyet az ellenzék részéről 
már hetekkel ezelőtt megindított erőteljes 
akció előzött meg. ügy látszik, az akció ered
ményétől félt a szövetkezet vezetősége, mert

mindent elkövetett, hogy a szövetkezet ke
retén Iveiül jelentkező kritikai hangot 

elnémítsa.
A vasárnapi közgyűlésről még a sajtót is ki
zárták Schnetzler tábornok urék. A Reggel 
munkatársának alkalma volt a

„hivatalos tilalom**
ellenére, is részletes információt szereznie 
a köztisztviselők viharos közgyűlésének lefo
lyásáról. Mindenesetre érdekes a dolog előz
ményeként az, hogy Schnetzerék milyen mó
don és milyen eszközökkel igyekezték ma
guknak többséget szerezni az erőteljes ellen
zéki törekvésekkel szemben. Már napokká) 
ezelőtt föl rendelték a vidéki kirendeltségeiknek 
vezetőit, ezenkívül a szövetkezei összes alkal
mazottait összegyűjtötték és Pagányi aligaz
gató nyomatékosan tudtukra adta, hogy a va
sárnapi közgyűlésen kötelesek megjelenni és 
tőlük telhetőén ellensúlyozni az ellenzéki föl- 
szólaláSokat. Így történhetett, hogy a közgyű
lés termét zsúfolásig megtöltő, mintegy

négyszáz jelenlevő közül körülbelül három
száz a szövetkezet berendelt tisztviselőiből 

és alkalmazottaiból került ki.
A szövetkezel, berendelt alkalmazottai, «z 

előre elkészített program szerint, a közgyűlés 
megnyitásakor Schnetzer tábornokot, a szövet
kezet ügy vezető elnökét hatalmas éljenzéssel 
fogadták, mire Schnetzer üdvözlő beszédet tar
tott azokhoz, akik kitartanak az ő személye 
mellett. Kemény szavakkal

„megbélyegezte** a destruktív sajtót, 
amely kritizálni meri a szövetkezet dolgait és 
hangot ad az ellenzék kritikájának. Schnetzer 
tábornok ur szerint a sajtó egyrésze azért tá
madja a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezeiét, meri az keresztény intézmény. 
Ez a nagyon is egyéni megállapítás szerfölött 
tetszett a berendelt éljenzőknek és tápsoncok- 
nak, mert kitörő helyesléssel fogadták. A mű
soron sisereplő ováció Jecsillapulta után Ember 
.lenő kéri szót napirend előtt és megemlítette, 
hogy

a szövetség tisztviselőkarát és alkalmazot
tait presszióval rendelték be a közgyűlésre 

csak azért, hogy az igazgatóság álláspontját 
minden áron keresztiilvigyék. Még 20%-o.s* ftee- 
tésjavitást is ígértek az alkalmazottaknak, 
csak jöjjenek el a közgyűlésre. Az ellenzék ne
vében tiltakozik az ilyen eljárás eUen, ami 
visszaélés a tisztviselők helyzetével és súlyos 
sérelem a kiritika szabadsága ellen. Az ellen
zéki fölszólaló beszédét a hivatalos álláspont 
képviselői folytonos közbeszólásokkal igyekez
tek megzavarni, amivel percekre sikerült a 
nyugodt tanácskozás menetet megszakítani. A 
fölmentvény megadását javasoló indítvány 
föltevése után Ember Jenő ismét fölszólalt és

HÍRES MEINL JAMEK 
25.000—30.000 koronáig 

híres MEINL COMPÓTOK 
17.000—23.500 koronáig 

rámutatott arra, hogy az 1920-ban módosított 
alapszabályok az elnökségre bízták az üzlet- 
részjegyzéseket. Az intenció itt kétségkívül az 
volt, hogy a szövetkezet vagyona ne oszoljon 
meg az üzletrészek korlátlan szaporításával. A. 
vezetőség azonban ezt

önmaga javára ixc^ználta ki,
ahelyett, hogy a tagok érdekeit, védte volna 
meg. így történhetett meg, hogy 29 igazgató
sági tagnak iO.OOO darab üzletrész van a birto
kában. Ember Jenő ezután fölolvasta a követ
kező deklarációt, amelyet a szövetkezet ellen
zéki érzelmű tagjai nevében elfogadásra aján
lott:

A Köztisztviselők Fogyaszt ást Szövetkezeiének régi 
tagjai megdöbbenéssel vettek tudomást n vezetőségnek 
urna többé-kevésbé titkolt intézkedéséről, amellyel lehe
tővé fette, hogy oz iga.agatósdg tagjai, szomszerint mint
egy 29-cn, ioo(>—4ÓOOre menő üzletrészt jeggethessonek 
maguknak akkor, amikor az üzletrészek számának szapo
rítása ellen még alapszabdlgváltozdsba is belement egy 
előző közgyűlés. Az igazgatóság e ténykedése által egy
részt a vagyonban való részesedésükben, másrészt az 
igazgatásra való befolyásukban rövidítette meg ti szövet
kezet tagjait.

Az Igazgatóságnak ezen akciója a szövetkezet fölötti 
uralom megszerzését Jelenti és a tagok vagyoni Igé

nyének kisajátítását.
Jelenti 30.000 szövetkezeti tagnak az őket közösen és 
egyetemlegesen megillető vagyonból, való kiszorítós meg
kezdését. Kijelentjük, hogy

az Igazgatóság Iráut az eddig tapasztalt önző maga
tartása és a tagok érdekét sértő eljárása miatt bizal
matlanok vagyunk és részükre a fölmentrényt meg 

nem adjuk.
Az ellenzéki tiltakozás elhangzását a vezető

ség berendelt hívei állandó köwbekiabál ásókkal 
próbálták lehetetlenné tenni. Egy Schudi nevű 
tag lármás „vifiszautasitá*sban.“ részesítette az 
ellenzéki fölszólalót, egy debreceni küldött 
pedig azt indítványozta, hogy Ember Jenő 
ellen az elmondott, beszéde miatt indítsanak 
bűnvádi eljárást. Sas Béla azt indítványozta, 
hogy akiknek régebbi időkből származó köve
teléseik vannak a sző vet kezet.tel szemben, 
azok ne csupán a, mai papír koronaőr lékben 
elégittessenek ki. Ezt az indítványt az elnök 
még szavazásra sem bocsátotta.

Schnetzer Ferenc elnök az ellenzéki vádakat 
azzal próbálta ellensúlyozni, hogy ők annak 
idején szabaddá tettek a jegyzést, azonban a 
tagok nem jelentkeztek tömeges jegyzés céljá
ból, nyilván, mert bizalmatlanok voltak. De az 
igazgatóság nem volt bizalmatlan és ezért 
igyekezett minél nagyobb mértékben reszt
venni az üzletrészek jegyzésében. A részvény
társasággá való alakulásról pedig kijelentette 
Schnetzer, hogy az most nem időszerű, azonban,

ha a kormány megtiltaná a nemtagok 
részére való kiszolgálás mai rendszerét, 
akkor szó lehetne a részvénytársasággá 

való átalakulásról.
Ezután az elnök szavazásra tette föl az ellen

zék szónoka által előterjesztett deklarációt és 
bizalmatlansági indítványt-, amit azonban a 
közgyűlés többsége elvetett. Itt aztán megint 
megéljenezték Schnetzert és a többi napirendi 
pont változatlan elfogadása után a közgyűlés 
végét ért.. Az ellenzéki tagok a közgyűlés végén 
kijelentették, hogy akciójukat tovább folytat
ják. A kereskedelmi törvényszéknél haladék
talanul följelentést tesznek az üzletrészek alap
szabályellenes megosztása ellen.

