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Az őrizetbe vett
egy rablóbanda elitéit orgazdája, 

a balassagyarmati fogházban együtt yit 
lovag Hudacsekkel és Pódór Gyulával

OkoSiesáinys ILószló a kurzus legvadabb idejében különítményt 
szervezett a borsod megyei Zab ar-pu szíi.£n — Öccse, aki szemé* 
fiyesen vezette a rabióbandíst, 12 évi fegyházat kapott — Okoli” 
esAnyi Eászlót orgazdaságért Ítélték el O hónapi fogházra, de Pödör
és Hudacsek mentő vallomására

C-1 Reggel,' tudósítójától.) Pödör titkainak 
végső ki bogozó >;i közben, íijidiiI ismeretes, 
bizonyos szólak Okolicsányi Lászlóhoz vezet
lek, aki a Fővárosi Elektromos Miivek Vac'-uti 
telepén az élelmezési osztály vezetője. Xr, a 
gyű mi merült tol ellene, hogy összeköttetésben 
átlőtt a rabMgytikos Pödör áj(/u/d*^t..xkpjl'.'íte 
a Teréz-köruti zsákmány egyrészét, nzOlmiitzbe 
szökött Vödörről levelezésben állott s pénzt kül
dött utána. Okolicsányi László, aki magas, 
elegáns, yi! A'f/ísopü-'riXőcr, s'zOmháfoH estefele 
méltatlankodva, jelentette ki q rendőrségen, 
hogy neki, semmi köze Pödör Gyvbihoz. ö bün
tetlen előéletű s itt valósziniiJeg névcseréről 
lehet szó s már agy volt, hogy bocsánat kérés 
közben Okolicsányi László arat elbocsát ják a 
rendőrségről. \r, utolsó ]K»rcben azonban jelent
kezett a főkapitány ságon Rút int Lipót vár- 
gedei földbirtokos és bejelentette, hogy Okoli- 
esányi Lászlót, nagyon jól isnifi - ezt. az úri
embert. már el is ítélték egy rablóbanda miikö 
(lésével kapcsolat bán. A rablóbanda feje Okoli
csányi László testvére, Okolicsányi (tábor 
volt, és
az Okolicsányi-rablóbanda bünpürében pedig 
nemcsak Okolicsányi László, az Elektromos 
Müvek mostani főtiszt viselője, hanem vele 
együtt lovag lludacsek Kárelv és Pödör 

Gyula is szerepelt.
Vagyis, a most méltatlankodót <)koliesányi 
Lázló már évekkel ezelőtt egy rablóbanda sötét 
ügyében került összeköttetésbe Pödör Gyulával 
és lovag Hudacsekkel. Pödör és Hudacsek már 
akkor mint Okolicsányi mcnlőtunui jelentkez
tek a balassagyarmati törvényszék előtt.

Okolicsányi László és Pödör Gyula között, 
ez a régi gyanús összeköttetés vonul tovább 
Okolicsányi László regényes és titokzatos 
életén, egész a legutóbbi Teréz-köruH gyil

kosságig.
.1 Reggel tudósítójának módjában van i<">l 

fedni .•> rejtelmes Okolicsányi László egész 
életét, viselt dolgait, el télfelését amelyről 
itt csodáin fosképen még az országos nyit "ón
tartó sem tud — és módjában van bírósági 
Ítélettel is bizonyítani, hogy Okolicsányi László 
és Pödör Gyula összeköttetése a legvadabb 
kurzusidőkben működő Okolicsányi-féle rabló
banda idejére vezethető vissza.

Különítmény a borsodmegyer 
bérleten

Okolicsányi Lászlót a bábom első éveiben 
mar a Fővárosi Elektromos Müvek tisztviselője 
volt. Akkoriban, 1916-ban egész alantas hiva
talt. viselt, majd bevonult a katonasághoz, ahol 
altiszti, rangja volt. Az altiszti rang nem aka
dályozta abban, hogy

a koimnün bukása után az Osf-enburg-külö- 
nitinényben mint főhadnagy bukkanjon föl.

Az elegáns megjelenésű fiatalembernek azon
ban földbirtokosi ambíciói voltak, ezért nem

*

később leszállították büntetését
maradt, meg a pesti különítménynél, hanem le
vőmül vidékre, Borsodmcgyébe. Atyja, Okoli- 
csányi Imre, ugyanis gazdatiszt volt Gulácsy 
főispán utaspusztai birtokán. Az apa ebben az 
időben maga is birtokot bérelt a borsodmegyei 
Zabar község határában. Ezen a bérleten együtt 
gazdálkodott, ifjabb fiával, Okolicsányi Gábor 
rak Erre a birtokra vonult le az Ostenburg- 
különitménytöl Okolicsányi László, aki ezen

a cseh hatúrmenti birtokon nyomban meg
alakította a maga saját különítményét.

Mint karhatalmi parancsnok uralkodott ezen 
a tájon és főképen cukorcsempészettel foglal
kozott. Amikor később csendőrosztagot helyez
tek erre a vidékre, Okolicsányi László különít
ménye kissé óvatosabb lett, mert a csendőrök 
szigorúan ellenőrizték a csempészetet és kifo
gásolták Okolicsányi Lóiszló működését. A 
csendőrség több izben szembcszállt vele, de ő, 
mint karhatalmi parancsnok, védte pozícióját 
s nem egyszer meg is fenyegette a csendőröket.

Az Okolicsányi-rablóbanda
E kisebb ügyek mellett 1920 januárjában tör

tént, hogy a Gulácsy-birtok intézőjét, Hátha 
Ferencet és három zabarkörnyéki kereskedőt. 
Reinilz Móri. Márkusz Mórt és Bcrnáth Bélát 
(g\ rablóbanda kirabolta. Mindenki tisztában 
v<dt a vidéken azzal, hogy

a rablóbanda feje Okolicsányi László öccse. 
Gábor volt és a banda tagjai az Okollcsá- 

nyi-bérlet cselédei.
Miután azonban Okolicsányi László, a volt 
(Isten lm rg-tiszt, a zahari különitinényparancs- 
nok, a környék rettegett, kiskirálya volt, senki 
sem mert egy lépést, sem tenni Okolicsányi 
Gábor <\s bandája ellon. Egész (tömör, Borsod 
es Heves megyékben suttogva beszéltek arról, 
hogy Okolicsányi László védnöksége alatt ra
bolják a vidékéé. A banda pedig föl bátorodott 
a sikereken és most már (ervbevetlék, hogy 
n határon in áitrándulnak egy kis rabló
kalandra. Ig.\ Í920 március I bén a. halártól 
pár kiloinéternyíré fekvő csehszlovákiai község
le il Fürgédén, ni égj elein lek a rablók Bálint 
Lipót földbirtokos házában. Este 9 óra volt. 
Báliul, és családja a szomszéd föld bír tokossal 
é'. a plébánossal ii’lt együtt, asztalánál, amikor

három heljormozxitt arcu rabló toppant a 
szobába.

Mindhárman Mannlicherrel és revolverekkel 
voltak föl fegyverkezve. Vezérük civilben volt. 
a. másik kettő katonaruh álban. A. banditák 
fegyvert, szegeztek Bálint .mellének és élet
veszélyes fenyegetéssel követelték, hogy adja 
elő azt a pénzt, amelyet birtokának átadása 
fejében nemrég kapott, s amelyet lakásán rej
teget. Bálint neon akarta megmutatni pénze 
rejtekhelyét, a rablók erre agyba-főbe verték. 
A táivKiság összes tagjait agyon lövéssel fenye
gették és hozzáfogtak a ház átkutatásához. Egy 
órahosszán át dolgozlak, 300.000 szokol kész
pénzt és 100.000 szokott érő ékszert találtak, 
mindezt magukhoz vették és eltávozlak.

Lidércek
Minden ut Rómába és minden bűntett egy 

különítményhez vezet. Nincs bűntett külö
nítmény nélkül és rendőrség, ügyészség ho
mályban tapogatódzik mindaddig, amíg a 
szálak nem vezetnek valamely különítmény
hez. Bűn és különítmény egyértékü fogal
mak lettek. Un megvakarod a bűnt, elöbujik 
a különítmény. Már úgy látszott, hogy a 
Leirer-bünügyből tisztán kerülnek ki a külö
nítmények. De addig bonyolódott, ho
mályon és világosságon áfl. addig kúszott 
előbbre és előbbre minden borzalmak
nak ez a legszörnyüségesebb borzalma, 
mig végre ez is beletorkolt egy különít
ménybe. Okolicsányi t is egy különítményből 
ásta ki a nyomozás. Nem ez a különítmény 
volt a bölcsője, nem itt avatták gonosz
tevővé. itt csak kiteljesedett azzá a típussá, 
amellyel a bűnügyi krónikák legújabb feje
zetében lépten-nyomon találkozunk. Orgazda 
volt abban a különítményben, amelynek ő 
volt a parancsnoka és a fivére a rablóvezére. 
Kilenc hónapig ült fogházban, mert értéke
sítette azokat az értéktárgyakat, amelyeket 
a fivére rabolt. S amikor minden érdemet 
megszerzett arra, hogy a jó hazafiak 
sorába iktassák, vissza foglalta állását a fő
város elektromos müveinél. A kilenc hónapot 
javára írták, a fogság időjét előnyéül számí
tották: magasabb állást kapott, mint amilyet 
fogsága előtt bot öltött. lTgy látszik, itt nem 
a háborúban, de a. fogságban töltött évek 
számítanak duplán. Szegény fővárosi tanítók 
múlt,iá bán nem volt oly kicsike folt, amelyet 
a kópék ki ne szimatoltak volna. Okolicsányi 
orgazda volt és a kilenc hónapi fogság után 
előléptették. Tudták, hogy rabviselt ember
rel van dolguk? Nem, ilyet föl nem tételez
tek róla. Hiszen különítménynek volt a pa
rancsnoka és különítmény, nyugatmagyar- 
országos, ébredős, gumibotos, tüntetős nim
busza kizárt minden gyanút. Aki az arany
gyapjas rendnek lovagja, annak az erkölcsi 
tisztaságához nem férhetett kétség. És aki 
egy különítmény dicsőséges tetteire hivat
kozhatott, az előkelő voltának kétségtelenebb 
jólét, adta, mint ha tizennégy ősét okmány
szerűen kimutatta, volna. Minden erénynek, 
érdemnek a különítmény volt a forrása; 
minden színes reménynek, jövőbe néző 
bizalomnak a különítmény volt az éltető 
napsugara. Lóderer, Kmetty, Okolicsányi & 
Co. A sorvasztó számumot megtermékenyítő 
tavaszi szellőnek képzelték és a boléndeket 
az istenek fölszón telt virágának tartották. 
A bűn szövetkezett, a bűnnel és hogy, leplezze 
a maga szennyét, megtette tisztasággá a szö
vetségese romlottságát, elvetemültségét. Iia 
lecsapolják a. vadvizeket, a csúszómászók, a 
férgek ott pusztulnak az iszapban. Itt azon* 
bán vadvizek hömpölyögnek mindenfelé A 
a varangyos bókák még ma. in vidámam 
brekegnek a sárban. A múlt lidórcei kisér* 
iónok.
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A nagyságos Okolicsányi László ur 
öccse

Bálint másnap ki doboltaitta a vidéken, hogy 
20.000 szokott ad annak, aki a rablók nyomára 
vezet. Pár hét múlva jelentkezőit nála a 
gömörmegyei Feled község egyik kocsmárosa, 
aki egy papírlapot adott át neki, amelyro 
néhány név és Kabar község neve volt fölirva. 
Bálint a papírlappal elment a Gulácsy-fólo 
Utaspusztára és Bolha Forene intézőtől meg
kérdezte, hogy a. papírlapon szereplő emberek 
közöli van-e valaki, aki csotUcaujju, mert a 
nála járt betörők egyike ilyen volt. Botba azt 
válaszolta, hogy a Kabar-tanyán Szabó József 
(Gyurieskó), aki Okolicsányi László gazdasá.gá- 
ban kondás, csonkaujju ember. Erre Bálint 
azonnal fölkereste az, l’taspusztúu állomásozó 
csondőrkir.ünitméuyt. \ különítmény parancs
noka. 7'akács Sándor tiszt helyettes, amidőn a 
gyanúról értesült, fölkérte Bálintot, hogy 
/arlsa a: ügyet nagy Ivókban. Néhány nap 
múlva Takács tiszt helyeiles már közölte, hegy 
Okolicsányi László) kondása csonkaujju ember, 
akit azonban nem tudott, elfogatni, mert be
szökött az erdőbe. A csendőrök most Bálinttal 
együtt indultak el a tettesek keresésére. Eköz
ben bementek Szabó József (Gyurieskó) kondás 
házába é-. ilt

a kondás feleségének társaságában Bálint 
megpillantott egy elegáns fiatalembert, 
akiben nyomban fölismerte a nála járt 

rablók vezérét.
A csendőröket megdöbbentette ez a kijelentés.

— Ez a fiatalember — mondották — « nagy
ságos Okolicsányi László bérlő ur öccse, Okoli
csányi Gábor ur.

Bálint azonban határozottan kijelentette, 
hogy ez a fiatalember volt a betörők vezére, 
amire Okolicsányi Gábor sápadtan tiltakozott 
a vád ellen. A csendőrök most már bekísért ék 
a csendőrörsre. Röviddel ezután a fivér, Okoli
csányi László, a esendőrors közelében levő 
Botba uradalmi intéző lakására sietett s mi
után

Okolicsányi Gábor megtört és bevallotta 
bűntetteit,

Okolicsányi László fölajánlotta tiá/inlnak, 
hogy a kár becsére eső részét hajlandó meg
téríteni. Bálint, ezt nem fogadta el. Mialatt 
Okolicsányi Gábort a csendőrségen vallatták, 
sűrűn kereste föl a. fiatal urat az Okoliesányi- 
esalád szobaleánya, akinek Gábor utasítást 
adott, hogy a,? Okolicsányi lakásán levő rab
leél dolgokat, lószerszámot. bakancsokul, női 
cipőket, és ruhákat a. szőlőskertben ássák eJ. 
A szobaleáuy az, Okolicsányi László lakásán 
levő rablóit holmikat cl is ásta. A csendőrök 
ugyanekkor még kiderítették, hogy a banda 
tagjai Szűcs Palkovics Hál int, Medve ördög 
János, Holló Hál int és Kisbencdeh Katák Sán
dor voltak, valamennyien az Okoliesányi-bérlct 
cselédei.

Tízévi fegyliáz
Ebben az, ügyben a balassagyarmati királyi 

törvényszék súlyos Ítéletet hozott. Okolicsányi 
Gábor és tettestársai, töredelmes beismerésben 
voltak, de vallomásukból arra is következtetni 
lehetett, hogy

a rablóbanda fulujdonképeni vezetője maga 
Okolicsányi László

s a balassagyarmati ügyészség utasítást is 
adott az utaspusztai csend őrségnek, hogy Oko
licsányi Lászlót tartóztassák te és kisérjék be a 
balassagyarmati ügyészség fogházába. László 
öccsét,

Okolicsányi Gábori 10 évi fegyházra, 
Szabó József Gyurieskó) kondást ugyancsak 10 
évi fegyházra s többi társaikat kisobb-uagyobb 
fegyházbüntetésre Ítélte a balassagyarmati tör
vényszék. Okolicsányi Gábor föllebbezetl a táb
lához, amely erre fölemelte büntetését 10 évről 
12 éri fegyházra.

svájci óvá^l
óriási választókban, békemiuöségbeu. k

Javítások saját műhelyemben legjobban készíttetnek, ju 
Stfüinivatd lmi>e

IV. kerület, Bécsi utca 5. szám. Deák Ferenc-ntca sarok i

Okolicsányi László 9 litoapi 
fogháza

Sor került aztán a balassagyarmati törvény
széken Okolicsányi László ügyeinek főtárgy olá
sára is. Az öccse vezérlete alatt elkövetett rab
lásokban mint felbujtót vádolták. Ügyesen vé
dekezett, azt állította, hogy kondásától, Gyű- 
ricskótól, kölcsönkénen kapta a 10.000 cseh ko
ronát, ami nála volt s a női aranyórát, nyak
láncot, 4 karperecét, egy karkötő órát, 3 gyű
rűt és 2 fülbevalót úgy vette át a kondás fele
ségétől, hogy azokat majd Budapesten meg-

Pödör jelentkezett a mint Okoliesáumyi I/ászló
mentő tárnává

A 9 hónapi fogság aki ti Okolicsányi László 
a balassagyarmati fogházban kél. kitűnő szemé
lyiséggel kötött szoros ismeretséget,

lovag Hudacsek Károllyal és Pödör Gyu
lával.

Ezt az ismeretséget igyekezett hasznosítani, 
amikor a törvényszék ítéletét megfellebbezte. 
Okolicsányi László nevében a föllebbezést 
nagybátyja, dr. Okolicsányi Zoltán budapesti 
ügyvéd nyújtotta be. Arra hivatkozott, hogy 
Pödör és Hudacsek előtt a, fogházban Szabó 
József Gyurieskó és Medve Ördög János el
beszélték, hogy ők csak azért mondották vallo
másaikban Okolicsányi Lászlót a banda szer
vezőjének és fölhajtóján ak, mert remélték, 
hogy igy kisebb büntetést kapnak. Föllobbezés 
folytán az ügy a budapesti királyi Ítélőtábla 
Ayíró-faudcsa elé kerüli, amely

1923 május 12-én Hudacsek és Pödör tanú
vallomása után megváltoztatta a törvény
szék ítéletét és Okolicsányi László bünteté
sét csak kihágás címén állapította meg 

21 napi fogházban.
A budapesti kir. ítélőtábla 18. 1L 6082/19277/7. 

számú Ítéletének indokolásában az Okolicsányi 
László-ügyben már olt szerepel Hudacsek és 
Pödör neve, nagyon fontos mcntötanuvallomá-. 
sukkal,

Most itt még csak röviden azt k( 11 elmon
danunk. hogy a sértett Bálint jogi képviselője, 
dr. Koliay Ernő balassagyarmati ügyvéd meg- 
föllebbezle a tábla ítéletét és a Kúria meg
változtatta a másodfokú Ítéletet és Okolicsányi 
Lászlót. . aé.oérfénj/e.s-c/i 9 hónapi börtönre. 
3 évi hivatal vesztésre és politikai jogainak 
ugyancsak 3 évi fölfüggesztésérc Ítélte.

Okolicsányi eStenszolgálattal 
fizet PtSsWa’nek

Most már gyorsan perdül u történet és 
világosak az összefüggések.

Okolicsányi László a 9 hónap leülőse után 
visszatért Budapestre. A borsódmegyei Zabar- 
pusztán már nem volt mit korcsaié, mert 
amikor letartóztatták, a bérlet, egész fölszere
lését részben mint, összerablott bűnjeleket le
foglal Iák. részben elárverezték és a befolyó 
1,000.000 koronát bírói letétbe, helyezték. Tehát 
az egész határmenti kiskirályságból nem ma
radt semmije. Visszatért Budapestre és újból 
beállt a Fővárosi Elektromos Müvekhez. Most 
már azonban nem valami szerény kis hivatalt 
kapott, hanem

mint nagyin uhu különítmény! tiszt és az 
Ébredő Magyarok Egyesületének lelkes 
tagja, a Fővárosi Operett szír ház logsnájdi- 
gabb merénylője, umst. már magasabb tiszt

viselői állást nyert.
Határmenti múltját élénken litkolta, nyugat- 
magyarországi fölkelésről beszélt és az 
Elektromos Müveknél hőstetteit és budapesti 
szereplését jutalmazták. És annyira biztos 
lett a dolgában, hogy nemrégiben pörujitási 
kérvényt adott be a határmenti rablások 
ügyében.

Könnyen érthető most már az is, hogy 
amikor Pödör kiszabadult a balassagyar
mati fogházból, miért sietett Okolicsányi 

Lászlóhoz,
az Elclcrtomos Müvek elegáns tisztviselőjéhez 
és érthető, hogy miért kapott alkalmazást 
Pödör az Elektromos Müveknél. Leszámítolta 
Pödör a balassagyarmati hamis tanuzást. 
Okolicsányi .Pödör kezében volt. Pödör 

becsülteti és akkor az ékszereket megvásárolja. 
A bíróság ugyan kissé gyanúsnak találta, hogy 
az uraság egyszerit kondásától ilyen nagy ősz- 
szeg pénzt és ilyen sok ékszert vesz át, anélkül, 
hogy érdeklődnék, vájjon az mindezt honnan 
szerezte, do a fölbujtás vádját mégsem látta 
belgazoltnak és

Okolicsányi Lászlót mint orgazdát Ítélte el
9 hónapi fogházra.

Ezt a büntetést a bíróság a vizsgálati fogság
gal akkor kitöltöttnek vetto és Okolicsányi 
Lászlót igy a 9 hónapi fogság után szabadon is 
engedték.

nyugodtan b-zla tilkát a főtiszt viselőre és 
m(g L^ffi^ Amália meggyilkolásába is be- 
avalitktfld.^SiiYt. Okolicsányi a régi ö.sszeköt- 
tedéfefod^^ún kényt* len volt, rendelkezésére 
allnl^ magyta Pödör Okolicsányinál a 
LeiríjS^jAmáliu meggyilkolásával szerzett 
pénzt és

mialatt a hatóságok hónapszámra keresték 
a gyilkost, az Elektromos Müvek elegáns 
főiisztviselője, a farkaskutyával sétáló volt 
Ostcnburg - kiilönitménybeli álfőhadnagy 
vígan levelezett a gyilkossal és küldte 

Utána a pénzt.
Ez az a sötét hálózat, amely Okolicsányi. 

Lászlót összeköti a rablógyilkos Vödörrel és 
amelyből Okolicsányi szombat este meg cg.v 
elegáns gesztus.-al akart szabadulni. Alá már 
azonban a rendőrség is bizonyára más szem
mel néz Okolicsányi Lászlóra.
Okolicsányi nem beszél a régi 

Pödör-ismeretségr&l
A főkapitányságon vasárnap újból kihallgat

lak Okolicsányi Lászlót. Még mindig fölénye
sen viselkedett, kijelentette, hogy

csak mint alkahnazotíaií ismerte Pödört és 
fi udacseket,

róluk semmi gyanúsai nem tudott. Cseh
szlovákiába néhányszor rokonainak üzent \e- 
lük. Pödör előbb segédmunkás volt nála az 
Elektromos Müveknél, később élőmunkán lett, 
Hudacsek pedig háziózolga volt. Kihallgatá
sakor

arról említést sem tett Okolicsányi, hogy 
Pödört, és lluáacseket már a balassagyar
mati fogházból isineri és hogy ezek voltak 

koronatanúi a rablás miatti bünpöróen.
ügy látszik. Okolicsányi bízik abban, hogy 
ennek a bünpömck tilkai nem kerülhetnek idő 
és mint tevékeny ébredővezért, tüntetések 
hősét és

mint a Kettőskereszt Vérszövetség tagját, 
nem merik majd gyanúsítani.

A főkapitányságon is emlékeznek arra, hogy 
amikor az Operett színház elleni merénylet 
miatt lo akarták tartóztatni, mert a jelek sze
rint ő volt a merénylet szervezője, hirtelen 
elengedték. Most is

meglehetős enyheség mutatkozik’ vele 
szemben.

Vasárnap egész nap tanácskozás folyt a rend
őrségen, hogy (lengedjék-e vagy még fogva 
tartsák. Vasárnap

a főkapitányságon még nem is tudtak Oko
licsányi és Pödör lalassagjarniati gyanús 

összeköt tetőséről.
Egyelőre azonban mégis őrizetben tartóitól:, 
Okolicsányi Lászlót és pedig azért, mert, Vogcl 
József rendőrkapitány telefonon kérte Cseh- 
Szlovákiából, hogy Okolicsányi Lászlót, addig 
ne bocsássák cl. amíg ö vissza nem érkezlk.No- 
gei kapitány ugyanis jelezte, hogy megtalálták 
Pödör levelét, amelyet Okolicsúnyinak címzett 
s amelyből arra, lehet következtetni, hogy Oko
licsányi tudott a Lcirer-gyitkosságról.

BV9 Váci»utca S®

W* Különleges tavaszi nöl és lérfiszöveteink 
megérkeztek

Eredati angol KASCHEMIR tiszta gyapjú, minden színben.... 180.000 K
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Barcsay Adorján rendőrfőtanácsos 
vasárnap a NewyorK-Kávéházban inzultált egy tőzsde

bizományost
< A Reaael tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 

p in órakor a Nowyork-kávéházban Barcsay 
'Adorján rendőrfőtanácsos és Szekulesz Imre 
Íőzsdebízoinányos között kínos, affér keletke- 
voft Barcsay Adorján rendorfotanacsos, aki a 
belügyminisztériumban teljesít szolgálatot es 
Pantí Kálmán miniszteri tanácsosnak, a klu
bok és záróra-engedélyek osztálya vtezetőjeneK 
helyettese, nem egészen józanul belekötött a 
őzsdebizományosba. A rendorfotanacsos GizU- 

mtznn Károllyal, a Film-klub elnökének fiúval 
- egv detektivvcl a Newyork-kavéhaz karza
tán ü’lt. A kora délelőtti órákig tartó mulato
zásból ittasan érkezett rendőrfőtiszt

állandóan zsidózott és Vázsonyit szidal
mazta.

— Büdös zsidó Vázsonyi! — kiáltozta.
Szetkulesz a karzaton levő telefonhoz igye

kezett és a. zsidózásra megfordult.
— Mit néz, maga büdös zsidó? — rivalt rá 

a rendőrfőtanácsos ée ugyanabban a pilla
natban

egy kiflit vágott az arcába.
Szekulesz ekkor odalépett, a. főtanácsosiul;' 

és megkérdezte, hogy őreá érlelte-e kijelenté 
séf és öt szándékozott-e megdobni a kiflire’1 
/ rendőrfőtan-ácsos erre fölugrott asztalától.

— Mars, te büdös! — ordította és kardjához 
kapott.

Kardját már félig ki is húzta, amikor 
Szekulesz revolvere után nyúlt hátsó zse

bébe.
Ez a fenyegető mozdulat az illuminált álla

potban levő rendőrfőtanácsost kissé kijózaní
totta és barátai rábeszélésére újból visszaült 
az asztalhoz. Az inzultált tőzsdebizományos 
közölte az affért a Newyork igazgatójával, 
aki azonnal odasietett a főtanácsoshoz és 
igyekezett rábeszélni, hogy minden újabb 
botrány elkerülése végett hagyja. el a helyisé
get. Barcsay Adorján azonban nem volt haj
landó eltávozni, sőt; rövid pár perc alatt újabb 
öt nvo" sört rendelt. Az inzultált Szekulesz 
erre, VII. kerületi rendőrkapitányságra 
telefonált.

A kerületi kapitányságról Gágcl rendőr
főtanácsos két rendőrkapitány kíséretében 
azonnal a Newyorkba sietett Barcsayt fölkér
ték, hogy társaságukban hagyja, el a helyi
séget.

Ho-szas rábeszéléssel sikerült öt távozásra 
bírni.

Gágcl főtanácsos és a két. rendőrkapitány bér
kocsiba ültek Barcsay főtanácsossal és laká
sára kísérték.

nemcsak újságírókat, hanem számos családot 
is megfoszt kenyerétől. Kérte, hogy a jelen
levők tárgyilagosan, nyugodtan és minden 
) öli ti kát mellőzve szóljanak a tárgyhoz. Több 
íozzászólás után a közgyűlés a következő ha
tározati javaslatot fogadta el:

„A Szegedi Újságírók Egyesülete megdöbbe
néssel vette tudomásul a belügyminiszter ur
nák a „Szeged" cimü politikai napilap betiltá
sára vonatkozó rendeletét, amely az 1914. évi 
XIV. törvénycikkben biztosított sajtószabadság 
megsértésével, egyszerű közigazgatási utón, 
minden bírói eljárás mellőzésével megtiltotta a 
lap további megjelenését. Amikor

fölemeli tiltakozó szavát a sajtószabadságot 
megeső foló rendelet ellen,

szükségesnek tartja, hogy a magyar alkot
mány eme sarkalatos törvénye ismét teljes egé
szeben érvényesüljön. A belügyminiszter ren
deleté gazdasági szempontból

súlyosan érinti 60 szegény szellemi és két
kezi munkás családját

(h ezzel is növeli az amúgy is veszedelmesen 
szaporodó munkanélküliek számát. A Szegedi 
Újságírók Egyesülete, egyben kimondja, hogy 
táviratilag tiltakozik a belügyminiszter sérel
mes rendeleté ellen a miniszterelnöknél, a bel
ügyminiszternél. a miniszterelnökség sajtóosz- 
talyanal és a történteket tudomására hozza a 
magyarországi l jságirók Egyesületének, ame
lyet csatlakozásra és közbenjárásra hív föl, 
hogy a sérelmes rendelet mielőbb visszavo- 
nassék."

hl említjük meg. hogy a Demokratikus El
lenzéki Htok legközelebbi ülésén ugyancsak til
takozni fog a „Szeged" betiltása ellen.

HetwioS ^Ufódéit
v&dolja Franciaország kaíaszírúláfáért 
JfleJ^lonzie Ménzilgy  miniszter elkészítette a. szanúl&slfavas&atefiat

Paris, .•ipviiis 5.
(A Reggel munkatársának távirata.) Rerrio{ 

miniszteréin ők vasárnap Fonta íneblev ben In 
talmas beszédet mondott, amelyben szokatlan 
hevességgel támadta Pofri cárét. MÜlerandot é • 
Clémcneeaut. Azzal vádolta őket, hogy

az imperializmus katasztrófapoHf «kajái
csinálták,

amely romlásba vitte Franciaországot. Ne a 
mostani kormányt okolják — mondotta Her-iut 
— a frank kríziséért, hanem azt a politikát, 
amely rövidlátásával és makacsságával

vészesebb volt Franciaországra, mint maga, 
a háború.

