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Okolicsánylné a főkapitányságon 
teljesen leszámolt férjével

Ridegen elutasította a könnyező, megtört Okolicsányit 
Drámai találkozás husvét ünnepén a férj és feleség között

(A Reggel tudósítójától.) A Pödör—Okoli- I 
csányi-ügyben befejezték a nyomozást. Husvét 
vasárnapján Vogl József rendőrkapitány hall
gatta ki utoljára Okolicsányi Lászlót, aki 
megmaradt amellett a vallomása mellett, 
hogy Pödör adta át neki a rablóit ékszereket. 
Vogl rend őr kapitány az eddig őrizetben tar
tott Okolicsányi előtt kihirdette az előzetes 
letartóztatás elrendelő végzést, majd inézke- 
deít, hogy Okolicsányi Lászlót kedden kisér
jék át az ügyészségre.

íJusvét vasárnapján megjelent Vogl rendőr
kapitánynál Okolicsányi Lászlóné és enge
délyt kért arra, hogy férjével beszélhessen.

Okoló sányiné megállt Vogl rendőrkapitány 
íróasztala előtt és ott várta férjét, akit rendőr 
kisért föl cellájából. Okolicsányi, amint, meg
látta feleségét, sírva fakadt. Leült, egy székre és 
felesége felé fordulva, beszélgetni kezdett vele. 
Az a- zony hidegen és mereven állt jó pár 
lépésnyire férjétől. Okolicsányi szólalt meg 
először:

— Oly jól esik, ha a kapitány ur kérdez vala
mit tőlem,

oly jól esik könnyíteni a telkemen és val
lani.

Kérdezz te is.
Okolicsányiné nem rendül meg férjének 

könnyein. Ez volt az első szava:
Miért tetted ezt velünk? Hogyan áll

hatta] szóba olyan emberekkel?
— Mit csináljak most, már? Te tudod,
hogy a biitetőtörvénykönyvet alaposan 

át fanul mányoztam.
Elveszett ember vagyok, tudom, hogy soha a 
világ szeme elé nem kerülhetek. Nincs értelme 
az élelemnek.

11a. kiszabadulsz — mondja Okolicsányiné 
— elmehetsz külföldre.

— Nem szabadulok én már ki soha és csak 
az gyötör, hogy mi lesz a gyermekeimmel.

Okolicsányiné igy szól:
— Már az utcára, som merem vinni a gyere

keket. Mindenki utánuk szól. Mihez kezdjek 
velük ilyen névvel?

Vállalj valamilyen állást, menj el óvó
nőnek va.gy tanítónőnek, a gyerekeket add 
örökbe valakinek.

Okolicsányi többször elé.rzékenyedik és a 
felesége keményen ostorozza.

—----------------- »■»»>

Doumergue elnök Briand-t bízta 
meg a kabinetalakltással 

Painlevé nem vállalta a miniszterelnökséget — Caiilaux nyilat
kozik A Reggel párisi tudósítójának

(A Heggel párisi tudósitójától.) Soha Paris 
kormányválságot olyan figyelemmel, mond
hatni aggodalommal nem kísért, mint n mosta
nit. Az emberekben lassan és ködösen kezd 
derengeni a tudat, hog.v a mai válság nem a 
francia politika, nem a francia kamara és sze
nátus válsága,

hanem a francia nép sorsdöntő krízise.
lierriot megbukott s vele buktak pénzügyi 
terve!, de megmaradtak a sötét gondok s nem

— Most, már késő könnyezned. Miért nem 
szóltál nekem? Hogy tehettél velünk ilyet?

És most Okolicsányi, anélkül, hogy tudná, 
szembesitésszerü vallomást tesz.

Kérdések nélkül magyaráz feleségének a rend
őrtisztviselők előtt:

— Odajött Pödör hozzám, akiről tudod, hogy 
honnan ismerem, átadta, az összes ékszereket, de 
én nem fogadtam mind el...

S ezután Okolicsányi újra megismétli azt a 
beismerő vallomását, amelyet már szépitgetve 
szinte visszavont. Az asszony keményen vágja 
a szemébe:

— Megmondtam, ugy-e, neked, de sokszor, 
hagyj Föl már azzal az örökös ébredéssel.

Okolicsányi egy szót, sem szól. Ezután az asz- 
szony mondja a szemébe:

— És minek keverted bele ártatlan bátyámat, 
is gonosz ügyedbe?

Majd rimánkodva fordul Okolicsányiné Vogl 
kapitányhoz:

— Kapitány ur, mentse meg a bátyámat, aki 
ártatlan.

Látszik a fiatal asszonyon, hogy ő már tel
jesen leszámolt 'a férjével s jobban fáj neki, 
hogy a bátyjának is kellemetlenségei vannak. 
Okolicsányiné nem közeledik férjéhez, ottmarad 
az Íróasztalhoz dűlve, amikor férjét elvezeti a 
rendőr.

l/usvét hétfőjén Okolicsányiné újra megjelent 
a rendőrségen, fehérneműt hozott a férjének. 
Megint, arra kérte a rendőrtisztviselőket, hogy 
beszélhessen férjével. Ez alkalommal Okoli
csányi már nyugodtabban nézett a felesége 
szemei közé.

— Vegyél ceruzát a kezedbe — mondotta 
neki — s jegyezz! föl magadnak a következőket.

Ezek után Okolicsányi lodiktálta a feleségé
nek, hogy milyen követelései és milyen bútor
darabjai vannak még a Elektromosmüveknél, 
majd fölszólította feleségét, hogy adja el a pus
káját és mindazokat a holmikat, amelyek fölös
legesek. Neveket, adatokat mondott,

magasrangu emberek címeit sorolta föl, 
hogy azokat keresse föl felesége s kérjen támo
gatást. Az asszony a címek hallatára mosoly
gót.! és legyintett:

— Ide menjek én most el? Ilyen szégyen után? 
Okolicsányi most már keveset beszólt, meg

ismételte utasításait és ment vissza a cellába.

szívesen vállalkozik rá francia politikus, hogy 
0 gondok terhét magára vállalja. Mi lesz a 
francia frank sorsa? Miből váltja be a francia 
kormány a májusban esedékes sokmilliárdnyi 
függő kölcsönkötvényt? Milyen lesz az elkerül
hetetlen adóreform? Milyen lesz a vagyon- 
váltság? Nem késő-o már mindez?

Nem ingott-e meg menthetetlenül a francia 
frank s vele a francia nemzet hegemóniája 

a kontinensen?
Természetes, hogy az ilyen súlyos és l'enye-

Vakok
Ezerkilcncszáztizennyolc decemberében fúr" 

csa farsangi menetek lepték el az utcát: vö* 
rös katonák bújtak elő patkány odúkból, 
szalagokkal fölcicomázott vőfélyei valamely 
fenyegető lakodalomnak. És a polgár kiállt 
a boltajtóba és száját tátva bámulta a sötét 
karnevált és sejtelme sem volt arról, hogy 
ezek a toprongyos martalócok az ö halálos 
Ítéletét lobogtatják vörös zászlóikon. Soha ez 
a magyar polgár nem tudta, hogy milyen 
végzet tornyosul szűk, kis élete ellen ás ezer* 
kilencszáztizennyolcban hallott valami Kun 
Béla nevezetű uj emberről, akit újságjai 
egyre fokozódó buzgalommal gusztusos szen
zációként ajánlgattak becses figyelmébe. 
Azóta megéltük a szörnyű ellenség hódolt* 
ságát és tudjuk, keservesen tapasztaltuk, 
hogy mit jelent az osztályharc, a prole
tárok diktatúrája a gyakorlatban. Láttuk, 
ahogy a Galilei nevével kendőzött lelkes 
ifjúság megmutatta igazi arcát, mely a leni* 
nizmus kiütéseitől volt fekélyes és meg
ismertük a köz- és önveszélyes intellektuelt, 
aki szűk agyába zsúfolt papirosteóriának 
áldozott embert, országot, jövőt az inkvizíció 
véres fanatizmusával. Láttuk hazánkat ki* 
sérleti állatként fölfeszitve buta tudósok 
boncolóasztalára, láttuk a söpredéket, amely 
elöntötte a doktrínákért földult otthonokat 
és mindenek fölött láttuk a polgárság aggó- 
piáját azon a kinpadon, amiro a legször- 
nyübb és legcinikusabb osztályuralom 
hóhérai kötözték. Ma már nem izgató titok 
Moszkva és nem misztikus ígéret a harma
dik internacionále. Ma már dühös és kegyet* 
len hittérítőknek ismerjük a Galilei-logénye- 
ket és a marxi skolasztikába butult intellek* 
tuclt és a most fehérre meszelt terrorfiuk 
szemében látjuk a vörös tüzet, amely, ha 
föllobban, kicsalja az odvakba bujt többi 
canaille-t. Ma már nem lehet, hogy a jele* 
kot félreismerjük ás midőn kiáll a piacra 
Vági István és körülötte elszánt és zörgő 
papiroslelkü intellektuoljei vonnak kordont, 
most a polgári újságoknak tüzet kellene ki* 
áltani, hogy jön az uj Kun Béla és vele jön
nek álnevek alatt a Jancsiitok, a Pogányok: 
és a Lukács Györgyök. Tudatlan és zavaros- 
fejü stréber ez a Vági és Moszkva második 
garnitúrájából tellettek ki doktrinerjei, de 
ma megint keserűség, munkanélküliség, 
nyomor és szilaj düh fojtogatja a magyar 
munkást és amit egy meddőén politizáló 
reakciós kormányzat elmulasztott, annak 
ódiumát ma megint könnyű a tunya polgár* 
súgra kenni. A keserű inunkás nem nézi, 
hogy Vági egy senki és intellektueljei kor
látolt akarnokok, ha egyszer a kétségbeesett 
ma ellen egy jobb holnapot tudnak csillog
tatni; do ha lenuo is kritika a munkásban, 
ezt elhomályosítják az újságok, igen, éppen 
a polgári lapok, amelyek a jelentéktelen 
Vágiból országos kapacitást fújnak föl és 
valami komoly ás boldogító misszió hordo
zójaként tisztelik terjedelmes riportokban és 
interjúkban. Megint a polgári lapok azok, 
akik ezt a pakfon Kun Bélát tekintéllyé 
emelik, akik hitelét megteremtik, akik szén* 
zációs figurát csinálnak belőle, akik sejtel
mes legendák gőzébe burkolják s a polgár 
megint bután áll a boltajtóban s szájtátva 
bámulja az uj karnevált és megint nincs 
fogalma arról, hogy lappangva támadás kö
zeledik a szennyes homályból. Miért, is tudna 
többet a polgár, mint érdekeinek fölkent őre,, 
az újságíró és miért ne alhatnék nyugodtan 
a polgári védekező ösztön, ha oly édesdeden 
alszik a polgárság őrszemeinek lelkiismere* 1 
tóben a polgári felelősség érzetei
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gető problémák megoldására .ssuki sem vállal
kozik szívesen. Painlevé jelöltsége, akit a ma 
többségben levő baloldali bioknak .mind a négy 
pártja egyformán tisztel, az első pillanatban 
adva volt. De Painlevé, az agg tudós nem az a 
kemény és akaraterős férfiú, aki ilyen nehéz
ségek között a pénzügyi reformokat tető ala 
tudja Vinni, egyébként sem az a tisztaagyu, 
lucidus értelmű ember, aki Louckcurrel és 
Brianddal\ szemben meg tudná allani a helyét. 
Briand éréivé, sima és óvatos taktikája segít
ségével a siker nagyobb reményével vehetne 
föl a harcot, de Briand miniszterelnöksége a 
szocialisták, részéről váltana ki nagyobb ellen
állást s egyelőre nagy kérdés, vájjon a jobb
oldali ellenzék részéről tudna-e Briand annyi 
hívet szerezni kormányának, hogy a szocialis
ták támogatásának a hiányát velők pótolja. 
Az Herriot ellen hetekkel ezelőtt megkezdett 
koncentrikus támadás, a vatikáni követség 
kérdésében (ártott kétszínű beszéde, s Hcrriot 
Imkása után a baloldal! biok szétugrasztási 
kísérlete mind arra vall, hogy Briand hosszú 
ideje készül arra, hogy Hcrriot örökébe üljön. 
De a szocialistákon kívül ugylátszik

a francia nagyipar se látná szívesen Briaml 
miniszterelnökségét

és Loucheur, aki Painlevé vagy egy másik 
kevésbé exponált politikus kabinetjében bizo
nyára hosszabb gondolkodás nélkül elfogadná 
a pénzügyminiszteri tárcát, nemigen foglalna 
helyet Briand kabinetjében, mái’ csak azért 
sem, mert Briand a súlyos anyagi áldozatok
kal járó pénzügyi reformok kérdésében nem, 
adna szabad kezet a, nagytőke képviselőjének. 
Ha. pedig Briand nem kap megbízást, ki kö
vetkezik akkor.’ Painlevé nyilatkozatában meg
jelölte a kibontakozás egyik útját. Hz az ut, 
hogy a szenátus egy tagjának elnöklete utalt 
alakittassék átmeneti koncentrációs kormány.

Bizonyos,
hogy akárki ül Herriot örökébe, megbízható 

és állandó többségre nem számíthat.
Ha Briandnak sikerül a baloldali biok három 
polgári pártját a szocialistáktól elválasztani, 
akkor valószínű, hogy a jobboldali ellenzék 
.balszélső elemeivel sikerül egy koncentrációs 
kabinetet alakítania; ha pedig a baloldali biok 
összetart,

akkor

megbízható és állandó együttmunkalkodásáról 
meg ne győződött volna; jelesül követeli az 
192á május 11-i többség részéről való támo- 
aatM' Párh. április 13.

(Havas.) Brland ma mintegy háromnegyed 
óráig tartó tanácskozást folytatott Doumergue 
elnökkel. Az Elysée-palota elhagyása után 
Briand kijelentette, hogy nézete szerint ideig
lenes kormány alakítása nehezen volna meg
valósítható.

Páris, április 18.
(Wolff.) Briand ma délelőtt de Monzie volt 

pénzügyminiszterrel tanácskozott, aki azt ja
vasolta neki, hogy a bank jegy forgalom rende
zésére ideiglenes kormányt alakítson, amely
nek egyetlen föladata az. volna, hogy a bank
ié (jji forgalom emelésire volnatkozó törvény
javaslatot a kamarával és szenátussal elfogad
tassa. Brland o terv ügyében ma tárgyal a ka
marai é.s szenátusi pénzügyi bizottságok elnö
keivel és előadóival.

ISstéívaS scemtosn a kereseté wyszociáaíiisték és Frled 
rie>ék váíasjRt'f'kerMfetbew ©SSenSástáli

Kösiséggii IPáárí listavezető ?
(A Reggel tudósitójától.) A húsvéti ünnepek 

alatt a fővárosi választásra készülődő ellen
zéki pártok körében újból az a hír terjedt el, 
hogy a Ripka-párt unni tudta be fejezni, válasz
tási agitációját, listáinak összeállítását és 
éppen erre való tokintettel

a kormány el akarja halasztani
14-ére és 15-ére tervezeti fővárosi

A Reggel munkatársa
Ripka Ferenc

kormánybiztoshoz fordult ebbe'1, 
fölvilágositásért, áld a következőket mondotta:

— Szó sem lehet arról, hogy a, fővárosi vá
lasztás kiírásáról ne történjék a törvényes 
időn belül intézkedés.

A kormánynak az volt a szándéka, hogy -• 
választást április 14-ére és 15-éro írja ki 
é.s nem tudok arról, hogy ezt a szándékát 

meg v á i t őzt a t1 a vol na.
hogy pártom nem tud elkészülni

felel
min- 
csü-

a Keresztény

az. április 
választást.

az ügyben

Painlevé—Loucheur-kormányt vár
hatunk

ha Louch'jur nem akar az elörelát- 
rövid életű kormányban résztvenni,

és esak 
hatóan

akkor következhet ik be a válság megoldása 
egy szenátusi kormány segítségével.

Mindezek a megoldások csak félmegoldást 
jelentenek: a kormányválság és nem c pénz- 
ügyi válság megoldását, amelynek a felhői 
továbbra is elsötétik Franciaország egét.

Nincs olyan ember ma Franciaországban, aki 
egy percig is kételkednék abban, hogy ezt az 
igazi nagy válságot csak egy férfiú tudja meg
oldani. az, akinek az alakja ma a háttérben 
áll, akiről nemigen esik szó, de akinek kemény 
és 'katonás sziluettjét minden francia olt látja 
az újságok lepedői mögött: Calllaux.

Az önök tudósítója alig egy félórával ezelőtt 
beszélt a jövő ez emberével a francia kamara 
széles és napfényes folyosóján. Türelmetlen 
sürgető kérd.Xcímet, a végzet embere mosolygó 
kézlegyintéssel hárította cl, csak ennyit mon
dott:

Ez az utolsó harc! Nálunk megbuktatják 
Herriotot, odaát fölléptetik Hindenburgot; 
Az oktondíak! Tapasszal akarnak nyílt se- 
beket gyógyítani. A háborút nem Sünné.-; 
nyerte meg és nem a Comité des Forges 
s mindhiába, a .számlát csak ők fogják meg

fizetni.
Odanézzen és a Luxemburg-park nyüzsgő, 

élő, .színes, virágos kertjére mutatott, a sok, 
drága francia gyerekre. Ezek nyerték meg a 
háborút, ezeket kell megmentenünk, hogy lm 
ők maguk nem is, de a gyermekeik ne csak 
francia polgárok legyenek, hanem, európai pol
gárok, a mi közös hazánk Európa igaz és hűsé
ges polgárai,

Briand megkezdte a tattácskoasóst 
w pártvezérekkel

Páris, április 18.
Az Havas-ügynökség jelentése szerint
Painlevé a kabinet alakításra való megbíza
tást elutasította. Doumergue elnök erre 

Arist Me Briand-t hívta ineg.
Briand lehetetlennek tartja a kabinctalakitást 
anélkül, hogy előzőleg a tekintetbejövő pártok,

Az a liir, 
listák összeállít á.súval, ugsancsak nem 
meg a valóságnak. A listák kedd estére 
denesetre elkészülnek és szerdán vagy 
törlőkön teljes egészükben nyilvánosságra ke
rülnek. Én természetesen nem szerepelek 
egyik listán sem. mivel a kormánybiztosi állás 
összeférhetetlen a fővárosi jelöltséggel.

Ellenzéki körükben a kormánybiztos cáfo
lata, ellenére sem tartják teljesen kizártnak a 
fővárosi váliszlóts határidejének kitolását. Az 
illetékes választási bizottságok, illetőleg a ke
rületi elöljáróságok ugyanis egyre késnek a 
szavazási igazolványok kiosztásával, holott a 
fővárosi tanács a választási bizottságokhoz 
intézett körlevelében annak idején úgy intéz
kedett, hogy a szavazási igazolványok kikéz
besítésének április 10-ig meg keli történnie. 
Hír szerint

a választás terminusának elhalasztása a 
távollevő miniszterelnököt helyettesítő Vass 

miniszter intézkedésére történne meg.
így most már kétségessé vált az is, vájjon az 
április 15-ére kilátásbahelye'zctt választási 
rendelet .megjelenése nem fog-e szintén halasz
tást szenvedni? Föltéve, hogy a .••mdelet kellő 
időre megjelenik és, rendelkezik a szavazó
igazolványok kiosztásáról. még igy is legalább 
egy teljes belel venne igénybe a szavazóigazol
ványok kikézbesítése, tekinti”. hogy kevés 
hijján 300.000 választóról van szó.

A fővárosi pártok a kormány halogató tak
tikája miatt a legteljesebb bizonytalanság

ban vannak.
Még azt sem tudják, milyen formája lesz az 
ajánlási, iveknek, vagyis hogy o^k a hivata
losan kibocsátott ajánlási ivek lasznek e érvé
nyesek, avagy a pártok maguk is nyomathat
nak ajánlási iveket. Az amerikázács az egye
sült ellenzéki pártokat nem akadályozza mun
kájában. mert — amint közölték velihuV — 
a biok teljes erővel és fönnakadás nélkül dol
gozik a választások előkészítésén. Az ellenzéki 
biok széliében terjes*/.! Mt listáiról

Bródy Ernő
a következőket mondotta A Béggel munikatár- 
sánaik:

cl.

— A biok eddig semmiféle hiteles listát nem 
készíthetett és nem bocsáthatott ki, mert 
amint tudjuk, a szavazási igazolványok még 
nincsenek kikézbesitvo és amig ezek a kezeink 
közölt nincsenek, az ajánlási iveket sem készít
hetjük el. De hátráltatták a jelöltek Jutájának 
végleges kialakulását a legutóbb történt egy es
ségek is.

A szabadelvű alakulatok csatlakozása
a helyzetet kis. ' megváltoztatta. A kormány 
halogató takilkája ellenére mi teljesen készen 
állunk és a IcgAgiyobb mértékben óhajtjuk, 
hogy a kormány a válaszlásókat mielőbb ejtse 
meg. Nekünk semmi okunk sincs a halogatásra. 
Bennünket az események készen találnak. \ 
biok teljes erővel folytatja az agitáció!. A hé
ten is

minden nap tartunk gyűléseket.
Szombaton tartjuk meg a Vigadóban az egye

sült ellenzéki biok moii-lre bankettjét, ezt kö- 
vetőlog pedig a Vigadóba nagy népgyülést. 
hívunk össze, amelyen a biokban résztvevő 
ösfizes pártok a lehető legnagyobb számban 
lesznek képviselve.