Színházi hözíeményeh:
• „Maguotic". A Magyar Színház fi hót péntokjén mu

tat la be Pásztor Árpád nagy órdeklődésMÜ vart színmü
vét’ a ,Magnotic**-ot. A színház művészgárdájának leg
javát mozgósítja a siker érdokóbon. Bajor Gizi, Caortos 
Ovubi, Törzs .Jenő, Báthory Gizn, T. Oláh Bőnké, Gomba
szögi írón, Köroncndy. Toronyi, Rubinyi, Hegedűs, Vár
nai. Ábel. Thury, Sárossy játsszák a „Magnetic" szere
peit. Pásztor Árpád uj darabja nagyszerű rendezői ás 
technikai feladatok elé is állítja a színházat; rendezője 
Vágó Bála. A darab érdekes díszletei mindmegannyi lát
ványosság, molyokéi. Baja Benedek tervezte.

• A „Cigányprímás" Jegyeit mai naptól árusítja a Vá
rosi Színház pénztára és a Jegyirodák. A címszerepet 
Rózsahegyi Kálmán játssza, Kálmán lnne, az illusztris 
szerző, vezényel.

• A Vígszínház hetét terniószeleson n legújabb siker, 
Zllaby Lajos „Csillagok" című színmüve dominálja. Ked
den. csütörtökön. valamint vasárnap is a „Csiilagok"-at 
adják. Hétfőn és szombaton az „Ezüstlakodaloni" foly
tatja fényes pályafutását. Szerdán hosszabb pihentetés 
után uj betanulással a „Szerelem vásárú“-t játsszák. A 
nagyhatású színmű a Vígszínházból indult, vilúgutjára 
és nemcsak minden nagy színpadon hódított, de mint 
ülni is páratlan sikert ért. el. Pénteken a bécsi Burg 
theator színészei Octave Mirbeau „Geschüft isi Gcsehliff* 
(Az üzlet, üzlet) cimü sziámii vében lépnek föl. Főszerep
lők Lőtte Mcdelsky, Babette Dcvricnt-Ileinhold. Devriont, 
Heine, Ilunnings, Haeussormann, Schmidt, Scydelniann, 
Strebingcr. Vasárnap délután n „Bunbury“-t adják.

■ Bródy László szerzői estje szombaton, április 4-ón a 
Zeneművészeti Főiskola Kamara termőben Rózsahegyi, 
Rolle Gabriella, Székely, Bnló, Makláry, stb. közreinn- 
ködésóvel. Jegyok Mentornál és a Zeneakadémia portá
sánál.

• A „Csibl" 25-ik előadását hétfőn ünnepli a Magyar 
Színházban, amely ezzel a darabjával az idei legnagyobb 
és legnépszerűbb vigjátéksikert érte el. A jubiláló 
„Csibi" a „Magnctic" pénteki bemutatójáig minden este, 
azontúl pedig az uj darabbal váltakozva szeropel a mű 
soron mindenkor Bajor Gizi, Csortos Gyula. Mészáros 
Giza, Z. Molnár, Lqtabár remik együttesében.

• Lehár-jubileum van ma hétfőn u Városi Színházban. 
Jluszonötödször játszók a Mester világhírű operettjét, a 
.,Fraskitá“-t, amely csodálatos muzsikájával, vidám elő
adásával egész Budapestet meghódította. A pompás da
rab Sorúk Márta. Gábor József, Molnár Vera, Sziklai 
József és Szirmai Vilmos kitűnő együttesével ma, hétfőn, 
kedden, pénteken és vasárnap cstő szerepel a Városi 
Színház műsorán. Jövő vasárnap délután a „Mályvácska. 
királykisasszony** nagyszerű és látványos balettet adják 
mérsékelt helyárakkal.

• „ftn már ilyen vagyok", u Belvárosi Színház kacag
tató slágere szerda és szomlwit kivételével minden este 
szerepel a műsoron, mindannyiszor Titkos Ilona, Gomba
szögi Ella. Kertész, Tarnay, Gárdonyi brillitüis vígjátéki 
együttesében. Szerdán a szinház téli szezonjának kiemel
kedő bohózati sikero. a „Ki babája vagyok ón" ünnepli 
50 ik előadását, ugyancsak a nagyszerű Titkos Ilonával, 
Tóth Böskóvel, Kertésszel, Tarnayval. Szombaton Fodor 
László nagysikerű vigjáióka. „A nagyságos asszonyt már 
láttam valahol", vasárnap délután pedig Lakatos László 
kitűnő „Fej vagy irás*‘-a — amelynek ez lesz első dél
utáni előadása >— szerepel a műsoron.

• „Frasklta" — világsiker — Váróéi Színház. Színre ke
rül: ma hétfőn huszonötödszer, kedden, pénteken és va
sárnap este ’68 órakor.

• „A császárnő apródja". A Király-Színház hetének 
minden estéjén „A császárné apródja", Buttykay Ákos 
szenzációs uj nagy operettje korül sninro Kosáry Emwy, 
Ilonthy Hanna, Király, R átkai, Latabár. Szármái parádés 
együttesében, amely ma a világ legjobb operotto előadá
sát jelenti.

• Kálmán Imre vezényel. Rózsahegyi Kálmán játsza a 
cimszoropet a „Cigányprímás** szerdai reprizéu a Vá 
rosi Színházban. A világhírű zeneszerző mától fogva 
maga is résztvesz operettje próbáján, amelyek már he
tek óta folynak. A Városi Színház mindent elkövet, 
hogy nz előadás méltó legyen Kálmán Imréhez és híres 
müvéhez. S igyekezetének sikerét magán a nagyszerű 
darabon s a kitűnő szereposztáson •— Rózsahegyi Kálmán, 
Vigh Manci. Koibay Ildikó. Hamvas Józsa. Galctta Fe
renc, Sziklai, Horti, Gábor nagyszerű együttesén — kiviil 
nz a rendkívüli érdeklődés is garantálja, amely a „Ci
gányprímás" iránt már a fölujitás első hiréro megnyil
vánult. A diadalmas Kálmán-opcrctt a szerdai roprizen 
kiviil e héten csütörtökön és szombaton este kerül színre 
a Városi Színházban.

• „Halló, Amerika!** hole lesz a Fővárosi Operettszin- 
ház jövő hete is. Minden este a nagyszerű revüt adják. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakknl a „Nótás kapi
tány" kerül szilire.

• Nézze meg a hirdető oszlopokon a Város! Színház 
helyárait.

• Vaály Hona, Somogy! Nnsl, Nádor, Iloross, Vendrey 
sikerkoszoruztn együttese minden este a Blaha Lujza - 
Szinház diadalmas ni Stolz-operott jében. ,,A feleségem 
babájá**-ban.