Egy ország, amelynek akkora függő adóssága 
van. mini Franciaországnak', már nem ura 
teljesen belső politikájának és külföldi tarto
zásai miatt nincs meg a teljes szabadsága a 
külpolitika terén sem. Ez az igazság és ezt ki
mondani hazafiui kötelesség. Az összefogásra 
irányuló föl szólít ás ára az volt a válasz, hogy

a reakció egységére törekszenek,
mint a régi kamara idején. Valamennyi fran
ciához fordul, hogy fölismerve kötelességei
ket és érdekeiket,

Népgyülés a „Szeged" betiltása miatt 
Még nem érkezed le a belügyminiszter indok ©Basa

Szeged, április 5.
. El Reggel tudósítójának tclefonjelentése.) 
Szombaton délelőtt érkezett meg » belügyminisz
ter távirata, mely elnémít otta a szegedi liberális 
közönség napilapját, de délután természetesen 
mar az egész városban köztudomású lett a be
tiltás lőre. A hctiltws első következménye az 
yoll. hogy a „Szeged" által rendezett Szabó 
Dezső-ciklus szombat estére tervezett előadása 
elmaradt, \ közönséget nagyon elkeserítette 
az előadás el maradásának híre. Vasárnap reg
gel valóságos ostrom alá fogta a közönség a 
..Szeged" szerkc^ztőrt'gi és kiadóhivatali he
lyiségeit és telefonjait. A betiltás oka és tar- 
Rima iráni érdeklődtek, persze eredménytele
nül, mert

özv. Lbwy Mlksáné, llofmann Paulina, úgy a 
maiin, mint gyermekei: Lnrl óh Iliteké és összes 
rokonm uovében fájdalommal tudat Ja, hogy szere
tett férje.

Löwy M< Miksa
korenkedő

életének fiáik és búznssúgánnk 28-ik évében o hó 
- »n váratlanul elhunyt.

Orngn halottunkat, e hó fi-án, ma. hétfőn délután 
• arakor leninijük n rákoskeresztúri izr. temetőben. 

mindent kövessenek el a frank ja vitására 
és a francia adósság törlesztésére.

De Monzie p^izügyminkszíer már elkészí 
telte azokat n törvényjavaslatokat, amelyekei 
kedden tárgyal a minisztertanács. Ezek a 
javaslatok hír szerint

nem nyúlnak sem a vagyonváltság, sem 
az infláció eszközeihez,

lubiH-tn különböző monopóliumok bérbeadásé 
v.'il es a közvetlen adók emelésével akarja sza
nálni a francia közgazdasági és pénzügyi bajo
kat. De Monzie pénzügyminiszter

négy milliárd értékű ideiglenes államjegyet 
akar

kibocsátani, hogy a tezaurált tőkéket nap
világra kényszerítse. Nagy politikai nehézség 
az Ilorriot-'kormány számára, hogy az uj pénz
ügyminiszter ragaszkodik a vatikáni követség 
főné art ásó hoz. A helyzet tehát az, hogy míg a 
jobboldal szívesen látja De Monzie pénzügy
mán is zter.ségét, a cartel gauche a kormány po
litikájának föladása miatt panaszkodik.

Herriot két malomkő közé került
éw ha ügyes taktikával el is tudná odázni a 
kormány im'idáaút, a lemondás bármelyik nap 
bekövetfcazhetik.

az indokolás még nem érkezett meg.
A vasárnap délelőttre összehívott népgyiilé 

sen Györki Imre nemzetgyűlési képviselő is 
foglalkozott a „Szeged" betiltásával <\s a követ
kezőket mondotta:

— A sajtószabadság letiprása nem más, mint 
a mai politikai uralom következménye, amely 
ellen minden erő latbavetésével küzdeni kell. 
Nv. ellenzéknek nincs gyülekezési és egyesülési 
joga, gondolatot sem lehet szobádon terjesz
teni, mert

a kormány léi a szaluid hangtói és el
nyomja a sajtót.

Mit vétett a „Szeged"? Tessék a kormánynak 
olyan állapotokat teremteni, amelyek elbírják 
a kritikát.

A Szegedi Uj«á.girók Egyesülete vasárnap 
délutánra rendkívüli közgyűlést hivott össze, 
hogy a „Szeged' betiltása ügyében állást fog
laljon. A közgyűlésen nem jelentek meg a sze
gedi kurzuslap munkatársai. Szigeti Vilmos 
elnök megnyitó beszédében közölte a megjclen- 
tektkel, hogy a belügyminiszter előtte ismeret
len indokokkal a tegnapi napon betiltotta a 
„Szeged" megjelenését. Politikai szempontból 
nem kivan a belügyminiszter rendeletével fog
lalkozni, ellenben annál fontosabb, hogy szo
ciális szempontból az újságírók összessége állást 
foglaljon minden ilyen intézkedés ellen, amely

E&rőgsa leggyorsabb úszója 
az

Legyasíe a tvSmat MaintricSneí Lipcsében

Lipcse, április 5.
(A Reggel tudósit ójának távirata.) Európa 

sprintuszo hegemóniája vasárnap délután dőlt 
cl Lipcsében n ..Parola Ztad -ban, ahol

az egri Bárány Ieívűil a többszörös rekor
der, Heínrichct méteren, öldöklő küzde
lem után. i n. 0.3 mp.-cs fényes Idő alatt 

legyőzte.
Meinricii ideje: i i>. "J mp. 3. Weruer 1 p. 3.2 
mp. A- egrj csütörtökön Berlinben star
tolnak. L. G.

• üjegynél .“Ip/o kedvezmény, l-'ölvilégostt: 
BJLSNEK DllOGP.KlA. Andrássy-ut 47.

O1WÉM
GSÜZ-KÖSZVÉNY-ISCHIAS 

ideális nyúgyheiye
Teljes üóoiubcu. Kitűnő tavaszi kúrák

A penzió (lakás, étkezés) napi Arai: 
riIEUMÍA PALACK (pazar

borondezésii)........................ Kcs. 75-töl
ROYAL NAGYSZÁLLÓ .... Kcs. 60-tó 
FÜKDÖSZALLÓ...................... Kcs. 45-tól

Föl vili gositrts. vinimszerzós;
------ --------. X Te'efon: S5--.SJ

rm-rmnxxrv-.Tai nv r n wirw^xt HJ-Ja-wmtMs uisjui wrnw-WMnrmisi i

PITROFF MIKLÓS
oki. gépészmérnök. autÖBpocialhta

SOFFŐRISKOLÁJA 
nz <> kizárólagos oktatásával és személyes vozntósn mai. 
lőtt. Fölvételi iroda: Erzsóbot-körot 28. szám. 1 om 
Tolofon: .lozsof llfi-79. - Kiképzés saját luxusautókon. 
Olcsó csoporttanfolymn irpnlis H-ig jelentkezők l és/órá 900 mo koronás tandíjjal, mely i^Mlctekben is 11%. 
notö. Mngankiképzés ik.—........
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Kállay Tibor és Görgey István 
a K.ipka-’párt kőbányai gyűlésén bejelen
tették; begy a kormánypárt réssstvesz a 

községi választáson
Görgey: „A Wolfi-rezsim terroruraimat teremtett és föidíiiifuíóvA 
tette a XieesiUetesek ezreit6* — „Vigynzzaixak5 mert a mankók lógnak 

megmozdulni Ripka becsületéért66

é 
, I
3

o
o ídi $i ■’ •»

(M Reggel tudósítójától.) A #/p7ca-párl 
XXII. választókerületi r szervezető vasárnap 
délelőtt a Kőbányai Zfcs^nő nagytermében 
szervezkedő gyűlést tartott. Sajó János elnöki 
megnyitója ntán

Kállay Tibor
volt a gyűlés első szónoka. Pár rövid szóval 
kívánja tanubizonyrságát adni unnak, hogy ez 
a párt és ez az ember (itt rámutat a. mellette 
álló Ripkára) az ország többségét alkotó egy
séges kormányzópártnak a pártja és az embere. 
(Közbeszólás: Meg is látszik rajta!) Meg va
gyunk győződve, hogy sokan voltak és vannak, 
akik az egységes kormányzópártnak a. községi 
'ügyekben való részvételét helyeslik és kíván
ják. A községi ügyekben való részvétel körül 
eddig nem tudtuk megtalálni a módokat és 
eszközöket. A félreértéseket e! akarjuk kerülni 
és a jövőre nézve tisztázni akarjuk a helyze
tet. Kijelentjük, hogy

az egységes párt is részt kíván venni a 
községi választásokban!

Állást kelj foglalnunk a vallási és osztály
alapon való széttagoltság ellen.

Ezek a kérdések nem a törvényhozás termében 
nyernek szabályozást. N mi pártunk nem akar 
osztályharcot prot ikálni, hanem a munkát, a 
becsületes törekvést kívánja diadalra segíteni.

Görgey István
azzal kezdte beszédét, hogy ők, a nemzetgyűlés 
konzervatív irányú képviselői, élénk figyelem
mel kisérik a községi választási harcot és 
örömmel tölti el az a tudat, hogy ennek a vá
rosnak dolgozó, józan polgári elemei végre 
szervezkednek, öntudatra ébredtek.

Emlékezhetünk rá., hogy a klikkrendszer 
uralkodott a városházán, amely elébe he
lyezte a maga érdekeit a város érdekeinek. 
Es ha visszatekintünk a keresztény megújho
dás négyéves korszakára, mit tapasztalunk?

A Wolff-rezsim terroruralmat teremtett, 
megteremtette az első- és másodosztályú 

polgárokat 1

Nem a szeretetek honosították meg, hanem 
mindenkit azzal jutalmaztak vagy büntettek, 
hogy helyesli-e a párt politikáját vagy sem. 
(Élénk helyeslés.) Tisztogatást kezdtek es ezen 
a címen a

becsületesek ezreit, tették földönfutókká 
csak azért, mert más nézeten voltak, mint ők. 
(Hosszantartó taps.) Olyan törvényhatóságot 
akarunk látni, amelyben a lakossrignuk mindtui 
rétege képviselve van. /i község1 polii ikabol a 
világnézleli kérdéseket és a lelki motívumokat 
kapcsoljuk ki. Ezután

Ripka Ferenc.
kormányi;izíos állott föl szólásra. Azzal kezdte, 
hogy a legutóbbi gyidéseu torokbaji kapott és 
igy most nem bírja a szót. Sorsdöntő jelentő
séire van most, ennek a választásnak, mert, most 
dől cl. hogy a főváros po'gáisága meg tudja-c 
tartani azt a. szerepe’, amelyet évekt’ii át betöl
tött. .-1z alkotó munka a szélsőségeky'd nem iád 
érvényesülni. A város érdekei lei őrlődre.];, a 
szélsőségek harcából). .1 jövő törcényhulóság
nak csak a lakosság életviszonyéival kell íog- 
lalkoznla. Ilyenek a. közélelmezési ügy, közleke
dési ügy, a. közegészség ügye. (Közboszóhis: 
Hát a, munka!) Igen, helyes, a. mimika is. Leg
sürgősebbnek tartom, igenis, a munka épít
kezések megindítását. Nincs polgár, aki be ne 
látná ennek az eddigi rendszernek a heh.kolen- 
ségét. (Közbekiáltás: Éljen a. demokrácia!) De 
a demokráciának ne- az üzlcfes résre. — kiáll 
vissza Ripka a közbeszólónak, aki v'ssxu i'i: 
Éljen a panama! —, csak a város szeretető él
jen, ne a panama — folytatja. "Ripka. — Én a 
béke és a szeretet alapján állok. (Látjuk!) Ne 
engedjék magukat a demagógia által vezetni! 
Zsíros István a hadban resztvettek polgári 
pártjának nevében beszél, amire néhány man- 
kós. rokkant zajosan éljenezni kezdi. Undorral 
utasítja. remire- azt a sajtót — úgymond —. 
amely Ripkát támadja.

Vigyázzanak — kiáltja magából kikelve —, 
mert a mankók fognak megmozdulni Ripka 

becsületéért.

Király-utca és Nagymező-utca sarok
Vámház-körut és Kálvin-tér sarok

wtvurvmvor jr»A<n«avir«

32,
10,
55,

48,

25,
50,
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Bethlen miniszterelnök elutazása előtt
tanácskozott ScitovszKy házelnöKKel

a Ház husvét utáni musiksrendjéről
Reggel tudósítójától.) A nemzetgyűlés 

szombaton délben bizonytalan időre elnapolta 
üléseit és Bethlen István gróf miniszterelnök 
nyomban elutazott .a somogymegyei lnkepusz- 
tára, ahol a huwvéti ünnepeket fogja tölteni. 
Elutazása előtt

tanácskozott a nemzetgyűlés husvét utáni 
munkarendjéről Scitovszky házelnökkel, 

aki a tanácskozás alapján igy nyilatkozott:
— A nemzetgyűlés legkésőbb április 30-án 

föltétlenül összeül, mert hiszen ekkor jár le az 
a terminus, amikorra a választójogi bizottság 
jelentésének a Ház elé kell kerülnie. Amennyi
ben a választójogi bizottság előbb elkészül 
munkájával, sor kerülhet a, Háznak korábbi 
Időpontban való összehívására is. erre azonban 
•nincs sok kilátás, mert a bizottság csak április 

XVER-KO Cipők
Muxeum-lcBrut 33 
(Múzeummal szembnn) 

, Értesítés!
i T. vavSInknek tudomására adjuk, hogy a tavaszi 
I féríi-, női ós gyermekcipő-újdonságaink elkészültök, 11- 

lotvo külföldről megérkeztek. Tisztelettel kérjük, hogy 
cipősziikséglelének beszerzésénél bonnünkot föltétlenül 
meglátogatni szíveskedjen, midőn is meg fog győződni 
áraink jutányos voltáról.

Egyben a mai súlyos gazdasági viszonyokra való 
tokintcttel elhatároztuk, hogy egyes fajin cipőket kor
látolt mennyiségben

SnkWségi árban
bocsátunk t, vovőink rendelkezésére, melyekről alant

21-én tartja legközelebbi üléséi, másszóval 
április 30-ig legföljebb hat-nyolc ülésen tár
gyalhatja az ej i ála .ztójogot. Nincs kizárva, 
hogy ,i. vúlusziójofj bizottság délelőtt és dél
után is fog iil. -í zni, de ha. április 30-ig még 
igy som ké.-zülue cl munkájúval,

akkor a Ház újból climpohiá magát bizony
talan időre, előbb azonban másodszor is 
iKcghcaszubbiü -hú u választójog bizottsági 

te tárgyalására kitűzött terminust.
Hu azojiban — amint várható — április 30-án 
már a nemzetgyűlés elé kerül a választójogi 
bizottság jelentése, akkor

a május 5-i ülés napirendjére már a vá
lasztójogi törvényjavaslatot tűzzük ki.

Anni mármost az uj választójog parlamenti vi
táját illeti, a javaslat általános vitája a klotür 
alkalmazása esetén legföljebb tizenegy ülés
napot vehet igénybe, míg a részletes vita leg
följebb huszonnégy — nyolcórás — ülésnapra 
terjedhet ki.

Sok függ természetesen attól is, hogy a 
passzív ellenzék résztvcez-e a választójogi 

vitában, vagy som.
A választójog megszavazása után kerül sor a 
felsőházi és a vármegyei javaslatok tárgyalá
sára, de még a nyári szünet előtt kell letár
gyalni az építkezés megkönnyítéséről, a valori
zációról és a hathónapos indemni. fásról szóló 
törvényjavaslatot is. A nyári szünet után ala
kul meg az ország gyűlés, amelynek első föl
adata az 1925—26. évi költségvetés tető alá ho- 
:ása lesz.

Sebről! sifón békebeli minőség 23, 
?t4osot( sifón vagy gyolcs 16, 
Ijepedővászon, tartós minőség . 48, 
Ágynemű gyolcs reklámára...................... —rí/.],.., <r- r»ior. Iig. tieinii és női fohérucmüro c,-OOlya gj/OÍC.! 10 evi garanciával .................. ’’O■» .. u/l....ágynemű és női.fehér- o/. Labdarozsa gyolcs n-Lürc.................. oO
RurviMWl o-vnÍPM ágynemű és női fohór. ,>,> 538ZScll OZb<! gj WICS .lemurc ....................... '5“
Béka gyolcs ágynemű és női fehérneműre. . 32 

Ágynemű daniaszt féüyü". 50, 65, 75 
Angol batisztsifón és nausuk 32,38,4 5 
Edény- és tányértörlő kij’ői 23,28,35 
Damaszt étkészletek <; em. iy;- .

325, 350, 450, 550 
Damaszt kávésgarnitura. 325,450,550 

t FÜggÖüy etamin és grenadin 20, W,

Paplanlepedő gyolcs...............
Törülköző, tartós jó minőség .... 19, 
Törülköző finom lcndauiast ......... 40,
Frottír törülköző............. 48,. 79, 120
Trikóselyem 140 széles................................... 125
Eponzs kelme no széles............ 48, 55, 68
Selyemfényű libei’ty 30 6zitibcn ... 28*/2, 32’A 

j Jóniinóségü zefir és kanavász25,30,35,45 
I Kékfestő és karton.......... 17‘A, 24Va

Mosó delén pazar válni
(■< ...1:.. US széles, tiszta eérua, svájci minő-xienauin 8óg, •.> > divatsziubeu .............................
Greiiadín legújabb kimintázás ...........................

Mosó marokain legújabb minták. 277a, 
Legfinomabb schottis keimé

120, 195, 220, 290 
Schottis kelme..................... 39, 55, 95
sötétkék unom női kelme 130, 160, 290 
Gyapjú seviot minden sziliben......... f

Férfikelme........... 125, 145, 195,
Börberi és koverkotkelme 250, 
Tiszta gjapju VOÍ Ikelme ......... . 95, 110
Eolin és ripszszövésü kelmék 220, 350 
Zsemper írikóselyemből................ 150
Kötött női kabátok........................ 390
Női kötött mellény......  155, 250,350
Férfiing színes frcnchből, 2 gallérra)............. 98
Férfiing fuhér rayó vagy színes mellel 125, 145 
Férfiing elsőrendű zeflr vagy puplinból

190, 225, 290 
145, 180, 
gyártmány..

120, 135, 160 
... 39, 55, 85 
...75, 90, 130

la.sztékbnn 18l/i, 22, 28 j
19
16
42 5

78, 98
280
325

közlünk árszemel vényt.
Női barna divatpántos .......... 28S.OOO
Női lakk divatpántos............. 298.000
Női szürke divatpántos......... 333.000
Pérfl félcipő.............................. 330.000
Gyermek bagaria púntos .... 188.000

Nöb, fért!-, gyermek- és bélié-

batisz&siffinok, finom vőssonáruk fis 
asztalneműéit mélyen leszállított árakon

ÜSSPftíí-nél, IV. Kanimonnaycr Krtroly- 
w?VCVHÖ utca 5, 5Z>j ,Mzcr> Ha-lér sarok

ehérnemtlek

Frakking ST. .t ,‘í Ú
Duplagallél* elsőrendű bécsi 
Ferii hálóing 100 cm hosszú 
Rövid alsónadrág.......
Köper alsónadrág............... .,v,
Férfi flórzokni......................28, 40, 50
Muszlin női harisnya 25, 32Vs, 45, 55 
Reform női trikónadrág 30,50,65,100 
Női ing................. 39, 45, 75, 100, 125
Női hálóing jó sifónból......  98, 145, 200
Férfi és női zsebkendő... 10, 25, 35 
Agy- és asztalterítő garnitúra 800,900 
Baby-ing és rékli........18, 22, 35, 45
Baby pólyapárna 85, 125, 175, 300 
Tetra pelenka................ k....... . ..........  25
Gumi pelenkanadrág...................... 9’.6
Párnahuzat tartós gyolcsból....................  80
Dunyhahuzat tartós gyolcsból.............. 250
Paplanlepedőhuzat..........................  200

250 p
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Húsz nagygyűlésen, 
tízezrek előtt folytatták 

virftgvasáimepjAn a választási hadiáraiét 
Budapest felszabadításáért

béry Rusztem, akit a közönség percekig tartí. 
tapssal fogad.

A következő szónok Sapka Géza:
— Ebbe a kerületbe döbbent bele először a wir. ^Biinös 

Budapest!** Mit. csinált ez a bűnös város. mit. alkotott az. 
átkozott liberális korszak? Fürdőket, iskolákat, m'pszállói, 
tüdőbeteggordozókat, népjóléti központokai, anya- és 
csecaernővédelinct. 5 bűnös Budapest hazug jelszava 
helyett, aj jelszót kiáltunk ki:

(A Raggal tud ősi tóját ól.) \ verőfényes, gyö- 
nyörii viirágvaisérnapon a. főváros összes párt, 
■iái fölvonultak és minden. kerületben tartol. | 
'lak agitáeiós nagygyűléseket. A legnagyobb 
tömegeket iámét. a demokra.tikns ellenzék gyű
lésein láttuk. A Reggel tuuó.sitói a vasárimni 
választ £si eseményekről a következőkben szá
molnak be:
A OemokwsükMS 8B0K fliagygyuléneí

A IX. választókerület ellenzéki polgárságé- 
mik naiigvgviilt se a. Központi Demokrata, Kör 
-termeiben folyt le. ntinb-gy 11)00 főnyi Ital-Iga
tóság előtt. A gyűlést fíródy Ernö^ nyitotta 
mt-.g. akinek indiíványót;t a. párt távol levő, ! 
beteg vezéréi, Vázsonyi Vilmost, sürgönyPeg t 
üdvözölték.

- A magyar közgazdaang Icaiét - folytatta Bro-ly
Ernő — mérges kolevány borítja. Ezek közt legniérge 
sehb az adórcvdrzcr. fö’mr pedig a forgalmi odó, 
amely a ke-te-ikadeln-i é>-' vírkeri ngérét l-e'jefcn meg. 
állitnUa. a: iparos- éx kerea- - II vf a fmd'Kh/i
tönk stólára kerí/cttc.

A m«O»r gazdasági élet parazitája a forgalmi adó, 
amely » városokat, főire a fővárost szlpolyozza ki 

Nem hirdetünk- harcot :i falu ellen, de példaképen kell, 
hogy szolgáljon a guzdat.irsuda’tnn ór; isi presztízse.

BrórJy után Vértes Emil emelkedett szólásra: j 
A különböző politikai pártokat Adro/rob-A/io’ hason 

lit.ja, amelyben politikai Jelw »-ik vannak let* <-'ősen 
elrend'-zve. A'- <i róla-:!',<■ ri)"' a :onb:it ér n'a farija, 
hr.gy melyik b-."ba» trW-k f.-i fi- 'gcsc» /* 

ip-ni tél- cl a ';'/•<!. ■ 1 és Bárczy politikájától.
Ezután Horvá-fh Károly. volt fővárosi bízott- 

wá.gi tag fejtette ki, hogy ő, Wolff egykori, 
katonája., mit keres e. helyen.

, a Vári.iit-ubn.i van egy drogéria -- mondotta Ho- 
vath - fekete kuli;dhnz‘‘. Egyezer homeritcui oda és 
kértem egy fekete 1 vtyáf. Udvariasan fölvilágosítottak, 
hogy fekete kutya u drogériában nem kapható. Innen a 
városházára .'hol éppen •/ Maitól .iboemifrisrif
hataroslak cl Keresztény ember létemre, e.t 'Obe- 
küiJtő i'jarS'if/tairinágot írre t iir bet leni.

A „Fekete kutyához- címzett drogériában keresztényi 
méretétét talált, de a Városi pártban, amely a keresz

ténységhez volt címezne, fekete kutyákat talált.
Végül Szentirmay Imrénd, Koréin Dezső és 

'dr. Pető Ernő szólaltak föl.
„Kiverni a rablóbandát!**

X demokratikus ellenzéknek a régi képvioelő- 
házbnii tartott nagygyűlésén mintegy MM em
ber vett részt. Haján Marcal elnöki megnyi
tója után Liaravs Nercei lepett a szónoki emel
vényre:

A legutóbbi fővárosi választásnál motido. a kö
rülbelül 10n.‘Miii választópolgár tartózkodói! a szavazástól. 
Ezek lélekben velünk vannak; Uolffék eddig is c’ofc 
forma -'-rrinli jogositll '/igyál

bitorolták a tényleges hatalmat.
Farkas István nemz (.••yiilési képviselő a 

Következő szónok. Munkát követel a dolgozni 
akarók számára, majd így folytatja:

— Magyarország löri.-iiehri azt bizonyltja, hogy a n. 
rasztény gondola: fótad-ita Uagyarorsságot- bekapcsolni 

a nyugati fejlődésbe. .! kurzus ural kiknpesalfók aa nr- 
szágot a nyugutenrópoi haladóiból,

.árba tiportö,. Budapestet.
Fábián Béta képviselő emelkedett ezután 

szólásra;
-•A táros mai urai ártatlan embereket fosztottak >n«g 

kenyerüktől, l-o«v bel- Iliik «•■.• ínyek, Okol iroiny tik 
kapjanak nlkoim ,-011. A kő .iélcm<-uyrek az utóbbi évek- 
be;i hozzá kellett szöknie ahli hogy ahány r-ayn bihi- 
rsc!cl >,/ '»>/ fői lé,'. gumi.- minden szála elvététől f. ázol'- 
hn: o s./‘i í r--'Irl'li'-:, amelyek ifi nér/y év ófa fiz él-let 
és 'fagyunl bi nryt.a'auu.'l hitek

Hcvizló alá kell venni az amnesztiákat.
.Víwcs itt élet ebben az ursz- yhay és nincs itt levegő, 
amin </ rendéi, leijein helyre nem óllitott-ól-
Szenti:nkro vetik a túl M iáiról, hnj-y szocialistákkal mii- 
ködünk együtt. Ha egy rablóbanda megtámad egy tele
pei. nt’tes nelyo a vitának, apró hé »te1téréseknok a 
megtámadottak között, az elaö föladat: kire mi » rabló- 
briurbil,

Propncr Sándor ként-ise-n voli a. következő 
szónok:

— Bethlen faltán tavaly Bt tán ez p.gyséK.-.s front ki- 
alíikiiJ.'isáttak szükrégcsségét hiruetto. Bethlen kívánsága 
most teljesedett: megvan az egységes lro:’’. r/e nem a 
reakció, hanem a ricmok ró cin egyn-r/es frri»l.i<t. Wolffök, > 
akik tönkrrtetlek egy milliós várost, azzal ff-u;* egetődz- t 
nők, hogy ha itt. Budapesten a demokrácia győz, I 
Kee'lirmé.fel <rn?i- n- ország frjvárv'rirri. H.<T csak men
jenek Kecskeméti-'-.

Orgovnnyra valók, ez méltó iiozzájitk.
.1 nagygyűlést számtalanszor szakították 

incct a? ffniljttr/yült hatalmas tömeg elkr-serc- 
(h-lt közbekiáltásai. A jelenlevő rondörfötaná 
esős utasítására az elnök több ízben kénytelen 
volt figyelmeztetni a hallgatóságot, hogy erő
sebb niegjeayzésektől tartózkodjanak és mérsé
keljék i nd ulatai kai.

„KClIönítményes vitézeket 
tettek sxegóny B-ll*lósok 

helyébe**
**A Demokratikus Biok I. kerületi gyűlése 

délelőtt 10 óra után kezdődött a Krisztiná
vá rosi Mozgóban. Dr. Bánóczy László meg
nyitó szavai után Fényes László emelkedett 
szólásra:

— Bevitték minket — moudoila — a nyomornsá*: len 
gerébe és most tomplomokat akarnak építeni, a főkegy
úri jogról beszélgetnek, de nincs szó arrój, hogy bár. 
házakat és ktslaltriMkaf- épilsenck. Mit. tudnak mutatni, 
mit tettek öt év alatt a. nép érdekében? .-f Lcirer-gyil- 
kórság nyomozása során most az Elektromos Müvekhez 
jutottak el. ahol

a Wolff-rezslm Okollcsányí Láb lókat, különítményes 
vitéziért hrl.-erctt a kirágott szegény B-Üst ások 

állásaiba.
Az ő uralmukat jellemzi, hogy Hudapestnek ttak egyfile 
irfegenforgatma von,

külföldi rablógyilkoson nivgcnforzalma.
Pr-iiycK beszéde, közben lép a. terembe Váni- 

FölépUjijk c gyűlölettől fertőzött városban a szeretet 
templomát.

Baross János képviselő beszédében rámuta
tott arra, hogy a magyar nép egy része kiván
dorol a nagy világiba, hogy megélhessen, a 
másik felét egymásra, uszítják, megélheted 
gondokba, fojtják idehaza.

- fai jó kerex-téng, jé, hazafi vagyok úgymond —, 
ezért- hrlyct.kcilem stcinljc a keresztény nene.efi Iróny- 
zatlol. Keni olvastam sehol a bibliában, hogy Krisztus 
őzt mondta -.'ólra: verd bo a másik fejét, h'rifj.its z-erc- 
tnfrt hirrh'ifl, a szegények vezetője és gyámolitója volt. 
Ebben a városban a keresztény szeretetnek és hazali- 
ságnak kell megszabni a városi politika irányai. Ha itt 
egységei tudrrik teremteni a szereiét., hazaiisag. szociá
lis jólét jegyében, ez ki fog sugrirozui az egés- orf-ögru,

Budapest a magyar knltura világítótornya legyen, 
>iihiil‘'>i elr ii'/itoit inagyrirnrik ilrlvőrsége, vágya és re
ménye.

Kzuláii Pabots József képviselő beszélt:
- A kort*'-érv p-mzet) r(-iio-»;áúszol hirdc’h-k, amikor 

jöliek. >1- e -z- szavak r.-'gött n ni volt semmi tar
talom. !■ z u rezshn elg>'s fif->tg önn'ogdl. mert a hiia 
</ maga sirtiiri‘'’s iir..ii-ihtyáh>i szokntt helafnllathti. Hol 
szar 1 u am a ■.■árn.-!-->/n clőtl 'V.'fí fognr.ékrlé, lipicai 
parir'i it,

mist nn polgárok és munkások, haladunk a gond hús 
lován a sötét holnap felé.