A kormánybiztos környezetében úgy számít
ják, hogy a fővárosi választásról szóló) belügy
miniszteri rendelet szerdán vagy csütörtökön 
jelenik meg, az egyes pártoknak tehát kedd 
estig amiéi is inkább el kell készülniük a lis
ták összeállításával, mert hiszen

a választási rendelet megjelenése után 
nyomban megkezdődik az aláírások gyüj- 
• tése.

A Demokratikus Biok, valamint a Ripka-párt 
lista vezetőinek névsora részben már nyilvá
nosságra került, míg a Keresztény Községi 
Párt a legnagyobb titokban folytatta a listák 
összeállítására irányuló) tárgyalásokat. Erre a 
titkolódzásra azért volt szükség, mivel a ke- 
resztdny-szoci'ilislák, a fajvédők és Éried- 
richék több kerületben nem tudlak megegyezni 
Wolff Károllyal és híveivel. Hosszas alkudozá
sok után

húsvéthétfőjén végre abban egyeztek meg. 
b/így a Keresztény Községi Párt liivatalcs 
Imiájáii kívül négy választókerület ben kü
lön kereszté n y -szoe i a I i st: 

listát is 
a V11. 
VlII.ban
Nándor,

■ s Törökné-Kovács Hermin

■- ♦

avgy 
keresztvny-szacialistu- 

rich-féle
Hzl a külön listát 
Ortvay Rudolf, a 
N 11-ben Hcrnolák 
llavad;i Barnabás 
vezeti.

A Wolff féle hivatalos listák 
vezetői

a következők: lí'olff Károly (az. 
rí li tben), Platthy György (II.).

-fajvédő—Fried- 
állítanak.
választókerület ben 
Liszka Árpád, n 
a XX-ban pedig

ismertebb

1. váJaszt'd-t-
• • ■ v....j Lrnszt Stoi*
dór (IV.), Friedrich István (VI.), Lázár Ferenc

József
József 
(.XII.),

(xrv.), 
(XVI.), 

plébános

ffl

Valódi ezüst
TZ 'I

7 J

MMIK'nTfl

gyüniiilcstnrtók, kávés- és toaszcrvJzck, tálcák, llltftr- 
készlctck minden célra és nagyságban, eredeti gyári 
í,bun SchlSnwalfl Ir.trn
IV, Béchl-utea 5. szám, Bécsi- és Deák Feronc-utm sarok

tn.'trnm

(vll ), lirezovszky Emil (Vili.), Csik 
(IX.). fi altér Islvóin (X.), Mihalovics 
plébános (XI.). Homonnay Tivadar 
Malter Leó (Xllf.), Milotay István 
Tubóidy István (X \.). Petrondcz Gyula 
Miiller Antal (XVII.). Rliszncr ).........
(XVHL). Szabó József (XIX.). Eckhardl Tibor 
(XX.), Ruday l)< .ső (XXI.), Walnicsck espe
res-plébános (XXII.). Érdekes, hogy

Csilléry Andrást egyetlenegy választó' 
kerületben sem akarták listavezetőül elfo

gadni
l‘st’g.v a Keresztény Községi Vári nielnökéi 
saját párthívei buktatjóik ki a főváros közgyük 
leséből.

■ R

az összes műveletekhez, kalkuláció, 
bérelszámoló és 'eirógépek

BIRÚ ÉS ECKSTEIN
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Utólag irt levelek
Első levél: Csók-tankek

Paris, 1925 február.
Az ég, a. nap, a levegő csodálatos tavaszt 

szánakoztak össze Paris kövei közé. Nestfiek 
Ígéret, szegény emberek, hogy higyjen a 
muszka és akarjon a vér. Hogy a vüágverkli- 
röl le ne törjék az emberi nyomorúság dala.

Olyan jó volt a világ, hogy rámtalált a gyér- 
meks Írásom és megölelt, Régi zsoltárok jártak 
tábort köröttem és újra fiatal laü. bennem az 
édesanyám arca.

Otthagytam, a szobát, ahol, mint hindu
bálványok, dcrmedt-kövüllen nézlek az örö
költ gondok. Kimenteni a Luxembourg-kertbc.

Szeretem ezt a kertet. Ez az én Csipkerózsa
erdőm. Ott alszik nehéz Ígéret ben az én szép
séges Csipkerózsám, fiatal álmom. Megszurta 
az élet, babona, esett rá s elaludt. Ó, hogy ha 
én egyszer föl tudnám ébreszteni!

Ott voltam a Luxembourg-licrtben. És imc, 
a napban, a tavaszban fiatal anyák, jöttek fe
lém. Ölelő szemű fiatal anyák serege.

Jöttek tizen, jöttek százan. jiVtek ezerén. 
Széles karéjban jöttek a napban. Mindenül 
előtt egy kis bölcső.

Mindent k. bölcsőben egy kis gyermek. Élet- 
haboeska. emberre lett csők. Lassan mozdulva 
jött a csók hadserege.

Szöszke hajuk elvegyük1 a sugarakkal. Pufók 
kis arcuk édes kacagás volt. Ragyogott, kaca
gott a sok kis csók a napban.

Apró kis kezük kinyúlt a bölcsőből. Ó, élet
szirom., hivó pici zászló! Jöttek az anyák, moz-

Irta: Szabó Dezső
dúltak a bölcsők.

Jöttek, mozdultak, áradtak előre. Jött a csók 
hadserege a napban. Foglalták a tavaszt az 
apró csók-tankek.

Sohasem láttam még érőbb erőt ennél. Soha, 
még ilyen félelmetes hadsereget! Jajgattak a. 
kardok, az ágyuk: — Jaj, nem lehet ölni: jön 
a. csók hadserege!

És akkor ott a Luxembourg-kertben az én 
jégverte életem nagy ölelés lett és uj hittel 
fogta, a. jövíÁ'.

Minket még leblrtak a beteg századok. 
Gyönge volt a gondolat s fegyvertelen a szó. 
De ti áttöritek a frontot, apró csók-tankek.

Sápadó munkások vackán, nyiitt parasztok 
tanyáján, kivert koldusok ölelésén mozgásit a 
csók. Ó. lesz még ünnep a világon.

Már veri szárnyát a. világ kakasa, már halt
szik a. csók trombitája. Föl fog gyógyulni be
teg lázából a- világ.

A vér és rablás Jerikója széthull. Jönnek a 
csók-tankek: holnap már ember lesz az ember.

Újból ölelés lesz az egyetemes törvény s a 
kenyér mindenkinek szent joga. Hirdetem a, 
csók nagy megváltásáé, uj termés, uj szépsé
gek jönnek.

Tikkadt szivek éledjetek, rabi ott munka, re
mélj, nyomorúság katonái éledjetek: jön a 
csók hadserege!

Megvert, maga,nos szivem felé közeledtek az 
anyák. Széles karéjban, napban, tavaszbon. kö
zeledtek az apró csók-tankek...

Buíraio mester, a ligeti Teli Vilmos 
mellbelőtte feleségét, az élő céltáblát 

Az asszony az oka a balesetnek — „Soha többet nem Iszom**

az artistanő közvetlen az előadás előtt egy
két pohár szeszesitalt ivott,

holott hasonló mutatványt végző artistáknak; 
az alkoholtól tudvalevőén tartózkodniuk kell. 
Abrót Rámán né maga is a szesznek tulajdo
níthatta a szerencsétlenséget, mert még mi
előtt a kórházba szállítottál;, ezeket mondta:

— Soha többé nem iszom . . .
A Jancsi-aréna udvarán kereste föl A Refh 

gél munkatársa hétfőn délután Abrót Kál
mánt, partnernö assziszlálásőval ma is 
„dolgozni" akart. A cirkusz igazgatója azonban 
további intézkedésig nem adta ehhez beleegye
zését. Kecskeszukáilas, bajuszos, napbarnított 
férfi Buffaló, a céllövő. Nevéhez illően az idők 
folyamán a legtökéletesebb mexikói típussá 
sikerült, magát maszkíroznia.

— Kilenc éve csinálom ezt a. produkciót — 
feleli kérdéseimre —. bejártam vele úgyszól
ván az egész világot dolgoztam Amerikában, 
Ausztráliában, Afrikában, az európai államok 
közül Francia-. Olasz-, Spanyolország nagyobb 
városaiban. Soha nem történt semmi baj, soha 
nem tévesztettem el a célt. Ezt a mostani sze
rencsétlenséget csak azzal tudom magyarázni, 
hogy

feleségem kissé elmozdult.
Megkérdezem, igaz-e, hogy a felesége szeszes

italt ivott az előadás előtt? Azt feleli, igaz, kéh 
pohár snapszot ivott. El mondja még. hogy fe
leségével és másik part neműjével együtt ha- 
vonta, körülbelül kétmilliói keresnél:. És ezért 
kell az embernek, hétről-hétre kockáratenni az 
(Petét — teszi hozzá halkan. - Az artisták, 
akik körülöttünk állnak, elgondolkozva bólin
tanak ezekre a szavakra... Fölkereste A Reg
gel munkatár-a a szerencsétlenül járt Ábrát 
Kálmánnét is. akit a. Ilókns-kórház sebészeti 
osztályán ápolnak. Fiatal, szőke mi. lehunyt 
szemekkel, bágyadtan, párnákkal föltámasz
tott fejjel fekszik az ágyban.

— Éveken át soha nem történt baj — feleli
kérdésemre halkan, suttogva. És ép;>en
most... Az utolsó lövésnél... A'/J hittem, azon
nal végem van. De azért Ind . m magamon 
uralkodni. Mert minek kell azt a közönségnek 
észrevenni, nem igaz? Mo«1 már jobban va
gyok... Remélem, nemsokára fölkelhetek.

— És folytatják ezt a veszedelmes mester
séget?

— Hogyne —- feleli csöndes lemondással. —s 
Élni csak kell valamiből...

(A Reggel tudósítójától.) A kockázatos ar
tista-attrakciók krónikájában is szokatlan 
tragédia színhelye volt husvét vasárnapján a 
városligeti Jancsi-aróna. A fiuffaló néven sze
replő céllövő artista. partner nőjét, aki egy
szersmind felesége is. produkció közben mellbe- 
lőtte.

Buffalo. akit polgájn néven Abrot Kálmán
nak. hívnak, feleségével együtt évek óta járja 
a külföld nagyobb városait „Az élő céltábla" 
cim.il mutatványával; most szombat óta a. 
Jancsi, bohóc vezetése ukitt működő Schmidt- 
néparénában lépett föl. ..Az élő céltábla' az ar
tisták körében közismert Teli Vilmos-félc pro
dukció egyik komplikált variációja. Buffalo 
exotikns ruhában, parafasisakkal fején, kijön 
a. porondra, egy köralakn acéllemez elé kiter
jesztett karokkal odaállítja feleségét, akinek 
karjain és vállain végig, kis kapcsokkal oda
erősített fehér viaszgöni bőket helyez ci. Ezeket 
s a mutatvány további folyamán az asszony 
fejére helyezett kis viaszgömböt is sorra lelövi 
Buffalo mester tizenöt lépésnyi távolságból. 
Ezek után következik a legutolsó, legideg- 
rázóbh attrakció:

az asszony szivére kicsiny, szivalaku viasz- 
szál bevont acéllemezt helyez Buffalo « ezt 

a szivet veszi célba.
Amint, o fegyver eldördül, a golyó talál s a kis 
acélszivet borító viasz lehull, a golyó pedig az

acéllemezről visszapattan
Husvét vasárnapján, amikor a két délutáni 

előadáa után az esti díszelőadásra, került a sor, 
a produkció első részei, amint évek óta már 
annyiszor, minden incidens nélkül folytak le. 
Midőn az asszony szive fölé aggatott kis aeól- 
szivre irányított lövés elhangzott és ezzel a 
mutatvány véget ért. Buffalo mester és 
partnernője meghajoltak és a közönség tapsai 
között kisiettek, az öltöző felé. A közönség nem 
vett észre semmi különöset.

kiig ért ki azonban az artistanő, hirtelen 
összeesett.

Várfogság után halálos autó
katasztrófa áldozata lett a volt 

müncheni rendőrfőnök
München, április Ti

(A Reggel távirata.) Nemrégiben bocsatotfáík 
ki várfogságából Pöhner országgyűlési kép- 
vis*»’*t. a volt müncheni rendőrfőnököt, akit a 
Hituer-pucs miatt ítéltek el. Pöhner tegnap 
autón családjával együtt, ('hicmscebc utazott. 
Útközben az autót baleset érte s Pöhner halá
los sérülést szenvedett. Felesége és lia súlyosan 
megsebesültek.

Odafutottak hozzá és ekkor elhaló hangon ezt 
suttogta a körülötte állóknak:

— Az utolsó golyó célt tévesztett. Engem 
talált.

A megdöbbent artisták azonnal értesítették 
a. mentőket Az érkező mentőorvos megállapí
totta. hogy

a batmilliméteres Flaubertgolyó az acél
lemezről lepattanva, a hasüregbe fúródott.

A szerencsétlenül járt artistanőt a Rókns- 
kórházba szállították. Az inspekciós rendőr
tisztviselő pedig azonnal jelentést tett a cir
kuszban történt balesetről fölöttes hatóeágá- 
ir k. A főkapitányság rögtön megindította a 
nyomozást, mert Marino vich főkapitány a 
veszedelmes cirkuszi mutatványt csak azzal a 
föltétellel engedélyezte, ha kellő biztonsággal, 
a ruha alatt elhelyezett páncéling használatá
val történik a mutatvány. Megái lapították, 
hogy 1

az artistanő férje és a cirkusz vezetőségé- | 
nek többszöri figyelmeztetése dacára sem | 

helyezte el dressze alá a védőpáncélt.
Hozzájárult a szerencsétlenség okaihoz, sói 

talán annak legfőbb előidézője volt, hogy — 
amint megél lapították —

^íeltonian 

angol cipMra 
nituleataj^a etpöhta 

a legjobb. 
Fekote, barna óa rnfc ninA cipőket 
tAMrfényawé varAeao ja, a fabér'é. 
atinoa antilop cipőket int lm ontom 

tftatltja, a bőrt tartóért ural.

k

Szalag 
Selyem 
Csipke 
Karton 
Delén 
Llberty 
Szövet 
Bélés 
Vászon 
Siffőn 
Grenadin 
Kesztyű 
Harisnya 
legolcsóbban
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Csakis jobb üzletben kapható! F

Klem Antal I■
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Passzivitásba vonulnak 
a harcos legitimistáét

CziráKy György gróf szerint az uj országgyűlésben „becsületes ellenzéki 
politikus" nem vállalhat mandátumot — A választójog megszavazása után 

bizalmas értekezleten döntenek a legitimisták további magatartásukról
(J Reggel ludiPlhíjdlöl.) Az uj választójog parlamenti 

Vitájának befejezése lilán jelentős fordulni fon bekövet- 
ketni az utóbbi ld<ih-,< teljesen elesihidcicdett legithnista 
ntotpaloinbon. .lodrdexi/ Clgula gróf ugyanis megkezdi 

a legitimista pártalakltásra
vonatkozó tárgyalásim és ha meggyőződik arról, hogy ez 
a kedvenc eszméje nem viilosulh.it meg. ekkor

a legitimista politikusokat bizalmas értekezletre fogja 
meghívni, hogy (Hintsenek további magatartásukról.

Egységes álliisioghilúsra ternicszetesen nem kerülhet a 
sor. mi ve! 7.'ehn Jiiitos gróf éppen .4 Heggel hasábjain 
fejtette ki néhány héttel ezelőtt, hogy a mai átmeneti 
.időben csak a ..íortrinstlhds" politikájának folytatásáról 
lehet szó, inig

az úgy nevezett harcos legitimisták körében egyre 
nagyobb tért hódit a parlamenti passzivitás gondolata.
,-l Reggel, munkatársánnk alkalma volt arra, hogy liosz- 

fzasabban beszéljen
Cziráky György

gróffal. Andiáss.v egyik bizalmas hívével, aki politikai 
vissznvojiultsúgái a következőképen okolta meg:

— Nem látom értelmét semmiféle fölszólalás- 
nak. Többször előfordult, hogy az egységes párt 
tagjai megkértek, terjesszünk egyik vagy má
sik lörvényja vaslathoz módosító indítványt. • 
A folyosón a kormánypárt zöme helyeselt, ne
künk. az ülésteremben azonban. amikor 
.Bethlen fölálll. és kérte a. módosító javaslat el
vetéséi, még azok is ellenünk szavaztak, akik 
előzetesen a leghangosabban tapsoltak nekünk. 
Sohasem láttam még ilyen parlamentet, ahol a. 
képviselők, sokszor bizony jobb meggyőződésük 
ellenére, szc. ráznák.

A miniszterelnök gyermek játékká degra
dálta a parlamentet,

amelynek semmi más funkciója nincs, mint 
hogy voksokat szállítson a kormánynak, szen
tesítse a kormány akaratát.

Ennek az álparlamentarizmusnak előbb- 
utóbb az. ország fogja megadni az árát.

Miért nem lépünk mi. legitimisták passzivi
tásba. amikor jól födjük, hogy semmiféle ered
ményt nem I iidunl< a Házban elérni? Azért, 
nem. mert a deklarált passzivitást taktikai 
hibának farijuk. Előfordulhat olyan helyzet, 
amikor szükség van a. jelenlétünkre, ha másért 
nem. hogy erélyesen tiltakozzunk. Különben 
ez sem fog soká tartani.

Vz országgyűlésnek ugyanis már nem leszek 
tagja és szerintem nem lehet ingja egyetlen 

becsületes ellenzéki politikus sem.
A választójogi törvény esküszakasza miatt nem 
vállalok többé mandátumot. Hogyan esküdjem 
meg azokra a törvényekre, 
lése minden 
ahogy én nem esküdhetem meg a trianoni tör
vényre. fölteszem, hogy kommunista meggyő
ződésű képviselő sem esküdhet meg számos

amelyeknek el tör-
vágyam? És ugyanúgy, mint

®

I

További előállások: 
április iló 14, IS, 16, 18, 18, 20, 21

illuzionista ntlvészrevuje 
edSloi 4 eiőadíisán 

meghódította 
Budapestet 

§

ebédlők és tcljos lakbcrondczésok 
rősxletra la
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Hálók,_ _ __' 9 Dob-utca 67
Erzsébet-körut sarok (Veetu-moígó mellett)

Jegyek Corvinnál (Vájná. Váci-ntca 2b. az.), 
n Színházi Fjeinél (Erzsébet-körut 20. azám)

törvényre. A miniszterelnöknek az a célja, 
hogy kommunistát ne engedjen be a Hazba? 
fje ha van olyan kerüld, ahol a választópolga- 
■rok többsége kommunista, akkor igazság és jog 
szerint kommunista képviselőnek is helyet

Angol lányok és fiuk
London tavaszi mámorábán

divat szerint öltözködik

(A

Minden asszony párisi
London, április 9.

(A Reggel londoni munkatársától.) Néhány 
nappal ezelőtt, szürke és unalmas éjjeli ülésén, 
az angol parlamentnek egyik ellenzéki szónoka 
az angol utak tavaszi pompájáról emlékezett 
meg s néhány szava mint varázsütés villa- 
nyozta föl a költségvetési vita unalmát. Min
denki csillogó szemmel gondolt a virágbaboruH 
gyümölcsfákkal szegett, zöld dombok közölt 
kanyargó utakra. Ezeken a virágbaborult uta
kon, rügyező sövények és hamvas gyümölcs
fák élő szalagja között, ömlik szét London népe 
a szélrózsa minden irányába Isten szabad ege 
alá fa viszi magával fáradt lelkét, szerelmi só
várgását és divatos ruháit.

Amikor Nagy Péter Londonban járt, kétszáz 
évvel ezelőtt, legjobban az ötlött föl neki, hogy 
rongyos, szennyes öltözetű embert nem látni 
az utcán. Ha ma jár idegen London utcáin, 
ami fölötli'k neki, az, hogy

mennyi jól, de főleg egyformán öltözött nőt 
lát az utcán.