Városi, Szinház. Heti műsor: Hétfőn „Fraskita'*. 
Kedden „Fraskita". Szerdán „Cigányprímás". Csütörtö
kön „Cigányprímás**. Pénteken „Fraskita". Szombaton 
„Cigányprímás". Vasárnap délután „Mályvácska király
kisasszony". este „Fraskita".



1925 március 30. aReccel

AkOZI
Film-Rádió

VICTOR MAHGUBRITTÉ regényének, a „La Garconne". 
nak filmváltozata körül a magyar mozicenzura valóságon 
-.songlórmutatvdnyokat végzett. Mindössze négyszer adta 
vissza a filmet, azzal a megjegyzéssel: nem engedélyez- 
hetö. Azonban ötödször már a szigorú cenzorok szive 
megpuhult s engedélyezték a „La Garconne"-f. A kana
pét ellenben ez alkalommal is kidobták: megtiltották, hogy 
a film elméül akár a „La Garconne", akár „Lerblcr kis- 
asszony legényélein" megjelölést, fölhasználják. A film 
gazdája belenyugodott a döntésbe és lázasan kutat egy 
megfelelő — fehér cim után.

A LEGDIADALMASABB OPERETT: Lehár Ferenc. 
,Vig özvegy“-e, miután a világ minden operett színpadát 
bejárta, bevonul a filmre. A Metró—Goldwyn-gyár készíti 
a. Lchár-operctt filmváltozatát és a főszerepet a logérde- 
k.esebb amerikai filmszinésznő. Mar, Murray játssza. A 
rendezés munkáját Erich von Stroheim végzi, aki a 
„Víg özvegy" fölvételeinél, különös kísérlettel próbáiba-

5í„Elragadó és kedves emberek a magyarok 
mondja Leaírlce Joy, Várkonyl Mihály amerikai partnere, aki Budapesten át 

utazott Krnistantlnápolyba
Vasárnap délután utazott át Budapesten 

Beatrice Joy, az amerikai Pararnount-film- 
gyár primadonnája. A vo-nat, érkezese és 
indulása közötti időben A Heggel munkatársá
nak alkalma volt beszélgetni a „TiznarancsolaV* 
női főszereplőjével.

— Nagyon sajnálom — mondta Leatrice, 
Joy —, hogy nincs időm Budapesten kiszállni 
és megismerkedni a magyar fővárossal. Azok 
a magyarok, akikkel eddig találkoztam, olyan 
kedves és elragadó emberek, hogy szívesen 
barátkoznék meg az egész nemzettel.

— Sajnos, a kötelesség és munka — teszi 
hozzá szomorúan -- nem engedi, hogy mindig 
t»aját kedvünk szerint cselekedjinrk. Különösen 
érdekel, hogyan fogadja a magyar közönség a 
legnagyobb ameinkai filmet, a „Tizparancso- 
lat“-o\, amelyben ón is jelentős szerepet ját
szom. Valóságigal együtt utazom ezzel a film
mel. Ahol esak megérkezem, mindenütt a 
„Ten Commandments" plakátjaival találkozom. 
Érdekes megfigyelni, hogyan fogadják a kü
lönböző nemzetek fiai ezt a „szózatot az embe- 
riséghez“, ahogy a. film Írónője találóan el
nevezte darabját.

— Kit ismer a. magyarok közül? — ikérdeztzü'k. 
Legrégebben Zukor Adolfot, a Paramount

Egy lufftüzlet ami — Jö!
Douglas Mac Lean és Laurette Taylor Dudapesti 

vendégjátékai
A mai gawlawági paaiffús többuyiró! hozzá- 

szuktüto-tt -már nnndarniyiur.kat ahhoz, hogy 
a Jeg'tö’bh üzlet. — luftüzlet btaaony. De esjeket 

levegőben. Douglas 
aancM’iikai nioaístar 
<lu nem u földön,

a Jegt__  ____ ______
a földön kötik é« uem a 
Mac Lean, a vdlághiinos 
szintén luftiizletót kötött, 
hanem — <t lftvegőtlMut! Páratlanul állóan édes, 
bravúros és könnyekig IcacaAftató jelenetek so
rozata a „Luftiizlet a levegőben", amely a tiéji- 
szerii Douglas Mac Leant úgy állítja elénk, 
mint nagyzoló és hárljánoskodő embt* figurát, 
akit azonban a sorsa beleikényszerlt egy igazi 
bravúrba, amelyet — bár kétségl»ee.«.;,tt?ji 
á"égig is csinál és —- győz!

A filmhez Mihály István irt raxyogóait szxdlciBen 
Iratokul, amelyek mindegyik'- egy-ogy kitűnő vicc 
cznlirikim rajz... Fnlreugető kaciignH fogad juindmi 
iratot. ó« minden joíonclol. Kiegészíti a műsort a ,, 
kimondó kisasszony" eimii Laurette. Taylor-nht, _ 
vzintón erősoii próbára tc.szi nz rmbov i.- . .. .......
S/.ínrokcríil még u Híradó és a lagujabb aiiioriLui Intim 
Pisla-film, amelyeket ogy műsor keretében lantot l>e a 
Corvin Szinhá’., Douglas világsikert jelentő vigjótckaviil.

fö! 
és 

l fÖl- 
.,8 tó- 

___, amely 
novetőIzmnU.

AKaían, a Ilim legújabb hőse
állatok Intelligenciájának l>érdivé, olyan probléma 

dack London regénye, a Hin-TinTirfilm, a .......... ... (jiuf/nak tninilmn- 
......  „ , aniuly senki 

által kétségbe nem vonható. Do nz cgé:,z
■ legjobban hozzánk, cinbe- 

.. L..L,... amelynek rn- 
intolleíituM pedig léptei’ 

Ezer megható történet, mese, lé
társadul ómban, amolyoknek hőso

Az, 
int; ntár, .. . . ................ ... ... .
beszélő kutyái, és az, állatok sm-Hemi életén' 
ti;.ozíiaúi uólzó egyéb sfkeroh kísérletek után, 
ióz.iiiiesz.ü ember l..\ .

• dlítfvilág Icgintelligcnc' bb én 
lekhez, tartozó rétege l<át--«'gkivü) n kutya, 
gnszkodó hiiíége közniondáttoH, 
nyomon tapasztalható, 
gi ndit forog az. 
in i ndeuii 11 — «

Akatán is 
telke van, és 
bérinek nevezhető^ 
bán jí lentlcezik. 
állatból, 
szeretet, a jósáu- é- <l< rii. -----
Akuton, hogy sok ennher mrtriri'g'yelh'd ne — 
a lelkei!...

Általán, ez. a ked\M t-^uiluáliut u kövotkeaó hőtökben

emberi
kutya.

kutya, _
intsIh'lcttMi, amely már-már cm-
■ i. ■ ■ 

a vádiból, csak «.
és

inógpt’dig farkaskutya. /in 

egyenesen emberi forrná- 
nincs bon no semmi ur. ős- 

pr’.mi'tlv igaz-ág- 
derii. Olyan kutya

1 —..... ........ . ■ ........... —
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Ürjóbct körút sarok (Vesfa mozgó mellott) 

zik: a szereplőket minden festék, sőt púder nélkül ját
szatja.