önökön ál! »•.- engedjél., h/igy ez a város a holt, váro
sok mód.ié.ra , 11ii... Imcy elemessé a \\ idíT-uralom 
sivó homokja önök ma még a szenvedések k.ilváriájál. 
járják, de kiíz.iűedik n fö’téniadás nap.i.'i. I'im bichignil 
zarándok helyen a bohóc úgy inuhitla ki i mádéitól. hogy 
a. legbeesescbbot adti, mnit csak tudott: b'ikfcncv-nl le - 
deft <r. szent képe clötf.

Wolffék Is bukfenceket vetettek a vallás szent gon
dolata körül.

Most vege a e.sepiirágnsnak. fíudapcsl felébredt és >4 
nem ac fi ébredésük, de elmúlásuk.

Paikots nagy tetszéssel fogadott beszéde után
m. közönség Vár-'béry Busztemct kivimm hul
lani.

— Nem vcletlcii -- mondotta Vúwtbi:/7/ -. hogy itt elő-,
szőr a tanítókat és tanárokat zavarták el, mert

nekik szöksérbk volt a tndatlansáera.
hogy üres jelszavaikat elhinthessék. Nincs arany középút, 
most az igazság és hazugság között keli választani. .1 mi 
utunk az igazság, nz övéké a hazugság. l'ála'S ■.nnak!

(tA kurzus vezetői nagyfize* 
tésü stallumokban iilnek**

A Lipótváros VII. válas&tókeriih't po!gnr-úg;i 
és munkássága a Lipótvárosi Demokrata Kör 
zsúfolásig megtelt helyiségében tnrlottti vasár
nap délelőtt választói mtgygyüléséi. Erdőssg 
Antal elnöki megnyitója és dr. Kispéczy Gyula 
beszéde után dr. tíaracs \t<'rcolnv. rámnlátott, 
arra, hogy a. dolgozó polgáruk és munkásait 
asszonyainak naincsak sza-razni, de lelkesen 
agitálni is ke1!. Ezután dr. Kiss Jenő és Kéthl.u 

V • •«

Függőn yetamin 
azsuros 

150 széles 
33

Gobelin 
tlorszöv 
130 széles

Butorkreton 
francia virágos 

70 széles

Japán
selyem 
valódi 

92 széles

S5
ezer

4

►
< , , KogoNAHMcca-uccaio. >
< RA«0«l-UTaZ. B>0*UCCA52
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'Athtui képviselő szólalt föl, maid a választék 
löméire dr. Gál Jenül kívánta hallani.

Wplftók deficit mentes költségvetése szemfényvesztés 
xsojt ■ nwmluiln Gál . n gúz. villany, u villamos, a víz- 
őri emelése ifiaisóntalatt ex a cdroslid.i öuzfi yazddlko- 
fid* n dolyazó oxztrilyok puszluláxtil eredményezte. Nagy 
t-efazessel fogadták beszédének azt a részét, amellyel a 
közéletbe visszaIeríi Hegedűs /.önöd • szavait idézte, liogy

Magyarország hitele addig helyre nem állhat, amíg 
minden gyilkosságot föl nem derítenek és méltdképen 

inog nem torolunk.
Dr. />’<//■</<>• darcel éles birákifol. mondott 

Wolff Károly, Csilléry András és Platthy 
György városházi működéséről.

A kurzus vezetői sietne cl helyezkedtek a Hettkrírndl 
litt ily fizetéséi st alt n inolilta. A hivatalokból

kidobálták ■«/ érdemes és kipróbált tiszt viselőket, csak 
azért, hogy a maguk tehetségtelen embereinek álláaf 

adhassanak.
/■;. voll az ii Icéiiiíésiik. Fogjon össze a polgárság és >1 
munkásság, hogy ii szeretet Jefiyéoev fiyiilfílkndők cltiin- 
éinek <i k'izélcl színteréről.

„Wolffék kereszténysége
— Usojjányság',**

Vasárnap délelőtt a Doniaknálikus Ellenzéki 
Pártok az Aréna-uti .Kéményse.prő-vendéglő- 
Ikoi is rmgy.gy ülést (ártották többezer főnyi 
tömeg .jelenlétében. Elsőnek Pakots József 
beszólt :

.ót cs.letiile'n (hilt és puszii! oll Itt a reakció. A kur
zus uralma elpusztítását jelentei te mindannak, amit a 
főváros dolgozó népe magúnak kiküzdött. A polgárság és 
iniiirkásság most végre

megálljl-t kiált a kalandorpolitlkának,
a jelszavakkal dúló rablógazdálkodásnak. Wolffék keres: 
tcuyséyc nei.i keresztényién, hanem ponánys"!/. A wolft’i 
rezsim nem hagy muga után semmit, csak letört cxiszlcti- 
ciák.at, iiux-.liiló yazdasáyí eletet és a demokratikus ura
lomra vár a föladat, hogy a fővárost ismét visszaadja az 
életnek.

Baross János képviselő ismertette azokuí az 
okokul, amelyek arra késztették, hogy a De
mokratikus Biokhoz csal lakozzon.

— Krisztus — úgymond — nem a gazdagokért, a lobzó

dókért és a nevetőkért halt meg, hanem a szegényekért, 
a szenvedőkért és a xirőkért. Ez a keresztényig hozxitt. 
engem is a szenvedő nép pártjához, a Demokratikus 
Biokhoz. A nagy magyar tragédia főleg azért következett 
he, mert

az ország Intflllgcnclájában nem voK meg a kelWí 

szociális érzés.
Az in teli igenei áruik uiindonütt az u kötelessége, hogy 
szellemi kincsét megossza n tudatlan osftdlyokkal. Buda
pest vozzdő.szeropét csak akkor tndjn megtartani, ha itt 
ttom a fi.uiilöltéfinck, hanem az ifiazi keresztény szeretet- 
nek. politikája fog érvényesül ni.

Utolbónaik Várnai Dániel képviselő beszólt.
-- A polgárságot — mondotta — azzal az érvvel akar

ják eltéríteni a munkássággal való együttműködéstől, 
hogy a szocialisták hatalomra törnek. Azok mondják ezt, 
akik a leglclkiismeretlenobit forradalmai vitték végbe 
Buda pest k n z él cl éber.

Szétrombolták a családi tűzhelyet és tízezrek életét 
tették szerencsétlenné bűnös politikájukkal.

Hu forradalom a jogegyenlőségért, az egyenlő teher- 
visclésért vívott harc, akkor fölemelt fővel hirdetjük, 
hogy forradalmárok vagyunk.

A Demokratikus Biok többi gyűlése
A belvárosi iparosak és kereskedők részére 

vasárnap délelőtt nagygyűlést, tartott a De
mokratikus Biok, amelynek szónokai Pikler 
Emil képviselő, Fértes Emil és Láng Lajos 
dr. voltak. Vasárnap délután voll az első női, 
nagygyűlés a vas- és fém munkások szövetsé
gében, ahol Kéthly Anna, képviselő szólalt föl. 
Gyűlés volt a XVt. választókerületi polgári 
kaszinóban is. itt tíibiti-H orvát h János. Van- 
czák János képviselő és Horváth Károly volt 
fővárosi bizottság tag mondluik beszédet, A 
XII. választókerületi választópolgárok gyűlé
sén az Angyalföldi Polgári Körben Földvár]/ 
Béla dr. és lloffmann Mihály beszélt. Gyűlést 
tartottak még a III. körzet választóinak a 
Sasadi-ni 62 óza.m alatti vendéglőben, ahol 
Fényes' László szóiait föl. A Kossuth-pártboz 
csatlakozó hadi rokkantak és hadiözvegyek, 
nagygyűlése vasárnap délután voll a régi kép
viselőházban, itt Koliinann. Dezső dr. beszélt. A 
Demokratikus Biok ezenkívül még a, főváros 
9 helyén tartott igen néjies gyűléseket.

Millerandot vasárnap
szenátorrá választották

Páris, április 5.
( ARcggel munkatársának távirata.) A jobb

oldali pártok régi óhajtása teljesült vasárnap:
a Szajnakerület Millerandot 520 szavazattal 

szenátorrá választotta.
A köztársaság volt elnöke, akinél megrázób- 
ban még senki sem bukott, ki az Elyséeből, 
mától kezdve ismét aktív francia politikus, 
akinek
személye előreláthatólag újabb nagy harcok 

középpontjába fog kerülni.
A jobboldali ostromnak most, már rezére, van.

BUDAPEST
Vll, Rákóczi-ut 24

Vll, Erzsébet-körut 2.8 
V, Lipót-körut 24 

IX. Ferenc-körut 36
OEIBRECFN GYŐR

45
55
70
01

Valéda
K
K 
K
K

Futószőnyeg bordűrrel, 45 cm széles .
Futószőnyeg bordűrre), 58 cm széles .
Futószönyeg bordűrrel, 68 ciu széles .
Futószőnyeg bordűrrel, 91 cm széles .
Egyszínű, barna, inaként . 115 K-tól följebb 
Mintázott. m2-ként...............108 K-tól följebb

Beszélgetés Sepcián Józseffel,
akinek a legtöbb sansza van gaii Mihály örökére

PadlőicárDlt
Linóleum mellett a legjobb padlóbur

kolat, k ülőn féle gyönyörű mintákban 
67 cin széles ......................................
87 cin széles ......................................

100 cm széles......................... ..
60
80
85

K 
K 
K

(A Heggel tudósi lóját ól.) Megírták a lapok, 
bog? az állami hűbéri állásra 21 pályázó .jelent
kezett. .1 legkomolyabb aspiráns Bilkéscsabáről 

, vasárnap reggel Budapestre érkezett és itt je
lentkezett Fazekas Gézánál. az ügyészség iroda- 
főigazgatójánál. Azért jött. — mondotta —, 

, hog\ személyesen is bemutatkozzék, lássák az 
urak, hagy a kiirt főhóhéri állásra mindenké
pen alkalmatos. Alkalmunk volt ezzel a hóhér- 

, jelöltei beszélgetést folytatni.
Sepeián József

a neve és Békésgyulán hentes- és mészáros
segéd. ötvenegyesztendősnek mondja magát, 
de. nem néz. ki többnek harmincnál. Középter
metű. szőkehaju, szűrkeszemü, angolosra nyí
lott szőkebujuszu. tagbaszakadt, ember, aki kér
déseinkre a következőket mesélte, el:

— A 4-e.s honvédeknél szolgáltam a bánóini. 
Montenegróban történt. hogy valami baj esett, 
tömegesen hozott- halálos Ítéletet a fronton a 
haditörvényszék. Az ezredes ur fölszólította a 
legénységei, .jelentkezzék az. aki hajlandó a 
halálos Ítéletekét végrehajtani. Senki sem je
lentkezett. Csak én. Megkezdtem a halálos Íté
letek végrehajtását és ét végén már egész jól 
ment.

Látott-e azelőtt akasztást?
— Nem láttam én soha, de azért mégis töké

letesen elsajátítottam ezt a mesterséget. Van

ennek egy bizonyos fogása, forsza, tetszik tudni. 
Kiemelem a, delikvens nyakcsigolyáját ós 
abban a percben megszűnik élni. Fájdalom 
nélkül tudok ám akasztani!

— Nem irtózik-e a mesterségtől?
— Nem én. Egészen hidegen hagy. Hiszen 

olyanokat kötöttem föl, akiket a bíróság 
halálra. ítélt. Mészárosság a. mesterségem és 
kinek jutna eszébe irtózni attól, hogy letagló
zón, egy marhát.

Tudják-e Gyulán, hogy maga már hóhér- 
kodolt. a fronton?

— Jaj, bizony tudják, eleget, csúfolnak érte 
és elég kellemetlenségem van miatt a. Ezért 
nem tudok állandó állást kapni és csak mint 
kisegítő dolgozom. De ha elnyerem most a fő- 
lióbéri állást, rögtön Pestre költözöm és itt 
könnyebben sikerül majd valamelyik mészáros
nál elhelyezkednem ...

Viaszosvászon
40 K
45 K 

K 
K 
K

Barchent 
Barchent 
Barchent 
Barchent 
Barchent

háttal, 
háttal, 
háttal, 
háttal, 
háttal,

50
58
78

100
115

cm 
cm 
cm 
cm 
cm

széles 
széles 
széles 
széles 
széles

65
80
.90

Szőnyegek

BRILLIÁNSOKAT gisÁgekct bárkinél
................. — ■ .■-■■■...........- ■■■ti—. tiríigAtoban vési,

Székely Ercsi 51

Hindenburg 
nem vállal jelöltséget 

a német elnökválasztáson
Berlin, április 5.

(A Heggel tudósítójának távirata.) A .jobb 
oldali pártok nagy többséggel elhatározták, 
hogy

a jobboldali biok birodalmi elnököl 
Hlmlenburgot lépteti föl.

Jarresre estik kevés szavazat, esett. Nyomban 
küldöttség utazott a hadvezérhez Hannoverbe, 
hogy a jelöliség vállalására fölkelje. Hinden- 
burg azonban kijelentette, hogy nem akar 
politikád szerepet vállalni és

a jelöltséget visszautasította.
Marx jelöltségét a demokrata párt választ

mánya ma véglegesen elfogadta és igy most 
Marx hivatalosan is a weimari pártok közös 
jelöltje.

(TMtű’-a!í5’:i?few kitűnő minőségben, 
különféle sziliekben 
65 cm széles........................................
85 cm széles........................................

ír Suósxíímveg, príma
65 cm széles........................................
85 cm széles........................................r szmirna-utánzat 
60X120 cm ........................................
70X.140om ........................................

szmirna-utánzat 
, 200X1)00 cm........................................
Agjydii, velour, 56X110 cm...............

‘5í<«isjiszí5r«ycg, I-a min., 200X300 
cm, gyönyörű mintákkal, kiválóan 
alkalmas szálloda és ball részére . .

FalváelííK, 80X130 cm......................
Garnitúrák, áílvetök és asztal 

terítek nagy választékban

25
35

35
45

75
110

600
160

800
130

K
K

K 
K

K 
K

K
K

K
K

Uriszoba klubgarniturával H-5 millió K-évt
Podmankikv-ule* 14. imám

Rá$g©i3y@l<
Eftamitt, művészi kivitelben, teljes ab

lak, 2 szárny, 1 drapéria.................... 190 1<
C.cjPMJiúft gallérok és kézelők elsőrendű 

minőségben

Nlöi és férfi

gumikabátok
nagy választékban, rendkívül olcsó árban!
Drapp és zöld sziliben............................ 370
Donble-kabnt, a két szövetrész között 

gumizva.................................................
Szövetszorü kabát.............. ’ ’ ’ . ’ ’ ’ ’ 600
Arak ezer koronákban ériendbk

K
K 
K

Világszabadalom I
lelmanoviti drogéria, Budapost, Wesselóuyi-utcu 36

Brllliánsokat, gyöngyüket
Sx; Sdimlcier X’iM'n

9Má Ósiuta
IIUIU 3*5 millióért

tölgy, vttrlnos kom
plett, 4-5 millióért 
külön külön is útadó
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Loucheur vagy Caillaux 
a jövő embere Franciaországban 

Herriot megbukik, mert megunták
Paris, április 2.

(J Reggel párisi tudósítójától.) Herriot. a 
francia vidék és árnyékos, csöndes könyvtárak 
levegőjében nőtt föl, elméjét nem csis'/xílfa 
borotvaéiesre évtizedes háborúskodás párisi 
lapok hasábjain s még ma sem tanulta, meg azt 
a fölényes, rendithetellen szónoki biztonságot, 
amit a francia, barreau, az ügyvédi kar min
den fiatal stagierba. gyakorlatának első eszten
dejében beleolt Ezért esett meg vele, az. amit 
a harmadik köztársaság miniszterelnökeiről 
még nemigen jegyeztek föl:

a kamara nyílt ülésén elvesztette a fejét — 
magyarán: beijedi.

Megrémítette az ellenszenv és a türelmetlenség 
örvénye, amely egyetlen pillanat alrtt. fölcsap 
és nyom nélkül elsöpri a hatalom urait — ha 
már mindenkinek ellenszenves és unalmas a 
francia, miniszterelnök, akit pedig egy eszten
dővel ezelőtt hozsannával üdvözöltek. Unják 
a szocialisták, akiknek túlságosan óvatos, 
unják a reakciósok, mert túlságosan radikális, 
unja a kamara, mert túlságosan körültekintő 
és wn.M a szenátus, mert túlságosan kapkod, 
unja Pá.ris és unja a vidék, unja Briand, mert 
már a helyére akar ülni és unja Caillaux, mert 
még nem ülhet a helyére!

dk
Nem közönséges miuiszterválság dúl ma Pa

risban, nem. is parlamenti válság — Ce n’est 
pás utie malaise perlementaire, c’cst une 
rnalaise d’opiuion! —, hanem

a francia közvélemény válsága.
Mindenki tudja, de senki se. meri nyíltan be
vallani, a francia, közvéleményt a. Clénienccuu,— 
Poincaré-\or(i.7.a}\ m; esz! agyival ma már nem 
lehet el kábítani, de a rideg igazság lói még min
dig irtózik. S ezt. a rideg igazságot sem inflá
cióval. sem deflációval, sem kamatozó adó
csekkekkel. sem. ájlami áruvarráneckkal ellep
lezni nem lehet.

Franciaország szegény ország lett!
Páris nem piaca többe az európai nagytőkének, 
a<m.i mobil tőkéje volt, annak igen nag.vrész*'*. 
elpusztult a háborúban, elveszett az orosz 
papírokon, u hadi kölcsön ükön és a, háború- 

francia, pol- 
arnely- 
erre a

háborúba n, cl veszett 
ba.dikölceönöikön és

utáni militfrizinus költségein ás a 
gár előtt ott tornyosul ma a fekete rém. 
yiek árnyéka, eddig még soluiMom esett 
verő fényes orszá gra:

az adó.’
*

Súlyos és terhes adókat kell fizetnie
a. francia polgárnak, aki idáig könnyön <■?> *■.- 
nyehnesen viselte ezt a terhet s nemigen akad 
francia államférfin, aki szívesen vállalná azt 
a. föladatot, hogy ezeket a kikerülhetetlen adó
javaslatokat benyújtsa és elfogadtassa. Briatid 
is. Caillaux is arra spekulál, hogy előbb ideg- 
ződjék be a köztudatba, hogy vége 
csalóka reménynek, hogy a. németek 
megfizetnek s hogy Franciaországra 
évei után elkövetkeztek immár a hét 
tendők. Hadd maradjon csak Herriot 
legalább egyelőre —. hadd szokjék 
francia paraszt, meg a. kisfőkós ahhoz, hogy a

ezulán
és ké-

annak a 
mindent 

a aloifo 
szüle esz- 
a. helyén 
hozzá. a

FÉNYKÉPÉSZETI
MŰTERMÉNEK 

adminisztrációja közli, hogy 

HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE
a

§

§
§

való tekintettel mérsékelt

POLGÁRI ÁRAKON
Műterem:készít fölvételeket. -

VILMOS CSÁSZÁR-UT 14 

e
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Telefon 15-43

háború számláját neki kélJ megfizetnie. És 
Louchcurl? Ó, mily naiv dolog volna föltenni 
a francia nagytőke urairól, hogy ők az állam
kincstár helyzetével nincsenek tisztában! Ok 
tudják legjobban, milyen óriási erőfeszítésre 
van szükség, hogy a frankot megmentsék, a 
költségvetést stabilizálják, az asszignáták elé 
gátat emeljenek. -- De hogy ezt a reformot 
Herriot, a, szocialisták barátja hajtsa végre?! 
Hogyisne! Csak Stresemann, n. jobhpárt kül
ügyminisztere tárgyalhatott büntetlenül a biz
tonság kérdésébeu a franciákkal,

csak Loucheur, a 
valósíthatja meg a

Két férfiú közt dől el . 
kellőjük között fordul meg az európai politika 
útja: Loucheur és Caillaux között.

*
Ki marad a harcban fölül? A csütörtöki vi-

kapitalisták bizalmija 
francia vagyonadót!
a francia frank sorsa,

Vass József és Hetinricli Ferenc 
korteskedtek vasárnap a győri pótvalasa&tás 

jelöltjei mellett
Németh Károly lesz a képviselő

t ilprarillásiiJiak hih'Uli) 
oly un légkört kell te-

Györ, április 6.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) A 

győri pótválasz ási küzdelem legutolsó vasár
napján még mindig izgalommal mérkőzik a két 
párt a. maga jelöltje érdekében. Szombaton 
este érkezett meg Tass József népjóléti minisz
ter és Hei.nrich Ferenc. X jelöltek korteseikkel 
és pártjuk vezetőivel együtt már kora, reggel 
talpon voltak cs házrólrházra járták híveiket., 
hogy szavazatukat biztosítsák.

A polgárság túlnyomó többsége Németh 
Károly híve,

mig Bárczyt a papság és a köztisztviselők tá
mogatják. de erősen bízik a női választókban is.

Szombat este Németh Károly hívei párt
vacsorát rendeztek, amelyen 
is fölszólalt.

Ifaiiifozlatla. hegy ;u ojazúk 
nlapkövotelmény<> van. Elsősorban 
r^mtoni. amelyben az alkotómunka lehetséges: másodszor 
a polgárságnak áthatva kell lennie attól a. gondolattól, 
hogy a legtMSSze.bbmenö takarékosságra és a lognagyobb 
munka kifejliM.ra vau szükség, harmadszor, hogy az 
[>>%/(•»( ix vegyen részt Magyarország szanálásában.

Utána Németh Károly beszélt és kijelentette, 
hogy

ncni tud elképzelni munkás és munkaadó 
között tartós ellentétet.

Márkus Jenő dr. azt mondotta, hogy a sza
badelvű politika, jelenti, a rendet, a. haladást, a. 
társadalm i és felekezeti békét, a gazdasági, 
ipari és kereskedelmi szabadságot.

Vasárnap délután a Bárczy-párt tartott érte
kezletet. amelyen

Vass József
népjóléti miniszter tzólalt föl:

— Magyarországon zsidóság van, ez tárgyi igazság és 
</ zsidókérdést nem lehet vpy megoldani, hogy a zsidókat 
innen elütlek. Amint nőm lehel az egész kereszténységet 
fel Hőssé tenni az ébredők atrocitásaiért, éppen úgy

nem lehet feleléssé tenni a zsidóságot n konnnnnIzmos 
atrocitásaiért,

daeara annak, hogy a kommunista vezetők között szóin- 

Hehtrich- Ferenc
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Iránom CerfifehérnemUeK 
kUlilnlngct pyjamák Pnvi<l A- John, A nderson. Glasgow. 
Srotlund. Oxfonl, tricolin. dojalen Anyagaiból incrtók- 
utúnl speciális kldolgn: áaban. FérHk«,lrngjélí, hAló- 

tildék, nadrágok gyári árban
Fehérnemű* és py,iunuikószit.CR hozott anyagból is

bar még körvonalaiban sem árulta el a szem
benálló erőket, mert az a férfiú, akit Herriot, 
nem tudni kinek a befolyására, Clémenthel szé
kébe ültetett, közelebb áll ugyan Loucheurhöz, 
de elégé tapasztalt politikus ahhoz, hogy szük
ség esetén Caillaux párt iára álljon. Anatol de 
Monzie, az uj francia pénzügyminiszter, nevét 
jól ismerik Magyarországon is, hiszen, ő 
colt az első befolyásos francia politikus, aki a 
háború után Budapesten megfordult és azóta is 
megmaradt Magyarország barátjának. Vájjon 
olyan sikerrel fogja-e betölteni a nekiszánt 
szerepet, a francia közvélemény óvatos és 
ügyes előkészítését, a bekövetkező pénzügyi re
formokra, mint amilyen diplomáciai és publi
cisztikai készültséggel a szovjetkormány elis
mertetését előkészítette, az nagyon kétséges. De 
?..CÍ?jéiZ<.’^ elméjű és még a francia politikusok 
között is kiváló műveltségű jogász még sok 
meglepetést szerezhet Európának. Egy bizonyos:

Esküdt ellensége annak a légvárakat építő 
keletifrancia politikának, amely Európa 

felét 5 év óta halkan ízűit a
(vs ezért minden keleti főváros felöl 
figyelemmel fogják, lesni minden, szavát és min
den cselekedetét, amellyel növekvő befolyását 
a francia, keleti politika irányítására fölhasz
nálja. (K. D.)

feszült

arányon fölül voltuk a zsidók. Amint néni lehetek ellent 
ségo Weiís Manfrcdnnk vagy Eszterházy hercegnek, ráért 
beleszületett egy hatalmas vagyonba, wem lehetek ellen- 
sógc a kis-sitlrinrik asért, mert zsidónak született. .4 kon
zervatív ex hazafias zsidóságot üórczy zászlaja alá hívja.

Vasárnap este beszéltünk a választás elnö
kével, Horváth Bálint ny, főispánnal, aki eze
ket mondotta A Rcggcl-nek:

— A kedden kezdődő pótválasztás szerda estig fog tar
tani. Este s órakor lezárjuk a szavazást.

Az eredmény még szerdán éjszaka nyilvánosságra 
fog kerülni.

Hivatalosan esüiörtököu reggel hirdetem ki a szavazás 
végső eredményét. A ínnlt heti választás tapasztalatai
ból következtetve, <r pót rálas liánon nagy siómmal
fannal a eálaszt.áh <r. itrwíl: elé .,.>rit>ni. A hat válasz
tási kö.-zHheu mintegy I'hmi választó szavazására számit- 
hatunk.
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Hírek
Vasárnap délben

'A tavaszi szél üde gallyakat ingat, 
Olcsón veszik-adják már az ibolyát... 
Oh, ibolya-kékség, ibolyaillat! 
Varázsod- lm újra megejt, szivemig hat 
S egy vén rege illan a telkemen át.

Egy régi tavasz fuvalmait érzem...
— Mind régiek a tavaszok s a regék —
S ott látom irn őt is a népsiirögésben: 
Száz arcból néz Íme rám az a szép szem, 
A régi, a kedves, az ibolya-kék.

Suhogó selyemárból cpesztve borul rám
Az ibolya-illat... Utána megyek... 
Ügy űzöm a múltamat, űzöm az utcán... 
Akárcsak egy ibolya folyamon úsznám 
Én sohse javuló, vén, dóré gyerek.

Telelces Béla.

Móricz Zsigmond 
nagyhéti szenvedései

— Irta Krúdy Gyula —
Keserves napok sorozata: mint, amilyen 

nagyheti szomorúságokat a régi keresztények 
ismernek vala, amikor az Istenember tragé
diája miatt a mellüket verdesik a kék litá
niákon...

Ezen az idötájon köszöntőn rá az íróra is 
a szenvedések korszaka. Jött a tragédia a 
fátum utjain, amelyeket mindenkinek egyedül 
kell bejárni, — akárhány barátja, testvére, 
segítőtársa volna is a városban.

jöttek a dörzsölt szemű, álom talon éjszakák, 
a haldokló feleség ágya mellett. — amely éj 
szakákat ugyancsak olyan magányosan kell 
eltölteni, amily magányosan majd a sírban 
fekszik az ember, amikor az is elment mellőle, 
aki az óhitű népek vallása szerint kötclesség- 
tfzcrüleg együtt halt, meg fér fiával.

Jöttek a hetvenhétrétünek tetsző szenvedés
ösvények, amelyeken, már azért is árvábban 
kell végigtámolyogni, a kijelöltnek, mert éppen 
az a kéz ment el mellőle, amelynek biztossága, 
felé mindig önfeledkezett bizalommal nyúl
hatott: a leghübb küzdőtárs keze, a fele
ségé ...

Jönnek a szemek, amelyekben ugyan ott 
borong a forrástiszta részvét, vagy a rikító 
kíváncsiság; jönnek a szemek légióban a soha 
el nem felejthető koporsó környékére, de, hajh, 
éppen azok a szemek, amelyek, az írónak az 
egész életen át az ^lét legtisztább vizeit és 
andalgó tájképeit ragyogtatják elébe, azok a 
szemek nem nyílnak föl többé ... árva- 
gyermv,. ,é lesz a legbátrabb férfitekintet is. 
amikor nem érzi, látja többé maga mellett a 
legmegbízhatóbb szempárt.

Jönnek a szavak, ezek a beszédes madarak, 
amelyek lepkeszárnyuak az öröm napjaiban, 
a mindenkori virág vasárnapokon, de. annál 
lomhábbak és álmosabbak, amikor a nagy 
vigasztalások ideje elkövetkeznék... jönnek a, 
szavak jobbról is és balról is, hogy az író 
szivébe becsöpögtessék azokat a zengéseket, 
amelyektől megint hallani fog a fájdalmában 
megsiketült szív, csak éppen az a szó nem 
hallatszik el többé a föld fölött, amely szótól 
uj repüléseket tanult meg tegnap (valaha) a. 
szív, uj produkciókat a kéz és uj látásokat a 
tekintet.

Jönnek a kezek, amelyek a kimondhatatlan 
gyász idején (amikor jóformán minden ma
gyar ember gyászban van), még mindig meleg 
odaadással tudnak szorongatni, érzőén és ba- 
rútsággal fogni, részvéttel simogatni, mint a 
betegek homlokát, szokás és támogatóion 
nyuladozni, mint az utcán elesettek felé nyúl
nak a. járókelők kezei... de éppen az az egyet
len kéz marad, hideg mozdulatlanságában, 
amelynek tegnapi meleg szorítása kárpótolt a 
világ minden elismerő vagy ravaszdi kéz
fogásáért, amely kéznek az életből való eltávo
zása idején adott utolsó, gyöngéd búcsú vételét 
nem lehet többé elfelejteni végig az egész 
életen.