A párisi nő egyénisége a ruháján, a kalapján 
ütközik ki, két szín egymásbahányása, egy 
szalagcsokor, a bubigallér alól kígyózó kes
keny nyakkendő’, egy hajfürt — je ne sais 
quoi. —. különössé, színessé, egyénivé teszi a. 
párisi nő ruháiét —

a színes párisi divat Londonban a közép
osztály asszonyainak és leányainak unifor

misává válik.
A nagy áruházak ezrével öntik a. drága pén
zen megvett íxárisi modellek géppel szabott, 
géppel varrott utánzatait, az egy-két-három 
millió koronáért árusított, krepdesin és maro
kén ruházat, elő) keskeny, színes hímzéssel, 
kihajlott feh<f’- selyem gallérral, alul olcsó 
prómszegélh az ujja rövid, a kivágása ke
rek és szerény. vagy keskeny és mélyen le
nyúló. S ahány gépirókisasszonyt lát az em
ber, valamenvy; ilyen. párisi, selyemruhá.t hord. 
A rövidre nyírt h. fölé kerül a gombaformája 
kis kalap, nemez vagy mani laszal ma az anyaga, 
szalag vagy ha kis kerek toll disz van rajta, 
de már a világért sem a tetején, hanem oldalt 
vagy elöl, azután magára keríti a londoni miss 
a fekete selyem köpenyéi, amely selyomripsz- 
ből van, az alsó szélén kockák futnak mcander- 
szalúgban, hamar begombolja álla alatt a ma
gas gallért, fölkapja a keskeny attachébőrönd- 
jét. s már viszi is az omnibusz vagy a „tub“, a 
földalatti, a Charing-Cross vagy a Viotoria 
állomás felé.

Az állomáson várja a fiú, a pajtása, barátja, 
legtöbbször a szeretője: a pal — „PaF’ londoni 
nyelven nem Pált, Palit jolent, hanem jó bará
tot. vidám pajtást, a fiirt nélkülözhetétjén mű
szerét, önzetlen szerelmest, legritkábban férj
jelöltet.

A háború alaposan elmosta a puritán ha
gyományok gátjait az angol lélekből.

Minden leánynak, minden fiúnak megvan a 
maga kedves barátja — „pal“-je, akivel együtt, 
jár, utazik és szórakozik. — Házassággal is 
végződnek ezek a barátságok. Nélin drámába 
fül ez a fiatal szerelem, de legtöbbször magá
iéi fölbomlik. megoldódik s pünkösdi pihenőjét 
már mással tölti őnagysága Bournemufiiban 
vagy Maidenhcadban, mint férj és feleség. 
Meri az a sok ifjú emberpár, amely husvét, 
ünnepét boldog HÜtkérezésben tölti a folyó

Morley Phone 
apró, láthatatlan fültelefon, éjjol-nappal haaz 
nitlható, hnlk hangok, novetáaok tisztán hall
hatók. — Töbh ozer haaználntbnn. — Súlya fél 
gramm. Számtalan hálalevél. Nehezen hallók 
éa fiilzu«ásbnn azenvodóknek. — ProapektUBt 
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kell kapnia a parlamentben, Ez szerintem, aki 
nemcsak, hogy nem szerelem, hanem valóság
gal utálom a kommunistákat, nem jelentené a 
kommunizmust. — Franciaországban és Német
országban sincs kommiin, jóllehet a parlament
nek több kommunista tagja van —, hanem csak 

egészséges parlamentarizmust vezetné be. 
akarok résztvenni a felsőház munkájában 
mert
sem lehet becsületes munkát végezni, 
a felsőházi javaslat abban az alakban

az
N em 
sem,

ott
ha _ _ -----
kerül telő alá. amelyben a miniszterelnök 

előkészítette.
Már pedig a múlt tapasztalatai alapján nem 
sok reményünk lehel arra, hogy a miniszter
elnök meghajoljon az ellenzék jogos kívánságai 
előtt.

parkjában vagy Bourncmouth mér-
partján Maidenheadban, Wight szigetén, Bath 
százados
földekre nyúló parti sétányain.

kilenctized részt bitorolja a Mr. ami Mrr. X.
1 isztes elnevezését,

amely néven a szálló vagy penzió vendégeinek 
sorában szerepel. Ó, de amikor olyan jól esik a. 
nap sugaraiban úszó b ngerparton végigüpegni 
vadonatúj bronzszinii félcipőben, baracksztnü 
harisnyában, ragyogó set y cm köpenyben, fino
man megebédelni és nem kell kapkodva, öltözni, 
sietni s nem kell...ó, Istenem, mi mindent 
kell! ’

nem

sem

hisz
Bob,

Az

S az ünnepi kirándulások költségeit 
viseli mindig a térti. Legtöbbször

"ölesbe megy a dolog,
do gyakran a nő fizeti az egészet, Mert. 
Jonc«s igen jólfizetett munkaerő lehel, mig 
a „pal“. szegény, véletlenül nincs állásban,
angol fin túl van már azon az problémán, amit 
Nathanson. a drámairó csodagyerek adott föl 
a párisiaknak a „Greluchon delicat** cimii 
darabjában. Miért, ne? Lám Mr. Dennistoun, 
őfelsége ezredese, kitartatta magát, Carmírzon 
lord özvegyével s megmarad hat ott urnák,
katonatisztnek, előkelő klubok tagjának, miért, 
ne fogadja el egy szegény londoni fiú a barát
nője pénzét? Hol van ma már Viktória, 
királynő Angliája, a szigorú erkölcsök, az 
unalmas vasárnapok és éhbéren tengődő mun
kások Angliája? A halvány, tavaszi ég alatt 
zöldelő pázsiton, sötétkék tenger pariján sza
bad emberek tömege nyüzsög és bátran élvezi 
az élet minden ajándékát, anélkül, hogy álmait 
Isten büntetésének félelme egy pillanatra is 
megzavarná... Br. Pocllnitz Egon.

szőrei iink kocsijára
hátsó szélvédőt (Pare-Brise) 
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Éjjelen át

Elő£ceiő irodalmi 
társaság kenu* vidéki városokból, ino; ('ivarosokból 
cjry jólollii urat állandó, liusznos niunkálutoknnk
elvégzésére. f’snkis hljosoii megbízható, ottani vidék
ről jó referenciákat nyújtó, lehetőleg B-lislás nyug- 
díjas állami, városi, vármegyei, banktisztviselők küld 
jók részletes ajánlataikul „Budapest főporta egyszáz 

harmincegyen flókhórlef'* címre.
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Radó Olga
művészt könyv kötészete

Vállalja egyes és egész könyvtárak beköté
sét a lég ízlésesebb kivitelben
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Okoiiesányi r.on [jipicdnaJc, hogy ne hebegjen, m 
kérleljen, liánén) tanuljon meg uj ilt-au és őszintén ba« 
szelni. ,4rro' beszéljen Okolieuhiy iné, hogy honnan kft. 
rilik eifi a rengeteg plakátnak a költséget, (Fölkiáltáe: 
..A bndirokk'intaktól vették ell") A papoktól nem kap- 
bat.tak. morf «>' tudom, hogy a j'iapok áldást 
hajlandók. a s'Obc. nyúlni nem e^rrtnek.

Nyilatkozzék Bnday Rezső ur. hogy írjnlóta 19!.“ 
elsejétől beült a Bcszkár gnudlumáha. mennyi

mef dugott zsebre a mi vfllomozpénzü’tkből!

Horváth IV. Károly
volt WoliT-párti városaivá okolta uieg’ ezután, 
hogy miért hagyta fakénnél a Woltf-partot. 
A gyiilest. Tkalfietz János rekesz Lett be. azután 
a tömeg a legnagyobb rendben szétoszlott.

osztani

Január 
tanító-

Féwyes L&sz8ó és mások beszéltek a Demokra 
tikus Biok husvét hétfős nagygyűlésén

<.4 Ftvflffvl. Iud-'‘.sifejpilól.) Hétfőn délután 
Tígyosiill. I tprnokrai íkus Pártok 
(feliért-fürdő hallja lián 
laríott. A g\ ülésen hhv.x 
B11 ila vála szí ói lolgá »á tra 
amikor a gyűlést 
Htt/ii ember Kzorouiiol! 
bari. 
meg. 
kor egy élt

- y; a
Óriási lárma löi’l ki. A/ <,inhi'i,,,k i'ölugrálí'ik 

helyükről és Öklüket, rá'/.vu, követelték ;; közbe
szóló cif.í\-óliiá-aI. Iákkor azoiiiiaii már eliian;’. 
zott, a masiidik közbeszóló;, i,:

Éljen a szociálist;! ellenzék !
A két ' ö/.heszólói ezután egy pillanat alaíí 

eitáx i litnf tők 11 íoroniliói, Mo-J derült csak ki, 
lmgy a Vái’i emberei is megjelentek a gyűlé
sen, amei> et botránox ;»i ukari.' k metrzavai ni. 
,\z elnöki m:", iix i’<» után

az 
B tokja a 

választói mttgy g? ülést 
tömegben' jelonf meg 
é.s dóin tán 4 órakor, 

megnyitották. Ifibb ininl 
a halai nas < lovsai HOlt- 

A g.x ülést Krámer Sándor elnök iix iíolí;i 
Alig mondott azonban néhány szór, anii- 

?s hang siií ií ’ll át h termen: 
zsidókkal!
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I
/ <.Z. Ililll.',. - 

. ■; i.i; i'eiii ;<k. 
sz .1 U<. ’ . II' 11 'I I.

r’ '■ I

/*

iir Jmi.j 
”.i ;i

tf
ttfljlúl, 
f. .v/.f

hiV

X si;r ii- 
lt m nem 11:. ’ 

,lit>l:r> >» - *l 
<’i < i - 
l,CC
('Jölr ;•/ 'sí, 
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íf

i főváros polgör. ágiit 
. verték és ezáltal 
kedvre hangolni.

ug.v gondoz- 
akartak jobb

i.oc"-,;ik .i 'nvaiii.-. |ndgarsiga. 
l'■ •• Ar -o -’n . .1 rlenioltralikii.i

■i < '1 !■•, i •• ivói ..sban mivderk' jól
I ' ' ■ ,, i, :,di, f ényévét <' l ellő meg-
.i.u’ s. io'it.v ne '..ir.i.ik b» gyermeke.!iik 

l.ipiii1. .(.»' <•, és b-.'doi.'.sugol teremteni
.< mogi'i'e.-;. p; opagá hisái al é:. pem 
ul b iict.

I’rovnt'e S.iiidnr
«

;i ; övciki.zó - z<Hiiik, tiki! apsorkón fotrad. ami
kor étűi A *»n \ í “ lep. — |lio|, Vátri Jsíviin! — 
kiállja ec.y :.\öii2c hant?. A közbeszólóról ti'/on- 
b,.;i >•( ni \ < zuek í ii'íot'. sí.

— .X lm ,i| u.' -la.- -<d -- n
('a <s h< i, s. t e n n »ég harc: !'s .

Xrm vlláitllézcfek, de a sötétség 
tisztesség (••. n t’k'les;<cg<( lensérr.

krá' ia öi» tog
.•'/<. ■<'</,'•*• . h < t !> ' .i
odrai . f;rn, ' 7 
rak e l g rp r> 
limr egy ril 
fr 1 i ■ "|. ka I r

te <ik'f>
>:' a pjn ’' - 

>rbu y ' • 
f,.,..,. ..

•Ml J nrm ti

X mopi.yct Ivei < f -

i if-rfcs-

M íi vek 
amely

-11,cl.- ■;»•!> iráriyiliisábaii n tisztaságé. 3 politikai 
-égc é.s ,1 hozzáírté.xó a. főszerep.

Fábián Béla
beszélt ezután.

- OlvmUim — nmnddin — a.>; Elektromos
' ■ • ign >H “j:i mik ' •• ■' ■.lyihu. iut vzc' ( levelét,
in 11 <1 vr.zói:,:n'.n-nló ur nagyon udvariasan adja Ind
ia u :• i fihlóvti j >1 hogy ,,mix el bizonyos dolgok ni'
riilick föl. ne niéllozi issa magát a Jövőben az ElokLro- 
nms Miivek tisztviselőjének tekinteni". nz ember fő-
I ls;l rlsdőj' roll egy nároxi illemnek.

Ezutou Intézek kérdést Ripka k ormány biztoshoz, 
gálatot indított e 
pro'czsálfH

▼ IZS- 
mór vájjon, hogy Okolicsányit ki 

iie ebbe a magas, sok milliókkal Javadal
mazott

A í roll az 
fopolta egy 
)>e>i oly.ni
1 isvl .iselői
/oí •/</>•<•>/ lien Iliinket.

h '

fogóinak
!'• Ili/''

ál lás hat
férfiú, aki Okrilicsdiiyit párt-

alatt került magas köz- 
T.ódor r Gusztáv. Vem. he- 
Ismétellen követeljük Okoli- 
hogy Léderer Gusztáv párt 

n nyil rfinorxág előli.

a maqaxrangu
köiiirí mi állás elnyerésénélOkolicsányi ép- 

rejfélyes erő hutasa
állásába, mint 

inaikor
párt fof/ójénut- n 'Tél, 

w'rsora sínes még 
fjdszió l.öz.t•••szó':

Mindeneseire egy budai lakos volt"
4ni iJ- ».zt is tudni, hogy milyen titkos szerre- 
alf.il. együtt a. tagjai Okolicsányi,

1 akarunk erre ti kérdésre 
közvéleményben kialakul az a 

M ag narorxzrigon nem beexiilefe:: i 
egyesiiletekbe roló belépés vérén 

keresni.

a
hogy 

t-fkos

Pödör és 
azért, mert 

határozott 
ni n:'kn- 

i lehel

KJ ár Zoltán.

Toscanini,
a világ első karmestere önma
gáról és a magyar muzsikáról

Jfrrc/n. április 10

(44 Ttvgyf'l rendes tndósi/ájától.) Toscnnint^ 
nel alig van tus népszerűbb ember Olaszország
ban. Az a nagy rajongás, anielh el Itália, min' 
den varosában omlegstik a nagy dirigens ne
vét naprol-napra fokozódik. ToscP-nhii nlig 
tud eleget tenni a folytonos meghívásoknak, 
amelyek Olaszország legkülönbözőbb vidékeire 
szólítják vondéii-zviei;'.- 're. A merdni nemzet
közi publikum is najiv szeretettel fogadja 
Toscaninit. A íiT’mti toónikusok próbája közben, 
amikor a kőim'.- -ttfr mibe renkif se engednek 
he, sikerű’t veb- he>>.'lj:C(.Asf folytatnom.

— Mfliryur? .lói ismerem a magiitír nemzetet. Nem a 
Jellemét, bár. amint r> iídmikl mondja Ci^szorszáírbau, a 
mieyar rendki'ül szininaltkus. becsületes nép. do én 
Inkább ft mi/?sil.,ffih-'l‘ai jogifhi' .-‘btrw. ismerem u ma, 
rr’ <r z> nokiil‘<i-.i nini’ú«'. jo’em-'. i- A r«-Ki i-'-itcrok kő
iül a hf'lh'itatlar l’x:' F ■ e-■ i/eii dirigálom
ri-'cx<r. er uil\ l.’-rili

Útiba--, pnh’téi'l. Uortök kompn’.iciót állandó darabja! 
repertoáromnak.

A magyar muzsika finoiu. dallamos muz.sij<a. A’inw meg 
benne a német zene ti'i2?“ inonnuientnlitiisu'. a hangok
nak a?, a vad (ónusa, amely .okszor inkább filozóflkua 
gondolatok, mint érzelniek k,'-iezeso. liiá.ny’zik belölu 
az olasz zenének vegi"leuül kifogybabitlan dallamossága, 
könnyedsége és mégis mély érzelmessóge is. amely # 
nagy olasz kotnponi.siák müveiben csodálatos hang
kom lile x uniói, bán buzog föl. .-/ maa.uar muzsikában in
kább mindkettő meiitfi'f'llnitó 
anélkül azonban. /"><// 
fölülmúlná Különösed a 
tóm azt. hogy tökél.iteseti 
dón elsajátítható rutin int. 
konyán járul ahhoz, hogy 
rlol fit ni eal, 
elismerést, tud kelteni.
som szerint, 
magyar opera 
cióbau i* 
diis“ e. V ár i i magyar 
fóló zenrszer'.ö koirpoticiáit 
elég fejlett.

Magami ól nem szívesen 
ember I gyen Sierény, éljen 
előtt e*<ik akkor mutassa nuigrit, hu mii részeiét, produ
kálja,. Miiriuóbaii élek, a Seala dirigense 
engednem kell « folytonos ineghivri.okuak. 
szer l'óm.iba. uiá.ssz.or 
Mondutioiu sem kell, 
é.s egyeljen célja n 
kiírói iip'ii >i

Piicrinivcl

érzelniessógc is. 
mü'ciben csodálatos 

../ magyar muzsikában 
nagyszerű, harmóniában, 

egyik 'zenei elem a másikat 
modern magyír zenében iá* 

eltanulta » zenei alkotás mini 
Ez n nagy fölkészültség jóté- 

a u",g. ,n
érzelmes elmélyedései re! fi', egész világon 

A magyar opera-termes, tudomá- 
nem nagyon szapora. A kevés sikerült 

közül kiemelkedik, síit nemzetközi relá-> 
i remonai hege- 

néhdny ki- 
meg nem

.oh; értékes gon. 
nt egész

A 
síit 

értékes munka Hűben .led, 
muzsika

nem

a
ilomo-

é.s 3 világosság, 
vetítem és a 

lefeli r.i.

hjvl 
f» ull/f.'l 

<1 ■ d go~“ 
\\ „17.A

:i

■ n • a
■ •ges'

v< f' ff 
e ti*.
IH*pn»'k 
•r!

Ifikre sd 
oltár i" 

most
z a • a i. kai.

állaga, <! 
számit en.

a i'okolbri lil-zif ot'.ói. 
.1 péí.

város

Ih.j; ír*' L'a eip,. <‘m1 
l’i'h’ váróra '•* »<Hi 

lh t t'(H • ll‘ s/ rcfjf'H 
m ■ >! •' )• 't

i aif? \ íjról.

” i<n •'
• te/,-/ 

di- modern

tnrw

ifjan lisztéit riröimel. hogy a

kezdte Fmyes — a sáfár meg. 
uont jutót; őszükbe, hogy saját 

a nép elé é.s mutassak meg 
A szám .idusról most sem be szol-

a múltról é- azt. kérdezik, hogy 
Nagj iuagy 'r<,rs7..igot. Kekünk nem lehet 

engedik k ír aga szí au i.

nyilatkozom. 
önmagának és

,-f müvéss- 
a löm egek

újdonságod
megjévfanztefi!

a Kossalh-párt kiküldöttje silóit azután; mi
előtt azonban bele kezdhetett volna a beszéd
jébe, a hall eiiléi jájaról, amely szintén zsúfolva 
volt ImllKHlósággal, egy ember lekiabált az 
elnök hoz:

— Szót kérek! ftn is beszélni akarok!
A felelői len szónokjelöltet a g^ iilés hallgató

sága rövid nton kiemelte a tömegből és a rend
őrök az utcára vitték. Gyanús viselkedésével 
azt a Idiszfdot kellette hoau nem beszólnitható. 
Az incidens után Kiár Ripka kormánybiztos 
politikai karrierjét ismertette.

— Ebben .i kurülclIx'ii u Pornókra!ikus Biok listájuuak 
xysr.'dc - igy i'idylait.i -- Fényes fniszló és ez a név 
méltói grirancifl nrru. hogy gz uj edroshd::i é.ra. bnesii. 
lettel és igyekezet<»/ falija szolgálni a főrdrox érdekelt.

Fhziit-án lelkes és meleg ünneplés közepette.
Fényes László

e m e I k ed el t. szó] á > ra:
— 'lindcí' ■■áluszius - 

x: ó mól hit fald sa. ín oi ••
szándékukból all.iiiniik ki 
niiinkiíiuk eredményé; 
uek. 'hanoin beszélnek 
ki letlo lünkre
eihixz'il ni, W,f piaköt jahiknl ef'.i' 
\ \ .i'a.-z.uuk egyszeri!:

Mnffynror«zágoí tönkietette a világháború és n vllng- 
bábomban meggazdagodott kapitalizmus.

X magyar iiéf i nyomora miatt kénytelen volt kivan- 
h.r dui és csak akkor iutofi o.sziiklv lezárni i határo

ka . amikor n uéir-t ' -igidiidra kellé ' 'inni.
Az a munkapárt tcitc tönkre az országot, amelynek 

mo.tai'i csirkéje a Ripka-párt.
mdsil. rxirkéje pedig */ lerex’léng i»irt. Ripkáók cs 

a kere-z. •ir'ck között uive- különbség. :r egyik fehér 
cirke. n másik pedig l:irkn. Mos! a tarkával próbál
kozunk. \em hifii’k. bog'/ a s emétdomlira nem kakax 
l'vfi, A 7ic**u a s v.vr'fdombot ••pavp e1 kelt igkavitanil 
A mostani kercsriényságnck a fők ép viselője Okol lené n> 1. 
!■'./ az a kei... , i, --g. amely >• >■•,•(' «| tetie tönkre az
embereké!, mert azon vedd, dolgozó emberek voltak, er a 
a frics-léíi'iség. amelyel a püspökök lugata jelképe., 
Krisztus pedig gyalog járt és ha kellett, ostorral iisle 
ki n le.inplom'd.ból a Vufárol.'gf.

Az n.iakkal 
véf.ti zene; 
egyik se ni 
sokkal. így 
vezénylet cm 
rolms-ius 
fejlődései. 
fü-.ÖH

vagyok, de 
amelyek egy-. 

Nápolyba és máshova szólítanak, 
hogy éjeíem legnagyobb passziója 

dirigensi ná)c:i. A mai olasz ínuzsi, 
i legjobb véleménnyel vagyok.

kidőlt a fctlödő olast zenekultúra egyik
11 <ol«6 oszlopa.