AZ AMERIKAI UNITÉI) ARTISTS és a német L'fa kő, 
■ ölt létrejött az együttműködésre vonatkozó megállapodás. 
Eszerint az Unitcd. Ariisis filmjeit Néntetországban száz
ötven U fa-mozgó fogja játszani, viszont ai Unitcd Ar
tista évenként hal Ufa-film amerikai plaszirnzására köte
lezte magát. Ez a szerződét; keresztülhúzza az amerikai 
filmipar védekező politikáját és egészen biztos, hogy a 
hal német filmet több is fogja követni.

LUBITSCH 
főszerepeket, 
játsszák.

uj filmjének „Kiss ma again" a. eirne. A 
Monté Blitc, Maric Prépost és Cara Bum

a hét folyamán mutatjákPARISBAN
Dulac nagy filmjét, az „Ama d’Artiste"-ot, 
szerepeit Yvette Andreyor, Nicolas Collina 
Pctrovits Szvetiszldv játsszák.

be- Germaino 
amelynek, fö- 
és a magyar

elnökéi, az amerikai filmgyártás reprezentatív 
mailjét. Zn-kor nemcsak zseniális üzletember, 
de mint magánember, végtelenül kedves és 
szeretetreméltó. Jól ismerem Vár/ctypyi Mi
hályt, aki partnerem volt Hollywoodban. 
Igazi, tehetséges fllmszinész, akit mindnyájan 
nagyon megszerettünk. Nagyon örülök, hogy 
Rómában találkozni fogok vele, mert hallom, 
most ott filmezik.

— Mi a művésznő utazási progira-mja? — kér
dezzük.

— Most Kou.^tapttiráro-lyba megyek férjem
mel, unnuii hajóvni bejárjuk n b'ö! Iközi-tcnger 
partvidékét, aztán Rómába uta-zirnk.

— Mi lesz n. legközeJebbi filmje1!
— Azt nrég uern tudom — mondja Leatrice 

Joy —•« miig nem Arálásítottam e sok szccná- 
ríum közül. Szeretnék ni-ág egy olyan -pompás 
szerepet játszani, mint a „Ti«p®rawc.vo?at“-ban.

— Milyenek európai impressziói!
— Európa művészi élete nagy hatással volt

rám, a szán padi kultúra sok olyan alkotásá
val ismerkedtem meg, amit nálunk nem ifi- 
jurtwnelc., __ t •. .

A kalauz beszállásra ad jelzést. Elbucsuzuulk 
a szér®ée.e« amerikai pri ni a donnától, aki a 
pesti közönség üdvözletót viszi Rómába Vár- 
koaiyi Mihálynak.

fog bemutatkozót Budapest közönaóganok — Almán, 
amelynek 6 a hőse óh főszereplője. Éa akik omlékez.uek 
még Kim-Tin-Tln filmjére, csodálkozással forrják tnpaez- 
talni, hogy Akr.fiV.i filmje még szebb önnel; érdokfeazi- 
ii'bb, izgalmasabb — és Akatán még mint tiimszinósz is 
ungysaoníbb. Akutéi; filmjét a Star-filmgyár fogja Bn- 
dunesten bcmuíatui. egyik előkeld cteőhoteo mozgószin- 
házban.

GROSELÁM VÉDJEGYŰ

a
• •

vásárol, nyerhet 20 millió koronát érő fehérneműt!
Budapesten:

Krlsztlna-törcu: 1. .szám, Pál Jakab, 7. szám, ’Mohr 
Ferenc; Krlsztinu-köruton: 8. szám, Fábián Józsof; 
Mészáros-ntcábtiii: 2. szám. Winter áruhrtz; Döbrcntel- 
téren: 4. u/iím, Schüfer Miksa; Tárnok-utcában.- 26.
i.znui.  ifj. Mandel Testvérek; Horthy Mlklóe-nton: 30. 
.'/.-lm. Fábián és Lukács utóda; Szilágyi Dczsft-téron: 
6. szám, Hauev és Márton; Baftbyány-téren: 3. szám, 
Mandel Fülöp óe Tárén utóda Varga János; Flórian- 
téren: ifj. Wcisz S. Sámuel; Zslgmond-utcában; 21, sz., 
Ifiisi’húk Andor; Muzeum-köruton: 1. szám. Glnse Vik
tor, 16. szám. Vér es én Sebestyén, 37. szám, Binch M. 
Merozell; Váci-ufeAbnn: l->. szóin. Várudy Béla vejc 
Mnngold Béla Kolos, 28. szám, Sigmund József; Egye
temi-utcában: .i. színű, Győri József, 11. íZ-áin, Lukács 
és Pásztor; Kecskeméti-utcában: f>. szám, Szántó és 
Szenes; Károly-körnton.* UL szóm, Bálin A. Andor, 
22. srínn, V.irgn Vilmos. W. szám. Erős Arnold; Vám- 
hái-ktJruton: 12. zzóm, Ifndo Géza; Irányl-nte.ábnn; 
27. 'Z.ívm. Ecclésia l'gi hnzintivészeti és Aruforgnlmi 
Rt.; Koronahcreeg-tifcábnn: 7. szám, Malóter Géza; 
Vilmos császár-utón: 12. szám, Ács Dezső, 19. szám, 
Adlar B. Adolf, .13. szóin. Pndler Lajos, <6, szám, Rot- 
hauser Antal, 78. s-ími, Fenyő Ernő. 53. szám. Radván 
Gyula; VAcl-nton: )á. szám. Fogd Miklós; Lipót-kör- 
utón: ... szám, Hans Aladár, 21. szám, Bosnyák Mór, 
Üti. szmn, Rnti.kai Testvérek; Berlini-téren: 7. szám, 
Woll.ik Zsigmondi Nádor-nteáben: 19. száui, Büehler 
és RuustiiU; AndriUsy-uton; 1. szám, Rózs.-i és Tárna, 
33. Bzrtni, Vogel Toclvérrk, áll. szám, Nád Nándor, 76. 
nini. Klanovlls János; Klvály-ntcilban: 8. sr., Fleisoh- 
maim ’livarler, 59. szám, Pintér Imre, 83. szám, Po- 
lányi és Török, 92. szám, Barin Zoltán; Tcréz-köruton: 
tó. szám, Sebők Gyula; Nagymcző-ntcábant fin. szám. 
Fehér 1 ajos; Szondy-uteában: 46. szám, Báron Test
vérek; Aradl-utcábnn; 16. szám. Vogel Antal; Thö- 
köly-nton: 6. szám. Farkas Mórion, ’tó. szám, Virág 
Károly, 24. szám, Herezeg és Fodor; Erisébet-köruton: 

szám. Horovlcz Sándor, 12. szám, Vegei Testvérük 
utóda Pollák Anniid. 38. hzuiii. Faltidi Zoltán, 48 szám. 
Ghiss Manó, Ml, szóm, Pintér dívntárnhóz; Rákóczi- 
utón: 6. szám. Bódéi József, 13. szánt, Schmidel Miksa, 
26 szám, Vugol Testvérek, 66. szám. Károlyi Gallér-

HZrt.ni, Vogol Teatvorok 
Faludi Zoltán, 48 szám,

Allce Terry, Rex ingram és Francesca Bér- 
tini együttes budapesti vendégszereplése

Alicc Terry ma kűUségtkivül a logjobban kö
rülrajongott amerikai fllmstar, akinek szép
sége egyenes arányban áll nemes és mindent 
kifejező azin játszó művészetével, fícx Ingram 
viszont az a világhírű filmrendező, akindk irá- 
nyktá'sa alatt az amerikai élet monumentali
tása úgy párosul a művészettel és irodalmiam- 
s-ággai, hogy éppen ezzel nyer lüktető, eleven 
életet a mese é« minden alfák ja.