...És miután egy Íróról van szó c nagy he ti 
szenvedésekben: utrakelnelc a könyvespolcról 
azok a könyvek is, amelyek, annak a nőnek a 
tiszteletében és szeretetében Íródtak, aki most 
innen szinte búcsúzat Ionul elmegy Virág, 
Gyöngyi és Liliké mellől. .4 három kis árva
leány mögött a fájdalomtól roskadozó koporsói 
követték a könyvek szakaszai, ezek a néma 
dalárdisták, akik apró betűikkel sokáig zengik 
annak a halottnak vardzslóerejét és ugu vilá
gítanak majd a sir mélyébe, mint a tűzoltók 
fáklyái. A könyvek, ezek a mindentudók, majd, 
mindent elmondanak a tragikus sorsú Móricz 
Zsigmondnéról, mert hiszen ezeket. a. könyve
det ő íratta az urával.

I — Csütörtökön tárgyalja a Denk • tanács 
Froreich Ernő csalási bűnügyét. Dr. Froreich 
Ernő több mint félesztendő óta a soproni fegy
intézet lakója és itt várja, hogy bűnügyében 
kitűzzék a főtárgyalást. Ismeretes, hogy az 
elmeorvosszwkértők büntetőjogi szempontból 
beszámithatónak találták a gyilkosság bűn
ügyében. Dr. Sándor László, az orvosszakértők 
véleményének beterjesztése után terjedelmes 
beadványt intézett a soproni törvényszék 
vizsgálóbírójához, amelyben az eddig lefolyta
tott vizsgálati anyag jelentős kiegészítését kí
vánja védence érdekében. A vizsgál ót. .ró még 
ezen a héten dönt arról, hogy ezeket a tanukat 
kihallgatja-e vagy sem. Utóbbi esetben az 
Összes iratokat az ügyészséghez küldik, ahol 
rövidesen elkészítik Froreich Ernő gyilkossági 
ügyében a vádiratot, úgy, hogy a gyilkossági 
bünpör főtárgyalása még a nyári szünet előtt 
megtartható lesz. Froreich Ernőnek azonban 
nem ez az egyetlen bünpöre. Jóval korábban 
összeütközésbe került már a. büntetőtörvény
könyvvel. Másfél esztendővel ezelőtt.. 1928 őszen 
két. jóbarátja, Bárczy Elek, és Bárczy Gyula 
jelentették föl csalás büntette miatt, mert 
Froreich, mint a Kereskedelmi Bank főtiszt
viselője, fondorlattal megtévesztette okét, 
clszedte értél:papírjaikat és idegen valutáikat 
és elmanipuláltu azokat. Froreichnak ez a csa
lási bünpöre már megérett a főtárgyalásra. 
A budapesti bűn tetőtörvényszéken Froreicb 
Ernőnek csalási bűnügyére vonatkozó összes 
iratokat, dr. Denk Tivadar tanácselnöknek osz
tották ki, aki az ügy áttanulmányozása után 
e hó 9-ére. csütörtökre tűzte ki a nyilvános 
bűnügyi főtárgyalást. A tanácselnök intézke
dése folytán a budapesti királyi ügyészség 
sürgős megkeresést, küldött a soproni fegyinté
zet. igazgatóságához, amely olyan utasítást 
tartalmaz, hogy dr. Froreich Ernőt e hó Ü-ére 
hozzák Budapestre, ha. egészségi állapota ezt 
megengedi, A soproni fegyintézet igazgatósága 
még semmiféle értesítést nem küldőit. Dr. Sán
dor László. Froreich Ernő védője úgy nyilat
kozott A Béggel munkatársa előtt, hogy egész
ségi állapota annyira leromlott, hogy lehetet
len őt Pestre szállítani.

-- Amerikai orvosok fölfedezték a lepra gyógyszerét. 
Washingtonból jóléteik: A lapok részletesen ismertetik 
azt a föltünést keltő jelentést, hogy a c-arvillei tengerészeti 
kórház orvosainak sikerült, négy súlyos leprabelegat any 
nyírd klgyógyitani, hogy « betegek nem. veszedelmesek 
többé a közönségre. A gyógykezelés egy kombinált el
járásból áll, amelynek lényege, hogy a beteg toetéhe. 
egész különleges preparátumokat fecskend ezmek be, a.- 
után Röntgen- és ultraviolett-sugarakkal kecelik.

— A fővárosi választások után a belügy. 
miniszter föloszlatja az összes kártyaklubokat. 
A szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
rendőrség kártyaellenőrző detoktivesoportja 
Bak Sándor detcktivfőfelügyelő vezetésével 
kártyarazziát tartott a Drochsler-palotában 
levő klubban. Éjjel 1 órakor toppantak be a 
detektívek. Három nagy asztal mellett játszot
tak ebem in de féri. A bankot lefoglalták, 
10,000.000 koronát, vittek el a detektívek. Mintegy 
50 játékost igazoltattak le, a játékasztalokat 
pedig elkobozták és beszállították a. rendőr
ségre. Az esettel kapcsolatban Ilire terjedt 
vasárnap a főkapitányságon, hogy a belügy- 
minisztériumban komoly elhatározás történt, 
arra vonatkozólag. hogy az összes budapesti 
kifejezett kártyaklubokat rendeletileg egyszer 
és mindenkorra föloszlatja a belügyminiszter. 
A belügyminisztériumnak a közbelépése csak 
azért, nem történik meg most, nehogy olyan 
színezete legyen a dolognak, mintha, a klubok 
ellen való föllépés a választási agitáció meg
bénítását célozná. Amint a fővárosi válasz
tások véget értek, végérvényesen bezárják a 
gombamódra elszaporodott klubokat.

— Walle«hau8<Mi Zsigtnond gyűjteménye* klálliláaii. A 
Lipótvárosi Kaszinó egyik termében H’nZ/eshauteii Z*i«- 
niond 37 képet: olajfestményt, paeztelit metszetet állí
tott ki. WsllGöhauaon úgy Jelentkezik, mim a szín ines- 
tore. Bar a szerkezet, a térbe úllilú.s is erős piktori 
problémáin, de. a inél.v és meleg .színek palettája Ingod- 
hatatlanul mindennél jobban érdekli. .Jlainvazó szer- 
<l,,í‘‘-j:i, ..Asszon yavatú*>“ a a. rondkiviil dekoratív képek 
közül való. I’nsztelijein nagyobb azinméraékletlel es élén- 
kebb formabi'áilitáaaaj mutatkozik. Tájképéi elhagyják a 
naturalizmust, viziósuk crőoeu kidomborítják a festő 
haladó fölfogását. A szép és. ériékes kiúlH'ás iránt nagy 
érdok 1 ndés műtatkozik.

— Beküldött könyvek, amelyek méltatására. 
legközelebb visszatérünk: László Aladár re
génye, „A: aranybagoly" (Légrády Testvérek 
kiadása); Erdős Renée kétkötetes regénye, 
..Tea.no Amarill egyszerű élete". „A hárfás" 
CDiek Manó kiadása); Bévész Béla: „Beethoven- 
Miniatűrök" (Az Atheiuieum uj kiadása).

— Pöstyőnfördő Igazgatósága értesíti az odaulazókut, 
hogy ictonr.legyet. no váltsanak, mert a csehszlovák vas
utak a fi(í%-os utazási kedvezményt vsak n visszanlnzáriuil 
adják meg.

Z ZiiiJ Z f rZr~~Z—Z Z Z :iAPOLLÓ-SZINHÁZ
leány- =s=

gimnázhim £a legszenzációsabb bohózat 
fr-fr"8 8 .8 -8-

__Egy apa gvilkos merénylete a leánya ellen. 
Vasárnap este véres családi dráma játszódott 
le a Couti-ut.ca 9. számú házban. Bob Géza 52 
esztendős aszta Jossegéd mell beszúrta leányál, 
Bob Gabriella 20 esztendős varrónőt. Bob, aki 
esztendők óta különválva él családjától, már 
hetek óta fenyegette leányait, hogy leszámol 
velük. Vasárnap délután egy barátjával ismét 
fölkereste a Conti-utcában lakó családját. Fe
lesége nem volt, otthon, három leánya közül 
pedig csak Ga-bi leánya volt, az udvaron. A 
berúgott Rob, amikor iiKurpillantoHa leányát, 
ráorditott:

— Te kutya, még rám mersz nézni?
— Miért ne. apa. — válaszolta a leány.
Az apa loldühödt ezen a válaszon, zsebéből 

kést rántott elő és (markolatig bclcszvrla. 
leányába. Rob Gabriella véresen esett össze, a 
bestiális apát pedig a házbeliek lefogták és 
átadták: a rendőrségnek. Rob Gézát a főkapi
tányságon őrizetbe vették.

— Ifoldnnc lord édesanyja százéves. Londonból távirn- 
lozzák: I.ord Haldanc. egykori lordkunecllár édesanyja a 
jövő csütörtökön ünnepli századik születésnapjai.

— Keleti idill — Erieb Sehütz világhírű festiuénycuek
inüi'és.'.i reprodukciója ilis.iti <i ,.l’'n„,njniu" képes heti
lap I. x lihiúiiol, brnilékjüt. A rövid idő alatt népszerűvé 
lett képcsbin legújabb xzámii is több kitűnő novella — 
UcUnui’, ..Ököl.iofi" cimii szenzációs regényének folyté 
tasa és állandó közkedvelt rovatni mellett, cg.v sereg nl.- 
tuális é- érdekes leépí t hoz. .1 ..Panoránifi" egyes számá
nak csal: fisni korona.
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_ Pödör. Meghalt. Elesett a niava harcterén. 

Prágában, az ágyban, a szájába lőtte a maga 
büntetését, a takaróval az arcát ell’öldve, mini 
a római cézárok a tógájukkal, mikor meg kel 
lett halmok nékik... a rendőrség emberei néz
tek he inár az ablakon és rátették a kezüket az 
ajtó kilincsére. Megölte magát, amint megölte 
a magános Leircr kisasszonyt és most valahol, 
túl a mi létünk felhőzetein, ahová lelkűnkben 
clvisszük földi teljesítményeinket, két gyilkos 
.-ágért kell igazolnia magát annak a,z árnyék 
nak, akit idclent emberi agyusztirungjában 
Pödör Gyulának hívtak. Van a szívnek vahi 
melyik rekeszben egy kis szabadon maradt 
zugocska., amelynek homályába nem lesnek be 
a világ törvényei, s aljban a zúgooskábau 
helyet kap a fájdalom az ilyen végzetek fölött 
is, mint ennek n szokatlan, fürge nevű vad 
fiúnak, a Pödör Gyulának a végzete. Ez a nyo
morult hím be férkőzött a szép, független 
leányhoz, és agyonszurta azt az illatosán 
párázó eleven testet, melynek nem a regényes 
szerelme, hanem a reá erősített ékszerei csá
bítják. kábítják a bűn betegét, az anyaföld 
kitett porontyát, a züllött legényt, a fogházak, 
a rabszállitó kocsik, a tömegszállások. a kül
telki kávécsarnokok és ki főzések habi tűéjét, 
Pödör Gyulát. A gyilkos rögtön elkezd resz
ketni. mint a patkány akibe mérget injiciállak 
a. laboratóriumban, üldözi önmagái, mielőtt 
még a rendőrség üldözné. Menekül, mikor még 
nem is kergetik, Ideges, sőt romlottak az 
idegei, hát hogyne, képzelheti az ember, hogy 
gyerkőc kora óta a lopások- betörések, clfoga 
lások, vallatások, cellák, bujkálások, nyomorok 
nem tartják oly frissen az idegrendszert, mint, 
a napfényes sportok és a harmonikus élet a 
-ziilei háznál. Pödör tudja hogy lakohiia kell, 
mert tudja milyen bűnné van. Gyilkolt. A gyil 
-osság elkövetése után már nem lakik sehol. 
\hol háj. ott sem alszik, hanem izzik a nyug 
lalan agyvelő a fejében. Bujkál, vándorol, 
zónázik. hol és merre, azt a nap nem látja 
csak a hold, míg egyszer csak ott fekszik nap 
mint, nap a cseh kváríélycsné ágyában, mintha 
program szerint a halálos ágyába feküdt volna 
belé, az üldözött bűnös élet. Volt valami 
elairvoyaaicc ebben a gonosztevő fiúban, ez 
készen volt az el fogatására. ez futkosott az
< i<‘ö.-:Jöiu'\cl, de az eszével s talán a lelki
ismer lével is várta, hívta a büntetését; szinte 
követelte már az. igazság lesújtó feleletét a 
feje fölé... mintha hasonlítana az útja s a 
végzete, a Szamucly-fcle úthoz és végzethez. 
\'é.re vau. Még pár napig hallani fogunk ebben 
a városban, ahonnan a. szellem elveszett ugyan, 
de. valami kis hadi izii vicc még röhög benne, 
hallani fogunk még pödör-szójátékokat, de 
l i.-zaii i nnék a gyilkos névnek a szonnyc ki 
lisztül majd az emlékezetünkből. Ö maga szol 
gólt, nekünk ezzel a kicsi .segítséggel, a boldog
talan gyilkos; s mintha egy sejtelemnyit 
vxpiált volna is a rettenetes bűnéből azzal, 
hogy olkotródott az életével, a nevével innét, az 
isten virágot ápoló levegőjéből. Majd, tatán, 
valaha tiszta lesz ez a mi meggy alázott leve
gőnk. ametyel a gyermekeinknek szívni kell, 
maid talán egyszer eltűnnek és elvesznek kő- 
■időnk mind, akik gyilkoltak és elrabolták, a 
: zc retet, a lovagiasság és a szépséges ős baj
noki erényi /: drága ékszereit...

Felek.v Géza dr. ma szabadul ki a Alarko- 
iitcábói. / elekg Géza dr., a „Világ"* főszer* 
.e-zlö.ic, ludvalevően most tölti ki a Marké
ul1. :ii fogházbau kéthetes hiinlcté-ét, amelyet 
Zil.ih’, Kiss alpolgármester ellen írott vezér
eik! o miatt, méri ki rá a bíróság. A Reggel
< i:i'siilé-.' szerint b'elcky Géza ma, hétfőn, reg 
gél hagyja el a fogházat, miután, ahogy mon
dani -zol ás: a büntetéséi becsülettel leülte. Ili
< pditjiik meg, hogy a kiváló publicistát, a sző- 
M'tkcz'.'tt demokratikus párlok a városi válasz
tásokra. mint púrtonkiviilit, az elsők között je
löl! és igy megválasztása kétségtelen.

öngyilkos lett Becsben egy magyar keres
kedő. Becsből telefonálja A Heggel tudósitója: 
Schlek János kereskedő, aki Budapestről órke- 
'.(tt ide, vasárnap öngyilkosságot követett el.

LiPmann Irma
yyermehruha áruházában:
VI. kér., Király -utea 18. sz.
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Révész Adolf petrőleumkereskedö
csalás miatt följelentette Sándor Gizi színművésznőt, a 
Biaha Lujza-Szinltóz tagját, mert nem ment hozzá feleségűi

(A Reggel tudósítójától.) Színházi körökben 
sokat beszélnek egy különös föl jelentésről, 
amelyet néhány héttel ezelőtt; adtak be a ki
rályi ügyészségen. A följelentő Révész Adolf 
pesti .koolajnagykereskedő, aki az operai,tszin- 
házak tájékán „Adi“ névre hallgatott. Hosszú 
beadványt nyújtott át az ügyészségen s ebben 
nagyjában a következőket adja elő:

— Megismerkedtem Sándor Gizi színművész- 
nővoJ. aki a Biaha Lujza-Sziruház tagja, szerel
mes tettem a művésznőbe, rövidesen megkér
tem a. kezét. A művésznő a. leghatározottabban 
kijelentette, hogy a feleségem lesz. Megbeszél
tük, hogy otthonunkat hogyo i és mikénen ren
dezzük be. Meg is vettem, a Semmelweis-utca 9. 
száriul ház ötödik emeletén jövendőbeli laká
sunkat, fényesen berendeztem, sok pénzt költöt
tem el, majdnem 1 milliárdo' mindezt abban 
tudatban, hogy a művésznő a feleségem lesz. 
Aliikor már a lakás megvolt, mint a mennykő- 
csapás, váratlan esemény történt velem. A 
menyasszonyom egész közömbös kis ürügy 
miatt összeszólalkozott velem s kijelentette 
kereken, hogy ő ugyan sohasem lesz a felesé 
gém. A följelentésben Révész Adolf még azt 
írja, hogy a művésznő nyilvánvalóan azért 
insz.eenálta ezt az összoveszést, hogy véglegesen 
szakítson vele és éppen ezért — csalás címén 
tesz ellene följelentést. A följelentés azzal itído 
koi.ia a csalás elkövetését, hogy a művésznő 
fondorlatosán tévedésibe ejtette őt, amikor

Budapestre hozták az apósgyilkos Bácsi 
Gézát. Abban az időben, amikor a. lapok élén 
ken foglalkoztak az apósgyilkosság gyanúja 
címén letartóztatott Frohreich Ernő bűn 
ügyével, Veszprémben egy másik apósgyilkos- 
ság történt: Bácsi Géza okleveles gazdász 
revolverrel agyonlőtte apósát, Angeli Márton 
gazdag földbirtokost. Bácsi Géza a. rendőr
ségre sietett és ott följelentette magát. Tavaly 
november óta folyik cd lene a vizsgálat és a 
törvényszék hivatalból elrendelte a gyilkos 
vő elmebeli állapotának orvosszakértők által 
való megvizsgál tatását. Bácsi Géza előélete 
azt mutatja, hogy büntetőjogi beszámítási ké 
pességc nincs rendjén, mert a katonaságtól is 
agybaj miatt bocsátották cl. Családi élete 
nagyon zilált és zavaros volt az utolsó eszten
dőkben. Adatok vannak arra, hogy üldözési 
mániában szenvedett, az apósától félt és min
denfelé azt. beszélte, hogy Angeli Márton őt is, 
meg a családját is ki akarja irtani. Ezen 
orvosi megállapítás ok után a veszprémi elme- 
orvosezakértők olyan indítványt terjesztettek 
az ottani törvényszék elé, hogy Bácsi. Gézát 
szállítsák Budapestre és itt a gyü.itőfogház 
mellett levő állami orvosi megfigyelőosztályon 
helyezzék cl. Javasolták ezt annál is inkább, 
mert Bácsi Gézával otí alig tudtak boldogulni. 
Fogsága kezdetén éhségsztrájkol rendezett. 
Napokon át egy falatot sem evett, nem ivott, 
úgy, hogy mesterségesen kellett táplálni. Hó
napok óta mélységesen hallgat, és a hozzá 
intézett kérdésekre nem válaszol, csak mélyen 
ős nagyokat sóhajtozik. A veszprémi törvén.' 
szék vádtunácsa cl is rendelte Bácsi Gézának 
Pest re való szú Iliid-áh Hetekkel ezelőtt hozták 
ide és azóta dr. Németh Ödön egyetemi tanár, 
a hudajM’sti büntetőtörvényszék elmeorvos
szaké r tőjén ok megfigyelése alatt áll a meg
figyelő intézet bem A in olt, héten itt, járt Bácsi 
Géza liatn.l, 21 esztendő • felesége, hogy férje 
sorsa felől érdeklődjek, l'ölkereste dr. Mészáros 
Károly ügyvédet, aki Bácsi "Géza védelmét 
látja el, kimentek együtt Kőbányára az állami 
megfiiryelőint ózol be. de Bácsi Géza most sem 
szólalt meg. Némán, roskatagon állt, és gör 
esősen kapaszkodott, felesége ruhájába. I)r. Né
meth Ödön elmoorvosszakértő nemsokára el
készül vélt-inényével, azt megküldi n. veszprémi 
lörvényszékn d< és akkor döntőnek majd arról, 
hogy zári clmcg.vóiryiidézetbe hclyezik-c, el az 
apósgyilkos Bácsi Gézát.

As Alföldi Magyar KUBniilvelödétd Egyesület .Jókai* 
ünucpi*. A>: Alföldi Magyar Köz.niüvalődtei Egyosülct 
viuuirnap délelőtt a-.- (Unnia mozgó helyiségéban Jókni- 
■ ubepet tartót', amely n n . giolont l ';r<jlyl ffirccy,

<-g; c: elet -.. duók' i- /.iclty J<i»cn yiúf emelkedett 
hangú uingnyit6ja u .m Seltüpflin .■tladdr é., J'ú’.di- Hcla 
tartottak elí>::.hist Jókairól, (iarai l'!a fs Orbán (ifibor 
dr. f-rivalt. I!r.:!j> J»n« énekelt, majd liomututtóic a 
frihercognek az. cgyesiilot Jókul plnkctjöt. amehet í'.-ö 
.'•■■'r szolírű-sz.iniiyész készített.

A világhírű |
„TUM&SRAM“-WESTERN

I*

készülékek Ó3 alkatrészek szdlllhhára előjegyzési elfogadunk i 
Óvahoetlunk silány híixii’ókotía: vAsöroInll 
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megígérte, hogy a felesége lesz. A Semmelweis- 
utcai lakást ugyanis Sándor Gizi nevén bérel- 
lók s jelenleg is ő lakik benne. Ugyanebben a 
följelentésben bűnügyi, zárlat elrendelését is 

» k'vte a. szerelmes Révész Adolf.
Az ügyészségen beadott följelentés ügyében 

’ nem húztak döntést, a kért bűnügyi zárlatot 
nem rendelték cl, úgy, hogy a lakásban zavar
talanul Sándor Gizi művésznő lakik, ellenben 
az 'ÍA-J halait a nyomozás meqejlése végett 
átküldték a rendőrségre, ahol természetesen 

; lege'■ a"1'>rl;an Sándor Gizi! fogják 'kihallgatni, 
hogy példa nélküli följelentéssel végezzenek. 
Sándor Gizit már kedden kihallgatják a fő
kapitány séigon é- utána valószínűen szembe
síteni fogják a panaszossal. akiről azt mond
ják, hogy a följelentést nem bosszúból tette s 
nem az elköltött vagyont, akarja visszakapni. 
hanem még mindig feleségül akarja venni a 
szert művésznőt. Sándor Gizi szinésztársainak 
cipanaszolta a különös följelentést, amely szín
házi körökben nagy megütközést keltett. Min- 

■ denki Sándor Gizi mellett foglal állást és vala- 
| mennyien, kollégái és kolleganői, inog riválisai 

is. tanúskodni akarnak a rokonszenves fiatal 
színésznő tisztessége, jóhiszeműsége és igaza 
mellett. Egyszerűen hosszú müve az egész — 
mondják — és Révész a följelentéssel csupán 
meg akarta ijeszteni Sándor Gizit, aki azonban 
nem ijed meg még a saját árnyékától, Révész 
Adolftól sem...

Gróf Teleki Pál visszatért Európába. Bern
ből jelentik. Az a bizottság, amelyet a Ncmze- 
Ick Szövetségének tanácsa Törökország és 
Irak határának megállapítására küldött ki, 
befejezte munkáját és visszatért Európába. 
A bizottság, amelynek tagjai Teleki Pál gróf 
volt magyar miniszterelnök, "FFírsen svéd mi
niszter és Paulis belga ezredes, c hónap folya
mán elkészíti jelentését.

Katsinka Kornél
Utódai

gyermekruha-különlegességek üzlete
IV, Párisi-utca 1 (Váci-utca sarok)

Tavaszi és nyári
Összes

ByermeKfuházatl
cikkeink 

előirt araiból 

április Sió 12-ig 
20°/.

3 wedményt a8unK
Óriási választék

divatos átmeneti gyermekkabátok- 
bán és fiuö'tönyökben

Leány- és fiufelöltők |
Ruhák

Kötények
Kalapok

Játszóruhák
Babyruhák
Bakfisruhák

Bakfiskalapok 
Gyermekfehőrnemüek

Piyamák óriási választékban 
Tirolt kabát és nadrág ?
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IHarminchat bálanya közül csak Rákosi Szidi 
volt, ott a szininövendékek szomorú bálján

(A Reggel tudósító jótól.) ..Kétszázötven 
szininövendék rendezi a. budapesti sziiuiiiöven 
déketk bálját** hirdették heteken keresztül az 
óriási falragaszok. Szininövendékek bálja . A 
legtöbben úgy gondol iák', hogy ez a késő far
sang utáni bál nagysikerű lesz. Tévedtek, 
Tizenegy órakor kezdődőit vnlna a bál. de még 
12 óra után is alig 30—10 ember sétál gátolt a, 
Vigadó fényesen kivilágított termeiben. Az 
esztrádon. a bálanyák helyén egyedül. szomor- 
kodott Rákosi Szid!. Egy-kél. katonatiszt, fiatal 
ludovikások, szininövendékek, Hál rendezők és 
néhány férfi és hölgy várta, hogy mikor kez
dik el a bált, mikor érkezik meg végre az előre 
beígért, 250 színi-növendék. Négy fővédnök, 36 
bálanya. 85 védnök és 158 tagú bálbizottsági 
tag vállalta, hogy .gondoskodik a bál sikeréről, 
de ahogy a szánészbálon alig lehetett látni szí 
neszt, és színésznőt, úgy a szininövendékek bál 
.ián is föltűnően kevés volt a szinínövendék, 
még a rendezők sem jöttek el. A hál egész 
ideje alatt nem volt annyi ember a Vigadó
ban, mint ahány név szerepeli a meghívókon. 
Nem érdektelen, hogy a meghívókon a bál 
anyák között szerepeltettek Biller Irént. Dar
vas Lilit. Titkos Ilonát és Somogyi Nusit.

Egy óra felé mégis; csak jött pár ember es 
ngy ahogy, megkezdődött a. tánc. Kóczé László
nak pár főnyi cigányzenekara húzta bánatosan 
a talp alá .valót, a büffében csak egy-két asz
talnál üldögéltek, és hiába terítettek supéhoz, 
alig 10 asztalnál foglallak helyet a. táncosok 
és táncosnők. A kudarccal végződött bálon a

-- A meggyilkolt BeHauer posthumus vallo
mása az érzékiségről. Meránból írja. A Reggel 
tudósítója: Ismeretes Bellauer Ottó bécsi iró 
tragédiája, amely az egész világon föltiinést 
keltett. Szomorú emlékek támadnak bennem, 
ha arra a beszélgetésre gondolok, amit Bet- 
tauerrel folytattam a Gran-d Hotel Meraner Hof 
olvasójában, a. tél közepén.

- Hogy »i' a véleményem az ellenem h-ditn'f irodalmi 
és hatósági hadjáratról? ezzel kezdte a beszélgetést.
- Egyszerit a válaszom. Igazságom biztos tudatában 
nem hátrálok, meg ellenfeleim hangos jelszavaitól. Vádak 
dörögnek felem, hogy írásaimban o.-. érzékiséget hajszo
lom, hogy minden mbndatom megcsúfolása az emberi 
etikának. Soha pornográfiát nem. írtam! Kétségtelen, 
hogy az érzéki fényezőknél erősebb motívumok nem ■ hat
nak az emberi lélckro. Az emberi élét nem- egyéb.-mint 
szexuális problémák harca. Nyilvánvaló. hogy az iroda
lomban. az emberiség lelki tükrében kifejezésre kell, hogy 
jusson a szexuális tényezők nagy hatása józan és tenné 
szc-tes erotika formájában, különbséget kell tenni végre 
pornográfia és erotika közi! A pornográfia alacsony uta
lás az ember állati ösztöneire minden indokolt cél nélkül.
- ■■ 11 1 1 1 V--- --------------------------—.............
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Kedden, április 7-én, este 9 órakor

(VI, Nagymező-utca 17. szám. Telefon 17-97) 
Me&gyaszay Vilma

és Makláry Zoltán, a Renaissance-Szinhúz tagja. i 
Szép Ernő falusi életképében.

„ff! ttizott&'-ban 

Békeifi László
i konferál és É. V. I. cimü darabjában

Sarknál Zllaáár
a .,Békebiró"-han. Fodor László vigját.éka 

Kövóry, Vidor Feri- Jankovicb Marnia Sárossv 
PübáJy. itánóczv Dezső, sít).

.Jegyek az összes jegyirodákban és a pénztárnál dél 
előtt 10—1-ig, délután 1 órától

legkedvesebbek mégis csak a. szininövendékek 
voltak, bírnák, vörösek. szőkék. fekfíek. 
„külső zajok", statiszták és egyéb ;• eged szí n esz 
lányok, akik legszebb ruhájukba öltözködtek, 
-szegény szájuk élői a falatot elvonták, hogj a 
bálba .iöbc-senek. mulassanak, egyszer oá is 
táncoljanak, vigadjanak, ők. akik estenként 
párezer koronáért befestik arcukat kifestik 
szájukat es a népség és katonaság közé, v-gyül 
nek. Milyen bánatosak voltak ezek, a lányok, 
högy rosszul sikerül1 a bál. leginkább sírni 
szeretlek. volna, Két óra. feje előkelő vendeg 
érkezett: Beöthy László. Talán ó volt az egyet 
len i dősebb férfi a. bálon, a több; Játosato csupa 
fiatalember. Beöth:, h avcr.-an eltávozott, 
magával vitte édesanyját, Rákosi Szidit, a. bál 
pedig folvt tovább, csöndeé.cn és unalmasan. 
A. terem sarkában kétségbeesett rendezők tana
kodtak, kire hárítják majd a. deficitet é..- <.{ik 
akkor errdviit a hangulat, amikor. ínc-íkezdfék 
a. &7ép:-'.é.gvpvrcay’.'. hí a legszebb sxvünöv?.ndék 
Budapesten? X versenyt a Vigszinház og\ 
kedves, fiatal, bronzvöröshaju szín in <>’ •-.??• d 
Stefánia Alice nyerte, kor:, concöurs. Ezúé-f 
cigaretta tárcával tüntették ki- Három órára, 
már- veget ért a bál, a. vendégek eltávoztak cs 
csak egy-két elkeseredet t rendező; férfi hölgy 
folytatta tovább a táncot végkiiheriiléág. 
Távozóban a Vigadó öreg’ portába. mint a lóg 
illetékesebb,- megáIlapítot t a, hogy a? ITfí--25-ös 
báli szezonban a Vigadóban rendezett hálok 
közül a leggyöngébben a színi növendéked bálja 
sikerült. -

Hiszen exaitúlt, idegrendszerüket vesztett illu
zióit akarja a pornográfia föltáiuasztani és így ink.dib 
a pszichopatológia, körébe tartozik. Az erolikumnak vi
szont mély gyökerei vannak az életben. Írásaimban soha
sem hangsúlyoztam, sohasem éleztem ki az erotikus mo- 
tivumokat. csak éppen helyet adtam nekik, ugv. ahogy 
az. életben is folyton, lépésről-lepés.-e találkozunk velük. 
Ádáz ellensége vagyok a. pornográfiának »-s bizony, sok 
szór bánt az a kellemetlen közelség, amely az emberek 
előítéleteiben egymásmelle állítja az életből természetesen 
fakadó crotikumot és a beteg idegzeteket narkotizúló ala 
csony rornografi.it . .