úgy i agyok. n - . leheiMget és a. mii,
h.'veueiót eltagadni ■diik nem teliét. Mégis 
alko'ott olyasmit, ami fö’érne a klasszika- 
Zárd mai. akinek operáját, most, '.nutntta bo 
alatt a milánói Scnla. az óla*/, zeno egyik 

íehc.lsí'.ge < . bár évek óta váriak végleges ki- 
moxiuui mir-óvel s'm ri’tott'i be. a hozzá 

reményeket , . .
Záhy Pál.

Kondor Ibolya
K'tibdl selymek 

in/ázni! ei t )jc de ebinek 
l\ iil'/nfi í/ s mintájú f onlard selymek 

Marcival nuk
Sottis és étákon luftok és nyersselymek 

( réme és divatszinii kosztüm, 
i nka- és kabátkelmék 

Sottis divatkelmék 
Francia mosó marocaiu-iíjdonságok

BihHi Horváth
a volffi rezsim szellemével foglalkozott:

— t zenem - mondotta harsogó (lerüPség körepel.ir.

első föllépése ma este a

rendkívül eSőnyös árak mellett

iíj. Vajda Dezső
ív, Koronaherceg-utoa 8

Esőköpeny 35Q
elegáns r a g 1 á n
^^““"ÍNeuman Gézánál
550.000 K ”•N uíxvi•»& •1 ‘"

RAKÉTA
eur

szenzációs műsorában 
Nagymező-utca 17 Telefon 1737

SODORJON JANINA PAPÍRT



1925 április. 8
— ■

Szomorú fűz
Szomorú fűz. szomorú fűz 
Mért hajtod úgy le a fejed. 
Nézd mind a fát milyen derék 
Az égbe nyújtja a fejét
Megmondom én szomorú fűz 
Hogy szivet tettek énbelém 
Mióta szivem viselem 
Lefele hajlik a fejem> Szép Ernő

Zenésmise a Bazilikbáan
Eljött a husvét szép hazánkba és a Bazilika 

tulvilági hajójában az Agnus Bei szólamai 
után (amelyet a lélekemelő karzaton kikeresz
telkedett zsidók és zsidónők is énekeinek), a 
mennyország-piros, kettősszárnyu süveget a 
misemondó lipótvárosi plébánus fejére illesz
tik az aranybárány-ruhás káplánok és 
miniszírántok. A halál és az élet mesgyéjét 
áhítozó templomban 5(i()0 ember szeme, borult 
könnybe, amikor a zenészek karnagya jelt ád 
ama dal énekléséhez, amelyet Kölcsey Ferenc 
ama bort ön viselt Kazinczy követője irt cala—, 
amely dalt a magyar Himnusz néven szokták 
emlegetni azok, akiknek ebben az országban 
még dobog a szivük, A püspöksüveges 
plébánus misemovdó segédei társaságában áll 
az oltár utolsó lépcsője utalt és imára kul
csolt kézzel hallgatja az angyalok dallamait, 
valamint a férfiénekesek mély bögőzéseil az 
orgona tájékáról... Es körülbelül ŐOOO ember 
emelkedik föl térdeplő vagy illő helyidéből, 
amikor ama szál már megyei kövei ritmusai a, 
föltámadás kimondhatatlan érzelmével zen- 
dülnck végig a színes ablakok alatt, amely 

i ablakok fényjelei aluli mindenki szebbnek 
i látja megint életét. A Himnusz hangjainál — 

különösen akkor, amidőn a drágalálos cs 
szivheznyuló alt-énekesnők is megszólalnak, 
mint Magyarország szomorú énekesnői — a 
legtöbb férfiember a falfelc fordul, hogy ily 
magyarosan, szemérmetes érzéketlenséggel rej
tegesse azokat a könnyeket, amelyek akarata 
ellenére ellepik szemeit. És ott állnak össze
font kézzel, megtört fejjel azok a férfiak, 
akiket az utcán vagy máshol vállas, derék em
bereknek mondunk, akiknek keresztényi lagba- 
szakadottságán. messziről, fölismerhető, hogy 
hazájukért és vallásukért bármikor halni 
készek. És ugyancsak e lélcknyitogatő han
gokra borulnak el a. Bazilikában a nőknek az 
arculatai is, amely arcokai előbb még oly 
nyájasoknak láttunk, mint a szentté avatott 
nők arcképeit. Oltárrá avatják homlokukat, 
amint kezüket hozzáemelgetik; — megszépül
nek, megdicsőülnek. mint a régi magyar 
'nagyasszonyok a róluk festett képeken ...

Mégis a. bazilikái énekkar elhallgatása után, 
nem kell sánta Lucifernek lenni ott a templom
ajtóban, hogy az elégedetlenséget, szomorú
ságot, boldogtalanságot, az uj élet reményke
déseit észrevegyük azokon az arcokon, 
amelyek az égbeszállás pillanatai után, 
templomon kívüli gondjaik és gondolataik 
után sietnek vagy ballagnak... Egy nagy 
birodalom lakosságából megmaradótt hallga
tók ők, akik olyan hűséggel és szívvel hallgat
ják a szamosmenti ’láblabiró versét a minden
kori magyarok imádságáról, mintha azok 
helyett- is lelkűkbe és szivükbe, akarnák 
fogadni a dalkor szárnyalását, akik innen 
messzire vannak. És ez az előrvultság az el
veszített, testvérek miatt komoly jeleit leírja, 
ama arculatokra, amelyek pedig éppen a meg- 
nyugodás céljából lépték ál a templom küszö
bét.. Bánat és halott-virrasztó kedv mind
azokért, akik innen elmentek. És csöndes 
epedés ama sirhalmok alán, amelyekki / körül 
■van ültetve a. mostani Magyar ország. Furcsa 
bizakodás az arcokon és hangokban bizonyos 
postagalambokban, amelyek majd hírt hoz
nak Kolozsvárról vagy Kassáról. Földöntúli 
reménykedések a ina csodákban, amelyek Kör
möcbányán ismét a magyar szent koronával 
díszítik föl az aranyai, a Vaska pútól pedig 
angyalos elmeriink( t. hozzák föl szájukban 
a vizák és más halak... Magais sírva 
jöttem cl a Bazilika húsvéti miséjéről, de jár
tamban eszembe jutott, hogy a, ^árvavárt, 
csodák helyett, tán azt kellene tennünk, hogy 
országunkat olyan szép, kívánatos, szabad
levegős, jóhonyhás — és főként barátságos 
házzá építsük, amely házba vissza vágyakoz
nának mindazok a testvéreink, akik mosl már

_____ aReccel_____  
hosszú, csodanélküli esztendők óta a bujdosds 
és a testvérietlenség keserű kenyerét eszik. 
Akkor nem hallgatnánk könnybeborult szem
mel a magyarok imádságát.

Krúdy Gyula ,

— A kormányzó é* h mlninxterelnUk Kenderesen töltöt
ték a húsvéti ünnepeket. Bethlen István gróf miniszter 
elnök a nemzetgyűlés szünetének elején Radvdngba uta
zott Károlgi László gróf bir faltára. Innen szombaton 
este érkezett vissza Budapestre, vasárnap délután ’i2 
ómkor podig Horthy Miklós kormányzó kíséretében, fele
ségével eyyiitt Kenderesre utazott, ahol a kormány?/) 
vejénél, Fdy Lászlónál, töltötték a húsvéti ünnepeket. 
A Reggel értesülése szerint Bethlen gróf kedden vagy 
szerdán újból átutazik a fővároson és öt-hat napot 
fnkepusztán vagy NddaAadringha.ii. Ion tölteni, ahova 
Nádasán gróf hívta meg vendégül. A jövő hát elején 
átveszi hivatalát és április 21-én föltétlenül resztvesz a 
uálasztójogi bizottság ülésén.

Két pofon a körúton. Hétfőn dében 
12 órakor szokatlan botrány játszódott. le a 
Teréz-körut és Király-utca sarkán levő Pátria- 
kávéház előtt. Egy fiatal huszárhad na gj’ egy 
hölgy társaságában sétált és velük szembe jött 
egy fiatalember. A huszárhadnagy úgy találta, 
hogy a fiatalember fixirpzta a társaságában 
levő hölgyet. Odalépett. hát a fiatalemberhez és 
kétszer arcúin lőtte. A népes utcán nagy csődü
let keletkezett, a rendőr is odajött é.s igazol
tatta. a. botrány okozóit. Az inzultált fiatal
ember követelte, hogy a rendőr állítsa elő a 
katonatisztet, de a rendőr megtagadta ezt. A 
huszártiszt. Kántor Sándor, a szombathelyi 
huszárezred hadnagya. a fiatalembert, pedig 
Takáeh Istvánnak hívják. A rendőr a VII. ke
rületi kapitányságon tett följelentést ellenük 
botrányokozás miatt.

— A Gyermekvédő Liga közgyűlése. Az Országos Gyer
mekvédő Liga husvét hétfőjén, délben tartotta uieg ren
des évi köógyiilégét Po'-fvármegye székházénak tanács
termében. .í tanácstermet. zsúfolásig megtöltötték tár
sadalmi életünk előkelőségei. Az. elnöki megnyitót. 
Albrecht főherceg, a. Liga kormányzó-elnöke tartotta. 
Hatásos szavakkal emlékezett meg a magyar gyermekeket 
vendégül Iáié külföld emberszeret étéről és fölemlítette, 
hog.v édesanyja, Izabella iőhcreeguő tavaly kint járt 
Belgiumban, ahol személyesen győződött meg Méreg 
bíboros gyermeknyaraltatási akciójának nagy szerű bégé- 
ről. Ezután Ncugebnuer Vilmos dr., a Liga igazgatója 
terjesztette elő évi jelentését <* a zárszámadásokat, 
amelyeket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. l'tána 
megejtették a tisztújító választásokat. A Liga kor- 
mányzó-elnökévé ismét Albrecht herceget választották 
meg. A választások ultin dr. Ravasz László püspök mon
dott beszédet a magyar gyermekről, mint a szebb ma
gyar jövő egyetlen letéteményeséről. A magyar győr
inek az egyetlen kincs, amelyet önnek a koldus, meg
sanyargatott magyar hazának meghagytak és a magyar 
gyermek megbecsülésétől és megmentésétől függ az or
szág sorsa. Lelkes .szavakban hívta föl a társadalmat 
ennek a magyar kincsnek a megmentésére. Ravasz 
László beszéde után a közgyűlés véget órt.

— Tremmer Mátyás megg-yilkolása ügyében 
csütörtökön lesz a főtárgyalás. Április 16-án, 
csütörtökön kezdi meg a büntetőtörvényszék 
/z/P(/'r-tanácsa a sajnálatos körülmények kö
zött meggyilkolt Tremmer Mátyás őrvezető 
ügyében a fő tárgyal ást. A gyilkosság, amint 
ismeretes, még 1923 december 6-án történt egy 
Dob-utcai kávéházban. A lefolytatott vizsgá
lat. alapján Lobi József barom fi kereskedőt -S3un- 
dékos emberölés, Gronich. Lajos ablaktisztítót 
é.s Bárd Szigf rid sapka készítői, pedig súlyos 
testi sértés büntette címén helyezték vád alá. 
Eszerint Lobi hat kósszurással szándékosan 
ölte meg Tremmer őr vezetőt, de szándékúi, 
előre meg nem fontolta, társai pedig több is
meretlen egyénnel együtt ölési szándék nélkül 
bántalmazták a már mcg-ebesiilt T rém mert. A 
tényállást a vizsgálat ugv állapítja meg, hog.v 
a kávéházban, ahol gycrmckfölruházási ünne
pély roll, Tremmer és nyolc, társa, miután 
máshol több liter bort olfogyasztot.Ui.k. egy 
feketére tértek be. Nem volt elég hely és Trem
mer kihívta társail: „Gyerünk innen — mondta 
—, nem nekünk való hely, itt csupa zsidó van." 
Már kifelé mentek, több katona vallomása 
szerint, amikor Löbl utánuk jött és tegezve, 
szólitotta meg őket. Ebből verekedés lelt, 
Tremmer visszament, a ká.véházba, ott Löbl 
egy széket vágott hozzá, éa az egész kávéház 
részt veti a verekedésben. Amikor Tremmer 
már holtan esett össze, a rendőrök, akik meg
érkeztek. egy véres késpengét találtak a kávé
ház ablakában, amely pengében Löbl a. saját
jára ismert s Löbl zsebében a kés jelét is meg
találták. Löbl azzal védekezett, hogy a kés az 
övé. de nem tudja, miképen kerüli, annak ke
zébe, aki szúrt vele, s a kés letört nyelét valaki 
az ő Zsscbébc, elúsztathatta. Löbl. akit a múlt 
év nyarán szabadlábra helyeztek. ügyészi in
dítványra újra letartóztatták. Társai szabad
lábon vannak. A főtárgyalódra 2.1 tanút Idéz
lek meg.

— Pm>1 átvonulása a hók tengerPii Ahbazáha. Abbáziából 
írjuk A Reggel-nek: A Qunrnerot nicgHZ.illták a niagya, 
rok. VoloKcritól Lovrandig magyar a. uralkodó nyelv én 
az olaszok és hurrátok csapón nemzeti kisebbségek. a 
pesti sokadalomhan. Pc ucmcaak Buda pest, ur, clazaki- 
lőtt terülpfek. főleg « régi Rácsba. van nagy számmal 
képviselve, mert Zágrábon ker<HZliil jó <-* nrrtnylag oIohó 
ar, ösH7.okölti‘tésiik. Az Abbáziái ólel a pesti viszonyok
hoz liasonlilva, elég olcsó, viszont Budapest ma a vi
lág legdrágább városa. A húsvéti ünnepek alatt a 
panziók ára .50 Uránál kezdődött, ehhez n>óg KI C>% adó, 
kurtaksa, stb. járul. S'.ótml, a napi teljes ellátás átlag
ban IfiO Uái.OOU koronába kerül. A napfényes, ragyogó 
Időről, a tenger ultratnarin kékjével, h sós, remek leve, 
gővel, sőt a lakások kényelmével is mindenki meg van 
elégedve, ezzel szemben a kosztol mindenki szidja. A 
szanatóriumok közül a. lég fi no maid) a dr. Szegö-szanató- 
ritim, amelyről csak jót ós kedveset beszélnek. A lovrw- 
uai hotelek is megfelelőbbek, mint az abbáziaiak. Ezek
zajosak, zsúfoltak, akár a bécsi Grando Hotel n siberség 
aranjuézi napjaibau. A közgazdasági világot báró Payp 
Géza, báró H'ol/ncr Tivadar, a politikát Préhr lmr<-, 
Zllnszkg István, Kovács Dénes, az irodalmat Tn égéig 
Gábor, a szinművészetet Solti Hcrmin. és Dömötör Ilona, 
a tőzsdét Schirartz .lakai), a ..Halló Anieriká“-t Szabolcs 
Ernő képviselik. Egyébként nagyjából Abbázia ápri
lis közepén Siófok jnuius közepén.
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VII, Rákóczi-ut 24
VII, Érzsébet-körut 28

V, Lipót-körut 24
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DEBRECEN GYŐR

Valódi IsnoSenm
45
55
70
91

K 
K

60
S0
85

K 
K

K 
K 
K
K 
K

690
160

són
130

35
45

K
K

I<
K

110
K 
K

K 
K
K 
K 

Egyszínű, barna, m’-ként . 115 K-tól följebb 
Mintázott, m’-ként............... 108 K-tól följebb

Futószőnyeg bordűrrel, 45 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrre), 58 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 68 cm széles . 
Futószőnyeg bordűrrel, 91 cin széles .

PadBőkárpit
Linóleum mellett a legjobb padlóbur

kolatkülönféle gyönyörű mintákban
67 cm széles ......................................
87 cm széles

100 cm széles.................. .. .................

Viaszosvászon
40
45
65
80
90

Barchent 
Barchent 
Barchent 
Barchent 
Barcheut

háttal, 
háttal, 
háttal, 
háttal, 
háttal,

50
58
78

100
115

cm 
cm 
cm 
cm 
cm

széles 
széles 
széles 
széles 
széles

• •

• •

• •

Szőnyegek
Futósar.ön'yeg, primo

6.) cm szeles
85 cm széles........................................

Aqyclif, szmirna-utánzat.
60 X 120 cm ........................................
70 X 140 cm ........................................

Ebédltfsz&nyeg, szmirna-utánzat
200 X 300 cm........................................

Agyéi©, velour, 56 X 1 cm...............
XókusxszMnyeg, I-a min., 200X300 

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

Falvédők, 80 X 180 crn.......................
Garnitúrák, átvetek és asztal 

téritek nagy választékban

Függönyök
Etamin, művészi kivitelben, teljes ab

lak, 2 szárny, 1 drapéria.................... 210 K
Cehunit gallérok és kézelők elsőrendű 

minőségben

Női és férfi

gumikabátok
nagy választékban, rendkívül olcsó árban!
Drapp és zöld színben......................... 370 K
Dounle-kabát, a két szövetrész között 

gumizva................................................650 K
Szövetszerii kabát................................. 600 K
Árak ezer koronákban értenidbk 
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Németh Mária
hétfőn este Budapestre érkezett

Elmondja A Reggelnek, mi történt vele, amióta Budapestről elmen
(A Heggel tudósítójától.) A Royal-szálló má

sodik emeletén van Németh Mária lakosztálya, 
íiki't egyévi távoliét után csiitörtölkön újból 
viszontlát budapesti közönsége. Amikor be
lőnék, a művésznő föl egyenesedik és amint, 
kék selyempongyolája végigfeszül hullámos 
alaikján, nem hallgathatom el, hogy utolsó ta
lálkozásunk óta lefogyott. Finom teintjét 
kissé megfogta az olasz napsugár, szőke bajá
val, kifejező szemeivel most valóban úgy hat, 
mint egy reneszánszportré.

— Kissé korábban jöttem, csak csütörtökön 
lépek föl, miután Komor Vilmos karnagy vá
ratlan megíbetegödéso folytán a keddi hang
verseny egyelőre elmarad. Mióta elhagytam 
Pestet, sok mindenen mentem keresztül. Eleő 
bécsi föllépésemmel a. „Troubadour',-bun nagy 
sikert arattam, „Aidá"-t azonban már bete
gen, 39 fokos lázzal énekeltem. Nn, est után 
sürgősen operációnak kellett magamat alávet
nem és orvosi tanácsra utaztam háromhavi 
olaszországi tartózkodásra. Amikor lábbadozó- 
leltben voltam, összdkapcsoltam üdülésemet a 
tanulással és Nápolyban Fernando de Luciá
nál, az olasz ének mesterek legkitűnőbbjével 
(alki, saijnos, azóta elhunyt) átvettem egész re
pertoáromat. Miután hosszú ideig voltam 
Olaszországban, Becstől való távollótomhez 
különféle, de minden alapot nélkülöző kom
mentárt; fűzlek. Ami tanulmányaimat illeti, 
meg Hoeill jegyeznem, hogy ahol csak hallottak, 
László dr. metódus'át és Márkus Dezső zenei 
fölfogását mindenki elismerte. Tanulmányaim 
tehát kizárólag az olasz énekstílus egyes finom
ságainak a belkanto és (koloratura folyamato

— A pofonoktól a sirőgörcsig. (Levél a szer- ' 
kcszlöhöz.) A Heggel hasábjain jelent meg 
először Pödör testi-lelki komájának, Okoli- 
sányi Lászlónak hűséges portréja. Azóta ren
geteget firkáltak össze-vissza a lapok erről a 
gavallérról, de a rendőri vizsgálat eredmé
nyein kiviil, uj részletet nem találtam bennük, 
csak A Heggel ismétlését. Engedtessék meg 
nekem, aki Szegeden együtt, szolgáltam Okoli
csányi Lászlóval, hogy A Reggel első és hűsé
ges portréját néhány újabb ecset vonással ki
egészítsem. Okolicsányi azok közé tartozott, 
akiket nem a nemzeti érzés, még nem is a 
bosszúvágy, de egyedül a bennük rejlő bestia, 
a gyilkolást és rablási vágy hozott Szegedre, 
majd Siófokra. Már az első napokban kiismer
tük, régi tisztek, mert meg nem illető kitünte
téseket. rakott föl a mellére, ét la Márffy, ké
sőbbi baj- és bűntársa. Tiszti aranyérmet vi
selt és amikor megkérdeztük, hogy és hol sze
rezte, dadogva egy rendeleti közlönyre hivat
kozott. amely történetesen elő is került, de 
Okolicsányi „főhadnagyról" szó sem volt 
benne. Erre aztán, látva a Salm-féle hangula
tot, kezdett szájaskodni, mindenkit, tulliar- 
sogva a névszómjusúgban és vállalkozni „gaj- 
dcszelésre", zsidó- rtí munkás,- meg paraszt
kínzással kérkedni, hogy elöltünk megingatott 
pozícióját mások támogatásával megerősítse. 
Még Szegeden ismételten injtakaptuk vakmerő 
hazmlozáson, ugy, hogy jobbérzésü, úri, ma
gyar családból való tiszt nem. is igen állott 
szóba vele. Amikor fölkerekedtünk és a Du
nántúlon kereszt ül megkezdődül i. a levonulás 
a Balatonig, az első ártatlan parasztembert, 
aki le nem kapta, a sipkáját a tiszti szekerek 
elöli. — Okolicsányi cipelte be egy Szeged 
alatti sűrűbe. Egész, biztosan, fölakasztotta. 
Később, mint a Salm-túrsaság leghíresebb
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sabb és .könnyedebb fejlesztésére irányultak. 
Megtanultam perfekt olaszul, egy csomó olasz 
operaelőadást néztem végig Rómában, Milá
nóban és Nápolyban. Így most már három 
nyelven énekelek: magyarul, németül és 
olaszul. ö

— Amikor Bécsbe. visszatértem, „Sába ki
rály nőj é“-ben óriási sikert arattam és ez élő 
cáfolata volt az alaptalan híreszteléseknek, 
halomradöntöét minden koholmányt. „Aidá“- 
han ugyanilyen ünneplésben részesültem. 
Szerződésem még öt, évre köt a bécsi operához. 
Schalk direktor különös előzékenysége folytán 
jöhettem csak le. mert hiszen a betegség miatti 
távollétem jóval túllépte szerződésileg biztosí
tott szabadságomat. Budapesten „Sába király
nője", „Trubadúr" és „Aidá“-ban lének föl, 
nincs azonban kizárva, hogy ha a körülmé
nyek megengedik, májusban ismét lerándulok. 
Titkos vágyam, hogy a Városi Színházban is 
fölléphessek. Boldogan énekelnék ott ismét, 
ahol első nagy sikeremet arattam és őszinte, 
rajongó közönség állt mellém az első perctől 
kezdve. Amennyiben Komor karnagy e hó 25-ig 
meggyógyul, úgy a kamarazeneikari hangver
senyt. sőt esetleg egy másodikat is tartunk, 
mert itt légi olasz áriákat énekelnék, ame
lyekkel repertoáromat kibővítettem. így pél
dául Bellini Normáját.