A kát. név együtt: "ötyén márka, amely mindenben a: 
emberileg elképzelhető tökéletességet jelzi. Ez magya
rázza aztán meg nz „Asszonyok. ha szeretnek" cimii nagy 
Rex Ingram—Alicc Terry-film órlású sikerét az egész gló
buszon. Csak természetes, 
teljes egészében csatlakozott
ragadta 
filmje: 
í ’ .. __________ _
(éhez méltóan hódit. l::...::.;.;

.. üt. Uránia Színházban került színre ............ .. .
' ;------, ügy az „Aasztínyok. ha szeretnek", mint
,.\ mlenta és nz ördög" a „Mvrészfllm" tulajdona.

hogy a budapesti bemutató 
.. . ___  __________ it világsikerhez, amely a

gyönyörű filmalkotást vilrtgkörüli hóditóntján mindenütt 
fogadta. Kiegészíti a műsort Francosén Berlini nagy 
filmje: „Violcnla és az ördög", amely káprázatos szépsé
gévé) és nagyvonalúságával Francesca Berlini művésze
téhez méltóan hódit. Mindkét film egy előadás kereté
ben. az Uránia Színházban került színre és péntekig ma rád műsoron. ” ... . ... .
n

csodá-
Henny 
világ- 
mog- 
: és

Henny Porién és — Herczeg Ferenc
A vllfignirü ül ma ivó Budapesten

Bécsiből írják: A néniét filmművészet 
latos szőlkeségü és szépségű csillaga: 
Portén a napokban Bécsbg érkezőit. A 
hírű művésznőt terméazeteseu azonnal 
rohaniták a hirlaptudósitó-k, fényképeikért 
nyilatkozat okért. líenny Portén azonban 
jniind'&n személyére vonatkozó nyilatkozat és 
közlés elől — mereven elzárkózott.

Persze, ennok dacára sokan megismerték és a nyilvá
nos bolyokén, ahol megjelent, meleg ovációkban része- 
sitették. Egyik ilyen alkalommal jelenvolt laptudósitó- 
tiak kérdéseire csak azzal a föltétellel volt hajlandó fele
letet adni, ha a tudósító közli velő Hcrczeg Ferencnek, 
a világhírű magyar írónak, a címét, akinek egyik filmre 
átírt regényében a főszerepet játszotta. A tudósító ter
mészetesen boldogan tett eleget ennek a kérésnek, amire 
a művésznő elárulta, hogy tervbe, vette. Hcrczeg Ferenc
nek közeli időn belül való meglátogatását.

Hovny Portén egyébként rövidesen Pestre 
érkezik a „Grafin Donelli^ című filmdráma, be- 
nvutatójára, íwnelynék cianszeropét ő kreálta. 
A filmet a Star-filmgyár fogja Budapesten be
mutatni.

Leirer Amália és az orosházi Apolló-mosl. Jclentet- 
tűk. hogy az ..Alföldi Újság" szerint egy orosházi 
mozi a 6zoreucsétleu Leirer Amáiia nevével reklamirozta 
a ..Hollandi szív" cimii filmet. Az orosházi Apolló 
Mozgószinhác igazgatója most közli velünk, hogy ez a 
bir reá nem. vonatkozhatik, mert, egyáltalán nem dol
gozik ilyeu í-oeszizlésü reklámmal és ennek látszata is 
mélyem sértené a vállalat vezetéséi.

. TABARIN
BÁKÓCZI-UT 63. TELEFON: JÓZSEF 2L16

Világvárosi 
varietémüsor !

Ma, ÍBétffört, záróra 
reggel órakor

ta

tw

2Í.XS.

Minden3.TOSS nyere
mény-gallér után 
egy részjegy jár

ház, 74, szám. Magyar Divatcsarnok. 86. szám. Richtcr 
Fülöp; Dohány-utcában: 63. szóm, Strnsser és Rákos; 
Orczy-nton: 36. szám, Báron Salamon; Baross-utcában: 
83. szám, Froinwinn Bertalan. 121. szám. Duschuilz Vil- 
mos; Józscf-köruton: 47. aznm. Buchblndor Henrik, 71. 
szám, Briill Mihály; Népszínház-utcában: 31. »zám. 
Kovács Mór; Vllől-uton: 41. szóm, Fischer Józacf, 63. 
szám, Straascr és Grossmann: Jászbcrényl-uton: 1 az., 
Nuridsúny .János.

Vidéken:
Baján: Fiseber l’ál; Balassagyarmaton: Wcisz Oszkár; 
Békéscsabán: Deutícli Mór és Társa, Beiss Gyula, Sil- 
brrsteln Ignác utóda: Bonyhádon: ITollnndcr Ferenc; 
Csongrádon: Kiinipfncr Vllmosné; Cegléden: Révész 
Jenő; Colldűmölkön: Wejlcr Testvérek; Debrecenben; 
Frank Ede. Frank Imre, Werncr Sándor: Gyöngyösön: 
Klóin S. Hcrinann; Győrött: 1-loischncr Zsigmond. 
Komlós Aiitnl, Pásztor Izsó; Gyulán: Veres Lajos; 
Hódmezővásárhelyen: Balassa József; Jászberényben: 
Hans Adolf; Kaposvárott: Löw Divatház rt., Wurin 
Vilmos; Kapuvárott: Drach Mór- Kecskeméten: Hol- 
czer Károly, Lászlói Áruház; Kiskunfélegyházán: Cser- 
nus Gyula, Kalmár Manó; Kisktindnrozsmán: Tlolliin- 
dér S. és Társa; Kisújszálláson: Arvay Rezső; Kisvár
dán: Friodmann Emánuol, Smilovlts Dezső;Kűs«egen: 
Khon Jakab; Mátészalkán: Mercur ipari és kereske
delmi rt.: Mezőtnron: Krón Ádám; Miskolcon: Diekor 
ég Dróth: Mohácson: Molnár Bébi; Mosonbon: Bass 
Rafael; Nagykőrösön; Rőt'nbauni Árpád; Nyíregyházán: 
Füredi Vilmos; Orosházán: Brűuner Ármin; Pápán: 
Sebő Simon; Pécsett: Kovács és Nagy, Lehr Izidor, 
Mihálov'ts Imre; Salgótarjánon Praznovszky Sándor; 
Sárváron: Weltnar Jenő; Sátoraljaujlielyen: Klóin Fű 
löpné; Szegeden: Boros Antal, Korcck Ágoston, Led- 
nlexky József és Társa; Székesfehérváron: Litndler 
Manó; Szcksiárilon: Landauer Géza, Plrnitzor József 
és Fiai; SzentMon: Halász Szabó Sándor. Virágos Tóth 
Ferenc; Szlrákon: Wiener Náthán; Szolnokon: Szekeres 
Béla, Kalmár Miksa; Saombathely en: Wdtncr Mór; 
Szerencsen: Kurlünder Gyula; Szikszón: Kiéin Jenő; 
Tapolcám Llehovmann Jenő: Tatán: Strausz Jakab én 
Fia; Veaaprémhen: Lantos Dezső; Zalaegerszegen: Né
meth Mariska és Társa; Vjpeaten: Ludwig n. Endre.
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MÍARXAPI APORT
Fényes revánsot vett az FTC 

a prágai kudarcért
Pompás küzdelemben 1:0 (1:0)-ra vérié a liires Slavlat — A zöld-fehérek födözet- 
sora Tinmagút mu!ta fölül ■—A csehek közül csak Seifort mutatott klasszis játékot 