Nyugodt megfontoltsággal mondta mindezt 
Bctteucr, derűs életkedv áradt szét szavain, 
ötvennégy évével is erős. még dolgozniuk# ró 
férfi benyomásai keltette, akinek nem igén le
hettek halálisejtelmei. Amikor barátságosan el
búcsúzott és eltűnt a hall egyik ajtajában, iga 
zán nem gondta. hogy soha viszont nem hitem 
többé... (Záhy Pál.)

Műterem látogatások: 11. Pólya Iván. A Rózsadon) 
bon, a Tudor-utca 5/c. szám almi műtermében Pólya 
Iván, n. szolnoki festőcsoport egyik reprezentáns mű
vésze. gyűjteményes kiállítást rendezett. Mintegy 15 
olajkép es 28 darab rajz mutatja, be Pólya Iván ezidei 
eredményeit. Pólya nem keresi a pleín-airt. ö bizonyos 
fokig fölvona-tkozik a látott világtól és azt elképzelésből 
alkotja meg újra vásznain. A kompozíció és a piktori 
hangulat. — tartja Pólya Iván ezáltal zavartalanabb. 
Festői beállítású figurális képei, mélyszinti és lírikus 
tájképei, finom portrétanulmányai es az akt számtalan 
problémáját kutató ra.izai méltán magukra vonhatják az 
érdeklődök figyelmet

Balassa Imre: Elek Pál regénye Elek Pál regénye, 
amely folytatásokban jelent, meg a Pesti Tőzsde számai 
bán. most könyvalakban hagyta e.li a sajtót Balassa Imre 
bravúros irói és hírlapírói munkája az a ..közgazdasági 
eposz' . amely a. politikai és közgazdasági élet kulisszák 
mögötti eseményeit, világítja meg Lukács László minisz
terelnökségének idejéből Az izgalmasan érdekes könyv a 
..Pesti Tőzsde" kiadásában ielent meg és mindenhol 
kapható.

A gazdaüagi probléma az erkölcs mohié* 
mája h Hegedűs Lóránt mondotta, a Gyosz ve 
zéróinek fátytoti eJőadá.sán. hogy be kell csukni 
á. politikai gyilkosokat, akármi hon színűek s 
vissza, kell vonni az amnesztia rendel etet, mert 
a. külföldi tőke csak igy hiszi el, hogy dt biz 
tonságban 'ran. S ha ezt elhiszi, idejön és sza
nálni fog bennünket. Ez nagyon biztatóan 
OÁ.cng s mi úgy érezzük, hogy itt egy régi dalt 
u i hangszerelésben kaptunk. A »•<•>_• i dal úgy 
szólt, hogy az ország erkölcsi érdeke követeli 
'a. gyilkoséi, megbüntetósét. Az áidolgozott nó 
iában ez a motívum ndavariálodott, hogy 
gazdasági szükség a gyilkosok megbüntetése. 
Az erkölcsi kérdés gazdasági problémává, lépett 
háf elő. Ez nem haj. Az ország attól jg-.cn or 
kelese.'; I'’hc<. hogy a gazdasági viszonyai ren 
dézsátok Sőt hozzátehetjük egy ország er
kölcsi viszonyai annál iobbak. övinél egészsége
sebbek a gazdasági viszonyai. Az n i hangszc 
relé?, tehát mindenképen elön. cs: <v,ik 3 gaz. 
dasági viszonyokat, kell rendezni s már rendbe 
jönnek az erkölcsök >s Bocsánat, de itt mintha 
egy kis Inba, csúszott volna az okoskodásba: 
hát akarjuk m> az erkö'oci viszonyokat ven 
dezni<?

Sajtópöröl. .•» pécsi hullagyalátási ügy ben T.. d • 
nyúrcm . . A Nef perjőtüzkén' ontott-i .-uok.-.t i cik 
keket. ímel'-el. mind i pécsi <'gT-‘.cmea történt. . bulié 
~y<-il:'iz;i.' csoté-c! foglilkoztak Egyik-mns:k i-ikk n . 
. cn n ki támadt dr Acév .lózfief "gyet mi tanárnak, n 
n,,-:, egyetom .ikkc ■ rektorának. -g? ,k ■ íjtukoz-o
meny például izl tartalmazta, hogy ■■>. pen.•« •'". etemen i 
numei iif • laus uj. turvi-n- szollemi-uek alapos incsesufola 
Mjv.al külön védelemben rérz-'-sÜlncl- i z.-idol- és enne! 
a fordított ijjvcdcleamck a;-, --l. i d. A..y. f rektor
'. .remély.-. ZJr. K-agy irj.-i a cikk - a h ymmiin idemn 
::-'ir <' r! ■,:-:-.kcnt szerepelt ai:::'"k agi>áeó: r.'ulzod< 
e-li-.r.i -,-r.- cl rzól a kiskunh.ajtó. Ilyen 1 ncr 
li.iu föl- attúk több > idkl - n tdmi.di.-t, amn ■ ■..dl.,

közök1 atásügyi miniszter fölhatalmazást adót’ az 
ugyoszGóguel-, ho(; hivstalbél üldözendő ragalmazai. 
sajtó*.el• go ciméii indítsa inog az eljárást. Szeriőkéul 
Die.t: Emi' Varion íf Dabay .lózsef jelentkeztek, akiket 
o héten -.-ón fel. lő;..-ég.ro a bitnl''t-.t;ir-.-,,:r ' 7'- . Cé.-'i
kúriai bíró olnöklésé’. el.

A belügyminisztérium fegyelmi íaiiáo.) 
ma f' g’te! állást a Diószeirhy-üffybei? l'akov- 
szhy Iván belügyminiszter vasárnap délulán 
feleségével együtt elutazol! Olaszországba. El 
utazása clc’.tt fogad la A Reggel munkatársát, 
akinek a következőket mondotta.

Htu.’-eti vakációmat, gyöngelie-dö ft-lcs.- getuinel 
cgyut' roázint Milanóban re zint az e.~-ak da zor.s.'.jgi 
tavak mellet fogom eltölteni é- előreláthatoaii ápri'i' 
iS-án érkezem vissza Budapestre Oiósiegby János mi 
niszteri tanacso- fegyelmi ügyében, nmei*; tudvalevő-in 
< song rád i bnmbapórrel áll ö-tf-zc függésben csak lia’a.irko 
zésem után foglalok véglegesen állu-J A fog-elmi eljú 
ras’. niégélüző vizsgálat Icfolytatásáx al innak idején 
Schreiber Lajos helyettes államiitkrtrt bíztam meg. aki 
nek jelentése, mar elkészült és hétfőn ragy i -rldt n, de 
mi, 'le»r.<a-,-e mén hu;:ré' chu kerül a fegytlm, tanáé 
ele. E tanács elnöke nem ^adcsr- í fmr< orszago foka 
pitány — amint, egves lapok helytelenül írták meg , 
liánom Ladik Ciuszlán államtitkár, két tagja a belügy
minisztériumnak általa behívott resztülvfőnökoi. előadó..a 
pedig percre/ Miklós miniszteri tanácsos, az f-ln.ki os • 
táiy főnöke, liusvéf. után a fegyelmi tanács < r!<■ ■ 'r,n
alapján, döntői; véglegesen Diószeghy miniszteri tanú--.-•-••» 
ügyében.

A Reggel megbízható értesülése szerint u í< • 
gyelmi eljárást megelőző vizsgálat semmi/' le 
olyan, adatot nem produkált, amelynek alapján, 
Diószeghy miniszteri tanácsos ellen, el kellene 
rendelni a fegyelmi eljárási vagyis a belügy 
miniszter döntése teljesen rehabilitálni fogja, a 
csongrádi bombamerénylők ellen lefolytatott, 
nyomozás vezetöjét.

- Nádas Sándor: Kolozsvári szám. A ..Pesti Futár" ki
adása Mindenhol: 6000 K.

amcMhp 
fofön&wtápa 

kerül árverésre, mint a 

Eantos JK aufuctósa 
ma» fiétfőn9 d. u, 5 <ó^á” 

Mi feeztáve
gyűjtemény csaknem az összes újabb 

magyar, igen sok német, francia, angol 
és olasz amatőr kiadású, számozott dí
szes fél bőr, vagy teljes bőrkötésű miivel 
foglal magában. Az árverés ma, hétfőn, 
kezdődik és folyik kedden, szerdán dél

után 5 órától kezdve

Muzeum-Mnut 3, ff, em.
'A l-rUatiífii/s 'jra innn knrnna.

cs%25c3%25b6nde%25c3%25a9.cn
rornografi.it
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Halálos Ítélet — megokolas nélkül. A mi
nisztertanácsnak meg kellene állapítani bizo
nyos gazdasaga irányelveket, amelyek aztán 
egyformán köteléznének minden minisztert. 
Mert. úgy. ahogyan most van, nem maradhat 
tovább. Álért nem vezethet inra, hogy amíg 
az egyik miniszter az alkotási prédikálja, 
addig a másik miniszter a rombolást prote 
zilálja. Búd János és Walkó Lajos azt. mondja, 
termeljünk uj értékeket, Rakovszky Iván pedig 
azt mondja, szüntessük be a. régieket Úgy 
látszik, ettől a gazdasági elvtől sok jót. remél 
a belügyminiszter s meri a jóra sose volt oly 
sürgős szüksége az országnak. mint, most, hát 
távirati utón szüntette be a „Szeged* cimn 
napilapot Kétszer ad. aki gyorsan ad és a 
szegedi lap 24 óra alatt, föláldozta tett az ország 
jólétének. A belügyminiszter kétségkívül a 
legjobban tudja, hogy mit, kivan az ország 
boldogsága. S ha az ország bele is nyugszik a. 
belügyminiszter csalhat a.tlanságá.ba. az a. 
néhány ezer olvasó, amely a szegedi lapban 
ismerte föl a maga szükebb barátját és az az 
ötven főnyi újságíró, tisztviselő és munkás, 
amely ebből a. lapból tartotta fenn családját, 
talán némi joggal kérdi mégis, hogy miért 
szükséges éppen az ő haláluk az ország bol
dogságához. Minden halálraítéltnek tudoma 
sara hozzák az ítélettel együtt annak meg 
okolását s ha a halálraítéltek legtöbbször igaz 
ságtalannak tartják még az igazságos ítéletet 
is, a híre mégis úgy véli, hogy az életben 
maradiakat és a. kő? lel ki isme retet kár meg
nyugtatni a halálos ítélet, jogos volta felől. 
A halál ettől nem. lesz édesebb es egy olasz 
condottien nagyon bölcsen felelte Borgia 
Cézárnak, hogy rajta már nem sokat segít, ha 
utóbb kidéiül, hogy esztelenségeí követtek el. 
amikor a fejét, leütötték. De az élők megórdem 
lik, hogy meghagyjuk nekik az élet biztosságá
nak a tudatát s ne nyugtalanítsuk azzal, hogy 
mindannyiunk halála a — belügyminiszter ke
zében van

A volt uiinct trónörökös memoárjai. Berlinből je 
b-.úti -1 n.-.,.j..i tudositój.i. Eg> .stuttgarti konyvkiidó
cég kiadja Frigyei Vilmán volt német trónörökös könv 
vei. amclv azzal a kérdéssel foglalkozik. Aínet bnne n 
hábőrn' ■' volt trónörökös ezt a. kérdés' ama vadak 
alapján tárgyalja. am'>lyckAt it7e.(S' n h'; orv 
emeltei' Sernélorfrog cll^r.

Kertész ü újra kéri szabadlábra helyezé
sét- Néhaii’ héttel ezelőtt egy- futballmeccs 
után mini, ismeretes Kertész II. Viljnos 
futballtréneri es fővárosi kereskedőt hatósági 
közeg ellem erőszak vétsége címén előzetes le
tartóztatásba helyeztek. A fogságot a, vizsgáló 
i> r<>, sőt <i vádtanács is jóváhagyta. Annikor 
kihirdették Kertész elüti a vádtanács döntését., 
kijelentette, hog\ megnyugszik, mert reméli, 
hogy ezáltal hamarosan tárgyalásra jut. az 
ugye. Szombaton azonban a. védője utján újabb 
zabadlábrabelyezési kérelmet adott be és arra, 

kéri a r. óul tanácsot, hogy tini millió korona, 
óvadék ellenében engedjék, szabadon. A büntető 
törvényszék 'ádtanácsa. minden valószínűség 
szerint, ma. héi'fön. foglalkozik Kertész II. ké
relmével.

halálos elgázolom. l.osilo magánhivatalnok
kieseti .-i villamosból, koponyasérülés követkéz 
helyszínen meghalt. fí^icb Szidónia I
i nyugati pályaudvarnál >-g.v rripülőgópröl Ifido 

ntan fűlött, eközhon a villamos alá ke 
habil-n gazolin.

Két
i j pesten 
lében a 
i itlróu >/ 
holt irípcetitiUih'.
rü!». ainelv

Burharin szembeszáll Trockij politikájá
val. Moszkvából .jelentik A kommunista In 
ternacinúle központi végrehajt.óbizottságának 
plénumában Bucharin jelentést telt az orosz 
kommunista part helyzetéről és kijelentette, 
hogy a párt nem tűr oly mélyenható eltérést az 
alapél vektől. amint azt Trockij követeli. A párt 
ebben a kérdésben nem személyek, hanem irá
nyok ellen harcol.

Ui
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Kozma Lajos
kalap gjyári raktára

Budapest Vll, Károly-körnt 3. sz. 
(•(•gém különlegessége:

íCülfíSFdá príma nyúlszőr 

divatkalap 
260 szer korona

Nagy válaszlék 
férfi fehérnemiiekben

JHHU1J

jW

RTrA
n KLI.MAT1KI SU GYóGYn EI.J

luiiiuusif uesiui| uiiiiub miiiuuimg muguei uyj puo ül 
Látogatás Valérián alezredes, Egyedi Artúr, Kodelka Ferenc 

és Leirer Amália sírjánál
(A Reggel tudósítójától.) A lárma, ami itt

maradt. utánuk, még föl-felharsan. de ők már 
egészen csöndesek lettek. A por. amit fölvert 
az esetük, kezd leaz-állni es

az elmúlt félév négy szenzációja után négy 
sir maradt csak és négy fejfa.

Hármán közülük a Kerepesi-temetőben pihen 
járt ott van i __  __ &
sir, kopár és szomorú. A síron a 
gig egyszerű fakereszt, rajta 
á k om 11 ó k om ok kai r áf es tve:

Dr. Egyedi Artúr 
élt 6S évet 

Béke hamvaira.
Dátum nincs. De ki nem emlékszik 
októberének nagy szenzációjára, 
féle a,pcsgyilkossá.gra.

Egyetlen szál virág sincs 
sírján.

Elhanyagolt. gondozat lan. 
Egyedi lehetett életében, 
a sírt?

nek Az első sir. ami a. szemembe ötlik, mind
„ a. főútvonalon Magányos, nagy

szegényessé- 
hevenyészett

az elmúlt év 
a Froreich

az egyedi nábob

amilyen az öreg 
Ki gondoztatja ezt 

kérdem az. öreg temetőőrtől — Senki, 
kérem, nem. jár ide egy lélek se... Néhány 
parcellával odébb Valérián alezredes sarja 
domborul. Az ö szenzációját még olvashatta, 
Egyedi Artúr is. Talán ismerték is egymást. 
Valérián Zei gmond es Egyedi Artúr. Az egyik 
huszártiszt volt, a másik közismert verseny 
istállótulajdonos. Most itt vannak egymás 
szomszédságában. Nagyon szép, gondozott sir 
Valérián alezredes sírja. A sírkereszten szép 
emléktábla:

Itt. nyugszik 
Valérián Zsigmond 

huszáralezredes 
élt. iá évet 

meghalt 192Í szeptember 30.
A síron fenyőág zöldéi.

- Nagy temetés volt ez — mondja a temetőör. 
Még utánra is egy hétig huszárok őrizték a.

sirf. — Miért ? — kérdezem.
— Nem tudom, kérem - mondja az öreg —, 

u.<7.y mondták, azért, hogy a hozzá tartozókon 
kívül

más
ne kiildhessen virágot a. sírra. —- Sokan láto
gatják még mindig? — Ö, nagyon sokan 
Főleg tiszt urak keresik. — Nők nem szokták
látogatni? - Egy hölgyről tudok, aki sűrűn 
kijár ide. Virágot tesz a sírra és imádkozik. 
Elegáns szőke hölgy. — A leírásból a. szép, 
szőke. Valériánnéra ismerek. Melyik sírt kere
sik a legtöbben? — érdeklődöm. — A Kodéi- 
káét — feleli gondolkozás nélkül az őr.
Őutána majdnem mindenki érdeklődik. Főleg 
asszonyok. -- Kodelka földi maradványai a 
temető végében a halottasház környékén pihen 
nek. Egyszerű kispolgári sir. A fakereszten a 
következő szöveg:

Itt. nyugszik.
Kodelka. Ferenc, 

élt 38 évet, 
me.gh. 1925 jan. 7-én.

Elfonnyadt koszorúk borítják a. szerencsétlen 
véget ért héntesmester sírját. A lábam alatt, 
a koszorúk elszáradt papírszalagjai zörögnek. 
Megfakultak a. hetük. Elmosta, őket az eső. 
A Kerepesi-uti temetőből a rákosi temetőbe 
mentem ki, hogy a. legfrissebb sirt. meglátogas
sam. A főútvonalon kiemelkedő fehér síremlék 
állítja meg az arramenőket. Kitárt, ka.rn 
Krisztus-szobor díszíti a családi sírboltot. 
Fölmegyek a. lépcsőkön. A kripta kőfedelén 
fakereszt fekszik, amelyen egyszerű vastábla 
hirdeti:

Itt nyugszik 
Leirer Amália, 

élt 27 évet, 
megh. 1924 december 22.

y»m>, Mén»avos gyógyiíiapfurdök. Elsőrendű gyógyhely mindennemű női 
bajok, vérszegénység, sápkór, gyomorbajok, szívbajok, ércltncsJicsodés 
dlen, »itb. — (’ööó hold ösfouyóerdö közepén. 30 km parkírozott erdei sótAnj - 
nyal. Sporttelepek felnőttek de gyermekek részére Különböző szórakozások

Elsőrangú modern Átalakítón szállodák, villák, vendéglők, kávéházak

Árnk flsmnöíi siílloöai sióim SffiS.TíJKku., 50 csali kor.-fúl & 
Magyarországi Igazgatóság: Budapest V, Vilmos császár,ut. 66. szanr 
Deviza Bank Kószvénytársaságnál Telefon 66- 10 és 8—31

— Mindenki csak ezt a sirt keresi — mondja 
a temető őre. - És a hozzátartozók? — kérdem.

Az öreg Leirer ur a temetés óta. még egyszer 
em volt itt — mondja. — A temetésen, adott az 

embereknek 200.009 koronát, hogy gondozzák 
a sirt. azóta sem, volt itt.

A hollandi ur járt itt töhbízhen.
- Honnan tudja, hogy ő volt?- — kérdem. — 
Mondták, meg ismerem is kérem a. lapokból 
őt. Sokáig szokott ittmaradni. Legutoljára 
vagy 10 nappal ezelőtt, volt itt. Virágot hozott 
a sírra és gyertyát, gyújtott. Aztán leül egy 
padra, csak nézte a sirt. sokáig és a szemeit 
törülgettc. Nem szokott senkivel beszélni. A 
kollégámat megszólította egyszer. Mondta 
neki, hogy csak ápolja, a sírt, majd ő meg. 
honorálja.

Leülök; néhány percre a. sírral szemközti 
padra. Nézem az arramenőket.

Mindenki megáll a sir mellett, aki arra, 
halad.

Délután van A temető kápolnájában csilin
gelnek a temetési harangok.

(H Fi
Ausztria es Németország között megszűnik 

az utlevélkényszer. Berlinből jelenti A Reggel 
tudósítója: S?rescm<7>?n külügyminiszter annak 
az óhajnak adott kifejezést, hogy Ausztria és 
Németország között az utlevélkényszert még a 
húsvéti ünnepek előtt meg kellene szüntetni. 
Az errevonatkozó tárgyalások igen, biztatóan, 
alakulnak, mégis kétséges, sikerül-e az utolsó 
akadályokat meg a. húsvéti ünnepek előtt el 
hárítani. Azonban számítani lehet arra, hogy 
közvetlen, husiét után megszűnik az utlivél- 
kényszer.

Halálozás Kólnóki Henrik lapszerkesztő temeles* 
’>?<7 dólvtdn i őrekor lesz a, római katolikus egyház szer 
tartása szerint a. Ttei-epesi-izO temető halottashdzábói Az 
engesztelő szent miseáldozaiot. kedden reggel fi órakor n’.u 
tátják be az erzsébetvárosi plébánia templomban.

— Nyolc öngyilkosság vasárnap délután. 
A veröfényes szép tavaszi vasárnap megint, 
az öngyilkosok napja, volt.. Nyolc öngyilkosság 
történt és mind a. nyolc a délutáni órákban. 
A Városligetben Csizi Mária 30 éves szakácsnő 
és P ászka Mária 25 eves szobaleány arzénnel 
mérgezték meg magukat. Szalai Sándorné a 
Váci-ut 60. szám alatt ismeretlen mérget ivott. 
Juhász Márta 17 éves mindenes a Szerecsen- 
utcában a gázcsapot nyiteíí-a magára. Obs- 
ezéner Margit. 16 éves faun lóleány az össze
kötő vasúti hídról a. Dunába ugrott, Jaszek 
János 20 éves vasmunkás pedig szerelmi bána
tában a Margit hídról ugrott a Dunába 
mindkettőt kimentették. Láng Jenöné Mu
rányi-utca. 53 szám alatti lakásán aszpirinnal. 
Kozma. Károlyné Bérkocsis-utca. 12. szám alatti 
lakásán kininnel mérgezte, meg magát. Mind a 
nyolc öngyilkosjelöltet a mentők a 
kórházba vitték.

Üzletföloszlatás következtében harisnyak, 
mindennemű kötöttáruk meglepő olcsón kaphriók 
rövid ideig Guttmann Béla Rt. nagyáruházában, 
Koronaherceg-utca •».

a.

Rókus-a

keztyiik, 
iné? 

ív kei- ,

Csütörtök, április 8-án

A legjobb 
francia muzsika, 

a legmerészebb szöveg 
a legmulatságosabb 

operette

7
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Bohn Béla, a békebeli híres betörőkirály 
bezúzta a főkapitányság ablakait, 
hogy a zavarban elmenekülhessen

(A Reggel tudósilójától.) Régi, híres betörő 
volt már tíz év előtt is Bohn Béla, akinek min
den lépését mindig íigyeltéík a detektívek, 
valahányszor kiszabadult a fogházból. Legutol
jára öt esztendőt ült és büntetése néhány hó
nappal azelőtt telt le. Bohn Béla kiszabadult, a 
detektívek most is mindenütt keresték Buda
pesten, de attól a pillanattól kezdve, hogy el
hagyta a váci fogyházat, sehol sem lehetett 
róla hirt hallani. Az utóbbi időben azonban 
sűrűn érkeztek följelentések főleg a. Damja- 
nieh-utca környékéről, a VII. kerületből — na
gyobb betörésekről. padkisföltörésekről. A de
tektívek rögtön látták, hogy itt olyan tolvaj 
működik, aki már sokesztendős praxissal dol
gozik. Tegnap kora reggel a Damjauich-ntca 
39. számú ház fölügyelője észrevette, hogy

egy erős, zömök fiatalember hatalmas cso
magot cipel és sietve ugrik ki a lépcső

házból.
Nyomban gyanút fogott, sejtette, hogy lólvaj 
szökik zsákmányával, utánaszaladt s amikor 
látta, hogy az ember gyors iramban siet a 
nagy csomaggal, futni kezdett utána. Közben

nagy néptömeg verődött össze, amely a futó 
tolvaj után vetette magát.

A menekülő tolvaj a zavarban eldobta a cso
magot s amikor egy rendőr utolérte: ö is 
kiabálta: fogják meg!

A leleményes betörő trükkje nem sikerült, a 
rendőr megkötözte és hekisérte a. főkapitány
ságra. Amikor a betörési osztály detektivjei az 
előállítottat meglátták, már ismerősként iidvö-

— Szervusz. Béla, na, megint kézrckerültél? 
Nyomban vállalóra fogták az ismerős tol-

vajt, aki azonban osak egyetlenegy betörést 
ismert be, a Damjanich-utca 39. számú házban 
Fischer fogorvosnál tett látogatást kora haj
nalban. Arról, hogy a börtönből való kiszaba
dulása óta hol. merre járt, semmit sem akart 
mondani. Régi fogásához hasonlóan zavarodott 
ságot, mutatott a békebeli betörőkórály. Teg 
nap délfelé Bohn Bélát újra ki akarták hall 
gat,ni s ekkor a betörő hirtelen abbahagyta a 
szimulálást, komoly arcot öltött s nagyon hig
gadtan, hogy higyjenek neki, így szólt a dotek 
1 ivekhez:

—• Mindent elmondok, de előbb kisérjenek ki.
Két, markos detektív fogta, közre Bohn Bélát, 

aki bement az illemhelyre, kisvártatva kilépett 
a detektivfolyosóra és a megtört ember szere
pét játszotta, talán azért, hogy ne nagyon 
ügyeljenek reá. Abban a pillanatban, amikor 
a lépcsőhöz közeleső folyosó szárnyas üveg
ajtajához értek, Bohn Béla hatalmasat 
ugrott ás /

a népes folyosón üv ölteni kezdett, öklével 
a folyosó ajtajának három üvegtábláját 
összezúzta és a nagy riadalomban el akart 

szökni.
A két detektív azonban, aki Bohn Bélái kisérte, 
lefogta a tolvajt, aki már éppen le akart 
rohanni a lépcsőn. Bohn Béla kezeit, összesebez- 
lék az üvegszilánkok, sebét a rendőrorvosi hi 
va.telban kötözték be. Ezután dr. Körmendi) 
Sándor rendőrfogalmazó előtt ig.v kezdte vaj 
lom ásót:

— Bezúztam az ablakokat, hogy nagy zajt 
csapjak és a keletkező zavart szökésre használ 
hassam föl.

A detektívek nyomozzák most (o'ábh Bohn 
Béla eddig le nem leplezett bünlajstromát.

— Megkezdődött az amerikaiak népvándor
lása Európába. Parisból írja A Reggel munka
társa: Minden év tavaszán megindul az ameri
kai turisták özönlése Európába. A dollár 
uralma az európai valuták fölött, a háború 
óta, az amerikai utasok számúi, még inkább 
megszaporiiotta. Ezidén az amerikánusoh özön
lése valósággal a népvándorlás jellegét ölti. 
Április elsején volt a’ start: Newyorkból — Pa
risba, Rómába, u francia és olasz Riviérára. A 
hajókon még a télen lefoglalták a fülkéket. 
Ideérkezett jelentésok szerint, csak március 
29-én, 5000 turista hagyta el Amerikát, 9 nagy 
gőzösön, amelyek közül a Paris nevű óriás 
luxushajó 750, dollárral megrakott utast hoz 
Európába, (p. I.)

— Levél a szerkesztőhöz. Igen tisztelt Szerkesztő ur! 
Lován Hudaesek Karoly, előkelő rokonságúra és nagy
szerű összeköttetéseire hivatkozva, ajánlkozott, hogy ki 
sürgeti a már beadott behozatali engedély iránti kérvé
nyemet. Miután meggyőződtem arról, liogy líudacsek 
állitászi nem felelnek meg a v.•lóságnak, </ hatóságnál 
én jelentettem főt öl chilinek, utánam pedig a többi ke
reskedő. Boldogult cdesauyám nem állott HUeli ő’»s:r- 
köttclésben Ifudaeschltcl. Fogadja, s‘l>. Taustig Hála.

— Bárlfa fürdő nj kezekben. ilrfe.siilésciuk szerint a 
többszázéves gyóg: fürdői Hriait Jenő biidapi.ú i igazgutó 
és iSchulinrm Gyula kassai kereskedő bérelték ki .30 évre, 
akik nagy befektetésekkel modern nyári és léli fürdőhellyé 
alakítják át üzen a magyar közönségnek reg idők óta ked
velt fürdőhelyét.

—- Egy óriási tengerágait járó titokzatos útja 
a föld körül. Londonból jelentik: A ..Sunda.v 
Express*’ szerini a világ legnagyobb tenger
alattjáró naszádja, az X. /. Chathamnál titok
zatos világkörüli útra, készen áll. A liajó sze
mélyzete nem k< vesebb, miül 121 emberből áll. 
A naszád két és félnapig tud a. víz alatt ma
radni. Építési költségei 842.ÜM főni sterlingéi 
tesznek ki.