~ Bócsben a Neuer Hofburgban gyönyörű, 
császári bu tórákkal berendezett ötszobás laká
som van. Mihelyt visszatérek, odahozatom kis
fiamai, a. Józsii, aki jelenleg Zala megyében 
van a nagyimamájánál. Megfosztottam magam 
tőle, hogy teljesen a tanulásnak élhessek és ki
mondhatatlan vágyódást érzek fiam után.

pofozója szerepelt, öreg ember, öreg asszony, 
fiatal leány, kisfiú, — mindegy volt a hős 
„tisztnek", a kihallgatás nem múlt el nála 
soha „10—13 pofon lekenése" nélkül, .ahogyan 
dicsekedve ő maga mondotta. Szembesíteni 
kellene Léderer Gusztávval, teremtőm, miket 
mondanának ezek egymásnak! Csak legyen 
ott. aki győzze jegyezni! Léderer a barátja 
volt, Kmetty azonban, a másik „úri hóhér" (igy 
nevezték magukat az urlovas szinonimájára, 
később ellensége lett, mórt féltékenykedett 
Lacira, aki folyton nagy családjával és össze
köti ütéseivel ugratta. Az Okolicsányi—Németh 
Jóska—Lon/e-társaság verte agyon László 
Andor simontornyai főhadnagyot Siófok alatt 
Somban, főleg azért, mert a dúsgazdag fiúnak 
néhány 100.000 korona kékpénzéről tudtak, 
amit a szerencsétlen fizetésközben állítólag 
megmutatott volna. A banda áldozatainak szá
mát különben hozzávetőleg 15—50 emberre be
csülöm, ezek között nem volt 10 kommunista. 
Ez év januárjában láttam utoljára Okolicsányi 
Lászlót, a Várban, a Balla-vcndéglöbcn sörö
zött két toprongyos fickóval. Amikor meglá
tott. fíil'g elvörösödött, majd katonásan kö
szöntött. A köszöntését, természetesen, nem fo
gadtam. Sohasem felejtem cl az arcát. Elvörö
södött, eltorzult. Igy ül most bizonyára a 
rendőrségen. A pofozó is eljutott a siró- 
görcsig... (Teljes név és lakáscím.)

Halálozás, Gál Móniit, született Hacker Katalin 75 
ővps korában, hosszú, kínos szenvedés után meghalt 
Kecskeméten. Az elhunytban dr. Gól Jenő ügyvéd, a 
lipótvárosi demokraták vezéro és dr. Gál Miklós ujság- 
irólársunk édesanyjukat gyászojúk.

— ,,Tapolcai Lapok." Husvét vasárnapján uj vidéki lap
társunk jelent meg a Balaton vidékén: „Tapolcai Lapok". 
A kitünően szerkesztett, nagyon élvezetes újságnak bizo
nyára nagy sikere lesz, amit már a vidéki nívót messze 
fölülmúló brillldns első számával Ifi is érdemelt. A lap 
szerkesztője liotáv Árpád, aki már a háború alatt is 
föltűn: publicisztikai inunká.-sacr.ival és román há
borít oltai'" című röpirata annak idején országos szen
zációt keltett.
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— „István, édes István öcsém." Ma délben 
történt Újpesten. Szabó István 25 éve* vil
lamoskalauz kicsit beborozva sétálgatott a ta
vaszi napsütésben. Egy C-jelzésü villamos
kocsi fordult be az ístván-ut ée Mária-utca 
sarkán. Szabó a villamos vezetőjében jó komá
ját fedezte föl s hogy minél előbb üdvözöl
hesse. dülöngélve futott a kocsi után. Abban a 
pillánál bán, amint jobblábával a kocsi lépcső
jére lépett, az ittas ember megrándult, elvesz
tette egyensúlyát, leesett és a kerék alá került, 
amely ballábát tőből lemetszette. Szívverést- 
álIitóun megható jelenet következett ezután. 
Mikor a szerencsétlen fiút nagynehezen kiszed
lek a kerék alól, a. gázoló villamos kalauza, 
Szabó Gyula, a szerencsétlenül járt kalauzban 
lestvéröccsét. ismerte föl. A kalauz ráborult 
erősen vérző öccscre, .simogatta, ölelgette:

István, édes István öcsém...
Szabó Gyula kalauzt, alig lehetett elcipelni 

súlyosan sebesült becsétől. Folyton hajtogatta:
Mii fog szólni anyánk... — és görcsösen 

zokogott.
Jöttek a. mentők és Szabó István kalauzt be

vitték az újpesti Károlyi-kórházba.
Jubilál a „Wlppner". Budapest kiránduló közönsége 

előtt a „Wippner" fogalom: kitűnő haboskávé. A kom- 
mün idején alapozta, illetve habozta meg népszerűségét: 
itt. túl a vámon, túl a hűvösvölgyi villamosvégállomáson, 
még akkor is élvezhető uzsonna várta a vendégeket. 
Azóta Wippnernél még télen is, különösen vasárnapo
kon, híres művésznők, politikusok, írók is gyakori ven* 
degek és jó ismerőskón üdvözlik a sipkáját udvariasan 
meg-megemelő Wippnor bácsit. Ez a hírneves Wippner- 
púr czidén Jubilál; negyedszázada, hogy megnyitották 
vendéglőjüket.

— Amerikában letartóztattak egy családirtó 
asszonyt. Newyorkból jelentik, hogy Garybau 
(Indiana) a hatóság letartóztatta Mrs. Cun- 
ninghám 47 éves asszonyt, akit azzal gyanúsí
tanak, hogy férjét, három fiát és egy leányát 
méreggel megölte. Egyetlen lia maradt életben 
és nemrégiben ez is mérgezési tünetek között; 
betegedett meg. Az áldozatokat most exhu
málják.

— Biztos szer szeplőik, májfoltok, pörsenések 
ellen Créme láva. Mindenütt kapható! Főrak
tár Török Patika, Király-utca 12.

Katsinka Koméi
Utódai 

gyermekrulia- különlegességek üzlete 
IV, Párisi-utca 1 (Váci-utca sarok)
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Több százmilliós csalás és sikkasztás miatt 
elrendelték egy álügyvéd letartóztatását

Dr. Kálmán Jenő köz- és váltőügyvéd, akinek még érettségi bizonyít
ványa sincs — Az ügyes szélhámos megszökött a fővárosból

(A Heggel tudósitójától.) Medvés - Medico 
vizsgálóbíró már régóta folytat bűnügyi vizs
gálatot egy rejtélyes ember ellen, aki dr. Kál
mán Jenó néven csodálatosképen hol ügyvéd
ként csalja lépre áldozatait, hol pedig tanár
ként szerepel a nyilvánosság előtt. A pröfesz- 
szorságával egy ízben már rajtavesztett, mert 
a közoktatásügyi minisztérium megállapitotta. 
hogy

Kálmán-Klein Jenő sohasem végezte el a 
dór páti egyetemet és igy böicsészettudorí 

oklevele közönséges hamisítvány.

és a bűnügyi zárlatot és megkereste a rendőr
séget, hogy Kálmán Jenőt azonnal tartóztassa 
le és szállítsa, be az ügyészség Markó-utcai fog
házába. A rendőrség a héten már foganatosí
tani akarta, a letartóztatást, de a detektívek 
azzal a, jelentéssel érkeztek vissza, hogy Kál
mán eltűnt a fővárosból.

Annyi bizonyos, hogy a 3<5 éves, jó föllénésü 
szélhámos zseniális módon téveszt meg minden
kit, akinek csak közelébe tud férkőzni. Volt egy 
középiskolai vizsgákra előkészítő zugtan
folyama. s a tandijat dollárban vagy más ide
gen pénznemben fizettette. A tanfolyam miatt 
sok panasz merült föl ellene, mert tudatlan 
növendékeit nagyhangú ígéretei ellenére sem 
tudta iskolai bizonyítványhoz juttatni.

A kommün alatt. házbizalmi voltaz AlmáAsy- 
tér 3. számú házban s amikor a. bolsevizmus 
megbukott, ügyvédnek adta ki magát s mint 
ilyen, rá tudta venni Kiéin Jenó és Deutsch 
József háztulajdonosokat, hogy házuk kezelését 
reá bízzák. A szélhámos eljárt a bírósági tár
gyalásokra is, ahol

nem egyszer élt elfogultsági kifogással az 
eljáró biró személye ellen.

Oly jogi harcokat vívott meg az ellenfél fiská
lisaival, hogv ezek után a háziurak igazán nem 
gondolhattak arra, hogy dr. Kálmán Jenő köz
éé váltóit gyvéd se nem doktor, se nem ügyvéd.

Egy szép napon azonban rájöttek, hogy
Kálmán Jenő dr. elsikkasztotta

az általa kezelt Almá&sy-téri ház 1924 februári 
bémegyédének azt a részét, amelyet köztataro- 
zásokrá kellett volna befizetnie, továbbá teljes 
egészében elsikkasztotta az 1924 májusi és 
augusztusi több mint száz millió koronát kitevő 
házbéreket is. De becsapott másokat is. így a 
Schmell és Kallós céget, amelytől ügyvédség 
színlelésével 28 milliót, továbbá a. Schiller és 
Löbl céget, amelytől 25 millió koronát, vett föl. 
Ezenkívül ugyancsak ügyvédi képesítés szín
lelésével választott, bírónak neveztette ki ma
gát s mint ilyen, 85 millió koronát vett föl. 
ebből kifizetett millió koronát, a többit el
sikkasztotta. Ezenkívül megkárosította még 
Lövy Dezsőt és Goldstcin Henriket, akiktől 
lakásigéret fejében 12 millió koronát csalt ki.

Kálmán Jenő talán még ma is ügyvédként 
szerepelne, ha a becsapott háztulajdonosok 
nevében dr. Doros György ügyvéd föl nem je
lentette volna a rendőrségen 500 millió korona 
kárösszeg erejéig. A megtartott, nyomozás so
rán kétségtelen megállapítást nyert, az a tény, 
hogy Kálmán Jenő jogtalanul adta ki magát 
ügyvédnek és valóban elkövette azokat a. bűn
cselekményeket, amelyek miatt a panaszosok 
egész tömege büntető följelentést tett, ellene. A 
vizsgálóbíró, miután megállapitotta, hogy Kál
mánnak Olaszországba szóló útlevele van és 
megszökésétől a büntetés várható súlyossága 
miatt tartani lehet,

elrendelte ellene a vizsgálati fogságot

— „Beethoven." (Miniatűrök.) Révész Béla 
gyönyörű könyve uj, méltó kiadásban, e héten 
jelent meg a könyvpiacon. A modern magyar 
széppróza mesteri reprezentánsa ez az író és 
ez a könyv, amelyben egy’ költő viaskodik a. 
halhatatlansággal. Révész Béla a magyar 
irodalom hősies jelensége; csudálatos őserő 
buzog benne, fanatikus nagy művész; le
nyűgöző, megtisztult, kiforrott, tudatos 
talentum. A „Beethoven." az egész írót adja. 
Révész Béla, sajátos, mondhatnánk exotikus 
líráját; izzó lávaszerü stílusát, amely a szó 
lelkét keresi és az öntudat alatti gondolat 
plasztikus megérzékitését; a norvég Knut. 
Hamsun legszebb novellái mérhetők a. mi
niatűrök irodalmi értékéhez. E prózában irt 
költemények, az iró legegyénibb, legszemélye
sebb mondanivalói és éppen ezért a „Beethoven" 
adja Révész Béla leg'jgazibb és legőszintébb 
művészi és emberi portréját minden egyéb 
müvei közül.

— Húsvéti balesetek. Hétfőn délután az újpesti 
Árpád-utcában a 4Va éves Páter Józsit elütötte egy ke
rékpár. A kisfiú süketnéma szüleivel sétált, akik nem 
hallották a sebesen közeledő kerékpár csöngetését.. A 
súlyosan 6érült gyermeket, az újpesti gyermekkórházba 
Szállították. — Szentmártonkdta vasúti állomás közelé
ben Kovács Lajos dr. 29 éves ügyvédjelölt ittas fővel 
kiugrott a robogó vonatból. Súlyos belső és külső sérü
léseket szenvedett. Pestre hozták és a Telepi-utcai kór
házba szállították. — Hétfőn este a Margit-körut>n a 
Victoria-malom tulajdonát! képező autó elgázolta. 
Plasánszki Jakab -íS éves mnlommunkást, akit életvesze- 
delmes sérülésekkel a Rókus kórházba, szá Ili toltak.

— 40í> koronába kerül egy belépés az Angol 
Parkba, ha 80.000 koronáért bérletjegyet vált 
az egész szezonra. Kapható minden tőzsdében. 
Az Angol Park áprilisban megnyílik.

z 
z

z
ís
z 
£ 
i

Olvassa el 
ezt a néhány z z

■ 
I 

l 

o 
0 
i 

0 
a 
st

NYAKKENDŐK
férfi fehérneműét, kalapok, raglánok, keztyük és 

egyéb férfldlvatoikiiok a

LEGOLCSÓBBAN
kaphatók a

NYAKKENDŐHÁZ-ban
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A (lPanorám3‘' húsvéti számának in
gyenmelléklete: a MaB* Jang, az ezeréves 
kínai társasjáték.

A „Panoráma" a legszebb, legjobb és 
legolcsóbb magyar képes hetilap.

A „Panoráma" boritéklapját a leg
kiválóbb festőművészek müveinek repro
dukciói díszítik.

A „Panoráma" a legjobb magyar és 
külföldi irók novelláit és cikkeit hozza.

A „Panoráma" heti folytatásokban 
közli Hufló Bettauer, a tragikus véget 
ért nagyhírű osztrák iró „OkVIjog*1 cimü 
szenzációs regényét.

A húsvéti szám ára is
csak 4000k>

— Salm gróf ellen nincs „tárgyi bizonyíték". 
Élénk föltünést, kelteti a múlt év nyarán a 
bicskei rablással párosult atrocitás főtárgyalá
sán, hogy az együk vádlott, Mendler János 
közkatona Salm Hermán gróf ellen súlyos 
vallomást tett. Mendler a főtárgyai ásón ki
jelentette, hogy Wcisz Jenő bicskei borkeres
kedő halálos megveretésében és kirablásában a 
legfőbb részes Salm Hermám gróf, aki az 
ottani tiszti különítmény tagja volt. E valló 
más alapján a katonai ügyészség a vádat. 
Salm grófra is kiterjesztette. A vizsgálat, folya, 
mán azóta ebben az ügyben többszöri fordulat 
állott be. Salm gróf mindenekelőtt azzal véde
kezett. hogy Mendler csak bosszúból vallott 
ellene, mert, öt többször kiköttette. De. maga 
Mendler is visszavonta vallomását, viszont 
most már az ügy másik vádlottja, a fogságban 
levő Balogh Pál őrmester, a különítmény név 
leges parancsnoka vallott, ellene. Ily körűimé 
nyék között a. hadosztálybiróság ügyésze 
tárgyi bizonyítékot igyekezett beszerezni. Most 
legutóbb már leginkább arra, irányult, a fő- 
gond, hogy honnan került a. rablás szereplőihez 
az az elle.nzös paraszt sapka, amelyet a rablás 
alkalmával állítólag Salm gróf viselt. A civil 
ruhákat, amelyeket többek szerint az atrocitá 
soknál a különitmén.v tisztjei viseltek, a bicskei 
gróf Batthyány-uradalom cselédsége bocsá
totta a lisztek rendelkezésére. Tehát azt igye
keztek most kikutatni, hogy Salm grófnak 
adott-e valaki olyan ellenzős paraszteapká.t, 
amilyet a rablásnál egy magas, elegáns test 
fartásu férfi viselt. Ez a kutatás, a. tájgyi 
bizonyíték földerítése eddig nem járt ered
ménnyel. E,nné\ a kutatásnál lényeges sze 
repet játszik az a. körülmény is. hogy 
Salm gróf az atrocitások után hosszabb ideig 
gróf Batthyányéknál Bicskén tartózkodott s az 
ottani emberekkel állandó érintkezésben volt. 
Az eredménytelen kutatás után A Reggel érte- 
siiléso szerint ma már valószínű, hogy a kato
nai ügyészség Salm gróffal szemben tárgyi 
bizonyitékok hiányában elejti a vádat. A hics 
kei áldozat. Weisz Jenő özvegye e hírrel kap 
csolat'ban elmondotta A Reggel, tudósit ójának, 
hogy a férje, halála előtt teljes határozottság
gal állította: bántál máz ója, magas, karcsú, mo
noklid férfi volt, arcán éles forradással, aki 
fején ellenzés parasztsapkát viselt. Wh.isz 
akkor még nem tudta, hogy ezzel Salm grófot 
gyanúsítja, azonban egy ízben elhagyhatta 
betegágyát, s akkor a bicskei utcán látta Salm 
grófot s akkor rámutatott: ez volt az! Ebben 
az ügyben egyébként., amint értesülünk, rövid 
idő múlva megtartják a fötárgyalást.

A házfoiügy élők hétfői gyűlésükön n szoclálifcmo- 
kratu párt mellett foglaltak állást. Mintegy 60n. hudapcsti 
bázfölügyolö gyük össze, hétfőn délután a régi képviselő- 
ház tanúcskozótermébon, hogy gazdasági érdekeikről. és 
a községi választásokról tanácskozzanak. Modrles Béla 
elnöki megnyitója utón <lr. Gonda Béla beszélt, a lakáj
kérdésről. amely elsősorban érinti a házfölügyolők lét
érdekeit. A mai lakáshiány mellett, — mondotta — a 
ház/ölügyclö ki van szolgáltatva a Itázlula idonosnak. bar 
mit kíván is tőle a háztulajdonos, nem mer neki föl 
mondani, mórt fél, hogy nem kap lakást. A mai lakás
hiány a Walffék bűne. (Közbekiáltások: „Majd menthet
jük nekik!1') Rácz György hangoztatta, hogy a házmes
tereknek adut, pincelakást adnak. Hivatkozik a Loirer- 
esetre és megállapítja, hogy ha a házmestert lakások 
olyanok volnának, ahonnan minden be- és kilépőt látni 
lehet, kevesebb gyilkosság és rablás történne. Kltaika 
Lajos, a szociáldemokrata parlamenti frakció kiküldöttje 
volt a következő szónok. \ Házmesterok Országos Egye 
sitidét úgymond — 1923 bon föloszlatták és azóta nem 
kaptak alakuló közgyűlésre engedélyt. Most itt az alka 
lom a leszámolásra. kurzus cs Bethlen egyaránt el
buktak akkor. amikor a polgárok pártját szembe, 
állították a dolgozókkal és munkásokkal. — A gyiilfa
a szociáldemokrata párt éljenzésével ért véget.

— Egy amerikai színésznő autószerencséi- 
lenége Páris közelében. Párisból jelentik, hogy 
Mabelle G-ilmon Corey. az ismert, amerikai szí 
nésznő, aki William Coreynek, az, acélkirály
nak elvált felesége, Díjon közelében, a Riviérá
ról Párisha visszatérőben szerencsétlenül járt. 
Automobilja, föl fordult é.s ő maga, kizuhant az 
úttestre. A művésznőt eszméletlen álladóiban 
szállították be egy párisi kórházba.