Hungíirla-ut — 25.000 néző — Bíró: Gerö Ferenc
(A Heggel munkatársától.) A vasárnapi ha

talmas szélvihar ellenére a Hungária-uti pá
lyán óriási közönség előtt ütközött meg a nagy
hírű prágai Slavia az éppen most jubiláló 
FTC-vel. amelyet négy nappal ezelőtt könnyű
szerrel győzött le á cseh fővárosban. A sok
szoros válogatott Blum Zoltánnal megerősí
tett FTC

alapos revánsot vett a prágai kudarcért 
Mindvégig gyönyörű küzdelemben, páratlanul 
lelkes ,iá.tek'ban diadalmaskodtak a ferencváro
siak, akik

igazság szerint két góllal voltak jobbak,
mint nagyhírű ellenfelük.

A küzdő felek
a következő fölállításban vették föl a harcot:

FTC'. Amsell - Takáts I., Hungler II. — Fuhrmnnn, 
Müller, Blum — Hégcr. Stecovits, Sándor. Kohut. Potya.

Slavia: Staplik — Seifort. Prolivá — Plodr, Ptetieho, 
Hlinak — Stapl. Soltys, Vanik, Silny, Kratochvill.

A sorsolás a cseheknek kedvez..
A Slavia játszik széllel.
..... Mán csak ez hiányzik! — zug- a tömeg.
Az FTC kezd és Stecovits azonnal gól — fölé lő. 'Vauik 

gyönge lövése a 3. porcbon foglalkoztat ja AinseUt. A 
6. percben a Slavia komort mg. A szél erősödik. A csa
tárok' még nem mutatnak semmit. A 9. percben Vauik 
lövését Amsell komorra tolja. Sándor tesántul. helyébe 
Mészáros jön (13. perc), aki halszélre megy, inig Potya 
a centerbe áll. Két perc múlva, egy szóp előrelendülés 
után Stecovits cfjy lépésről biztos (jóit hibáz! ,. . . .

— Tempó. FTC! — hangzik kórusban és a zöld-fehér 
csatárok szebbnél szebb támadásokkal törnek előre. <1<> 
lövéshez nem jutnak. A 23. percben Mészáros kornert 
rúg. a cseh bokkek mentenek. Egy perc múlva

Stecovits a védelem hlbájúliól az ötös vonalról 
helyezett gólt lő.

FiAaros éljenzés. Stecovitsot társai ölelik, csókoljál.-. 
Újrakezdés után a Slavia keményen támad. Sándor

Bajnokcsapatunkat íegvöiték az ujpestiek 
— Meglepetések napja — .

(A Reggel tudósitójától.) A vasárnapi baj
noki mérkőzések közül nem egy meglepetwüel 
végződött. A legnagyobb szenzációt természe
tesein az MTK veresége keltette, amely

az első félidőben szél ellen rég nem látott 
szép játékot produkált

és valószínűen ebben kifulladva, az utolsó 
pillanatokban vérzett el az újpestiekkel szem
ben.

UTE—MTK 1:0 (0:0), Ilungúria-ut. Biró: Nagy László. 
A kék-fehérek viharos szél ellen kezdenek. Remete véd 
először n kapusok közül. Az MTK csatársora, Othtal az 
élen, mintaszerűen kombinál. Az 5. percben Orth kapu
fölé lő. A 11. percben Jcszmás hibáz. A 13. percben 
Jenny lövését. Augusztinovics elvetéssel védi. Egy perc 
múlva Csontos Remete kezébe gurítja a labdát. Jcszmás 
30 méteres bombája a kapu fölött süvít el.

A széllel támogatott UTE-t visszanyomja az MTK.

kaucsuksarok 
«. kaucsuktalp 

vízhatlan, ruganyos, Iiygienikus 

visszaáll centernek. Az FTC támadást-lúmadásra vezet 
Kisüt a vaj) ••• zblji-fehárck szemébe. A Slavia Korul 
frontba. AZ FTC szép ellentámadásokkal felel. A 41. perc
bon Amsell kornbrro menti Stapl veszedelmes beadását. 
Az utolsó percbon nagy veszedelemben van a zöld-fehé
rek hálója; de a kitűnő védelem a helyén van. félidő: j;(>.

Ujraföiállás után a Slavia támad és már a 2. pereljen 
Amsell ogv könnyű labdát kornorre ejt. A 6. percben 
Kohut 25 méteres szabadrúgása ccntiméíernyiro süvít el 
a léc fölött. Két perc múlva Krntochv.ill közvetlen kö
zelről kapu fölé lő. A 11. percben Stecovits és Kohut 
helyezett lövésoil Staplik bravúrosan• menti.

óriási tempóban folyik a küzdelem.
A zöld-fehér födötetek és csatárok önmagukat múlják 
fölül. A 21. percben Kohut lövése majdnem hálót ér. 
A közönség '.ómból és üzi-hajtja híveit.

A tempó még jobbnn fokozódik.
Stécaviis szenzációs fejőse a léc mállóit vágódik el. A 
Slavia. fölszabadul és a 26. pőrében komort ér cl. Új
ból’ nz FTC kerül fölénybe. Kár. hogy ÍTéger teljesen 
tehetetlen. A 30. percben a Slavia kornert rúg.

— Finish! — morajlik a tribünről és a ferencvárosink 
az utolsó 10 percbem toljos erővel küzdenek. A Slaviából 
a brilliáns Seifort önfeláldozóim megy bele minden lab
dába. A 89 pprebön veszedelmes cseh támadást „Csüngi" 
az utolsó pillanatban akaszt meg. A 41. pereljen Héger 
kornert rúg — a háló mögé. A 44. pőrében a. Slavia 
komorhoz jut. Az utolsó pereljen nz FTC-csn tárok a 
Slavia kapuja előtt állanak.

Amikor a biró a mérkőzést lefújta, az állóhely közön
sége ■ berohant éri n ferencvárosi fiukat a vállnin vitte ki.