— A budapesti román alkonzul becsületsértést pőre. 
Tavaly ősszel Sclilachtn Ilona szegedi tanítónő a román 
követségre! vízumot kórt. Átadta az utie* el'-t. Montiu .1. 
allfnntulnak, aki kéíségbevouta. hogy Schlnchta Ilona, 
tanítónő. A román követségen tartózkodott ez alkalom 
mai dr. Gurgéli István ügyvédjelölt, aki jclontkezett az 
alkonzulnúl és igazolni akarta Schlachta személyazonossá
gát és tanítói foglalkozását. Az, alkonzul ezt az igaza 
lést nem fogadta rl és obitól szenvedélyes vita keletke
zett. Sértő kifejezések röpködlek és az alkouzul jelen 
lést lett fíflöttes hatóságának a személyét ért sérelmek
ről. A román követség diplomáciai utón kiirt < '.vnfélel!, 
.-miire a kiiliigyininintfer fölhatalmazást ailoll. u; iir/yés; 
/.fanok, l'ii'DI dr. Guruéi lilv.in < Ili i' becsüli ' • I• v
eélaégi' címén. hitlii a mer/ /i bűnvádi cljiirrhl. A liilda 
Pesti hiintotőjárác Íróságon dr. I'innás Lti-.ár biiiitolőhiró 
szombatra liizto ki ennek az. ügynek a íárgvalásat. A 
erirUoll iigi/rédji lii'l iKimlitii' nem ,/</< i.ó int ',; a kézbe 
- itó jelentése szerini. időközben Pakura költözöl I, de 
i.-tvolmnradl a 1 a r,-valósról a román nlk-e.iz.ii! akit
azóta más szolgálati lu-lv'o helyeztek ál. A büntetőbíró
ság ilyen körül, t 'iyc|> közölt . ihuh::- 'mlhí Zo.- -tyi/'ö,' 
és az uj hntnrmiprn l'ii'srel idézi a vádi'.Hal.

— Szabadonbocsátják a Radics-párt internált 
vezéreit. Belgrádból jelenti A Reggel tudósí
tója: Szombat este mnisztertanács volt, amely 
a liorvát pnrasztpárt internált vezéreinek sza- 
badonbocsátásával, továbbá azzal a kérdéssel 
foglalkozott, hogy mily mértékben alkalmaz
zák ezzel a párttal szemben az állami védelem
ről szóló törvényeket. A minisztcrtanáxjs mn 
még nem döntött s a tanácskozásokat folytatni 
fogja. Hírlik, hogy a kormány mindkét kér
désben előzékenységei akar tanúsítani a Ra- 
dics-párttal szemben.

Hangversenyek. 11 olló Klóra chanson és szavaló 
estélyén tehetsége fejlődésének —• úgy az előadás kifejező 
ereje, mint ökonomikus hang-kezelése tekiutetéb&n — ni 
cfappjáról lett bizonyságot. Meleg sikerű volt. — A 
Pavrlora irodalmi estén Kósa Gyiirriy Berlinben sikerrel 
szerepelt szvitjét költői elképzeléssel játszotta. Holló 
Klára Erdélyi József két költeményét adta elő. Ascho.r 
O. '.kár. Somló István. Szabó Lőrinc, Sárközi' György 
tették változatossá a műsort. — A ,,Magyar Távi:ni Iroda*' 
n;. ugdijegye.sülctc .iaváru rendezett hangversenyén Mol
nár Imre, l.aurin Miklós, Habos l'ni. fíarabris Sári, 
Ptasinstky Pepi. Ilraáa Hczsö és Szedő Miklós meleg 
iinnepl'-sb-ii részesültek.

Korma ti.vzosértéssel vádolt katona. 1923 jú
nius (“lején Móron katonai toborzást tartottak 
és ez alkalommal a jelentkezők közül Kráz Fe
renc bodajki 1‘öldmivesf, is alkalmasnak Iftlál- 
túk. 1‘ete'kkel a toborzás után sz.arka'úbas be
tűkkel iioti hosszú levelet hozottá posta a. 
móri járásbírósághoz, amely a többek között 
ezeket f.irtalmozta: „Csak azért, soroztáétak, 
hogy elijesszék az uj királyi és a toborzott ka- 
lonasággal akarnak az uj királyra lövetni; az 
a Horthy nem akarja, hogy uj király legyen, 
de azért mégis lesz uj király és akkor mgjd 
elbánnak Horéhyval és a vcletartó kafonatisz- 
I ékkel." Természetesen nyomozást indilotíak, 
hogy megállapítsák, ki irta ezt a. levelet és 
a gyanú Kráz Ferenvrc terelődött. Kihallgat
ták. de tagadóit, erősitgette, hogy ucm írni a. 
levélről sPHiiuit. neki et-zeá.gá.bnu sem volt, ilyen 
esnnyaíaríalmu levelet Írni, l’róbairást készít
tettek vele, szereztek oi.van levelet, amit haza
irt a rokonságnak és ezeket az, Írásokat az 
inkriminált levéllel együtt, kiadtáL a törvény 
széki Írásszakértőnek. Ezek aztán megállapí
tották, hogy a. kormányzósértést tartalmazót 
levelet Kráz irta. Az ügyészség a szakértők vé
leményt* alapján vádat, emelt a fiatal l'öldmives 
ellen, akinek az ügyében e héten hoz ítéletet a 
budapcsti büntötőtörvényszék.

Autók a járdán. Angyal falván kifutódul n Rákóczi- 
nioii <'gv autó cifrázni fa. A mentők a Rókus kórházba 
vitték. Az Aréna utop az ./. X/l szánni autó a
a.'Jáli :< falhoz. SZ.OI :‘ol t 1 l)n>ih>:, ./ő. «/ l’-8 eves UlOgúll 

zót. akit bordatöréssel és belső sérüléssel vittek .1 mentők 
a Rókus-kórbázba. Csupor <<yiiln sufTőrt, aki részeg volt, 
letartóztat fák.

Fölismerték a vasúti összekötöhid halott
ját. Két nappal ezelőtt a vasúti összekötőhidon 
egy elgázolt férfi holttestét találták meg. Az 
ismeretlen halott zsebeiben Írást nem találtak. 
Detektívek nyomoztak a személyazonosság 
megállapítása végett és kideritetlék. hogy a 
halott Kovács Pál borbély,.tiki máreius 2-án 
lávozott. hazulról és azóta, nem jelentkezeti- 
Hosszú idő óta betegeskedik, úgy látszik, ezért 
követte cl az öngyilkosságot.

Hiisvéti ünnepek Bnlntonfüredcn. Már az ünnepek 
alkalinával megkezdődnek az idei ölesebb árak. Lakó-, 
teljes diái.,s a szállókban nnponta 130.000 K. a szananv 
riuml ::n 170.0(111 K lói löljchl'. Az u 1 gyorsvonnttal (Déli
vasút) :i ura alatt eierhelő.

Szobák ötszöri eUűruugu étkezéssel napi í46.000 K-tól

Kellemes, kényelmes és olcsó

. HÚSVÉTI ÜDÜLÉS 8
■SLSVI M ffltílM
bán !, Hidsgkuti'iit 78. Telefon 50-37

l

■rnw

Kérjen ajánlatot a vezér
képviselettől: V, Vilmos 

cssszár-ut 60. 
Telefon -18-63

Néger törzsfönökök iidvödik a walesi her
ceget Délafrikábati. Londonból jelenti J Reg
gel tudósítója: A walesi herceg I )é|a frikálm 
érkezőit. Partralépescknr B.t thurstbaii a. nege 
rek telkesen üdvö.ö1 lék. \ néger törzs főnökök 
üdvözlőiratot adtai ói neki, amely igy végző
dik: „Bár nem tudunk angolul sem Írni, sem 
olvasni, azért mégis jó angolok vagyunk."

— Biztos szer szépiák, máj foltok, pörsenések 
ellen Crénie Éva. Mindenül! kapható! Főraktár: 
Török Patika, Király utca 12.

i'

stobwjej?
az királya

|A- Morley Plione
apró, láthatatlan füllclolon, éjjel-nappal busz, 
núlliuló, halk hangok, növelése!; tisztán hall
hatók. — 'főbb ezer használatban. — Súlya tél 
gramm. .Számtalan hálalovél. Nehezen hallók 
és fiJIzugáslian szenvedőknek. — Prospoktust

I 10 ezer korona ellenében küld 495

/RADVÁNYI ISTVÁN,
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Búd pénzügymlnisztep 
fiusvét után tíz uf rendeletet mutat be 

a szanálási bizottságnak
K valutareformra csaK télen Kerül sor — A forgalmi adót 3 százaléKról 

2 százalékra csöKKentiK

X Magyar Általános Takarékpénztár Kt. dr. Horváth' 
Lipót el nők-vezérigazgató elnökiéin nlati tartolt közgyű
lésé'. amelyen elhatározták, hogy a k i mutatott 
7.519,5f().514.1G K nyereségből osztalék gyanánt 1925 április 
4-től kc.z'lvc jészvényciikénl 7359 K 75f>% (tam’y 
2500 K* 250%) llzetfcs-ck. 1 milliárd pedig a nyngdiy. 
alapja és a tisztviselői jóléti alapokra fol'dit I ássák. A 
takarék pénz tá- betétei 176 milliárJ’ta <*melkedU*k (a ta
valyi 17 milliúrddal széniben) a v.iltolárcu periig 1*16 mii, 
liárdot. (tavaly 4 milliárdot) tesz ki. Alapitasai közül kü
lönösen a Magyar Őstermelő 111., a Magyar Általános Barik 
Kt„ a Magyar Tógazdaságok Rt. és a Bőripari Rt. Győr, 
produkáltak igen szép üzletvredménycket.

Egyesült Budapesti Kővárosi Taknrékpéu'atár köz
gyűlése elfogadta az igazgatóságnak <> -z< - javaslatait és 
elhatározta, hog.v a 2.331,253.519 K-t. tevő tiszta, nyereségből 
részvényenként 3006 K osztalékéi llzet a múlt 1928-iki üzlet- 
évre. Végül a közgyűlés a fölügy-'iubizotísap’vt uj tagkéw’; 
dr. Platthy Györgyöt választotta meg.

(A Heggel tudósítójától.) Hűd János pénzügy- 
miují»ztor mcgkozdlc kéthetes húsvéti vakáció
ját. amelyet Olaszországban fog eltölteni. Ere
detileg ug.v tervezte, hogy a tőzsdeadó és a 
váltói He tők leszál l falsáról, az adópóUékról, 
a zálogjogbekebelezési okiratok, illetékéről és a 
részvénytársaságok egyesülésének i Hetéktne.n - 
tességéröl szóló pénzügyi rendcleteket a. nem- 
zotgyülés számolási bizottsága az ő távollété
ben fogja letárgyalni.

elutazóéul előtt azonban hosszasan tanács
kozott Vargha Imre pénzügyi államtitkár
ral és e tanácskozás alapján elhatározta, 
hog.v a szanálási bizottságot, már csak hus- 

vét, után fogják összehívni.
Vargha államtitkár e késedelem magyaráza
tául elmondotta A Reggel munkatársának, 
hogy

a már elkészült öt rendeletén kívül még 
négy-öt rendeletét óhajt a pénzügyi kor
mány bemutatni a szanálási bizottságnak.

A bizottság összehívását tehát azért kellett el
halasztani. hogy időközben ezek az uj Vendele
tek is elkészülhessenek. A Reggel munkatársa 
beszélt erről a kérdésről

Temesváry Imrével.
a szanálási törvény előadójánpl. aki a követ
kezőket mondotta:

— Azon az öl. rendeletén kívül, umelyot a 
pénzügyminiszter elutazása előtt már alá is irt, 
még négy vagy öt pénzügyi rendelet. kerül hús
úét után a szanálási bizottság elé. E rendeletek 
közül, amelyeket most már a legrövidebb időn 
belül kidolgoznak a pénzügyminisztériumban, 
az első

a mérlegvalődiság helyreállításáról
szól, a második pedig arról, hogy

X A fölértékelés nálunk és Németországban. 
A magyar törvényalkotás hosszú évtizedeken 
át Nyugaton keresett példát. Nyugatot figyelte. 
és onnan hozta a mintákat, amelyre fontos, tör
vényeit. szabta. Kereskedelmi törvényünk, csőd 
és váltójogunk, kitűnő rendbentartásunk né
met és osztrák mintára készült, büntetőjogunk 
és bűnvádi (békebeli!) perrendtartásunkban 
sok a francia meg angol elem. A magyar tör
vényhozás c<s a legtöbb állami hatalom ma mar 
süket füllel hallgatja Nyugat,szavát, Keletnek 
fordult és balkáni, minta után igazítja kor
mányzási tudományál. .í német birodalmi gyű
lés elé most kerül az első fölértékelési törvény- 
.javaslat. A német birodalom, rendezett állam- 
jjénziigyei ellenére is, szegény, de fölertékelési 
törvényjavaslatában a szűkös viszonyok közé 
került kisemberek különleges elbánásban ré
szesülnek, kamatokra és a. kisorsolásnál külön 
előnyökre tarthatnak igényt. Fölértékeli a né
met javaslat a jclzálogterhcket is éspedig rész
ben visszamenőleg és progresszív skála szerint. 
Jól jegyezzük meg, a német, birodalmi kormány 
jobbpárti, konzervatív, tituu -pedig destruktív, 
radikális kormány, nem ül tagjai között se 
szocialista, se demokrata, mégis természetes 
kötelességének tartja, hogy az elesetteket, a le
romlottakat. a gyöngéket védelmébe vegye az 
erősek, az ügyesek, a koncnyöklück ellen. Ná
lunk hírét, se hallani fölértékelésnek. Még csak 
arról sincs szó. hogy tanácskozások folynának 
a,kérdésben, pedig hol van az ankéttől a tör
vényjavaslat? Az a '•mk-Mokezcr jámibor, hivő
lélek. aki megtakarított aranykoronáit hadi- 
kölesönökbe, községi kötelezvényekbe, zálog
levelekbe fektette, sirathatja, tovább vagyon
kája pusztulását s •• sivár napokból nézhet a 
még sivárabb jövő, aggkor elébe, ki törődik itt 
vele? A váltóilleták fölemelése fontosabb, mint 
az árvaszókek törvényellenes ingatlaneladásai
nak a rendezése. Hiszen ha. a magyar polgári 
bíróságok nem hallgattak volna lelkiismeretűk 
szavára, akkor tán még ma is 20 koronás tartás
dijak volnának nálunk...

* A Magyar Leszámítoló és Péuzválta Bank IV. rendes 
kö«gyiijése megállapította az 1924. évi mérleget. A köz 
gytilós elhatározta, hogv a kimutatott 11.075,572.1M.23 ke 
’onn tiszta nyereségből tw 1924. uzletévi 55. szánni oszJa 
lékszelvéRy -letilt kornnávnl kerüljön folyó hó 6-tól kezdve 
bováltáarn, míg 5on millió a tartalékalaphoz. 1 milliárd sí. 
alkalmazottak nytigdijnlnpjához, 3u0 millió a báró Mndti- 
raeay-Bezík Miksa ■ alapkor. c.Nitoltasuék és ti fönmurado 
174,451.478.23 korona n fopvó üzleti év számlájára vitessek 
elé.

< Gsc.ltwinti*-féle sz-wz . áleaíWi-. lkk*r é« rumgyár rL 
kozgytilése 1924 üzlete vrc részvény cukiul '10.000 K 
WBtalék kifizetését határozta «1. A suelvények a Kcreskr- 
delmi Banknál e bó fi-tAl kezdve váltatnák 1«. 

a közkereseti és betéti társaságokat ki
vonják a társulati adó alól,

vagyis helyreállítják a régi rendet, amikor 
ezek a társaságok nem társulati, hanem általá
nos kereseti adót fizettek bemutatott mérlegeik, 
vagy pedig becslés alapján. Ez a rendelet a 
szolid vállalatoknak nagy könnyebbséget, fog 
jelenteni, minit. annál nagyobb örömmel kell 
üdvözölni, mert hiszpn a közkereseti és betéti 
társaságok már sokszor mutattak reá arra., 
hogy a társulati adó milyen súlyos terheket ró 
reájuk. A harmadik készülő rendelet

a részvények értékminimumának megálla
pításáról,

a negyedik pedig
az uj részvénytársaságok alaptőkéjének 

minimális összegéről
fog sz/ólni. Nem tudjuk, hog.v nyomban hu,svét 
után a szanálási bizottság elé kerül-e

a forgalmi adó mérsékléséről
szóló rendele! is. A pénzügyminiszter ugyan 
megigérto már. hogy a forgalmi adót JVo-ról 
2°/o-ra fogja csökkenteni, a kérdés csupán az, 
hogy az erről szóló rendelet elő ven-e már ké
szítve annyira, hog.v a többi pénzügyi rendele
tikkel együtt rövidesen a. szanálási bizottság 
elé kerülhessen. A pénzügyminisztert, egyéb
ként. Olaszországból való hazatérébe után 
a. valorizáció fontos problémájának, megoldása., 
rala.wivl az uj költségvetés kidolgozása fogja 
foglátkoztál ni.

A valutareform megvalósítására csak télen 
kerülhet a sor.

meri az angol font mai javulása után cikkor 
fog csak olyan stabilitást elérni, amelynek 
alapján a magyar valutareform megvalósul!'

Magyar Általános Hitelbank igazgatósága. uicgalla 
pitolto nz 1924. mérlegéi. amely 2i5.0M.7O3.757 K 84 t (tavaly 
9.660.532.950 K 30 fi tiszta nyereséget tüntet föl. E hó 
20-iki közgyűlésnek indítványozni fogják, hogy a 16.000 K 
osztalék céljnirn (tavaly 50oo K) 22 milliárdot, az érték- 
csökkenébi tartalékalapra 250 milliót, a nyugdíjalapra 
1500 milliót, a ..Báró Kornfold Zsiginond segélyalapéra 
278 milliót, a „Báró l llmann Adolf alap"-ru 500 milliót, 
az „Alkalmazottak jubileumi segélyalapja” javára 187 
milliót fordítsanak. A váltótnrcu 149 milliárd (tavaly 14 
milliárd), értékpapírok és érdekeltségek 51 milliárd (la 
valv 17 milliárd), adósok 397 milliárd (tavaly 160 milliárd), 
a takarékbetétek összege 583 milliárdot. a tavaly e cimou 
kimutatott 147 milliárddul szemben. Az üzleterodmény- 
száinla nyereségei: kamatokon és befolyt osztalékokon 
59.9 milliárd, jutalékokon 38.2 milliárd, különféle érde
keltségeken 4.1 milliárd, értékpapírokon 7.2 milliárd, de
vizákon és valutákon 6.4 milliárd, árukon 11.9 milliárd, 
amivel szemben a tiszti fizetések és személyzc'l kiadások 
69.3 milliárd, a költségek 11.9 milliárd, az adók és illeté
kek 11.3 milliárd, a jólékonycélu adományok 313 ruil 
lió K I. lesznek. A mérleg a teljes mobilitás képét mu
tatja. A zárszámadás egyes tételei tanúbizonyságot tesz
nek erről a nagyszabású fejlődésről, amelyről az intézet 
az elinalt évben fönnállóit gazdasági nehézségek ellenére 
is la számolhat. A bank kezelésére bízott idegen tőkék, a 
kimutatott tiszta nyereség és a részvényesek összességére 
.intő osztalék összege a bank vezető pozíciójának meg
felelően legnagyobb, amelyet hazai pénzintézet az elmúlt 
• ■vre föllljutal.

Magyar iltabinns Hitelbank igazgatósága Kiéin 
Gyulát alelnökké választotta. Scitovszky Tibor' vezér 
igazgatóvá és báró Kornfeld l’álf holycttes-vezérigazga. 
tóvá nevezte ki. Kovái - tiézn. az igazgatóság nyomatékos 
kívánságának engedvi . ügyvezető-igazgatói állását meg 
tartotta. A végrehajtó hizot'ság tagjai: báró Harkányi 
János (a bizottság elnöke). Kiéin Gynl'a (u bizottság m1- 
clnöko). ('heysson I’*tcr, Egry Aurél. Scitovszky Tii>or. 
báró Kornfcld Pál, Kovács Géza.

Mercur Váltótizletl llt. közgyűlése elfogadta az igaz
gatóság által előle ijesztett, évi zárszámadásokat, amelyek 
2.210,895.200 K nyereségei tüntetnek föl. Elhatározták, 
hogy a tartalékok megfelelő dotálása után osztalékul 
ét./vényenként Gitt) K (3tti.'. t fizettessék ki az előző évi 

3t)0 K (I5(i“,-kall szemben. Az osztalékszelvények e hó 
l etói kezdve váltatnak b<- az intézet pénztáránál Bnda- 
pesten. a Morcnr Bank pénzt áránál Becsiben es a Darm- 
stiidter uml Nationalbank pénztáránál Bcrlinlmu.

t.

Színmű 5 íűívonásban 
Irta: Pásztor Árpáit

3
Bajor Gizi 

Gsortos Gyula 
Törzs Jenő 

szenzációs alakítása

»
Művészi!

Látványos!
Érdekes!



14 AKEGCEX

Titta Ruffo 1925
' (A Reggel tudósi tójától.) .fzl mondta, hosszú 

évek után azért kezdi uj európai lurnéját. Bu
dapesten, mert a magyar lovagias és színi pá- 
tikiis nép. Mégis meg kell jnondanunk őszin
tén, mélyen az Amerikából visszatért Titta 
'Ruffo. A világhirü énekes érezte, hogy pálya- 
jón ez a budapesti előadás mily fontos. Maga 
•rendezte a „Nzeviilai borbély"-!, az egész elő
adás felelősségét vállára vet le. Csatát akart 
nyerni a. közönség fölött és tartotta, az ame
rikai árukul. a horribilis füllent i dijat. Szegé
nyek vagyunk. de Titta Ruffo háza, mégis meg
leli. Bőt. olyan díszes volt az Operaház néző
tere, hogy a szép napok theálre paré-íra em
lékeztetett. A földszint fél- és negyed milliós 
helyei, a magas árak ellenére, kulturált kül
sejű emberelőket b itek meg. A szmokingok 
sűrű táblájából a női divat színesen csillogott: 
« tavaszi, esték élénk piros és fűzőid, toilettjei 
■vonultak föl. A páholyokban a. születési és pénz- 
arisztokráciu váltakozott, a diplomácia külföldi 
'kepviselőivel. A karzati üléseken művészi ele
iünk sok kiválósága szorongott. A. harmadik 
emeletről például Hegedűs Gyula gukkcrezett 
feszült figyelemmel a színpadra.

*
Csudálatos emlék, milyen volt Titla. Ruffo 

'mielőtt kiment Amerikába. Eszembe jut az az 
este, amelyen — tizenkét évvel ezelőtt — wíoí- 
jára lát.lom. A párisi, nagyoperában, a .l'dn- 
tifrlla dél W est" premierjén. Nagy zenei ese
mény volt az még a béke-Párísban is. mert, 
Caruso és Tata Ruffo együtt léptek, föl. A meg
öregedett' világtenorista. egész tragikuméi hor
dozta akkor Caruso. Fiatat éveiben is csúnya, 
arca és formátlan alakja, akkor már kétségbe- 
ejtőcn duzzadt volt, és a mii vészi, játék h iánya 
bántóan szembengroil, hiszen hangjának síró 
varázsa, gyönyörűséges flórája, akkorra már 
lefoszlott. Néhány riadt olasz hivő szórványos 
tapsa fogadta. Titla Ruffo pedig az el rajtad- 
tatások zenitjén állt. Akkori légies alakján a 
serit)' fekete, ruhája előkelőn feszült, hangja, 
férfiassága csupa fény, csupa könnyed diadal, 
fejek és idők fölött elröpitő szépség volt.

A kifacsart. Carusot akkor dobta vissza. 
'Európába Amerika, az én intetten, Titta lluffot 
akkor kezdte fölszívni. Gigászi, csápjait már 
kinyajtótta utána s a. Metropolitan Opcrahouse 
felhőkarcoló dollárbérci már vonszolták kifelé, 
Ili n nő ti k u s idomban.

Tizenkét) én telt el. azóta Titla Ruffo fölött, 
rAmerll;ji szolgálatában. A vén. Európa, fine-flcur 
művészei megsi nylll; az odavaló arányokat. A 
legnagyobb szinmüvé.sznö, aki valaha élt, 
Eleonore H u se, az l'j világ kórházi agyán haj
totta, örök -nyugalomra amerikai, turnétól elfá
radt. fejét. Nincs is hal hete, hogy Olaszország 
legelső orgonamhvésze., Bach ulolérhetetlen 
megszólaltutója: Enric.u Bossi meghalt a Ncw- 
yorkból hazatérő fia-jón, mivel soha nem látott 
monslrc-orgonúm monstre-bungverseuycsarnok
nak kellett odaadnia előkelő és törékeny mii- 
ycszerrjól. A beláthatdtlan sorozatból még csak 
'hadd említsük a ■magyar Rózsa Lajosi, Opera- 
iiá.zunh kitilnö énekesét, aki. szintén, nem. bírta, 
d a. Metropolitan-Opera iramát és Jacobi Vik
tort. a franciásam, finom operett,muzsikák szer
zőjét, akit, Ncwyork fölégetett...

*
t'iétá R.uffót nem érte mindehhez hasonló 

fragiltus sors. () ma is viruló, éperejii ember, 
tökéletes művész és fárad hatatlan ambíció. De

Karcsú és finom 
lesz a Bokája!
Megvékonyithatja lábait, vagy 
ha azok hibátlanok, megőrizheti 
szépségükét és formájukat a 
Clarks-fele párisi Baudes „L“ 
(gumitekeres) használata által. 
Megakadályozza a boka duzza
dását. Testszhiii. láthatatlan a 
harisnya alatt is. Párja 15!) ezer 
korona, utánvéttel. Magyar- 

, országi szétküldés hely:
Zsoldos Sándor
UndapeBt, VII, Háköcl-ut 74. Te). J. 15.53

Kapható inéK minden jobb jryógvlár. 
urosreria, kozinctikus óe orvosi küHzer. 
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Dr.Bernhard Miksa
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SZAKORVOS
EZÜST N*Al'TAKSaV oYtá*1 

kendet eff4SZ nap. Kákóczi.ut 32.em. t,

:g

az amerikai szolgálat, vasfoga (cs egyszerűen a 
letelt tizenkét esztendő) rajta is nyomat ha
gyott. A légies alak kissé zömök lett, arc
vonásai elmosotlabbak, mint régen cs hangjá
ból — ez itt a lényeg ahogy a szakértők, 
mondják, kiveszett a fény. Mi az, hogy fény? — 
kérdezzük mi laikusok. A fény llt az a plusz, 
amely elragad. Az a. plusz, amitől megindulsz, 
lecsukod szemed, vagy révülsz magad elé és 
sírsz, szeretsz, borzongsz, áéheviilsz. Az extázíst 
csak a hang fénye tudja kiváltani... Ls ez 
nincs már Titta Bu/fo hafalmábun. _ Nagy 
élmény még mindig őt hallgatni és figyelni. 
A legritkább énekesek produkálják, azl a mű
vészi. emberi és zenei intelligenciái, amit 6. De 
röpülni, már nem éudutik, szavára, meri nem 
tud röpíteni és fökép baj, hogy olyan zenei 
adott <dö, amihez bohókás jókedv és kitörő ifjú
ság való.

Egy autogramkönyvbv beírta a, napokban 
Títta Ruffo, aki pezsgő ifjúságot akart a. pesti. 
..Ssevillai, borbély"-ba. önéeni. hogy szerelemben, 
és művészetben, legfőbb a, fiatalság... Az egész 
szombati előadásból pedig éppen egy hiány
zóit: fiatalság, amely elsodor. A szövegiró 
Bcaumarchais vidám, ficá.nkolásából, húsz- 
esztendős legénykék szerelmi forradalmából, az 
ifjú, kalandorok, elszánt meggondolatlansáoá- 
ból nem maradt meg semmi — Titla Ruffo éne
kében és játékában sej.. Fc'éyol borította, be az 
egész darabot, egy sóhajtásszerü valami, mint 
az ökörnyál a, szeptemberi, veröfénybeu, amely 
úszik és ragyog, de lebegésével a közelben, séf. 
tenkedö elmúlás felé viszi gondolatunkat.

A ..Szecillai borbély" legösziodébb sikerét pe
dig kel dalával érte cl a. vendég művész. I Mo- 
zaié-duetten kívül ezek délolasz dalok voltak — 
csodálatosan szomorúak. Afféle nápolyi, szicí
liai. sőt spanyol canzonák, amelyeket eddig 
csak tikkadt szerelmi daloknál;, ismertünk és 
most, egyszerre. Titta, Ruffón keresztül, más
képen is megmutatkoztak. Ezek fekcéc áriák 
voltak, érdekesek és megdöbbentők, b mondói; 
és halálscjlelmesek. Az élet őszéig elérkezett 
férfikor felejthetetlen énekei — es fém vélctb n. 
hogy a. művész épp ebben a légkörben {találta 
meg legjobban önmagát. Hl odaadta, magái a. 
zenének és ezéi t ez volt a. legszebb cs a legtöbb, 
arnlt egész estén át kaptunk tőle.