Meinl-kávé



1925 április í?. aReccel
, Mennyi házbért fizetünk a májusi negyed

ben. A májusi negyedben dr. Pongrácz Jenő 
üav védnek, a. lakásügyek számításai szerint a 
hazbérszorzószám a februári 4828-ról 6247.5ű-re, 
az iizlet'bérszorzószám pedig 9407.-ról I2.í75-re 
emelkedik. Ha me-gakarjuk tudni, mennyi bért 
fizetünk májusban, beleértve a 2%-kai emel
kedő közüzemi dijat, a 25%-os kincstári része
sedést és a 2%-os házmesterpénzt, az alapbért 
(1917 novemberi negyedi bért) megszorozzuk 
lakásoknál 6247.50-del, üzleteknél 11.475-tel. 
például az a lakás, amelynek 1000 korona volt 
-íz 1917 novemberi negyedben fizetett bére, má
jusba 1000X6247.50 = 6,247.500 koronát fizet 
minden járulékkal együtt. Az az üzlet pedig, 
amelynek 1000 korona, volt az alapbére, most 
1000X 11.475 = 11,475.000 koronát fizet. A szorzó 
szám minden tabellát, minden komplikált szá
mítást, fölöslegessé tesz. Egyszerű szorzással 
kiszámíthatja mindenki azt az összeget, amit 
fizetnie kell. Más kérdés azonban, miből. Erre 
azonban az emelkedő kulcsokat tmegállanitó 
szanálási törvény nem ad feleletet. És a. kor
mány sem. tesz még annyit sem, hogy leszállí
taná a tényleges aranyértéket 15%-ka.l meg
haladó aranykoronaszorzószámot, ami r-gyma 
gában nagy enyhítést, jelentene.

— MeRrcndsiab4Jyoz7.ák a tódul vágtató ínőtorblclklhtá- 
kat. Az utóbbi időben nagyon megnövekedett a motor- 
kerékpározók száma Budapesten. Több mint 500 uj 
mótorkerékpárt helyeztek üzembe. Amióta, a motor 
biciklik száma. Így megszaporodott, naponta panaszok 
érkeznek a főkapitányság közlekedési osztályára, hogy o- 
uj niótorkerókpdrosok nem tartják be a köelekerléM 
szabályrendeletet. A megengedettnél gyorsabban hajta
ténak és a váron belterületen in nyitott kipufogóval 
mennek és óriási sajt okoznak. A rendőrség közlekedési 
osztálya most, szigorú rendeletben utasította, >i. rendőr
őrszemeket, hogy minden olyan iv.ótorkcrékpárost, aki 
nyitott kipuffagával megy a város belterületén vagy 
tu'sdgos sebességgel vágtál, föl. kell jelenteni. Dr. Krizsa- 
vetz Kálmán rendőrt auácsos, a közlekedési osztály veze
tője. pedig értesítette a Királyi Magyar Automobil 
Clubot, hogy a jövőben mindazon mótorkerékpúrosoktól, 
akik ellen ilyen följelentés érkezik, először két hétre, 
maid egy hónapra megvonják, a hajtási jogosítványt, 
ha pedig újból visszaesést, mutatnak, úgy végleg eltilt
ják őket a mátnrvezetéstöl

- Bethlen István gróf bepörölte Lipthay ; 
Olgái. Budapesten sokan ismerik Lipthay 
Olga tanárnőt és hirlapirónőt, aki legutóbb 
Eck'hardl Tibor elleni házassági ígéret, meg
szegése miatti fantasztikus pőrével kellett 
föltiinést. Lipthay Olgának most Bethlen 
István gróf miniszterelnökkel gyűlt meg a 
baja. A közigazgatási bírósághoz egy ügyében 
beadott fellebbezésében ugyanis sértő módon 
nyilatkozott a miniszterelnökről, aki fölhatal
mazást. adott az ügyészségnek, hogy Lipthay 
Olga, ellen rágalmazás miatt indítsa meg az 
eljárást. Az ügyészség a. kövekezó sértéseket 
inkriminálta: „Az miniszterelnök ur az általa 
hozott dctro’nizációs törvény direkt kijátszá
sával havonta átlag 20,000.000 koronát költ a 
Habsburg-propaga ndára oly módon, hogy a 
Habsburg-párti lapokat 140 koronás Futura- 
papirossal és külön propagandamilliókkal 
támogatja csak azért, hogy Ottó főherceget, 
mint királyt szerepeltessék és hogy a minisz
terelnököt ’ a külföld megtévesztésére ellen
zéki hangon, mint, antihabsburgistá.1. támad
ják." Lipthay Olga ellen az ügyészség már el
készítette a vádiratot és az ügyben nemsokára 
megtartják a főtárgyalást.

Ingyen ntrzás a villamoson. A frankfurti vásár 
vezet őségé nz idcgcnforgíilom fejlesztése érdekében április 
17—22 i" két-bnrom napi tartózkodásra jegyfüzetet ad ki. 
amely t-irtnlmaz lakást, étkezést, szórakozást, vásári be
lépőjegyet és ingyen vili íniosk'izh-ke-lés*. 1- osztály napi 
19 márka. II. osztály napi márka.

„Háromszor pihent az apám verés közben, 
mikor megmondtam, hogy színész leszek",

— mondja Makláry Zoltán, a Rákosi-dij idei nyertese
(A Reggel munkatársától.) A Rákosi-dijat. 

amelyet az Unió tudvalevőleg Rákosi Jenő ju
bileumának alkalmából alapított, minden év 
ben annak a fiatal színésznek vagy színésznő
nek adják, aki három évnél többet még 
nem töltött színpadon s aki abban az eszten
dőben a legszebb művészi eredményeket érle 
cl. A nagy megtiszteltetést jelentő dijat elsőiz- 
ben két évvel ezelőtt Fr/ícnr.// Piroskának, la 
valy Németh Máriának, az idén pedig Makláry 
Zoltánnak, a Renaissanee-Szinház fiatal tagjá
nak ítélte oda Rákosi Jenő s ezzel Makláry 
Zoltán furcsa sötét homloka, köré fonta a di 
csőség zöld borostyánját, a. fiatalság és tehetség 
édes és büszke dicséretéi. A fiatal színész, akire. 
Rákosi Jenő választása, esett, megérdemli a 
kitüntetést; a magyar színpad tenné ken v szán
tásain régen termett ilyen nyugtalanító, döb
bentő figura, mint a bozontos fejű, égőszemü 
Makláry Zoltán oroszos rajzu, keserű alakja. 
Amit magáról a Renaissance-Szinház egyik 
öltözőjében, az egyik ünnepdélutáni előadás 
alatt nagynehezen, vergődve elmondott, telje
sen födi azt az alakot, akit a. publikum beííne 
a színpadon ismer. Fájdalmas ráncokba torzul 
az arca, amikor arra kérem, hogy mondjon 
magáról va 1 a m i í:

— Ott kezdődik az egész, mondja lehajtott 
fővel, szinte alázatosan. hogy nem akartam ta
nulni. ötödik után egyszerűen kimaradtam 
iskolából. Apámnak volt, égy kis üzlete, o azt. 
szerette volna, hogy ha már nem tanulok, 
menjek be az üzletbe, de nekem ehhez sem volt 
kedvem. Ebben az időben találkoztam egy ba
rátommal, aki. operaénekesnek készül' Ez azt 
mondta, nekem, hogy iratkozzam be. a Rákosi 
iskolába, ott szép leányok vannak, majd szépen 
elhecceljük az időt. Mi történhetik, gondollam, 
ha majd nem kellek nekik, legföljebb kidobnak. 
Tizenöt korona, volt. a. tandíj, pénzem nem volt, 
odamentem az apámhoz s kértem tőle 15 koro
nát. Amikor megmondtam, hogy a pénz mire 
kell, apám rettenetesen megvert.

Háromszor pihent verés közben.
Végül is azonban beleegyezett a. dologba azzal, 
hogy ha 20 éves koromban nem leszek ember, 
hát. akkor végem van. Decemberben volt az 
úgynevezett selejtező vizsga, én biztosra vet
tem, hogy szó nélkül kirúgnak, erre tandíjmen
tességet és. ösztöndíjat kaptam. Az iskola után 
játszottam a Magyarban, a. Királyban, még 
pénzt is kerestem. 1 meg 2 koronákat, amíg ki 
nem tört a háború. A fronton három hétig vol
tam mindössze, mert elfogtak,

két hónap hijján négy évig voltam hadi
fogságban.

1919-beu hazakerültem, összeköttetésem a. szín 
házaknál nem volt, visszamentem újból a Rá
kosi iskolába. 1920-ban fiié korona havi gázsival 
leszerződiettek a Magyar Színházba. Első sze
repem a „Névtelen asszonyában volt, — be kel
lett. ugrani valaki helyett. Ettől kezdve majd
nem minden darabban játszottam, hol inast, hol 
meg egy lakájt.

a szerep mindig ugyanaz volt, csak a ha
risnya változott. 

Nem tagadom, biztattak, jövőt is jósoltak, de

szerepet, nem adtak. Két évig mégis vártam, 
akkor jött Csortos. hogy menjek a Renaissance- 
hoz. Anélkül, hogy valakinek szóltam volna 
valamit, leszerződtem a Renaissancehoz. Lázár 
Ödön nagyon leszidott, amikor megtudta. 
Beöthy is. Az első szerep azonban, amit Bár
dostól kaptam, megint egy inas volt. Bárdos 
ugyanis azt mondta, hogy

rossz az arcélem.
Lassanként annyi koncessziót tett nekem, hogy: 
ífirén, olyan groteszkebb szerepeket, fog majd 
játszatni velem. xAzután valahogyan mégis 
megszokta az arcélemet s kaptam kisebb 
nagyobb szerepeket. Így érkeztem el az idei 
szezonhoz. A „Vera Mircevá'-vá) kezdtem, az
után jött a „Csodaszarvas", az „Első Hajnal", a 
„Buzakatász". — a „Buzakalász'* premierjén, 
emlékszem, éppen mosakodtam az öltözőmben, 
amikor Bárdos lelkendezve bejött, hozzám s 
amúgy csuromvizesem össze-vissza, ölelt. A ve
gén neki kellett megtörülközni.

— Azóta, állandóan játszom úgyszólván min 
den darabban, kicsit is, nagyot is, nekem 
mindegy, hogy mit. mindent szívesen meg 
csinálok. Egy szomorú dolog van mostanság 
az emb r kimegy a színpadra, visz magával 
egy nagy hangulatot — és üres a nézőtér. 
Ilyenkor engedne. az ember a gázsijából is, 
pedig nem mondhatnám, hogy e tekintetben 
gyöngyéletem volna. Ezért is akartam elmenni, 
annak idején a. nagybátyám hentesüzletébe 
legénynek, amikor a helyárakat redukálták és 
vele együtt a gázsimat is...

Makláry! Ott tudná hagyni ezt a pályát.? 
Maga ?

Leim,itja a fejet, halkan, akadozva felel: 
Igen. Ha. valami kis önállóság akadna,

egy kis föld, egy kedves kis üzlet, ahol az 
ember közelebb áll ahhoz, hogy őneki fo

gadjanak szót.
És nem kell folyton mindenkit megsüvegelni. 
Mert. uram, lusta disznó vagyok én. aki ebben, 
a szép tavaszi napsütésben legszívesebben ki. 
szeretnék, feküdni a gyöpre és nézni bele az 
égbe és a napba és nem törődni semmivel és 
nem gondolni semmire sem, mint ahogy lusta 
disznónak tartok én mindenkit, aki színésznek 
megy, mert nem munka ez, uram, csak játék. 
Aki már dolgozik és érzik rajta, a verejték, az 
mm is színész, csak arbájter. Ott van a Csor
tos, imádom mint az istent, sohasem tudja a. 
szerepét, mégis milyen nagy színész.

— Egy dolog van, amitől félek, az öregség. 
Inkább gyümölcsevő leszek, ha már ezen 
a pályán maradok, de spórolok, hogy ne 
szoruljak a newyorki kávéra, mert akkor 

bőgni fogok és fölakasztom magam...
Az öltözőben berregve megszólal a. csengő. 

Makláry föláll, alázatosan mondja:
— Nem is ériem én ezt. a Rákosi-dijat sem. 

Nem tudok én semmit, nem vagyok én semmi. 
Lusta csibész vagyok én, kérem. Semmi más.

Mosolyog. Az arcán két keserű ránc viriL 
Hosszú, kaszáló lépésekkel megy föl a. lépcső
kön a színpadra. Pestújhelyen lakik, onnét .jön 
be minden nap villamoson a. színházba. Ha
n.íuc^ a színházban, a mezőkön kószál,
fütyörészik és nézi az eget. Egyed Zoltán.

— A M. F. T. R. megnyitotta a szeméiyszúJlitttósal egybe
kötött tchorjáratait a Tiszán.
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Husvét a néma Szegeden
A sorozatos lapbetiltások titkát találgatják

Szeged, ápriliá, 13.
(A Reggel tudósítójától.) A „Szeged" cimii 

napilap betiltásáról beszélnek Csongrád- és 
Csanádmegyében is. Tudni vélik az emberek, 
hogy voltaképeu nem egy liberális újság meg
főj tási szándékáról van szó, hanem arról, hogy 
Szegedet úgy állítsák az ország elé, mint az 
ellenforradalom nemzeti fővárosát. Ezért hall
gattatták el annak idején a liberális napilapo
kat. a „Délmagyar országot", a. „Szegedi Nap
lót", holott az utóbbi például hűen azokon az 
utakon járt, mint nagynevű szerkesztői és fő
munkatársai: Mikszáth Kálmán, Lipcsey
Adám, Pósa Lajos, Tömörkény István, Gár
donyi Géza elkezdték és folytatták. De a ki
tűnő „Szeged és Vidékét", valamint a szociál
demokrata párt hivatalos orgánumát, a „Mun
kát" is elbuktatták és most a „Szeged" zárja a 
sort, holott évtizedeken át Szeged osak úgy 
ontotta a kitűnő hírlapírókat Budapest hír
lapjai számára is.

Szegeden ma már a kormánytól független 
újság nincs

és főleg a liberális, intelligens közönség szá
mára nincs újság. Pedig Szeged ma a liberaliz
mus fellegvárának tekintendő. Nem véletlen 
Peidl Gyula győzelme, nem véletlen, hogy a 
csongrádi bombamerénylet nyomozói, a sze
gedi rendőrtisztek nyíltan föltárták az ország 
elé, hogy miről is volt szó, nem véletlen, hogy 
Szegeden és környékén nem voltak atrocitások, 
kivéve azt az időt, amikor Ledercrék és Okolt- 
csányiék kiindultak a Dunántúlra. Szegeden 
nem is volt kommün, Szegeden éveken ál né
hány menekült és egyetemi polgár handab<n- 
dázott és igazoltatott, de mindannyi mindig 
megjárta: a beuszülöít szögedi nem szokott 
megijedni „a. messziről szalajtott különféle 
magyar okiul". Szegedet évek óta nem sikerült 
a túlzó ellenforradalom érdekében ugródesz
kául használni és inkább csak

csöndes derűvel szemlélik, hogy Kószó 
István a belügyek államtitkárja.

Szegeden elképzelhetetlen a Wolff-féle 
országos vagy községi politika. És mert 
ez a város közhangulata és tömegérzése, 
a szegediek azt hiszik, hogy éppen ez a 
titka, amiért üldözték és üldözik a helyi libe
rális orgánumokat. Nem véletlenül tiltották 
be a „Szegedi Napló‘-t a képviselőválasztások 
küszöbén, nem véletlen a „Szeged" mostani el- 
némitása sem és a belügyminisztérium indo
kolása csak azt bizonyítja, hogy a .,Szeged‘‘-et 
a belügyben naponta olvasgatták, viszont 
egész Szegeden beszélik, hogy a lapot azért 
tiltották be, mert Szabó Dezső a szegedi ke

rületi főkapitány, dr. Szalag József meg
hívására Szegeden telepedett le, ahol munka
társa lett a liberális lapnak, amelyben meg
kezdte cikksorozatát az ellenforradalomról.

Szegeden falán azt a hangot akarják 
tenyészteni, amit egy időben Zsirkay János 

honosított meg.
Zsirkay ugyan távozott Szegedről, viszont bi
zonyos körök, még a miniszterelnökséget ( is 
megtévesztve, még inkább őrködtek, hogy Sze
geden demokrata és liberális sajtóorgánum 
ne fejlődhessen. És Szegeden ma már min
denki szeretné tudni, mit szól a szegedi Kószó 
István belügyi államtitkár ezekhez a dolgok
hoz? A nemzeti fővárosban az emberek keserű
séggel beszélnek a helyi lapok elnénnitási ese
teiről. amelyek — a fönti példák . zerint — nem 
szórványosak. Szegeden a benszülött urak 
nem titkolják, hogy ellenőrzés hiányában az 
álturániak ötödrangu városkává degradálták a

nagy Magyarországnak is második városát!
Szeged ma kedvetlen, a színház üres, mozijai 
részben megbuktak, részben bezártak, sehol 
nem volt vidéken annyi bankbukás, mint itt, 
utcái elhanyagoltak, erfe sötétek, villamosa 
még üjszegdre sem közlekedik, csatornaháló
zata nincs kiépítve, népjóléti célra jelenték
telen összegeiket áldozhat, holott a városnak 
saját földbirtoka túlhaladja a 70.600 katasztrá- 
lis holdat! A „nemzeti főváros" ma a csonka 
hasénak legnémább várc?-a... —v

— Faragó András a korzón. Néhány hónap
pal ezelőtt, áitaláno-, érdeklődés mellett ült a 
vádlottak padján Faragó András, akit többek 
között azzal vádoltak meg, hogy Páriában egy 
amerikai táncosnőt kloroformmal clkábitott 
és elrabolta tőle nagyértékil ékszereit. Ez alól 
a vádpont alól Faragót fölmentették, de egyéb 
bűncselekményei miatt 15 hónapi börtönre 
Ítélték, amit azonban elszenvedett vizsgálati 
fogsága által kitöltöttnek vettek. Faragó azért 
mégsem szabadult, mert elszállították Szom
bathelyre. ahol még néhány apróságért felelnie, 
kellett. Azonban szerencséje volt. Szombat
helyen fölmentették és szabadlábra helyezték. 
Faragó elegánsan kiöltözködve sétálgat most a 
pesti utcákon és állítása szerint, fényes álláso
kat helyeztek neki kilátásba. „Többek között 
— mondotta — egy olajgyárba is hívnak mint 
igazgatót. De ezt nem vállalom el, mert attól 
félek, hogy ott kloroformot is gyártanak. 
Ebből pedig nekem már elég volt." Egy ebként 
Faragó most házasodni is készül...

— Két kereskedőt letartóztattak Egerben és 
Budapesten szabadlábra helyezték őket. Több 
budapesti cég a budapesti ügyészségen föl
jelenést tett Schwarz Ignác ée Jungreisz Dezső 
egri kereskedők ellen hitelezési csalás címén. 
Azt állították róluk, hogy árukat csaltak ki 
hitelbe, amikor már tudták, hogy fizetésképte
lenek. Az akták átkerültek Egerbe, ahol nagy 
megdöbbenést keltett, amikor hirtelen letartóz
tatták Schwarz Ignácot és Jungreisz Dezsőt. 
Ügyüket azonban nem nyomozták ki Egerben, 
hanem azon a cimen. hogy a följelentés Buda
pesten történt, a két kereskedőt födözettel 
Budapestre kisérték. Itt a két kereskedő ügy
védje utján terjedelmes beadványban igazolta 
a vizsgálóbíró előtt, hogy csalást nem követett 
el. igazolták, hogy az utolsó pillanatig fizeté
seket teljesítették és bemutatták azokat a vál
tókat, amelyeket kifizettek. A. vizsgálóbíró 
erre elrendelte az egri kereskedők szábad- 
lábrahelyezését. amihez a vádtanács is hozzá
járult s igy a két kereskedő husvét napján ki
szabadult a budapesti fogházbló.

Bardóez Árpád kiállítása n Nemzett Szalonban. 
Hardóc: .trprid, a kitűnő festő május 3-án nyitja meg 
kollektív kiállítását a Nemzeti Szaldóban. Fölei? grafi
kai munkáit, rajzait, akvarelljelt és pasztelljeit állítja 
ki ez alkalommal.

— Chriasti apja leütötte a rendőr sapkáját. 
Az erzsébetvárosi bombamerényletből ismert 
s még u főtárgyalás előtt elhalt Chriasti József 
apja, Chriasti József házmester különös össze
ütközésbe került a rendőrséggel. Az öreg 
Chriasti a Liliom-utca 50 szám alatti bérház 
házmestere. Az egyik lakó. Bíró Sándor, be
akarta költöztetni lakásába leányát és vejét. 
Nagy Albertét. Chriasti azonban ezt megaka
dályozta. Biró hívására Sulyok András rendőr 
jött a helyszínre és figyelmeztette a házmestert, 
hogy nincs joga megakadályozni a beköltözést. 
Erre Chriasti éktelenül szidalmazni kezdte a 
rendőrt. feléje sújtott és a sapkát leütötte fejé
ről. Az öreg Chriasti ellen hatósági közeg 
eltöri erőszak vétsége címén megindult az el
járás.