A Játékosok 
mind a kér laborban dicséretre méltó fairen küzdöttek. 
A cseh együttesből Seifort. jobbhátvéd toronymagasan 
omelKcdctt ki. Rajta kívül csak Vanik volt elsőrangú. 
A győztes ferencvárosi fiúit mindegyike nagyszerül nyúj
tott, de különösen a. födözetsor. Illámmá) az élen, volt 
elsőrangú. A zöld-fehéreit róni naf/y hirneviikhö' méltóan 
verekedtek. G. !»•

Lelepleztek Oprée Rezső síremlékét. Az .'US/. nagynevű 
elnökének, néhai Oprée Rezsőnek Hajós Alfréd által ter
vezett és készített síremlékét vasárnap délelőtt lepleztek 
le a Kercpesi-tcmcfŐbcn. A szövetség képviseletében 
Csányi József dr. mondott magas szárnyalást! beszédet.

Opata hibáz. A 27. porcben Priboj lövését védi Remete. 
A 31. percben nagy kavarodás a kék-fehérek hálója 
eíöft'. Ufflna három -korner az MTK ellen, de Remete 
brilliánsan ment. Félidő: 0:0.

A II. félidő 3. percében Molnárt elfaultolják a 16-os 
vonalon. Az UTE korner árán menti n szabadrúgást. 
Az 5. percben korner a kék-fehérek elten. MTK-fölény 
alakul ki; az ellentámadásokat Mandl. sorra szétrombolja. 
A 9. percben mintaszerű kombináció után Molnár lapos 
lövését Augnsztinovics elvetéssel menti. A szél alábbhagy. 
A kék-fehér csatárok közül különösen Scnkcy II. brillíroz.

Az UTE lassan visszaszorítja a bajnokcsapatot.
A 27. percben Remete hibáz, Rosmnnn az üres kapu fölé 
lő. Egy gáiinsolás miatt n biró Jcszinást meginti, a 
közönség szidja Nagy Lászlót. Vad harc kezdődik a 
oyőztes yólérl. A 39. pereljen Augusztiiiovics kétszer is 
brilliánsan ment. A halfok tömik az MTK-csat ár sort 
labdákkal. Orth 20 ipéieres bombáját. Augusztfnovics kor 
nerre menti. (37. perc.) A Fogl-gát az utolsó pillanatig 
nagyszerűen szerel és irtó erejű rugósaikkal fölszabadít
ják kapujukat, sőt t'aulusz at utolsó félpercbev éles, he. 
helyezett lövéssel megszerzi a győztest gólt.

■őszi eredmény: 1:0 nz MTK javára.
Törekvés- Zugló 1:0 (1:0). Hungáriá ul. Biró: Szósz

IFu^ó. A mérkőzés egész ideje alatt orkánszerü szél dü
höngött a. pályán, aminek következtében tervszerű játék
ról szó sem lehetett. Az első félidőben a széllel játszó 
Törekvés volt, állandó fölényben. A kombinációkat n 
szél , rendesen az utolsó pillanatban tönkretette. A mér
kőzés egyetlen gólja a 29. percben ,,öngól"-ból esett. 
Pollák egy falson labdát hátra akart húzni, a szól azon
ban bosodorfa a kapuba.. Félidő: 1:0. A mérkőzés második 
felében Zugló kerül túlnyomó fölénybe, de a vasutasok 
jói szervezett védőjátékkal biztosítani tudják az ered
ményi.

Ősszel Is a Törekvés győzött, 3:2 arányban.
Vasas—BEAC 4:2 (2:2). Lágymányos. Biró: Sebissler J. 

A BEAC támad, do a riitlnirozott Vasas-csatárok kerül
nek frontba és már a 10. percben Himmer n vezető 
gólt lövi. 1:0. Nemsokára védelmi hibából Marczinkó k'- 
egyenlít, sőt egy védhotetlen lövéssel a BEAC-nnk biz- 
biztosítja a vezetést. Takáts azonban rövid idő múlva uj 
ból eldönlettenná teszi a küzdőimet. Félidő: 2:2. A mér
kőzés második felében a. Vasasok döntő fölénybe jutnak 
A 20. percben egy tizenegyesből Takáts újabb gólt lő 
3:2. majd Szontmiklóssy négyre szaporítja a Vasas-gólok 
számát. Az. egyetemi csatárok ellentámadásai sikertele
nek maradnak, ősszel 3:0 arányban győztek a Vasasok.

III. kor. TVE-KAC 3:0 (1:0). Üllői-uf, Biró: Klug
Frigyes. Az első félidőben a széllel játszó budai vívók, 
a. másodikban a kispestiek voltak fölényben, A vezető 
gólt Horváth lőtte. Félidő: 1:0. A mérkőzés második 
felében KAC-fölóny ellenére Szabó pauszából Skvarok a 
budaiak második gólját vágta be. Nemsokárn Drösslnrf 
lerúgják: Öl percre kiáll. A mérkőzés utolsó gólját. 
Kenyeres szerzi meg csnpatánal: 3;0. ősszel 2:0 arányban 
a KAC győzött.

BTC-NSCJ 1:0 (!:•). Üllől-ul. Biró: Hrrtzkn Pál. A 
piros-fehérek n mérkőzés egész folyama alatt olyan okos 
taktikával küzdöttek, hogy a győzelmet föltétlenül meg 
érdemelték. A győztes gól nz első félidő 30. percében 
esett Rományi lövéséből, amelyet Gnllovich a kapuba 
ejtett, őszi eredmény: NSC győzött, ?:l-re.

Továbbra Is a Husiparosok vezetnek. (Másodon?,Iá> y ,t 
bajnokság): Hnálparosok—„33" FC 1:0. TTC-KÁOE 1:0. 
UTSE—Postás 4:2, KTE—MAC 2:0, Ékszerészek ETC 2:2, 
UMTE- EMTK 1:0, BAK-Főv. T. Kör 3:0.

A bajnokság állása. Első osztály: 1. MTK 29 p. (46:11).
2. Vasas 24 p. (34.19). 3. FTC 92 p. (31:21). 4. IH. kér. 
TVE 20 p (19:17). 5. NSC 19 p. (25:24), ti. KAC 18 p. 
(17:1R). 7. VÁC *7 p. (16:18). 8. UTE 15 p. (17:17). 9. TÍi 
rckvés 13 p. (25:27). 10. Zugló 12 p. (19:31), 11. BTC 11 p. 
(11:27). 12. BEAC 9 p. (11:31). - A má«O(josztálybt<i: 1. 
Husiparosok $0 p. 2. TTC 29 p. 3. Ékszerészek 28 ponttal.

NagyértéKü győzelmei arattak 
a búdat vSzipőKHátékosok Boruszlóban

Végleg elnyerték a város ezdsíseriegét
fA Regnél tudósítójának távirati Jelentére.) A legjobb 

magyar vizipolócsapat vasárnap Roroszlóban harmadszor 
szállt síkra a város hatalmas ezüst serlegéért, amelyet 
ujabh szenzációs győzelem után sikerült elnyernie. Erről 
n fényes sikerről A Reppcl tudósítója az alábbi távirati 
jelentésben számol be:

lloroszló, március 29.
(Érkőzett este 9 óra 45 perckor.)

A ltl. I:er. TVE a döntőben Szilézia bajnokával, a 
Stcglitz SV-ne.l került szembe, amelyet 13:0 (t:0) arány
ban yytJzött le. A maodeburyi „liellas" nem állt ki. 
A yyőzte.s csapat lar/jai a következők voltak: llarla — 
Rudas, l/omonnay Ilomonnay II. és Keserű.