 Dénes Zsófia
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OTT FEKETE

ERZSÉBET*
KÖRÚT’ 2 8

Indián a Körúton
Vasárnap délután az Erzsébet-kör utón sétáló 

emberek Összecsődültek, az utcagyerekek cso
dálkozva bámultak egy két. méter magas, in
dián-ruhába. öltözött, hossza, befonthuju, réz- 
borii fiatalembert, Os-Ka-Mann indián énekest, 
és láncost, a Royal-Orfcum egyik föattrakció- 
jói. Este az Orfeumban találkoztunk. Hl már 
nem is til>T'k olyan bizarr vak az indián, harci
díszbe. öltözött rézbörii, <>l;i a. magánéletben a, 
dakota indiánusok. főnökének a. fia. Indián éne
iteket dalol, vad harci játékot mutat be; a va
rieté színpadán, megelevenedik az indián ro
mantika; egy pusztuló nép tragédiáju. Az in
dián, bánatos A,írbe és mid harci, föllángolása 
alán Hőéhez mujumsziitházóit. nevetnek az em
berek. Szélnyilik a függöny es a színpadon. 
15—29 apró majomból álló zenekar ül. a pulpi
tus elölt, mancsukban. hegedű és brácsa. Föl
vendül a zenekar s az apró, frakkba öltöztetett, 
majmok karmestere dirigálni, kezd, a majmok 
pedig utánozzák az orfeum zenészeit, mintha, 
ők muzsikálnának. A legkedvesebb a. dirigens- 
majom, látszik, hogy 'majommuzsik,usni na
gyon tisztelik. Dénes Oszkár, mint luftballon- 
kereskedő énekéi pesti kuplékat, hogy aztán, 
helyet, adjon Oki tónak, a kínai, ÍU űzi (inistának. 
M—la eves kínai, varázsló, külseje olyan, mint, 
egy tibeti főpapé. Az egész színpad keleti, pom
pában ragyog. Az ősrégi, ezer mester  család le- 
s ;a i mázolt jónak, Oki-tónak ke! társa., egy nő és 
egy férH, szintén mesés keleti selymekbe öl
tözve, segédkezik lőnökenek. Ristory és part
nere, a, kel excentrikus hegedűművész, az ápri
list műsor egyik fénypontja következik atá- 

iwlnb alig 2(> esztendős Ristory. pompás 
noi^ estélyi ruhába, öltözve, föltűnő eleganciá
ról jelenik meg a színpadon. Hegedű, játék a ko
moly muzsikusok művészetével vetekszik, a né
zők csodálkoznak, hogy a fiatal leány milyen 
szépén hegedül, de, egyszerre csak leveszi, a. 
keppet a. Halai hölgy és most már estélyi ruhá
ban muzsikál a színpadon, majd, leesik, a fejéről 
a szőke paróka és ott áll előliünk a fiatal' fíis- 
tory.ukj most már mint férfi produkálja ma- 
gut J/ uvesztcu hegedül, és közben a legnehe
zebb láncot, járja. A: áprilisi, műsor utolsó 

A /^szenzáció, a. riláa legmodernebb bi- 
( In.lfSi (lelteih « CL rét i^OVtlKjlldcstf ck MÜ/DCSZPlf'* 
Ahogy kijönnek a színpadra és amíg boszorká
nyos ügyességgel kergetőznek, a zsúfolt néző
térén mindenki kacag. Olyan groteszkek, hogy 
senki sem tudja, visszafojtani a nevetést. (KtA

néző
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Színház
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedües Intim Pista,
van meg ebben a szezonban remény forró es
tékre, színházi szenzációkra, tomboló sikerekre?

— Vajk’ ki tudja? Tavaly még tavaszabb 
volt, amikor kijött az „Antónia!*'

— Virágvasárnap nrm gorombáskodom. Meg 
fog sértődni, olyan udvarias leszek. Még kincs
tári főtanácsosnak se szólítom. Söl, komolyan 
beszélek kigy elmeddel. Hát vegye tudomásul, 
hogy Titta Ruffo legyen a talpán, aki ezt a 
gondba, pech be préselt pesti publikumot föl
rázza a közönyéből. Hiszen volt néhány siker: 
a. „Mórica" elég jól ment, a „Halló, Amerika!" 
még mindig csinál házakat, a „Csibi“ remekül 
beütött, de hol van mindez a régi, ropogós, ré
szeg sikerektől.

— Nem értem, amikor stabil a pénz...
— A pénztelenség stabil, félkegyelmű jó 

uram! Az este Titta fíuffo ugyan pontosan 
annyit hozott be az Operának, mint három zsú
folt, rendes ház jövedelme, de viszont min
denki ott volt, aki számításba jöhet Pesten és 
ha tudná, mennyien hiányoztak, akik a. tavalyi 
Jetritza-cslén még számítottak? Különben ar
ról van szó. hogy Titta lluffo föllép 12-én a 
„Constantin abbé" híres hang verseny jeleneté
ben. De még ennél is nagyobb szenzáció eske
tik meg a. Nemzetiben május első hetében...

— (ígérünk! (ígérünk!
— Akkorra várják haza Paulay Erzsit Tokió

ból és talán jótékongcélre. eslleg a „Nászindu
ló"-bon ...

Éti a gyónta psolom magam!
— Erre a. „Szibill"-ben is alkalma, lehet, a. 

drága. Jacobi. Vici operettjében, amellyel a 
Király-Szívház végre, végre ki akarja vágni a. 
rezet. A „Császárnő apród"-ját ugyanis vasár
nap este küldték krematóriumba. Szegény ki
csi apród, nem tudott megnőni! A „Szibill" fe
lejthetetlen emlékünk. Jacobi, Fedőik, Pelrás.. 
„Kis Petrovom, remélem, megbocsátja..." Ifjú
ság, tavasz és szerelem. Ma érkezik haza Lá
bas* Capriből, aki a nagyhercegnőt játssza. 
Martos Ferenc uj harmadik fölvonást küldött 
és szegény Bródy Maxi gyönyörű versei úgy 
hatnak, mint amikor Fedők Pálffy-téri nagy 
szaténjában először olvasta föl a szövegköny
vet ...

— És a „Magnetic"?
— Tetszik a közönségnek. Pásztor Árpád ki

tűnő, kulturált iró és akkor is nívós, amikor a 
külföldnek ír exporldarabot. Van néhány na
gyon emberi, nagyon megrázó jelenete, bár tu
datosan filmszerű, de — európai értelemben. 
Bajor, Csortos, Törzs: pompásak. Finom szí
nésznő Báthory Cfiza és aranyos Oláh Böskc. 
Bajor partneréi a. Zampában, egy híres pesti 
táncmestert. Faludt bonvivánnak akarja szer
ződtetni: néhány bonvivánját viszont táncmes
ternek ajánljuk...

— Belvárosi Mariska?
— Köszönöm, jól van. Bíró Lajos minden 

próbán részivesz. Szombaton a világhírű iró 
érdekes sürgönyt kapott a színházhoz — Holly
woodból. A szövege ennyi: „Akar-e velem 
Hollywoodban dolgozni? Lubitsch Ernő." Biró 
udvariasan nemmel válaszolt. Itthon akar dol
gozni. Nem megy a legendás, rejtelmes ame
rikai filmvárosba, ahonnan a jó Huszár Pufi 
azt írja, hogy másfélméter kolbászt eszik meg 
naponta, hagy móléttségét megtartsa...

— Pesten bromoi esznek a színészei^...
— Hja. Amerika! Pláne, „Halló Amerika!" 

Májusig nem játszanak uj darabot a Fővárosi. 
Operett színházban. A Vigben csönd és 
nyugalom. Április második felében Moissi 
vendégszerepel öl estén. A szezon végére, 
minden színház operettet és revüt ter
vez. Annyi revüt Páris se látott, mint 
amennyi. Budapesten meg fog bukni. 
Az elsőnek azonban bizonyára sikere lesz. Az 
Operaháziján április 25-érc tervezik a „Dene
vér" díszelőadását, amelynek jövedelme a B- 
listősok érdekében indított társadalmi akciót 
illeti. Az előadás egyik attrakciója pompás 
divat r ovii lesz, amelynek keretében Pest leg
előkelőbb szalonjai. mutatják be kreációikat...

— Teremtöm, a. fí-lista ilyen komolyan be
vonult a színművészeibe?

— Most kezdődik csak a nagy csata a direk
torok és a színészek között! Vasárnap délben

Telefon: 14—21 KIS KOMÉDIA u.r
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az igazgatók gyülésezlek háramőraltosszat és 
kiküldték a bizottságot, amely majd a héten 
tárgyalást kezd a színészekkel. A direktorok 
ijesztően zordak, viszont a. színészeket se kell 
fél t(ni.

— Nem elveszett leány- és fiúgyermekek... 
Hát a pletyka, következik cégre!

— Fogódzók meg, maga színes Birota! A 
tagbaszakadt Kerstens, a. gavallér hollandus és 
amit parancsol, úgy látszik, meg vigasztalódott.

— Mi?
— Igen. Egy szőke operettszinésznő, aki 

nemrég vált el az ural,ól... Szőke, karcsú, édes 
kis nő és a hollandusoknál bizonyára másfél
hónapig tart a gyászév...

• A Halló. Amerika! hete lesz n Fővárosi í>porett*-zin 
ház, jövő hete is. A nagyszerű revii a zsúfolt házak so
rozatával halod harmadik jubileuma felé. VnMrnap dél
után a „Nótáé k:ipitány”-t adják mérsékelt belyárakk.il.

• A „Magnetic" nagy sikere. (A Magyar Színház, új
donsága.) Pásztor Árpád uj színmüve, a „Magnetie.", amely 
eseményszerű sikert aratott a Magyar Színház premierjén, 
hétfőn, szerdán, szombaton. vasárnap este és husvétliétfő 
délután rendes betyárokkal szerepel a. műsoron. A hét 
többi estéit, Nagypéntek kivételével, amikor n színház 
nem tart előadást, a remekül mulatságos „Csibi" tölti ki, 
amelynek minden előadósa Bajor Gizivel és (’sortos Gyulá
vá! táblás. A „Csibi" vasárnap délután is színre kerül 
rendes bolyárnkkul.

• Ma, hétfőn este Rózsahegyivel „A cigányprímás", 
Kálmán Imre nagysikerrel fölujitott. operettje kerül 
színre a. Városi Színházban.

• „Szibill". a Király-Színházban. Művészet és közönség 
ünnepe lesz, nagyszombat estéje a Király-Színházban. Á 
„Szibill" ). játsszák, Jacobi Viktor, Bródy Miksa és Mar
tos Ferenc örökvirrígzósu remekművét. ez utolsó évek 
legszebb, legfinomabb magyar operettejét, amely olyan 
külföldi karrierre) dicsekszik, amellyel talán csak a „Mu
rién grófnő" tud vetekedni. Tündérszép muzsika, ra
gyogó. igazi vígjátéki szöveg magyarázzák a „Szibill" 
népszerűségét és világjáró dicsőségét. A Király-Sziuház 
díszes kiállitiíAbun hozza ki a legszebb magyar operettet, 
az előadás pedig külön szenzáció. A nagyszerű Lábasa 
duci h címszerepben, a bájos Houthy Hanna, a kitűnő 
Bnrky Lili, a klasszikus humora Rá lkai Márton, a csen- 
gőhangit Nádor Jenő, a kiváló vendégéneke* Szentmihá- 
lyi Tibor, a ni. kir. Operaház tagja, és Latabár Árpád 
tökéletes humora eseménnyé avatják a „Szibill" előadá
sát. A „Szibill" előadását vasárnap és hétfőn este meg
ismétlik.

•’ A Vígszínház hetének Irodalmi és művészi eseménye 
az. ..Ablakok" szombati bemutatója. John Galsworthy 
i igjátéka diadalmas pályafutás során jut el hozzánk. 
Nagyszerű szerepeit. Darvas Lili. Oaál Franciska. Ga.zsi 
Mariska, Gyöngyössy Erzsi. Kürti. Lukács. Szerómy, Zá
tony és Bárdi játsszák. Most, vasárnap és csütörtökön a 
„Csillagok“-at, Zilahy Lajos nagyhatású színmüvét ismét
lik. kedden pedig az „Eziistlnkodalom", Paul Géraldy re
mekműve kerül színre. Hétfőn és szerdán a l»écsi Bnrg- 
theater tagjai vendégszerepelnek. Hétfőn az „Iphigenie 
auf Tauris", Goethe klasszikus drámáját adják, szerdán 
pedig Hermann Bahr „l)ie Kindcr" cimii vígjátékét mu
tatják be. Ezeket az előadásokat is rendes esti helyárak
kal tartják meg. Nagypénteken nincs előadás. Vasá-rnap 
délután a „Szerelem vására" t játsszák mérsékelt hely
árakkal.

• A „Rakéta" kedd esti hemutatója. l’gy a nagyközön 
ség. mir.t a művészvilág köreiben szokatlanul rendkívüli 
az érdeklődés a „Rakéta" kedd esti bemutatója iránt. 
Úgy a szerzők, mint a művészek névsora rendkívüli ese
ménnyé avatják Budapest e legszebb kis .színházának 
uj életre való támadását. A magyar irodalom legmüvé- 
szibb poétája. Szép Ernő bűbájos és mulatságos falusi 
életképe, a „Tűzoltó" all a műsor tengelyében, amelyei 
nem kisebb írüvé.sz, mint az. utolérhetetlen Medgyaszay 
Vilma és Maklá.ry Zoltán, a Rcuaiisance-Szinház kiváló 
fiatal müvékze. alakit. Békeffi László, a szellemes, pom
pás konfcrencier, a közönség kedvence, most frappánsabb 
nál frappánsabb, friss konferánszokat és aktuális tréfákat 
ad az fi hű közönségének. Az uj magyar színpad leg
kitűnőbb fiatéi szerzőjének. Fodor Lászlónak nagyszerű 
vigjátékúbau, a „Békebiró"-ban és Vadnai László kitűnő 
kis bohózatában Snrkmli Aladár aranyos művészetében 
gyönyörködhetünk, két olyan mulatságos alaki tilsával, 
amely rókáig felejt heteden lesz a közönségnek. .Tankovich 
Magda, a . Reuaissaucc-Szinház kedvelt művésznője. 
Bánóczy dr -ral, a congeniálir rendezővel és művésszel, 
Raggoniby András Unom vigjfitékát játssza, mig a pesti 
humor másik nagy mestere, Kőváry Gyula, úgy saját, 
mint Békeffi darabjában fogja a közönség nevetőizmnit 
próbára tenni. A iniigánszámok élén a dédelgetett, egyet- 
Imi Medgyaszay Vilma áll. Szép Ernő. Somlyó Zoltán 
t-s Lányi Viktor -zebbnél-sz>‘bb uj dalaival. Mig a ma 
g.var kábátv másik népszerű iniivé.-,znő.|e, Vidor Torike. 
újszerű szccniroz.olt .-zárna fog föltünést kelteni- Sárost-.' 
Mihály liliom és szívhez, szóló művészete gyönyörű Balassa 
Emil-féle szcmiirozotl számban, valamint ulólérbetetlen 
gitáros dalaival fog érvényre jutni. Ha mindezekhez még 
hozzávesszük a gyönyörű dekoratív díszleteket és fény 
hatásokat, amelyeket Knesz Gyula iparművészeti tanár 
tervezett, ug.v bízvást mondhatjuk, hogy a „Rakéta" a 
magyar sz'itházi világ üdítő szenzációja lesz, a lég 
művészibb eszközeivel a régi szép magyar kabaré 
reneszánszát fogja Budapestnek jelenteni. A keddi he 
mulató pont 9 órakor kezdődik. Jegyek az. összes jegy 
irodákban, valamint a szili ház pénztáránál (Nagymező
utca 17. Telefon 17—97) délelőtt 10—1-ig és délntán 1-től 
kaphatók.

Kellemes és olcsó 
húsvéti ünnepeket 

tölthet a magyar tengeren

aiatonfiireden
Napi ellátás lakással:

A szállodában.................... 180.000 K
A szanatóriumban .... 170.000 K-tól félj.

• Madge Paggauy. A magyar származású olasz, táncosnő 
a Vigadóban nagy sikerrel mutatkozott be. Nemcsak tánc
művészetével, de pazar ruháival is nagy föltür.cst keltett 
u fiatal művésznő.

* Hat „Marka grófnő" előadás lesz, ezen a héten a 
Király-Színházban. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök esi)', 
vasárnap <•.< busvithétlfi <l<-'-»»íu. Kálnuin Imre tündöklő 
remekműve ragyog tol a Király-Sziuház színpadán La- 
bass Juci. Pálmny Ilka. Síró Anna. Rátkai, GnleHji.. La- 
tabár, Sz.irnmi. Raskó nagyszerű együttesében. Nagypéns 
teken nincs előadás.

‘ A „FraskJta" legközelebbi előadásai a A'árosi Szín
házban. Lehár világhírű operettje kedden é.- szerdán 
kerül sxinre u Városi Színházban, mindenkor Sárák 
Márta, Gábor József. Sziklai e.- Szirmai nagyszerű 
együttesével.

’ A Belvárosi Színház, következő hete a sikerek hete. 
Hétfő, kedd, csütörtök, szombat é- vasárnap esto az évad 
legmnlatságosabb francia bohózata: „Én már ilyen va
gyok" kerül szilire Titkos TJouával. Szerdán Fodor László 
brilliniis vigjritéka, „A nag'ságos asszonyt már láttam 
valahol" szerepel n műsoron. Nog.vpi’mtekon uine.s előadás. 
Vasárnap délután Lakatos László kitűnő komédiáját, a 
,,f’ei vagy írás"-', húsvéthétfő délután ..Ki babája va
gyok én“-t játsszák niéisékelt helyúrnkkal.

’ A „Fl-Fl" 222-edsz<*r kerül -z.inrc csütörtökön este a 
Biaha Lujza-Szinházban. amelynek Willometz—Haltai
Jonö—f'hristinó remekművű operettje legnagyobb sikere 
volt. Dallamosság, ötlclesség, miilat-ágosság teszik szen
zációssá a „Fi-Fi"-t, amit a. Biaha Lnjza-Szinbáz most is 
parádés kiosztásban játszik. Vaály Ilona, Viola Margit, 
Boross Géza. Szirmai Imre. Galeíta Ferenc, Fülöp San 
dór nevei fényes szinlapot jelentenek. Csütörtökig min
den este a nagysikerül „A feleségem babnj.i" kerül színre. 
Nagypénteken uiucs előadás. A ..Fi-Fi" előadásait szom
bat. vasárnap és hétfő este megismétlik. Husvét délután
ján „Szulamit". vasárnap délután „A feleségem babája" 
mérsékelt h cl várakkal.

* „Dolly" lesz az. idei évad slágeroperettje.

151-154-llí előadása

Szombat, április 11-én:

Jacobi nagy operettje 
A legszebb muzsika!

A legnagyobb 
világsiker!

Lábass Juci
Honthy Hanna 
Rátkai Márton 

Latabár Árpád 
Nádor Jenő 

Szentmihályi Tibor

A

rakk.il
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Meghiúsult az orosz-magyar egyezmény
A magyar kormány „a parlamenti viszonyok következtében” nem 

ratifikálhatta a szerződést
csak ugyan megvonná a legtöbb kedvezményt,(A Reggel tudósítójától.) Politikai körökben 

nagy feltűnést keltett a moszkvai .,Izvesztiá“- 
nak az a tudósítása, hogy o«e orpm-wwwar 
egyezmény ratifikálásának határideje lejárt és 
önnek következtében az orosz kormány fölszó
lította a magyar kormányt, hogy legkésőbb 
április 12-ig' nyilatkozzék. ratifikálni akarja-e 
a szerződést vagy sem, mert a határidő meg- 
hosszabbitósti esetén kónytelon lesz Magyar
országtól a szerződésben biztosított legtöbb 
kedvezményt visszavonni. Erre a közlésre 
vonatkozóan

teljesen beavatott helyen
a következőket mondották A Reggel munka
társának:

— Minden olyan nemzetközi egyezmény rati
fikálása, amely a parlament hozzájárulásához 
van kötve, megállapított batáridőn bitül kell, 
'hogy beköveikezzék. Tekinteti d azonban arra, 
hogy

a parlamenti viszonyok következtében nem 
jutott, hozzá a magyar kormány ahhoz, 
hogy az orosz-magyar egjezméuyt a nem

zetgyűléssel ra tifiká Hassa,
az orosz kormányhoz fordult a ratifikálás ha
táridejének meghosszabbítása érdekében. Erre 
az átiratra még nem kapott a magyar kor
mány hivatalos választ, amennyiben azonban 
Oroszország a ratiíikúJás elhúzódása esetén

akkor
az orosz-magyar egyezmény máris végleg 

meghiúsultnak tekinthető,
mert hiszen a legtöbb kedvezmény nélkül a 
magyar kormány semmicsetrc sem ragaszkod
nék tovább az egyezmény ratifikálásához.

Lemondott
a belga miniszterelnök

Uíbál köalfsiős kormány alakul
Brüsszel, április 5.

(A Reggel, tudósit ójáénak távirata.) Theunis 
belga miniszterelnök vasárnap megjelent a ki
rálynál és benyújtotta a kabinet lemondását. 
A kamarai és szenátusi választások simán foly
tak le, de a pontos eredményeket csuk holnap 
fogják megállcroitani. Valószínű, hogy

a mai választások nem hozták meg egyetlen 
pártnak sem az abszolút többséget 

és a Tltcvnls-kormány utód)-! is koalíciós mi
nisztérium lesz, l’.z a koalíció élői (‘láthatóan a 
katolikus pártok közép és bal.szé'<ő elemeiből, 
valamint a liberális párt jobhszúrnyából fog 
összetevődni.

Gömbös G^ula 
nem vállal községi jelöltséget, 
mert „nem akar elveszni a 
városi poétika útvesztőiben1*

(A Reggel tudósit ójától.) Politikai körökben 
sokat beszéltek legutóbb arról, hogy

a fővárosi politikában különválnak Wolff 
Károly és Gömbös Gyula utjai,

mert Gömbös sehogysem tudja megbocsátani 
a Keresztény Községi Párt vezérének azt, hogy 
az országos politikában (.'■ nyílt szavazás mel
lett foglalt, állást, A Reggel munkatársa ezek
ről a hírekről megkérdezte

Gömbös Gyulát,
aki a következőket, jelentette ki:

— A Keresztény Községi Párt választási 
kampányát

támogatom, anélkül, hogy jelöltséget vál
lalnék. mert, nem akarok elveszni a városi 

pofit ika útvesztőiben.
Egyébként is annyi a dolgom, hogy kötelessé^ 
gémet, mini városatya. 'nem tudnám teljest, 
feni. A Keresztény Községi Pártban éppen 
ezért

nem is játszom semmiféle irányító sze
repet

és mitií a vezérlőbizottság tagja, esak az elvi 
kérdések megvitatásában és a propagandában 
veszel- részt. A választás után azonban le 
fogok mondani vezérlöbi zott sági, tagságom
ról is.

GrenadiMe!én,zefir
legszelűs míis^Jí

Pepita és schottis
«0t rultakeimék dtipiaszéles

Tiszta selyem
minden színben 85 cm széles

. -í,

fehérnemUosztály:
(Css/x Calvin-lérl áruházunkban)

GyapiMSzftveltoszeály; 
Kabátktwerkó, 175J00
Kitűnő használati öltöiiykelmék 
Divatmíntás öltöny kelmék ... 
íugóV" divatöltöuykelme^íjdonsúg’ 
Raglánkehnék, tartós minőség 
kockás alj-és ruhakelnie, <i>minszéles 
Eolinsz^ésii kosztiimkehne, ^„deu , 
Kombinált öltönykellékcsomag

85.000 
120.000 
178.000 
157.000
78.000 

175.000 
175.000

(tartalmaz og.v öltönyhöz szükséger bélésanyagokat)

Vás^cmosztátlys
Fenyves mosott silón Xr*' .. 16.500
Bőrerős angin............................... 21.000
Kitűnő alsóndrágköpper.........  25.000
Bat isztsifón, w cm széles................ 23.000
Batisztsifón, mo cm széles.............. 38.850
Pamut, lepedő vászon, ISO em széles 45.350
Pamut paplanlepedővászon '^s 50.000
Kitűnő törülközők ..................... 19.450
Flanel! portörlő.......................... 7.800
Pohártörlő...................................... 14.800

KoMÍekcaáoszt&Bys
(Csak Caivln-téki aruhűau»áib>. n) 

Női kaverkókabát,"^ 580ÍI00 
Angol Homespun női kabát SSkg 
Divatcsikos aljak.......................
Trikózsemper, SXszifim.........
Fehér grenadinbltiz..................
Férfi gumi esőköpeny..............

770.000
89.000 

150.000
96.000 

390.000

Kávéskészlet, fteSiyos ...............146.150
Étkezőkészlet. ftiméíycs’.................299.900
KöWtt- szövíSttáruoszlály s

(Ciak Cn'vta-téri ét ruhán ónkban)

Seiyemosx Wy: 
Csíkos műselyem, Km . . 
Liberty-selyem ruhára, S®”........ • 
Crepe de Chilié, kitűnő minőségű .. 

Selyem-marocain, mfnuk!°.8:'.bb..... 

Trikőselyem, "Ky?™b.cl:

59.000
86.000 

115.000 
133.000
95.000

Női harisnyák, minden sziliben 
Kitűnő kötött női harisnyák 

dupla talp-és Hurokkal 
Fatyolvékniiyságu női harisnyák, . 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfizokni, flór, kitűnő minősiúg . . , 

Gyermektrikók,minden színben 
Tavaszi gyermek kötött gar

nitúra, 4—10 évesig............
Női svéilkeztyü, kiSráXd csatul 
Női kötött gyapjumoliéiiy, divatos énekben 
Nffi tavaszi kötött kabát, ....

9.000

20.000
37.000

7.000 
23.000 
15.000

170.000
28.000

148.000
242.000

a’/a, 3 és 4 méteres 
szövet-, selyem- és mosó" maradékok pélei&ffan 

olcsón

Női batisztzsebkendő, azsurral 
Női nappali ing, ..........
Női nadrág, azsurral, hímezve 
Női hálőing, azsurral..............
Batiszt szoknya kombiné, Srrai 
Sifón nadrágkombiné, hSskd . 
Füzővédö, azsur és hímzéssel. 
Pamutvászon párnahuzat ....

5.600
33.000
33.000
79.550
90.600
66.600
42.500
70.000

Pamutvászon paplanhuzat.... 170.000
Színes* paplan , kitűnő minőségű , . . 215.000
Valancien-csipke.......................... 500

Nenyutnonyl és babahzlongyékbsn 
nopy válftSBtéta

HÉIrf i iffehémemü osztály i
(C»nH Calvin-térl áruházunkban)

I Színes nappali ing, 69.000
• Flanel! sport férfiing, két gallérriil 85.000

Pikémellü ing, fehér................ 92.500
Kitűnő hosszú hálóing............ 103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750
Rövid alsónadrág, kitíiuő m>n>még , 31.500
Pyjaina öltönyök, nagy r.i)/jszt<5khan 214.600 '

Mintákat kívánságra 
készséggel 
kUldünk

!
I

I
II
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Film-Rádió
J'ETfíOVlCŰ SZVETISZLAV Béc.sben filmezik. „Ein 

n'alzer von Strauts" cimti filmjét Max Xvtifcld rendezi. 
Petrovicli. a filmben egy köxösliadsoregbcH lisztet játszik, 
aki 1921-ben tér vissza Orofzorsed.gból. A daliás film- 
sxinész rajon Hóinak, ctdrii’j’ib, hogy Pclrovich a filmben 

szakállal játszik.

A JÓ HUSZÁR PUFI legújabb filmjét az amerikai 
Universal-fllmgyórnál Falty Arbucklc. a kövér film
komikus rendezi, aki! két. évvel ezelőtt egy szerelmi 
kaland következményei mialt bojkottdlt az erkölcsös 
amerikai közönség.

RODOLPH VALENTIXO. u Itghlres bb amerikai sze
relmes színész, a legelőkelőbb hollywoodi filmgyárhoz, az

1 "    ——
Henny Porién nyilatkozik élete legjobb szerepéről
A film európai hősnőjének önkéntelen vallomása a „Donelli gróinő4‘-ről

(Berlin, április 2.) A Kurfürstendarnmon már 
a tavasz ragyog aranyos-kéken. Langyos a 
szellő és ünnepivé színesíti az arany fényű ra
gyogás az egyébként mindenütt szürke hétköz
napot. Csönd. Mély és ünnep’..

— Balra menjünk! — mondja informátorom 
és idegenben szerzett barátom. — Xrra szokott 
járni. Minden nap mostanában. Már kikérdez
tem a házbelieket: 5 órakor indul sétára és 
(» órakor érkezik haza. Otthonában senkit 
nem fogad, interjúi adni nem szokott. De, ha 
magúnak szerencséje van. — itt a legkönnyebb!

Befordulunk balra. Szőke nő jön szí mbe ve
lünk. Egyszerű és keresetlen eleganciával öl
tözött hölgy. Megdobban a szivem:

— Nézze! Egészen olyan, mint Henny Porlen! 
() uz?

— j’m-sze! Iliit ki lenne nnts? Van nmg egy 
hölgy Európában ilyen sz'-n, ifjú, elegáns és — 
i ] yo)i keresetlenül egy szer ii l!
Büszkeség dauasztja a mellét, gyorsan meg
fordul és magamra hagy. A szivemben heves 
dobbanást érzek.

Lépésnyi távolságra vagyok tőle, Henny 
Portentől,

aki megkedvelteit c a mozit Európával. Meg
emelem a, kalapomat;, bemutatkozom dadogva. 
Henny Porién rámnéz nagy, kék széniével, 
liámnéz é.s elmosolyodik. TM.-zik neki ügyet
lenségem és a félszegvégomböl kikialáló liszte
let és hódolni. Nem is sejti, hogy újságíró va

Glória swansois,
9 moiMmartrei tarkasek Hőse

A nagy \úr< ■ k. a világ nufropuli-öna'- Hete n kiil 
városok, a porit i s ik < mciiy-ibci' 1 uk;'<> c’il. És az 
ölet rajzolja. írja, produl. Jia a legjobb cs _ l-'gszeiib 1 e- 
gónyeket. Az étet regényeinek gaz'hig történései tukro- 
Adnék vissza térni'szelesen Pari- külvárosainál' életében 
is, nnir-lyck miutC’ry az ecesz vil.ig < hű • pon
tos kivoiítfidósci.

Glória Swanson, a xilúgiürü amerikai íilni- 
l>riniadouna pedig mintha egyenesen arra szü
letett volna, hogy ezeket a ragyogó, ilt-ojt 
megható és meg'döb'yeníő, itt-ott a amd.. 08 
megrázó drámától a tragikomikumdrüs 
szépségeikig terjedő változatait az élet rege
nyelnek: megelevenítse, megjel'nitsv, — oda
állítsa az ánnnló szemek elé.