— Balfotír sajnálja. hogy Damaszkuszba ment. 
neirutből jelentik, hogy Balfour, aki az angol kor
mány megbízásából Jelont ineg Damaszkuszban. ahonnan 
a benszülöttek heves tüntetése miatt idő előtt eltávo
zott, váratlanul Bejrutba érkezett. Balfour kijelentette, 
hogy sólet sem ment volna Damaszkuszba, ha tudta 
volna, hogy a benszülött lakosság ilyen ellenszenvvel vi
seltetik irányában.

— Londonban meggyilkoltak egy 16 éves tán
cosnőt. A Bcggcl-nek jelentik Londonból: Pén
tek reggel keresztűlmetszett torokkal, haldo
kolva találták a lakásán egy 16 éves táncosnőt. 
A gyilkosság nagy izgalomban .tartja egész 
Londont. A rendőrség letartóztatott egy 18 éves 
fiatalembert, aki ellen alapos gyanuokok me
rültek föl arra nézve, hogy ő követte cl a gyil
kosságot. A haldokló leány vallomása szeriül 
egy indus is bele van keverve a gyilkosságba.

HUNGÁRIA DRÓTFONATOK 
a legjobbak és legtökéletesebbek! 
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Egy előkelő diplomata különvéleménye 
az orosz-magyar kereskedelmi szerződés 

meghiúsulásáról
,A Reggel tudósítójától.) Majdnem teljes 

esztendeig küzdött a bolsevista kormány az 
egyre erőteljesebb, egyre jobban izmosodó 
magántőke ellen. Az 1921 és 1922 között meg
nyílt és föltűnően gyarapodó magán kereske
delmi és ipari vállalatokat raffinált. adó- és 
pénzügyi politika segítségével igyekezett, min
denáron elnyomni és versenyképt"lenné tenni. 
A hatalmas trösztökbe és szindikátusukba tö
mörült állami iparé volt minden kedvezmény, 
importált nyersanyag csak neki jutod, kész
árut olcsón és hitelbe csak a talusi szövetkezet 
kapott, az állami bankok csak a termelő- és fo- 
gyasztószövetkezetek váltóit eszkoniptúltúk s 
a, magánkereskedők a mull ,:p régén sorra 
csukták boltjaikat, olyan fantasztikusan ma
gas árakéit róttak ki rájuk. Ennek a hadjárat
nak, amit a szovjet korma.ív a magántőke él
jen folytatott, az lett a Következménye, hogy

a töke megint a föld alá menekült, óriási 
mértékben megnövekedőit a esempészüz.lef,

végig a sokozer mérföld ha farmon téli, az állami, 
ipar és a. szövetkezetek kereskedelme egyre 
nagyobb nehézségekkel küzdött s bár az üzleti 
forgalom 1924-ben az előző év forgalmának 
a dupláját tette ki — az állambank forgalma 
1923-ban százmillió. 192f-bcn két százmillió 
fontra rúgott —. az áruelosztás egyre nehézke 
sebb s a paraszt lakosság számára elsőrendű 
fontosságú iparcikkek ára egyre, magasabb 
lett. Az elmúlt ősz óta szakadatlan egymás
utánban kitöri paraszt forrongások, a falusi 
lakosság politikai passzió resziszl éneid ja. arra 
kényszerű ette a. bolsevista kormányt, hogy

újabb lépést tegyen azon az utón, amely a 
magángazdálkodás fölszabadítására vezet.
A múlt héten Moszkvában tartott nagy ta

nácskozáson a szovjetköztársaság vezetői el
határozták, hogy a magán vállalatok adóját 
leszállítják, váltóikat eszkomptál ni fogják, a 
külkereskedelmei rászbeu decentralizálják és 
lehetővé teszik, hogy magáncégek mezőgazda
sági gépekei, szerszámokat, olcsó pamutszöve- 
féket a falusi lakosság részére importálhassa- 
naik. Néhány hét múlva érezhetővé válik ennek 
a hatása az európai exportipar körében, de. 
nálunk aligha, inért ugyanakkor, amikor a 
legnagyobb európai piac kapui lassanként 
megnyílnak, a mi küzködö iparunk elöli hosszú 
időre be fognak zárulni, éspedig azért, mert a 
magyar kormány nem tudja

a félév előtt Berlinben im’gköföttt szerző
dést Szovjet oroszországgal ratifikáltatni.

Körülbelül egy eve lehet, hogy lassan és 
tapogatódzva utat, talált már a magyar ipar és 
kereskedelem Oroszországba — lovakat vittek 
ki — J00%-os nyereséggel —. villanyos fölszere- 
lési cikkeket, vetőmagot. Kérdéses, vájjon a 
magyar politika e visszautasító gesztusa nem 
fogja-e egy csapással kettészakítani a gazda
sági összeköttetés c vékony fonalát.’ Trianon 
óta tagadhatatlanul az első hatásos és ügyes 
hozásunk volt az a szerződés, amelyet Kánya 
Kálmán licrlinbep a szovjet képviselőivel meg
kötött. Egyszerre ránkeszméltek minden euró
pai fővárosban, a román diplomaták egyszerre 
nagyon udvariasakká és előzékenyekké vál
tak Géniben és úgy Bukarestben, mint Prágá
ban izgatottan lesték, ratifikálják-e Budapesten 
a berlini megállapodásokat, s ha igen,

lesz-e annyi nagyvonalúság a magyar po
litikusokban. hogy e szerződés hatását a 

románok ellen kihasználják.
De hamarosan kiderült, hogy Prága es Buka
rest félelme alaptalan volt, a berlini megálla
podások* sorsa, amint ezt a magyar külügy
minisztérium folyosóin és előszobáiban mind
járt az első hetekben beszélték, eleve meg volt 
pecsételve. S az eredmény? Beues ur nagy 
külügyi expozéjában, amellyel Európa keleti 
felének fejlődésvonalát fölvázolta s amelyre — 
bosszankodva ugyan, do kénytelenek vagyunk 
beismerni egész Európa figyeli. Magyar
országot még vsai,- meg se emlitelic. Dúca ur 
pedig? Az erdélyi magyar kivándorlás kérdésé
ben úgy beszélt velünk és rólunk, hogy nehéz 
elképzelni a fitymáló* <• hangjának további 
fokozását. Egy bizonyos, a szolid és megbízható

kereskedelmet, amely tiszta és nyílt utakon jár, 
elzárjuk az orosz üzlet elöl, de az

a nagyhangú ál kereskedelem. amely a kur
zus virágkorában ült a nyakunkon, már 
bontogatja szárnyait, hogy kelet felé rö

püljön.
Napok óla zavaros és titokzatos kommünikék 
jelennek meg a lapokban egy készülő akcióról. 
amely állítólag különböző nyersanyagokat — 
nyersolajat, selyemgubót, gyapotot — akar 
Oroszországból behozni és iparcikkeket oda ki
vinni. A lengyel-magyar kereskedelmi szerző
dés megkötése után nyersolajat — a Kaukázus
ból importálni képtelenség, selyemgubót mi is 
exportálunk, miért hozzunk be tehát Orosz
országból, amely alig termel számba vehető 
mennyiséget'? Ami pedig a gyapotot illeti? Az 
orosz gyáripar békebeli termelőképességének 
átlagosan 50%-át érle el máig, kivéve gyapot
fonó- és szövőiparát, amely termelőképességé
nek csak 15%-a körül mozog éspedig azért, 
mert az orosz-ázsiai gyapottermelés tönkre
ment. külföldről gyapotot, elegendő mennyiség
ben behozni nyersanyaghitel hijján az orosz 
ipar nem tud. Pamutot, importálni Orosz
országból tehát magyarán:

humbug!
Igy festenek ezek az akciók, mihelyt az arra 

hivatott hivatalok és vállalatok távoltartják 
magukat s mihelyt ez az orosz üzlet, amelyre 
különösen a magyar fémiparnak olyan sürgős 
szüksége volna, tűrt és nem elismert üzleti 
vállalkozássá, siilyed.

X Központi irodával hárítják el a textil
gyárosok és nagy kereskedők a veszedelmes 
hitelezést Vasárnap délután több budapesti 
textilgyáros és nagykereskedő fontos meg
beszélést tartott, hogy mikép védekezzenek a 
jövőben azok ellen a horribilis veszteségek 
ellen, amelyek a tömeges fizetésképtelenségek 
és kényszeregyezségek folytán állnak elő. 
-•/ kényszeregyezségre vonat közé) uj rendeletét 
ugyanis nem tartják célravezetőnek, másrészt 
a Hitelezői Védegylet a bajokat nem tudja 
megelőzni, hanem csak a baj után menti azt, 
amit tehet. Az érdekeltek fölfogása megegye
zett abban, hogy mentőmunka csakis a bajok 
megelőzésével képzelhető és ezért, elhatározták, 
hogy a következő tervet igyekeznek végre
hajtani:

— Legalább ötven textil nagy kereskedő — 
részben gyáros — afféle kondiéi ókoriéit létesít. 
Az érdekeltek a kihitelezett összegeket igyekez
nek saját szervezetük áltat bebiztosítani. Közös 
irodát létesítenek és a kihitelezett összegnek 
2%-át oly alapra fizetik be. amely hivatott lesz 
az esetleges veszteségek pótlására. Amint ötven 
hitelező (nagykereskedő é.s gyáros) az ivet, alá
írja, ugyanakkor — a terv szerint — havonként 
200 miliő korona kihitel<>zésére vállalkoznak, 
ami összesen tizmilliárdos hitelnek felel meg. 
Ennek a 2n/o-a 200 miliő korona, azaz ennyi lesz 
a veszteségek pótlására maradó alap. A közös 
irodán minden érdekelt, nagykereskedő be
mondja. a. mai napon X detaiíisfának mennyi, 
értékű árut hitelezett. 11a Y debreceni keres
kedő például 500 milliós hitelt már igénybe 
veit, akkor a nagykereskedők központi irodája 
figyelmezteti majd az ötven nagykereskedőt, és 
gyárost, hogy Y debreceni kereskedő igénybe 
vette azt a maximális hitelt, amelyen túl már 
nem fogad el a központ uj biztosítást. Időn
ként a központ kiküldöttei utján alaposan 
meggyőződik az áruhitellel dolgozó detailisták 
működéséről és aszerint készíti el fontos véle
ményéi.

> Mngy ar Álfolnnot. Ingaflnnhnnk közgyűlésén az igaz 
galóság Jelenlétét Balom Dozsó <)r. vezérigazgató terjosz 
lőtte elő. A bruttóig ereség in1; milliárd. Az ingatlanéi: 
bériövedelinn 2 milliurd. A tiszta nyereség " milliárd 
ir.lA9ii.01ii K (tavaly 3;V> millió). A bank njból fölvette a 
.ielzálogiizlelnt, atnoly-n-k keretéhen legutóbb 15 milliárdot 
folyósított. Az oszlnlél 15.000 K (tavaly OilOii Ki. amelyet 
e hó l'töl kezdve tizeinek ki a bank pénztáránál és a
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i - régi ezüsttárgyakat Cphmplpinp fenő Károly-kiírtrt 28.sz, (Köz
te! jósért ék ben vásárol lllilllinibiol poni i v.i rosház. fóka púnál»

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

rakozás.
Az I.

Agfa-Foto-Tankőnyv
kezdők részére

rövid idő alatt megtanítja fényké
pezni. Az 1. Agfa-Foto-Tankönyvet 
Ingyen adjuk. — Kérje neonnal 

ifj. Stern Bernát és Tsai 
cégtől, Budapest VI, Ó-utca 
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Beszélgetés Georges de PortO'Riche-sel, 
a modern francia dráma atyjával

Rút is. április 1(1.
(J Reggel tudósitójálól.) .\ Polaís de Husii- 

ÍH-t-hen lakik, közel a ha Ihat albínókhoz. A 
Mara ri n-köny vtá rhoz vezető csigalépcső torná
cáról egyszerű kis ajtó nyílik lakásába. Az 
ajtón semmi t'ölirás. Barálságosan jön a. láto
gató elé. Szép öregember, hatalmas ősz fürtök
kel. vastag és széles bajusszal. Teste inár gör
nyedi, a reá ráncos, (le valahogy mégis fiatal
nak latszik. .Most, hogy a. tizennégy évvel ez
előtt irt darabját, a „Le Vieil llomme‘‘-o1 a 
Uonnédie Kraneaise műsorába iktatta, egy
szerre is-mét

a francia irodalmi élei egyik legaktuáli
sabb embere lett az ősz Georges de Porío- 

Riche,
ti modern francia. dráma. atyja. Heves és elke
seredett vita indult, meg a tizennégy évvel ez
előtt. irt dráma körűi, ami a legjobb bizonyí
téka annak, hogy a darab mén ma is modern. 
Kidben világháború volt, amely lényegesen 
megváltoztatta az emberek gondolkodását és 
oly sok ..remekművet/' beporosiiott — Porto- 
Riclic darabjait pedig közelebb vetette- hoz
zánk. Iág\ kritikus a modern Racine-uii\i ne
vezte l’orto-Riche-t. Három probléma vonul 
végig munkáin: a szerelem, a fájdalom és a 
halál. Első drámája után ifi éves 'korában le
szorult a színpadról. Három főműve utóbb 
iskolái csinált. amelyből egy egész generáció 
láplál'kozi k.

— A színházról -- mondja mosolyogva — 
nem nyilatkozom. Amit mondanom kellene, 
azt nem lehel eg.v-két szóba szorítani. Darab
jaimban ideget- mondtam, csak ki kell olvasni 
belőlük. Különben én csak magamnak írok. 
azért hogy megrögzitsem azokat a nszicholó- 
gikns tüneteket, amelyek kedvesek nekem, 
amelyekért szenvedtem, amelyeket átéltem, kz 
érzelmi élet egyetlen örömöm és vigaszom.

A mai irodalomról kezdünk beszélgetni. Azt 
mondja,

a mai fiatalok túl praktikusak
és ezl ö sohasem fogja megérteni. A inai 
kor irój — említi megrovással — azzal is törőd
nek. hogy reklámot csináljanak mayáknak. Ők. 
diktálják a színházigazgatóknak a szerződése
iket, ők állapítják, hogy hányszor adják elő 
darabjaikat, ők választják ki - a szereplőket — 
mindez hallatlan dolog. az én időmben bizm.iy 
máskép volt.

A mai darabokban túlsók a inaterialilás,
éti ezt nem szeretem. De. természetesen, a te
hetségek most sem hiányoznak, (iutaiíle nagy 
iró,-Sacha (Juitry tehetséges, de. sajnos, túl
sókat ír, Jean-.lacques Re mard. Sár ment igen 
kitűnőek. Sarment kissé ibseiies, de majd le
veti. Ezzel nem Ibsent akarom kicsinyítem. 
Jósén nagy iró, de a francia szellem mást ki- 
rán. Az igazi veszedelem a külföldi Imi ásók
ban van. nem szabod elfordulni. j ! vad lei óktól. 
Szemrehányást tesznek ih-künk. hogy darab
jaink át vannak itatva a francia szellemtől. 
De, mondja csak, mi marad a „Riyaro házas
ságé''-bál. ha a francia szellemei kivesszük 
belőle!

.Most, hirtelen kitöréssel fordul felém. Hiába 
—■ mondja —

a szín háziroda tmn nem fejlődik.
Bármit mondjanak, még n.a is llumas és Ari 
gíer fiai nmradluus.

Kérdésemre beszél önmagáról is. 1 Ellensé
geire panaszkodik. Még nm-■' is sokun bánja- 
twk — neheztel - ■ és darabjaimul íiein adják 

Debrecen, ^úxc-u.2z2z.
ciöZ’ü. 6.

jBuáapes^, VII., fcrzséb&b kőrút 36.
‘ VI.! Gndrássy■■ ut é57.

IV7 Xossuíh. Ectjos1 u £. 
ÍV-, TCecsfecméti • u- -19.

elő. A minap, kéthónupi szünet után, a Comedie 
Francaise előadta a „Le Passé" ciinii dara
bolna t.

Nem mertem ctinenni, hogy jnegkérdezzem 
mennyi volt a bevétel, öreg szakácsnémat 

küldtem el a Comédie portásához, 
kérdezze meg. milyen volt a. kassza? A bevetni 
12.50(1 frank volt, azt hiszem, elég szeo. Es 
mégis azt mondják, nem lehel műsoron tartut<i 
darabjaimat, mert nem vonzzák a közönségét.

l'e mindezt inkább szelíden mondja, mint 
keserűséggel. Végül néhány kérdésre kérünk 
választ, így: mi kell ahhoz, hogy az ember jó 
darabot írjon?

— Stílus és a mesterség alapos ismerete. De 
egyikre sincs szükség, ha. az ember zseni.

— Mi a ka ráki eriszti kiírna.? — kérdezzük.
— Az Ízléstelenség diadala. Es a kritika, ezt 

türelmesen tűri. Azonban igaz, ez mindig igy 
volt, tehát nem kell félni...

A francia akadémia 40 halhatatlanja közé 
tartozik, a becsületrend uagytisztje. minden 
fényből és elismerésből bőr mi megkapta ré
szét ás mégis — lépelödő, elégedetlen el? bol
dogtalan ember maradt.

Pallós István.
* Uferini bemutató előadása a Vigadóban.

Azt a szokatlan érdeklődést és izgalmas vára
kozást, amely l'ferini budapesti előadásait meg
előzte, a világhírű bűvész és illuzioiiisla mmden 
tekintetben kielégítette a Vigadóban tártolt 
első előadásaival. A művész a közönség bámu
lata é.s csodálkozása közepette mutatta be a 
mágusok és asztrológusok hét pecséttel lezárt 
titkait, amelyek közül a szenzáció erejével lm 
lőtt az élő altatok egész seregének előv.arázso 
lá.-a egy íii ■» kis zacskóból, továbbá „Uferini 
csoda kertje'', aminek lényege, hogy a nagy
szerű bűvész egy hatalmas virágoskertet te
remt elő egy tenyérnyi nagyságú pa pirosakból. 
A meglepetés moraja, kísérte további mutatvá
nyait is. amilyenek ,.A levegő litka". továbbá 
„A lligátorvadásznt a. Níluson'1, „Az alvó csoda" 
s még számos, valóban tüneményei produkció. 
A közönség, amely a húsvéti előadásokon a 
Vigadó termét, zsúfolásig megtöltötte, zajos 
ovációkban részesítette a művészt- és kitűnő 
társulatát. Remélhető, hogy e fényes siker meg
ismétlődik a lobbi előadáson is.

Az, utóbbi esztendők Icguinbitsagof.ahb operettje. a 
„Pötty", a Városi Színház- újdonsága, amely berlini és 
bécsi iliadulutja után e hét szombatjai). április 18-uii 
kerül Budapest közönsége elé. A ragyogóan vidám és 
bájos librettói'. amely a legkitűnőbb francia hollósatokkal 
is vetekedik. Hugó llirse.h. a legnépszerűbb berliui zene
szerző gyönyörű muzsikája, kiséri: a színiap fényes szerep
osztást, a sziupad és rendezés ezernyi látványosságot és 
meglepő táncprodukeiókat igér. A ..Dolly" bemutatójára 
már árusítja a jegyeket a Városi Színház és az összes 
jegyirodák.

..Milánétle" — „C’sibl". Két nagy siker tölti be a 
Magyar Sziubúz lieti műsorát. 1‘aszlor Árpád ..Mag 
uet ie."-.ie, n szezon nagy drámai slágere, amely művészi 
izgalinassacával és proiliikciószámba merni színpadi látva- 
u.viwógavnl magáin! ragadja a. közönséget, kedd, csütör 
lök. péntek és vasárnap este szerepel a műsoron, inig a 
példáHaiiul népszerű „t'-sibi" szerdó.n és szombaton megy.

Kondor Ibolya u Rakétában, l'jaldi szenzációval szol 
gal a l’akéta azzal, hogy sikerült- Kondor Ibolyát, a nagy 
szerű dizőzt .inierikiri útja után először ti Kukéi.; kiváló 
mii sorú bán fö]lcptc<ni. Amerikai nagy sikere után n 
linkéin közönségének l°sz, először ulkalnia finom ős stílu
sos művészetében gyönyörködni. Gyönyörű sceuirozot’ 
magyar és angol számul nagy föilündst fognak kelteni. 
Ezenkívül u telje:, nagyszerű tuiisor. „A tűzoltó". Szép 
Ernő gyiitijöru életkép . Makláry rendkívüli alakítása. 
Medgynszny X Urna fölg.vógy nlusnig Bcrky Katóval a női 
főszerepben. ..A békebiró". Sarkmli szenzációs alakítása. 
Békcffi. Kőváry. Snrossy. Vidor nagyszerű szólói. Jauko- 
\ieb Magda cs Búnóczi <lr. Keggemby finom vigjátókiibnu. 
stli. .legyek nz ö".zc- jegyirodákban >- a pénztárnál. 
Nagymező utca 17. Telefon: 17—TÜ

„Hz égő szoknya"
— Levél a szerkesztőhöz —

Rrdecs barálom. - van a te niitukafarsaid kört, egy 
fiatalember. F.fi/n'l Zoltán, akinek >■;>/.• jóbarátjo. dr lég. 
alább iifniiaiansu'i cllevsáfje is tan. Az. cllonsegc.it életé
nek rendotlon módjává) szerezte, barátait a tehetsége én 
szeretető erejével turtju fogva. Ennek az Egyed Zolitónnak 
egy igen nagy bibú.ia. hogy sohasem törődött, a maga 
dolgával, tuimiig a mások dolgai foglalták cl. Ennek a 
hibájának köszönheti azt. hogy olyan kitűnő újságíró lett 
belőle s ezt a hibáin) átkozhatja azért, hogy nz, az. érdekes, 
tehetséges iró. akinek őt néháuyan utar evek előtt fölu 
ismertük, a köztudatban és ;i közvélemény előtt meg min
dig nem all u maga méltó helyén. Egyed Zoltán most 
e/7.v inerésx. érdekes, itrjrilsias költői t>nomsrifioat és őrös, 
sőt. crös~okr>s szinnodi hatással tele ibn ols*-L jrf

„Az égő szoknya"

címen, fitt olvastam a darabot, el vagyok ragadtatva (öle, 
s büszkén vállaltam, hogy

mint a darab rendezője, a magam erpjével segítségére 
legyek a költőnek.