Győzött a Tisza István Vívó Club a II. osz
tályú kardcsapatba.jno'kság'ban 6 ponttal.
2. Tiszti Kaszinó VG 4 p. 3. NTE 2 p. 4. RAG 
1 ponttal.

Legyőzték p Spartút. IA Regycl prdyai tudósítójának 
telefon jelentése.) Ifatnlmas közönség előtt 2:1 arányú 
vereséget szenvedett n Deutschcr FC-tól a SchafTerrel 
megerősödött Sparta.

Bécsben Is nagy viharban folytak le a mérkőzések. 
(A lleppel 11/'fyisitójánál: telc.fonjolenfése.) A nagy szél
vihar miatt eldöntetlen mérkőz.éwl. jellemzik n vasár
napi bajnoki mérkőzéseket. Eredmények: WAC Vienna 
1:1 (1:1), Amateure—Sportklub 1:1 (1:0), Wackor- Hakoah 
2:2. (1:0). Rapid—Slovau I:!. Slmmcring Rudolfshügcl 4:1.

Győztek a ferencvárosi atléták is. Az FTC vasárnap 
délelőtti mezei versenye a Népligetben a következő ered
ményekkel zárult: 1. FTC 16'1 ponttal. 2. MTE 265 p.
3. MTK 280 p. 4. ESC. Egyénileg: 1. Kovalik (FTC) 
21 p, 14 2 mp. 2. Kertész (FTC) 21 p. 31 mp. 3. Csalta 
(FTC). Távolság kb. 7 km. volt. Az ifjúsági ötös csapat 
versenyben; 1. MTK 30 p. 2. MTE 34 p. 3. ETC 91 p. 
Egyéni győztes: Weiler (MTK) 14 p. 16 mp. 2. Besznyák 
(FTC). 3,’ Huszár (MTE).

Az összes nemzetközi és bajnoki mérkőzésekre szántó- 
zott jegyek a „Stop‘‘-nát (Nádor-utea 24. Telefon 57 62) 
jegyezhetők elő.

Pestmegyei liandicap
(A Reopct tudósítójától.) Csütörtökön a Magyar Rovar 

i’gylet megkezdi Mcgyeren 
Az 1925. évi galoppszezón 
Pcstmcpyei handieapol. A 
fönnállása óta 
Fonóka) nyerte. A; idei 
menetele valahogy nyiltnak látszik. .1: 
dója mér; nem n yila' kozot! niey 
pliinzsök alakj ilian.

c 9 napos vondégszeroplését. 
mognyitó napján futják a 
magyar Przedswitet kétéves 

a roskudtixig lefogadott favorit /Rózsás, 
A: id'’i ltot) méter e kiirt liandicap ki- 

istállók diszpozi- 
nyilatkozott. mey komoly, útmutató 

pliinzsöl: alak) ilian. Több nagyobb istálló is céltudatosan 
Kombinációba vette a 75.000.(Ott koronás dijat. Hogy kié 
lesz az clsős-’g.’ Erre ma még nehéz megfelelni. Nagyon 
sok liiflíl " hétfőn délelöU lezajló záróyaloppoktól, ame
lyek után a fogadási piacon is tisztulinbb lesz ti. hely
zet. Az eddigi tnunkahirek sok jót mondanak Uort/idról. 
amely Baguettel végezte előkészítő penzumát. Magas 
klasszisa, előnyös súlya és tavaszi frissessége már az ed
digi fogadásokban n: kifejezésre jutott. A könyvesek n 
lesvári ménes lovát 3:1 jo*gyzik. Ugyanez az oddsZa 
Frivolnak is, amely a Hesp-islálló hármas diltemájúnak 
egyik diója. Fonóka a munkában nem árulta el azt, a 
nagy készségét, amelyre már most uohéz föladata köze
pette építeni lehetne, do a szakemberek mégis bizalom- 
teljesen Ítélik meg a kanca teljesít menyét. Fonóka 4:1, 
a harmadik Istállótárs Győztes 8:1 kapható. Csütörtökön 
délelőtt a buktnékorck fogadó irodájában uj név bukkant 
föl cgy-két jelentékenyebb összegű fogadás révén. Az 
uj jelölt Tokoró. próbagaloppjáf fölényesen oldotta meg 
és a kitűnő származású és mindig nngyratartott Tovább- 
csikó bizonyára ott lesz a versenyben. Tokorát 5:1 jegyzik. 
A Hit seb-istálló eredetileg Pánllikással vette célba a di
jat, do a próbák inkább istúllótúrsa, Riyoló javára dől
tek el. Pdntlikás aztán el is vcszitotto favorit pozícióját, 
és oddsz-a 3-ról fölszökött 6-ra. Ezzel szemben Riffoló 8-ról 

hely
eselt, 
nagy 
hogy 

.. majd
birkózni. Ez és az. idősb Kikcriki, 

6-szoros pénzen állnak. A hnndicap 
ez lesz: Fonóka 621-.- (Schoibal), 

Frivol 51 (Gulyás). Szándék 53 (Saj- 
(Martinok), Tokoró 52 (Sz.abó L. II.), 

Kikeriki 48l/-j (Hofbtiuer). Iliyoló 46’j

l-re rukkolt elő. Kisebb tőtökben, de jól tájékozott 
ről Verfectiont fogadták, úgy hogy kurzusa 6-ra 
Az Oktondlval galoppozó Szándék a próbákban n 
ágyú mellett, elég jól tartotta magát, de kérdéses, 
képességeihez mérten fnlmagas súlyával meg tud-o 
nehéz föladatával 
valamint Sárydm 
mezőnye előrelát hatóan 
Roryia VI (Takács), 
dik), Sdrtjdm 52 
Győztes 50 (Stenzl), 
(Rojik), (Perfection 45 (Kovács), kétes induló l'ánílikds 56.

Ügető verseny
Vnsárnapi eredmények:

I. futam: 1. Sliimmy (6) Novak. 2. Dialóg (l‘á) Cassolini. 
Futott, még ló. Tol.: 10:435 10:118, 17. 11. futam: 1. Tilh 
(l'ó) Feiser. 2. Gambrinus (3) Tornáim. Futott még 4 ló. 
Tol.: 10:19. 10:14. 23. 111. futam: 1. Fellow (2’a) Cassolini.
2. Néha (2'-j) Kallinka. Futott, még 3 ló. Tót.: 10:35, 
10:19, 16. IV. futam: 1 Marianne (2) Kallinka. 2. Flóta 
(2’/i) Maszór F. Futott meg 2 ló. Tót.: 10:35. 10:16, 14. 
V. futam: 1. (teshnra (2) Maszór F. 2. Pali (6) György. 
Futíifl még 3 ló. Tót.: 10:31. 10:16, 23. VI. futam: 1. Árva 
legény Keszkenő (l1.-) Wnmpetich. 2. Irma Mtityi (2) 
Fritz. Futott még 2 fogat.

Felelős kiadót Róna Ödön igazgató 
..Viliígossé<z,,.könyvnvontdn rt. Budam-st. VIII, Contl-u 4. 

Műszaki igazgató: Dcatsvfa D.