Az, ólet — ismételjük — nagy iá. jó rog'nyíró, Oloria 
Swanson pedig <lih< . mH/d nagy színésznő! N;;m kell 
csodáIkoznuuk tehát, hogy og>. Páris ólclóbeu lezajlott 
esemény hó! rogéuyt irt Ma’idc. Fultor amerikai regeit;. <•'<>, 
ttraoly munkál aztán n szemek számár:: i< érzckclhf'i.. t- 
varázsolta út Glória Swinnni utolérhetetlen művész, e.

Glória Swottsonnak ez a tökéletes filmje 
.szórt? a világon óriási kikéri aratolt. „A mont- 
martról farkasok" színiboliikits cint alatt for- 
galom’ba körülit Ctloria Swanson Mm u most 
múlt világháibaruniaik egy megható és löleouelo 
epizódját adja, olyan nagyvonalú és merész- 
ívelésű mese és kiállítás keretében, amU yen 
maga a világháború is roll! A fölvételeik leg
nagyobb része

eredeti fölvétele a világháború legmozgal
masabb eseményeinek, amelyek a nyugati 
fronton, Marne előtt és alatt zajlottak le.

u 
a,,.í inon/marlrei favkasnk"-ai pénteken mutatta bo 

Mozgókép-Otthon és Uránia S.inház zntíolt hazak és 
nézők egyöntetű lolk<*rslésn mellett. A nagyhatású Ilim 
egyéb!:, nt a Uádius Filmipari l!l. tulajdona.

.-un■ ■■mmoaao.mi.swma ■■ ■>">■■■■ --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

W OROSZ’-ÁM^X VSDJK6YÜ W
3 JossN-Agallert

ha v&sArol, rfisxtvesx a május 15-lkE sorsolásban

*10 nyeremény 35,000.000 értékben

l.'nitrd  Artistshoz szerződött három filmszcrep eljátszá
sára. A szerződés legérdekesebb kikötése az, hogy a ren
dezésbe nem szólhat bele. Valcntino felesége, Natasa 
Rambuva, aki olyan kardos menyecske, hogy a film- 
bonvlván egyetlen lépést nem tehetett nélküle: szerző
désbe, rendezésbe beleszólt és V’alcntir.onak legutóbbi 
szerződését is miatta kelteti fölbontania.

ALFRÉD SAVOIll „liánéit" cimii darabját, amelyet 
miiünk a Hcnaissanc'-'-Szinh'i z játszott, most fihncsiti a 
Paramouvtzfilnigyár.

FODOR LÁSZLÓ „Xavérral Margit" cimii víg játéká
nak. fihnjogát megvette. Sámuel Goldwyn, aki Bónky 
Filmót pár bélre Amerikába vitte,

gyok. Ez a szerencsém. Mert megszólítom:
— Nem hargszik, művésznő? Egy percre tar

tom föl mindössze!...
— Kicsoda ön? — kérdi gyanakodva.
— Régi híve és rajongója vagyok! A hang

ját szeretném hallani! Fúr mondatot akarok 
öntő] és önről, emlékül és megnyugtatásul.

— Miről? — csilingel a hangja most vidá
man.

Önmagáról, a művészetéről, szerepeiről!...
Henny Portén újra elmosolyodik. Szinte ne

vetve mondja:
— Nagyon kedves ez a hódolat... igazán: 

nagyon kedves!... (Megragadja a kezemet 
hálásan.) onndk szívesen beszélek... ön nem 
újságíró! Így önnek, aki csak laikus hódolóm, 
ehnomlhatoiii. hogy nagyon boldog vagyok! 
Napokban. láttam. magamat a „Donelll grófnő" 
cimii filmem bemutatóján. Ez a legutóbbi 
íilmcm: legnagyobb szeretettel ezzel a szere
pemmel foglalkoztam. És a bemutató meggyő
zött arról, hogy

nincs filmje az életemnek, amelyik ilyen 
tökéletesen sikerült volna és ilyen meleg 

sikert hozott volna számomra.
Ennyi, amit mondhatok — mondta és tova

suhant. Némán hajlottam meg a fejem. Némán 
ét hálásan. 'b. I.)

Henny Partén saját.' vallomása szerint való 
legszebb és legsikerültebb filmjét a közeli he
tekben Bu'lajx'teu is bemutatják.

reEXSBSNQD Mar«rrwwrmwi« ■-■^na

szerelmi regénye 
egy film Kulisszái mögött

— Eny nfigy ífinwsnő <ölete a „CSeó“ —
l'oia \> irí nagy múvét>zu<>. nmollett a filmművészet 

< . illagaínitl. egyik h gizgatóbb szépsége is, most, uj film 
ben n>i:t;’’k<j;úl bu Bii'lni cslnii. Ez az uj film a .,Cleo“: 
egy nar?’ ííuicosuŐ regényét adia. A művésznő izgató

, p ii' bi.'.ía virágzásba zökken és idcgrcwcgtelficv. 
i-rf, !--... <vr.éjü dráma kcr< 'hen mutálja be. a. hiuságos, 
e. iflo'/é, tle drámai. /<■..;ü/O ./ < /<■/; clvfcl az ünnepelt, 
édes, I ir>drajongóit lánc.osiiöneh. A íiiui. amely Ameri
kába:! ...W. („A li.m'. > címmel került, /inre rs hódi-
Pút egy .-zezónoii út. magával riv-adta és elbűvölte 
lliU'lpsi í!!mpulilil)UitH't. is.

Külön éidekvjssi’ige Poht Ncgrl e legutolsó, 
szenzációi erőjével haíó tilinjéuek, hogy

ezt a filmjét fiimszinésznűi próbájának első 
rendezője: üiinitrij Buhoveczky rendezte -— 

most már Amerikában.
Dimiírij Buhoveczky volt Pola Nogri első 
.szereim? és most újra cyyült dolgoznak ket
tőn, meri, a vUócjszei'te ünnepelt filmdiva úgy 
akarta, hogy — i<jy legye ti!

A ..elvi" cimii l’ola Nogri-lilmbon szerepel egyébként 
l’iiidapcsi vui. kedvence: Huszár Pufi is. aki egy csapos- 
legény llgttrú.iúl alaki) in ilt. Kiegészüli a. műsort, még 
az ,.Hgy l’ány. htirtnu. őrén legény" cimii vig.iái'ii, 
amely arunyo- derűjével kiiíön felejt belet len eraiékké 
színesedik a köziíiibég telkében. Mindkét Iliin a Kommá 
mű-erét diszHi és dicséri.

FG8 tiosiár — egy mozijegyért!
Egy fél dollár nem nagy ös&zcir. még nálunk sem, 

ahol periig sokkul ijesztőbb a szegénység, mint a gazdag 
Amerikában. És mégis: a szóbnnforgó „Fél dollár" 
drámai és folejthctetlen események elindítója éa rugója... 
A film, amely ezt u elmet 'i.-vli, méltán érdemli az 
..attrakció1* büszke jelzőjét.

Mi,gismprk.''dünk a ,,Ecl dollár" cimii ame
rikai lilmujdonsághau egy ogészen uj gyernicik- 
sziaéssael is, aki a „Photoplay" cimii előkelű 
amerikai filinujság szerint

sokkal tehetségesebb, mint a körülrajon’ 
gott Jackic Coogan.

Egyébként egy tengorésztörtéuet tárul a t»ze« 
meink elé, egyszerűen é* köavet lenül, de 
megdöbbentő erővel, mint az élet!..,

A „Vágy a boldogság után" viszont kiúllitásos dráma, 
telve lmtásos. uj és fői dulalen helyzetekkel. A két slú- 
■;er mellett pedig zinre kerül még- egy ,,Dic/.-?/*'«burlcszk, 
r. „Híradó" c« ;t. legújabb amerikai „Intim Pista"-Mm is, 
a Corvii’-S'.inhá. moustro müsoráuek minden előadásán.

Fílwit amely szóreS<ozíat9 nevel és taníts
Az emberi fejlődéstörténetben eddig is bőséges szere

pet kapott, do minden nappal csak fokozódik Jelentő
sége a Űhnnol;, u mozinnk. Húsz év előtt még merész 
fantázia szüleményének '.átszőtt u gondolat, hogy c-ljön 
a. nap. amelyen a tömegek raiongúsig .szeretett iskolá- 
•Íi'va válik a mozi... Ma.* Ma már tudjuk, hogy a 
jövőben ez lerz á gyermeknevelés iskolája is. A mozi!..,

Külöuösin látszik ez azóta, hogy a „Tíz
parancsolat" című JfaciiZterson-regény szinre- 
került Budapesten is. Nincs nap, nincs elő
adás, amelyen zsúfolásig ne töltené meg a 
közönség — ifjak és vének egyaránt! — a 
fíoyal Apolló tágas nézőterét, ahol minden 
ideget lekülő bűvölettel szórakoztat és tanít 
az emberiséghez intézett szózatnak ez a cso
dálatos erejű Hímje!

— Szórakoztatni, ■növelni, tauitanl. ez a mozi híva-, 
tásn! — mondja hangtalanul és mégis harsogó eleven
séggel és erővel a „Tizparancsolai." nagy sikere, amoly- 
i’cz, foghuió íiimsikert nem tud fölmutatni egyetlen más 
idei íiluialkotús sem. Ez a KddiMS.film mintha egyene
sen arra készüli, volna, liogy irányt .szabjon a film
művészet jlódésénék is! .'/cg kell, nézni! ezt érzi min
den ember ma Pesten — és nézi mindenki, aki ezt érzi!

„A HöimímaFíreS farkasok”
— Paramouvt világfilm — a Mozgókép-Otthon

ban és az Urániában.
Már megemlékeztünk arról a csodálatos, meg- 

kapóan izgató, érdekfeszitö, amellett kimagas
lóan művészi nivóju nicstermürőh amelynek fő
szereplője a nagyhírű Glória Sicanson, Amerika 
•dics íilm.sturja. Mégis meg kell említenünk ué- 
liúny sióval azt a nagyszerű sikert,, ami ezt a 
íilmmiivet koronázta. Mai soraink föladata 
mégis inkább az, hogy kiemeljük Glória Swan
son mesteri alakítását. Közismert, már ugyan ez 
a híres filnistar művészi kreációival, a „Mout- 
martrei farkasokéban azonban oly hallatlanul 
túl emelkedett minden eddig elért sikerén, hogy 
a közönség a bámulat és az elragadtatás hevé
ben tapssal, „nagyszerük, „remek!“ fölkiáltás
sal ünnepelte, a művésznőnek alakítását, amivel 
íiiogörökitetto nevét a filmművészet történeté
ben.

) J? leafobb miisor:
i vőszíiaió

Izgalmas amerikai történet 7 fölvonásban. 
S Mutro—Danubius vihi^uMrakció

és &ÍWW!.
az „Ausztráliai menyasszony** főszerepeiben 

| CAPITOL FILMPALOTA 
cjiMri,ii—Ti.MB-*jrx»4»na— ewauMrxsar wr c maBamy.-JC w wi 111 mim i».*vxuvcjt — -mMvn'mnn—iír 311 ,-í
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Tanuljatok 
fényképezni! 
Képzelje el, mily érdekes lenne, ha 
önállóan fényképezné családját, ro
konait és ismerőseit, örömet szerezne 
vele önmagának, rokonainak és ba
rátainak. A fényképezést könnyen 
meglehet tanulni és nem drága szó

rakozás.
A Vili. 

Agfa-Foto-Tankönyv
kexdbk részére

rövid idő alatt megtanítja fényké
pezni. A Vili. Agfa-Éuto-Tankönyvet 
ingyen adjuk. •- Kérje neonnal 

ifj. Stern Bernát és Tsai 
cégtől, Budapest VI, Ó»iitca
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Újabb értékes győzelmet arattak a ferencvárosiak 
Bajnokcsapatunk csak eldöntetlen eredményt tudott kicsikarni a vasutasokkal 
szemben — A BEAC Kispesten Is győzött — A piros-fehérek elvéreztek Wjpesten

(A Reggel tudósítójától.) Megilepetésszerü 
eredményekkel végződött vasárnap a bajnoki 
mérkőzések legnagyobb része. Az FTC pompás 
halfsora, de különösen Miiller játéka révén le
győzte a Vasasokat és miután két mérkőzéssel 
kevesebbet, játszott, mint nagyszerű ellenfele, 

a bajnokság második helyéi a zöld-fehérek
től már nem lehet elvitatni.

Bajnokcsapatunk, az MTK. bár technikailag 
•ölötté állt a népszerű vasutasoknak, kénytelen 
volt eldöntetlen eredménnyel távozni saját 
pályájáról. Az egyetemisták Kispesten újabb 
értékes győzelmet arattak, mig az olaszországi 
játékosokkal megerősödött. BTC vereséggel tá
vozott az Újpesti Stadiónból.

FTC—Vasas 2 : 0 (1:0). (Huugária-ut. — 20.000 néző. — 
Bíró: Iváncsics Mihály.) A mérkőzés előtt Kábák Lajos 
nemzetgyűlési képviselő, a Vasasok elnöke, nz FTC-nek 
25 éves jubileuma alkalmából selyem zászlót adott át, 
amelyet Szigeti Imre elnök köszönt meg.

Első félidő:
Vasas kezd gyönge szél ellen és azonnal támadóan lép 

föl. Az első öt pereben Szcntmiklóssy két veszedelmes 
lövését Amsell nagy bravúrral tc37.i ári álmatlanná. 
7. pere: korner FTC ellen. A !>. p.: szép FTC-támadás, 
majdnem gólt eredményez. Gyönyörű technikás játék fej
lődik ki. '17. p.: Bégéi- éles lövését Kntrucz kornerre 
menti. 19. p.: Korner FTC ellen. Takáls lövése a léc 
mellett megy el. 23. p.: Fuhrmann megsérül. 3 percre 
kiáll. A kiliinó FTC-halfok: Fuhrmann—Miiller- Blum 
révén a zöld-fehér csatárok kerülnek frontba. A Vasasok 
egy kitörése kornerre jut, de nem tudják kihasználni. 
31. p.: ICohut lövése a léc fölött vágódik el. A 35. perc
ben Miiller leadásával Stccovits előretör, 15 méteres lö
vését Kntrucz kiüli.

a berohanó Doniján azonban védhctetlenül belövi a 
labdát. 1 : 0.

Újrakezdés ntán Takáts (Vasas) 25 méteres lxnnbája a 
felső kapulécről pattan viasza. A Vnsasok keményen vias
kodnak a kiegyonlitésérí, de az FTC-vódclem minden 
támadást szétrombol. 42. p.: Bégért lerngják. Sípost és 
Királyt durva játékuk miatt n bíró meginti.

Második félidő:
A Vasas támad. Az első percben Szcntmiklóssy hatal

mas erejű szabadrúgása a kapu mellett, süvít el. 3. p.: 
Jeli inéi: gyönge lövését Amsell majdnem heejti. 6. p.: 
Takáts 20 méteres csavart lövését Amse!’ a felső hol 
sarokban fogja el. Tiz perc, után az FTC veszi ál a 
támadó szerepét. 11. Korner Vasas ellen. 16. p.: Ta
káts előretöréséi etil sídé címén megakasztja a bíró. 
A bíró Boltiért tulorélyes játék miatt meginti.

Az FTC-esatárok bombázzák a Vasasok hálóját.
19. i>.: Korner Vasas ellen. 20. p.: Stccovits az egész 
védelmen kcresztüldolgozzn magát, lövése azonban Knt
rucz kezébe vágódik. A 22. percben a Vasas-csat ársor le
rohan. Takáls 5 méterről ..luftot" rúg. A tempó ellany
hul. 30. p.: Fuhrmann szabadrúgását TTéger elcsen a 
kapu fölé lövi.

A tribünön fölbnrsan az ütemes ..Fradi-laps". amely 
után az FTC-csatárok ílnishelnl kezdenek.

Perceken üt a Vasasok kapuja előtt tanyáznak, lövéseik 
azonban miud magasak.

A 37. percben Kohutot szöktetik, miközben lerúgják, 
labdáját azonban Doniján a tulvetődő Kntrucz fölött 

hcllJrl: 2 : 8!
- Finisül -■ zug a tribün.
Újrakezdés után a Vasas elkeseredő!len támad. A 40. 

percben komért ér cl. Az FTC kapuja előtt ér véget 
a küzdelem.

Őszi eredmény: 1:1.
Törekvés—MTK 2:2 (2:1). (Hungária-nt. — 22.000 néző. - 

Biró Kiss Tivadar.) A Törekvés kezd, de azonnal az 
MTK támad és már nz első percben Orth bombaszerü 
fejese majdnem n. kapuba vágódik. Nemsokára Molnár, 
majd újra Orth lőnek kapura. A 12. pereljen Remete ki
futva fog egy veszedelmes labdát. Sehrciber a kirúgásba 
beletalpal, a la.bdút hútrahuzza. az üres kapuba és a 
visszafutó Remein már csak érinteni tudja a labdát. (Jói: 
1:0. (12. pere.) Hatalmas tempóban folyik tovább a küz
delem. A vasutasok egészséges játéka erőseit megzavarja 
a bajnokcsapatot. A 25. percben Wéber 30 méteres bomba
lövését Remete ..behúzza". A következő percben Molnár 
irtózatos erejű labdáját Lantos elvetessél menti, közben 
handset vél a Törekvés: ,.li“-os!

Nyúl II. helyezett lövéssol bevágja a tizenegyest.
1:1 (29 p.).

I jrakezdés után óriási pfujozás közben a vasutasok e'.- 
kcsercdcttcu támadnak és már "él perc múlva ujnbb 
tizenegyes — íz MTK kapuin előtt. A tizonegyes célt 
téveszt. Vad harc tör ki n pályán és a közönség sorai

ban. 36. p.: Korner MTK ellen. Remete bravúrosan 
kiöklözi.

A 38. percben n Törekvés mintaszerű támadásából 
Szűcs csodaszép gólt 16: 2:1.

40. p.t Korner Törekvés ellen. Az utolsó percekben a 
vasutasok támadnak. ... T, , • ,A II. félidő Törekvés-támadással indul. Remete kel 
nehéz labdát véd. 3. p.: Korner MTK ellen. Lassanként a 
kék-fehérek jutnak fölénybe. 9. p.: Szántó veszedelmes
lövését Itemcto elvetéssel fogja. 11. p.: Korner a Törek
vés ellen — kétszer egymásután. Lantos azonban a he
lyén van. Egy perc múlva újabb komért rúgnak a kok- 
fehérek.

A 16. percben Molnár lövése, olyan erővel vágódik 
Lantos arcúba, hogy nz összeesik.

Egy perc alatt föl masszírozzák. Ugyanekkor Kocsis orra 
törik be. Kemény, emberremenő játék folyik ezután per
cekig. A 23. percben Wóbcrt- ölben viszik le a pályáról, 
de csakhamar sántítva visszatér. A 27. percben

Opatn kitör és 26 méterről a Italsorokba védhetetlen 
gólt ló: 2 : 2.

30. p.: Korner Törekvés ellen. A vasutasok védelme 
összeroppan. Siegl megsérül, egy perc múlva Nádler is. 
A 36. percben Fritz veszedelmes előretörése kornerrol 
végződik. 39. p.: Korner Törekvés ellen. Orth veszedel
mes fejesét Lmtos elvetéssel menti. Az utolsóelőtti peri
ben Molnár irtózatos erejű lövését Lantos nagy bravúr
ra) teszi ártalmatlanná.

ősszel nz MTK győz: 5:l-re.
UTE-BTC 1:0 (1:0). (Uj]»sti Stadion. - Bíró: Gerti 

Ferenc.) Az újpestiek a mérkőzés egész ideje alatt ál
landó fölényben voltak. Priboj. Jeszinás ós Paulusz 
lövései azonban rendre elkerülték a hálói. A 11. perc
ben Paulusz beadására egyszerre, rohan Horváth (BTC) 
és Priboj és mindkettőn a labdával együtt a hálóba 
esnek. Félidő: 1:0. Szünet után újból az I’TE kerül 
frontba. Támadásaikat a piros-fehér védelem többször 
tulorélyesen veri vissza. A bíró Órabért ki is állítja. 
Paulusz közben olyan erősen megsérül, hogy a mentők 
szállították cl a Károlyi-kórházba.

őszi eredmény: 0:0.
BEAC—KAC 3:2 (1:0). (Sárkány-idea. — Bitó: Vértes 

Tnire.) KA< -fölénnyel indul a mérkőzés. A BEAC ki- 
törések kel kísérletezik. I'/. a 15. percben sikerre, is ve
zet. Pluliár labdájával F.rhardt előreront és védhetef- 
len gólt lő. A KAC-csotárok' ellentámadásai sikertele
nek maradnak. Félidő: 1:0. A második 15 perc ele
jén is a kispestiek vannak frontban ós az 5. percben 
ölvedy szép lövéssel kiegyenlít: 1:1. A 25. percben 
azonban Sághy. majd öt perc múlva Pluh.-ir egy sza
badrúgásból 3:l-ro javítja az eredményt. Erre a KAC 
összeroppa.n, do a .35. percben ölvedynek sikerül a vere
séget szépítenie: 3:2.

őszi eredmény: 2:0 a KAC javára.
A Husipnrosok ét; nz Ékszerészek vezetnek. (Másodosz

tályú bajnokság.) TTC—,.33“I-'C 0:0. BAK KTE 1:0, 
Huh iparosok—KAOE 3:0, Rkszerésze-k—Főv, T Kör 2:1. 
Postások—MAC 1:0, MMTIí-ETt 2:1. UNTÉ—UTSE 0:0,

A bajnokság állása. Első osztály: 1. MTK 30 pont (48:13);
2. Vasas 24 p. (34:21); 3. FTC 21 p. (33:21); t. Hí. kor. TVE 
20 p. (19:17); 5. NSC' .19 p. (25:29): 6. KAC 18 p. (19:21); 
7. ('TE 17 p. (19:16): 8. VÁC 17 p. (16:18): 9. Törekvés II p. 
(17:29): Hl. Zugló i2 p. (19:31); 11. BEAC 12 p. (14:45);
12. BTC 11 p. (11:28). Az FTC két mérkőzéssel keves-h 
bet játszott, mint a, Vasas. — Másodosztály: 1. Ilusiparo- 
sok 32 pont (34:16); 2. Ékszerészei: 30 p. (28:1.1); 3. TTC 
30 p. (30:17). A zárójelben levő számok a gólarímyt 
jelzik.

Gólrekordei-cink. 1. Takáts (Vasas) 19 góllal, 2. Molnár 
(MTK) 16 góllal. :t. Orth (MTK) 13 góllal.

A húsvéti FTC—MTK. L’TE-DFC, MTK DFC és 
FTC—Wiener SOmérkőzésckre számozott .legyei, a 
„Stop‘‘-ná! (Nádor-utca 24, Telefon: 57—62) már kedden 
kaphatók.

Pécsben is iegyöziék a Slavtót
A Reggel bécsi tudósítójának telefon jelentése.

Krieanbon vasárnap délután 15.000 főnyi sportfanatikus 
előtt- ütközött ineg a prágai Slavia az osztrák bajnokság 
élen álló Hakoahral, amelytől kemény viaskodó# után

5:3 (2 .- 3) arányú vereséget szenvedett.
Egyéb bécsi eredmények: WAC -Sportklub 1:1 (1:0), — 

Rapid—Riidolfshüge! 3:2.
A Spartn és a bécsi Vicnnn 1 : 1 (0:0) arányban e.ldönlef- 

leniil végeztek Prágában.

Győztek a III. kerületiek Pozsonyban. (.4 Reggel 
tudósító jónak tele.fonjelenlése.) .4 ///. kér. TVK vasárnap 
a Ligeti Sf'-bn' szemben 0:0 ás félidő után 1:0 ás győzel
met aratott.

Oaral János a PIAC Hősök versenyének 
a győztese

. f.-l fli'i/fiel tudósitójófől,) Az, .M) esztendős fönnállását 
ünneplő Maffjjar dthMiliai Club idei ..Bősök emlék 
versenye" ünnepélyes korotok között háromnapos kémén; 
küzdelem utón

Garal János (Tisza IVC) győzelmével végződött.
A szenzáció erejével hatott, nz ol.vmpikon vitéz 7'er» 

tyónsiku Ödön (MA<‘) gyönge szereplése, aki a döntőben 
vlsszalépc.ff.

ftés tlct.es ered ménnek:
Győztes: Górni János (Tisza IVC) 5 győzelemmel. 2. 

R.-idy József (MAC) 4 gy. 3.-Glykaít. Gyula (MAF< ) 4 g\. 
1. Gombos Sándor dr. (Tisza IVC) 3 gv. 5. Dunai Bertalan 
(IIBTE) 3 gy. 6. Potschniicr Attila (NVC) 1 gy. 7. Po 
lányi Béla dr. (MAC) 1 gy. 8. Vitéz Terstyánszky ődön 
(MAC) visszalépett.

Kézfertőtlenitésnél nélkülözhetetlen a

Megismétlődött a 25 év előtti élet-halál 
harc a cross-country bajnokságban

(A Heimel kiküldött munkatdrsdtól.) Vasárnap Csillan- 
hen.'K K iizciihi tcdszer rendezték meg Magyarország cross, 
coiinfry bajnokságát, amelyért

99 atléta állt a starthoz.
A 13!-j kilométeres nehéz teropen a starttól a célig eH 

keseredett harc folyt a legjobb hosszutávfutók között, nkik 
közül Kultsdr, Kirdln és Gross egészen külön versenyt 
futottak.

Kultsár és Király fej-fej mellett küzdöttek.
Megismétlődül 1 lehat u 25 év előtti élet-halálharc, ami

kor Ihédl l‘dl és Glllrmot Ferenc ölték egymást az 
utolsó méterekig.

Az utolsó Iimi méteren Kirdln (ESC) erőteljes flnishbn 
fogott, amelyet Kultsrir nehezen vett át. Az utolsó méte- 
vekig folyt ;■ gyilkos harc és

pont a cél előtt Kultsár összeroppant. Király Pállal 
egyszerre bukott a célszalag felé.

- ■ llolti-crscnn — kiáltozták a nézők és Király Pált 
.lóbarátai egyszerre n levegőbe kapták és önfeledten élje
neztek. Csakhamar előkerültek a filmesek is, nkik n 
győztesnek hitt marathoni futót levették, de éppen ekkor 
terjed* el a Ilii’, hogy

a versenybíróság Kultsárt jelentette ki győztesnek.
Éktelen lárma kerekedett. Szitkozódásoktól lett hangos 

a levegő és a tömeg egy része olyan fenyegetően vi
selkedett. hogy a kirendelt csendőrség több tüntetőt 
igazoltatott.

II észlelés ered mén yek:
I. Siciiiorok. Bajnok: Kultsár István (MAC) 47 p. 43.8 

mp. 2. Király (ESC) 47 43.8 mp. 3. Gross (MTK) 47 p,
56.2 mp. 4. Szerbák (MAC). 5. lircnyovszky (DAC). 6. 
Mn.izik (ESC). 7. Bclloni (MAC). 8. Váradi (MTK). 9. 
Zöllner (MAC). lt*. Kennel (MAC).

Csapatbajnok: 1. MAC 31 ponttal. 2. ESC 51 p. 3. MTK 
55 p. i. rrc.

//. 1 fjtisdf)itil:. Bajnok: Weiier (MTK) 17 p. 55.6 mp. 2. 
P.csznyák (FTC). 3. Huszár (MTE). -1. Gregín- (KISOSz).

t u-ipatbiijnok: MTK 39 p. MTE 59 p. 3. KISOSz ke
leti csapat 69 p. G. L.

Német versenyző győzelme Párlsban. (.1 Reggel 
tiidiisiléijói’fil: hiririili jelentése.) A párisi /Iiz/fo/o-pályán 
;i Kitt kilométeres kerékpárversenyben a német, Saldo Kő- 
rr.lii győzött. Parisai' és Migiiel elölt. Idő: 1 óra 22 perc, 
ós 30.45 másodperc, l’arisor 3, Miguel 31'-. körrel ma
radt el.

Akar nevetni az OTT. n MASz és az MLSz rovására? 
Ha igen, vegye meg llex és társai húsvéti sport vicclap
ját a ..Mindenre Képes Scnizcti Sport hírlap' of. Megje
lenik nagypénteken.

Megyeri lovaregyleti versenyek
Háromévesen nyílt handicapje

I. Magyarán.
//. Hékéf. 

III. Pronto.
A galoppsport első vasárnapján sokan rúnduHak. ki 

Mcgyerre, de. a nagy- tömege* nem kísérte nagy játék- 
hullámzás. A iofalizatőrgópek hétköznapi egyhangúsággal 
dolgoznk, a riugbon pedig 2,000.000 - 3,000.000 koronás foga
dás mór nagyobb eseményszámba ment.

.4 nap részletes eredménye:
í. 1.i.i.lóverseny: l. Pianissimo (8) Kovnes L. 2. Ordas 

(2r). 3. A'íenipo. I lii.: AIlalrückcii. Párkány. Wooil. Tót.: 
10:112, 2ő. 14. — II. Kispest: <lij: 1. Vézna (l'o Blaz.sek,

Elopcmcnt. 3. Donna Sol. Tol.: 10:25. — fii. Három- 
éve.-ek nyílt imndieapja: 1. Magyarán (4) Gutái. 2. Békés 
(6) Rojik. 3. Pronío (4) Schejbal. Fm.: Hclicon, Meszelő, 
Tamara. Paraszt. Orkán. Barátom. Útmutató, Ncphtisz, 
Kontár. Dnmaskus. Könnyen nyerve. Tót.: 10:51, 18. 21. 18. 
— IV. Haudicap: 1. Planéta (3) Kovács. 2. Ballada TI.
3. Kockatoo. Fm.: Pcrfection, Poseusc. Almom, Facetté. 
Tót.: 10:43, 15. 14, 31. — V. Ürömi díj: I. Frivol (4ri 
Gulyás. '.!. Sárgám. Tol.: 10:11. — VI. Wcllor haudicap:
I. Patyolat (2) Schejbal. 2. Legenda. 3. Kürtös. Fm.: 
Madame, Móré, Isola Holla, Dukál, Fixlros.

Tekintse meg
turista felszeretésre 
olcsó kirakaíaliikat 
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