Eleinte úgy \olf. hogy a sz.iiuuü mr// a idei rv.
ben a lámpák elé kérni. d>- s:crt poszlási >ioh''-„séfjek s n 
t< h nettet őr r> kiizi’.lcdö nyár arra b’rOil. a szcr:ot r.s a s.in
házat, hof/)t a bemutatót, a: öszr> hatass.ái, el. Annak 
pedig, hogy én ezt kéretlenül és varat Inniil megírom, 
megvan a maga oka. Egyed Zoltán, az ujsúgiró. a te la
podban minden h>;teti a legnagyobb részlete-séggel érte 
siti ;i közönséget arról, hogy I töröli'böz.) I'icziir. a kiváló 
primadonna, civesz.tette a puderes pamacsa) os álunk mo
sollyal a közöm-egre. liizzn aiiii.'it 11 I ;fal,•ilús.ti. hogy a 
pamacs houuau kerül) idő. Égjed Zoltán, az iró. ugyan
csak a le ’ui•<!-.;«• i .zont szein<Tii"'l*,sségg ■! hallgat arról, 
hogy neki egy ''el;>>pa" viu)ii ilarubja van. amely.
h<*z, minden vagya, remélt' e. egesz ide)*- iiiződik. En tehát 
lúost rit ees.eta a. ö s;r>e/i,l: rdsőael; bo>»< mt II Cit a. tag- 
éi d' kesébb s:ialió'.i ríjdonságot", a húsvét i harangok kon- 
gusúval együtt hirdetem egy ui magyar drúuaairó.talcn-! 
turn beérkezését.

Tisztelő szeretette.] .»s barutsúggal:
Beiilhy László.

’ „Fl-FI" --- minden este. A Blaha Lujza-Sziuház heti 
miisorát. toviuész,,'tcs<,n a sz.inbáz. nagy -Ingere, a hallatla
nul mulatságos és népszerű ..Fi Fi" töli-i be Vn.-ily Ilona, 
Vipla Margit. Balettá Ferenc, .Szirmai Imre, l'űlöp Sán
dor cs Holtai Andor diadalmas egy itlieséboii. Vasárnap 
délután St.olz nagy operettje, ..A feleségem babája" megy.

* A „Halló. Amerika!" hete lesz a Főviirosi Operett- 
színház jövő hete is. Mindeu este a nagyszerű revtit. adják, 
amely, kcddcti éri meg harmadik jubileumát. Vasárnap 
délútán a ..Nótas kupitány" kerül sziure.

F.fi/n'l
cllonsegc.it
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Színház
Ami az Intim Pistából kimaradt

Lalidnak. hogy ha az illetővel a történtek 
után szóba mer állni, akkor ók pakkoknak és 
aznap utaznak valamennyien vissza Londonba, 
Azóta Lalla csak titokban énekli Mister Almái
nak ki rés slágerét, hogy: „Ha megversz is, 
imádlak én..

Mondja, kedves Intim Pista,
igaz, hogy Blumenthal sürgönyt küldőét Koboz 
Imrének, hogy az ö pénzét ne dobják ki az 
„Ablakok'-ovi

— No, nem hiszem. Mr. Galsworlhyról igen 
sokat tartanak Amerikában is. És azonkívül a 
darab nagyon szép.

— Több ennél: bölcs, nemes és megnyugtató. 
Csak attól félünk: Pestnek túlságosan — angol. 
Itt már túlvannak az emberek minden problé
mán és vem is gondolkoznak azon, hogy kö
vessük-e ösztöneiket vagy sem. Itt gondolko
dás nélkül követik! Márpedig a drága, okos 
Mr. Galsworthy három fölvonáson keresztül 
folyton erről beszélteti az ö derék ablaktisztí
tójáé, a rózsásarcu, galambhaju Szerére y Zol
ién bátyánkat, akit az úristen száz esztendeig 
tartson meg mindnyájunk örömére erőben, 
jóegészségben. A színházi front annyi helyen 
recseg. Amikor az egyik színháznál a vigalmi 
adótartozás fejében lefoglalják az esti, pénz- 
tárt, a másiknál meg kél miUiárdot tábláznak 
be ugyanezen a címen az ingatlanokra, min
denki valósággal gorlicei szenzációkat vár. Pe
dig az enscmble-ban ezúttal sincs hiba: Darvas 
forró, mini a tűz, Szerémy édes és tiszta, mint 
a, friss, fehér lej és Gazsi Mariskának külön 
kezet kell csókolni minden szóért, amit kiejt a 
száján. Csupa derű, napsugár, orgonaillat.

— Na, és Kürti az író szerepében!
_  Na. tudja, jobb szerettem volna, ha ezt 

meg sem Kérdezi. Nehéz egy ilyen masszív 
talentumról, öserejü színészről odadoUhi, hogy 
csodálatosképen — mintha félrejátszófia volna 
a. szerepét. I)e falán szolgálatot teszek vele, ha 
őszintén megmondom a véleményem neki: az 
az ur. akit játszott, a szamositjvári törvény
szék elnöke lehetne inkább, mint Galsworthy 
remekbeszabott, tragikusan angol Írója, aki 
nifilván gyűlölte életében a pofaszakállt, ame
lyet Kürti viselt. No -máttér! Viszont újból 
föl tűnést kelfctt Zátony egy nagyon nekiyaló 
kis szerepben. Ebben a színészben ösztönök 
vannak, érdemes volna az idomít (inával komo
lyan foglalkozni.

— Na, de a „Sybill" •..
_  Ne is mondja, mert megfájdul a szive az 

embernek. Úristen, hol vannak a mai ízetlen, 
tehetségtelen könyvek ettől a remek librettó
tól és mit mondjak erről a parfőmös muzsiká
ról. amelyet teli tüdővel szívtak magukba az 
emberek a premieren, tátott szájjal és csillogó 
szemekkel. Jaeobi Vi cl orvak meg Bródy Maxi
nak kicsordult volna a könny a szeméből, sze
gényeknek. ha ezt a gyönyörű estét megérték 
volna. A tapsokat Martos köszönte meg helyet
tük is, de kijutott az ünncpeltetésböl, a „vaj
ból minden fölvonás után a meghatott színé
szeknek is. Lábassnak, aki a „kis Felrovom -ot 
szépen énekelte, de nem tudta Fedákot elfe
ledtetni, Honthy Hannának, aki finom volt és 
színes, mint egy virágoskert, a remek Ráthág
nák, aki a meghatottságtól könnyes szemekkel 
bolondozta végig régi szerepét, Nádornak, aki- 
nek szép cl# elegáns alakítását- akárinelifik drá- 
mai színész is megirigyelhette volna, vem is 
beszélve La táborról, aki belefeküdt a szere
pébe, és valósággal, uralta a színpadot. A pub
likum hálás volt, és iigy vagyok értesülve, 
hogy hálás is maradt a színháznak, amely a 
„szegény kicsi apród“-ot sneidigan levette a 
műsorról, — mert a „SybilU-nck állandóan 
nagy elővétele van. Egyszóval, jobb ma egy jó 
rcpriz, mint tegnap egy rossz premier.

— Mi van Rajorral?
— Kifárad/. Embertelenül megdolgoztattak. 

Néhány napig, talán egy hétig nem játszik. S 
ime, a. véletlen: szerepébe a „Magnrtic“-ben 
egyetlen huszonnégy óra alatt, próba nélkül 
ugrott be a színház egyik fiatal tagja, Tassy 
Mária, aki az első fölvonás után — a darab, 
isten tudja, hányadik előadásán! — vastapsot 
kapott.

— Ez már teszi! Na és a „Csibi"-ben!
— A kis Forgách Annié játssza egyelőre, si

kerrel. Ezen a héten azonban — most essen le 
a székről, Bendegúz — Somogyi Nusi veszi át 
a szerepet. Na, hát ehhez mit szól!

— Römök!
— Levágatja a szerep kedvéért a haját, tg jel

nappal tanul, meg van őrülve n szerepért. A 
kísérlet — a „Postás Katica" Málikdja után 
nem érdektelen: most aztán majd kiderül,

Telefon: 14—M KIS KOMÉDIA
íllj RÓTT «• CTBINHRROT ||l
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hogy tauglich-c az operetten túl is?
— Szóval: Nusi a kereszluton...
— Mondjuk. De egyébként is beugrások hete 

van. Tegnap délután a Vigben ugrott be az 
„Ezüst lakodalom"-ba egy érdekes fiatal szí
nésznő, Korössy Angéla, akit jó pór esztendeje 
tartogat betörésmentes safe-jciben a Víg. Szé
pen, tisztán beszél. A Vígszínház egyébként is 
keresztuton van: most dönti el, hogy Moissi 
után mi jöjjön: operett vagy próza. Egyelőre 
készülnek a „Fanny" (vagy a. csclédkérdésj-rc, 
Gombaszögi Frida játssza az érdekes kis cseléd 
vidám szerepét. Moissi öt estén négy darabban 
játszik, Beer Hoffmann „Dér Gráf von C harc
iáin" cimii darabjában, amelyet az előkelő 
osztrák iró 20 évvel ezelőtt irt $ amelynek 
most volt Bécsben a reprize nagy sikerrel, 
aztán Grillparzer „T öledéi zsidónő"-jében, 
Ibsen: „Kísértetek" cimii darabjában és Shaw- 
nak „Az orvos dilemmája" cimii drámájában, 
amelyet, a Vígszínház tavaly játszott magyarul. 
Hétfőn játszik először a Moissi-társutát. Ez
alatt a Víg a Renaissanceben játssza az „Ezüst
lakodalom", a. „Csillagok" és az „Ablakok." 
című darabokat.

— Óriássi! És utána jönne a francia operett, 
a „Riguette"?

— Vagy a „Bernát", amelyhez Holtai .Jenő 
egészen uj verseket irt. Egyébként a többi 
drámai színházban is mindenütt, operett készül, 
a, Renaissance-ban Farkas Imre; a Belvárosi
ban Yvain-nek egy operettje Titkos Ilonával 
és Kertész Dezsővel, a Magyar Színház 
operettje azonban, ugylátszik, kútba, esett a 
Bajor betegsége miatt... Aztán tudja, nem is 
lehet, ilyen gyorsan átugrani az operettszin- 
padra... Ellenben a. Nemzetiről jut eszembe, 
hogy ott készül még az idén, egy pár nagyon 
érdekes repriz...

— Szóval, a reprizek korát éljük... Römök.
— Úgy látszik. Szóval: előbb bemutatják. 

Suton Va.no. nevű angol írónak „Ontward 
bovnd" című darabját, amely eredetileg a Víg
színházé volt, magyarul „A névtelen hajó" lesz 
a cime. Utána jön, fVilderac „Paquelot" cimü 
darabja és aztán gyors egymásutánban négy 
repriz: „Constantin abbé", „A piros bugyeÚá- 
ris", májusban a „Cyrano" — Kiss Ferenccel 
és „A három testőr", amelyet Herezőg Ferenc 
teljesen átdolgozott. Akar még valamit?

— Igen. Egy friss, tavaszi pletykát,
— Várjon csak... Nézze, nem jut eszembe 

semmi sem hirtelen, de hajlandó vagyok kár
pótlásul három nem túlságosan indiszkrét kér
désére Jeleni.

— Stop! Először: Hová utazott Péchy Erzsi 
vasárnap este!

— Nem oda, ahová maga, gondolja. Hanem 
Bécsen és Olaszországon keresztül Parisba, 
ahol egy kicsit szét akar nézni, tanulni akar.

— Másodszor: igaz, hogy Fedők...
— ...nem igaz! Na és harmadszor!
— Harmadszor: Pontos Ilöfér-jelentést ké

rek: hogy áll a görl-háboru a Fővárosi Operett
színházban!

— A görlök. testületileg bejelentették a szőke

• Opera. Husvét hétfőn a „Rigoletto" címsze
repében fejezte be Tiltó. Ruffo vendégföllépései
nek sorát. Alakítása itt volt a legtökéletesebb, 
drámai szenvedélye visszhangot lelt minden 
zenei akcentusban. Az átélés realitását pedig 
fokozta Titta Ruffo fantasztikus, amellett, stí
lusos színpadi öltözéke. Sándor Erzsi (tilda, 
Pataky a herceg szerepében tudásuk legjavát, 
nyujtották. A közönség rendkívül melegen bú
csúztatta az olasz baritonistát és partnereivel 
együtt számtalanszor a függöny elé tapsolta. 
Márkus Dezső biztosan vezényelt.

* Magyar csellőmü% észnő amerikai sikere. Várad]/ flóta, 
fí néhány év óta Adj őri kában élő magyar gordonka
mii’ész,nő március lfi-án Nowyorkban a Towu Hallban ren
dezett hangversenyen 1400 főnyi hallgatóság előtt nagy 
sikerrel bemutatta Kodály Zoltánnal.'. gordonkára irt. ma
gyar népdalait. ás Kodálynak Bach-korál átiratait. Az 
amerikai sajtó, álén a Xewj/orl.' Tinién, Herald-Tribune és 
The Sun-nel, mint komoly piiivészi eseményről emlékezik 
mog a zseniális magyar zeneszerző müveit bemutató hang
versenyről. kiemeli Kodály abbeli érdemét, hogy a magyar 
népdalt regenerálta, megtisztítva azt az idegen elemektől 
és cigányon sallangoktól, elismeréssel adózik továbbá 
hangszeres képzelőerejének. VArad.v Rózsit méltatva, 
magyaros temperamentumát, melegen zengő lírai tó
nusát és ízléses muzikalitását emeli ki a kritika.

• ..Mariska, vagy a házasságtörés iskolája.“ A Bel
városi Színház, pénteken mutatja be Bíró Lajos u.i szín
müvét. amelynek címe: ...Mariska, vagy a házasságtörés 
iskolája**. Az illusztris író uj, megkapónn érdekes és végig 
művészi darabjának előadása legolsőrendiinek gérkezik. 
A női főszerepet a nagyszerű Titkos Ilona játssza, a férfi- 
iŐTzerepet Sontlay Artúr, aki égj markáns férfiegyéniség 
ábrázolásával lén újra a Belvárosi Színház közönsége elé. 
amelynek évekig kedvence volt. Gomba szögi Ella. Csathó 
Gitta, Tarnay, Toronyi, Vándory együttese pompás. Pén
tekig a színház nagy bohózat! slágere, nz „Én már ilyen 
vagyok"* kerül színre minden este, szerda kivételével, 
amikor Fodor László pompás vigjátéka: ..A nagyságos 
asszonyt már láttam valahol"* van műsoron. Vasárnap dél
után Lakatos László brilliáns komédiáin, a ..Fej vagy 
írás" megy.

' Nézze meg a hlrdetőoszlopokon a A ároel Színház hely
árait.

• A Vígszínház hetét n színház legfrissebb nagyhatású 
vigjátéka. az „Ablakok"" dominálja. Kedden a „Csilla- 
gok“-at adják, pénteken az ..Ezüstlakodalom" kerül színre. 
Szombaton délután növendékelőadásban a „Bor" szerepel 
a műsoron.

• Ma, kedden és csütörtökön Rózsahegyivel „A cigány
prímás"* a Városi Színházban.

OfTVÉN 
CSCZ-KÜSZVÉNY-ISCHIAS 

Ideális gyógyhelye
Teljes üzemben. — Kitűnő tavaszi kúrák 

A penzió (lakás, étkezés) napi árai: 
THERMfA PALACK (pazar 

berendezésű 1.......................... Kcs. 75-től
ROVAL NAGYSZÁLLÓ .... Kcs. 6S-t<d 
FüRItőSZALLó....................... Kcs. 45-től

l tijcgynél S3»,<> kedvezmény. Föl világosi tás, VlZUmSZeTZáS I 
EÍSNER-DROGÉR1A. Andrássy-nt 17. Telefon: 85-24 
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Cukorbetegeknek , 
levegő- és Aleuronat-kenyér GlUGK 
Klinikai használat! Orvosi fölügyelet! Baross-n. 43

Mérték után készítünk
Tiszta gyapjú női tavaszi kabátot... 8SO.OOO K 
Tiszta gyapjn férfiraglánt................... 1,300.000 K
Tiszta gyapjú férfiöltönyt .................  1,400.000 K
Kényelmes részletfizetésre! 

Erzsébetvárosi Textil- és Divatáruház R. T. 
Budapest VII. Dohrtny-nten .16. sz. (Nagydiófa-utca sarok)
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Kyra
A párisi Peroquet pesti depedence-ában, a. 

Royal-Drfcum Papagály-ában minden este föl
tép egy táncosnő. Kyránák hívják. Magas, 
karcsú fekete leány, egy buja, tikkadi pálma, 
a reflektor sárga Szaharájában. Egy-két. ezüst- 
s aranyszalag, néhány csipke minden ruházata, 
így jön ki vörösre, feki lére s kékre kifestve a 
publikum elé, két fehér karját a feje fölé 
emelve, mint egy gyönyörű fiatal állat, te töt öl
talpig bepuderezve sárgán, mint az elefánt- 
csoné s csillogva, mint a gyöngyház. Három 
tánca, van Kyrának, három forró keleti tánc. 
De Kyra tánca nem a török táncosnők hasis
mámorra, emlékeztető rángatódzás, de az arab 
leányok k.igyódzó vonaglása sem s nem is a 
hindu bajadérek mámoros, extatikus tánc- 
Őrjöngése. Kyra kijön, megáll s a plafon 
transzparenseinek kék, piros és lila fényében 
úgyszólván egyhelyben állva, néhány mozdu
lattal csupán a. táncnak olyan észt vesztő, izgal
mas szimfóniáit dalolja cl a csipeivel. a kar
jaival, a lábaival, a nyakával, a. fejével, a de
rekával. hogy az embernek a lélegzete eláll a 
nő örök varázsának ilyen, fölényes, ilyen 
őszinte és ilyen izgalmas demonstrálásán. 
Ennek, a táncosnőnek a művészete abban a 
hihetetlen bátorságban rejlik, amellyel a, tánc 
leplezett erotikumáról a legutolsó kis csipke- 
fátyolt is letépi, hogy aztán a mozdulatok tö
kéletes gráciájával s szinte klasszikus szépsé
gével vallomást, tegyen a publikumnak a. tánc 
örök éltető erejéről, arról, amely a táncot év
ezredek óta életben tartotta a riff-kabilok .és a 
hotentották között csakúgy, mint a párisi

R

bárok parkettjén, vagy a királyi paloták fényes 
tánctermeiben. , , .

Kyra kijön és táncol. Derekán csillognak a 
keskeny selyem öv strasszkövei, mellen es 
nyakán a kék diadémolc, egyetlen mez, amelyet 
vajszínű bőrén visel. S a táncával, mondja, 
vallja, dalolja; minden ritmus a világon, a 
tánc csak úgy, mint a vers vagy a patak ezüst 
csobogása és mindegy, hogy e ritmust szala
gokkal, selymek színes tömegével vagy a ka
rok és csípők édes hullámzásával mutatom 
meg. Egy a kérdés: művészi-e, szép-e. ez a 
rit mus, igen vagy nemi Ha igen, úgy oldajtog 
föl a Szén nevében és — tapsol iátok.

Kyra Parisból jött Pestre. Két évig Ameri
kában táncolt és a „Newyork rald" színházi 
kritikusa egy teljes hasábon át próbálta ma
gyarázni Kyra mámoriló művészeté*. Pesten 
senki nem ismeri, senki nem beszélt vele. De 
esténként száz és száz égő szempár mered 
felé, amint, a zene forró hullámain a parkett 
közepére bevonul, a látcsövek éhesen mered
nek felé, a zaj elcsitul, csak a zene csap föl 
mámorosán a. sötétből és Kara, ké* karját, 
mint hófehér denevér szárnyakat kitárva, 
fények, színek és hangok tengerében fürödvc, 
odadobja magát a publikumnak, bőkezűen és 
pazarlón, mint egy modern Kleopátra, aki bol
dog, hogy szépségéből minden szemnek aján
dékozhat egy vonalat, egy szint, egy mozdula
tot. ..

Kyra Pestről megy tovább. Vissza Párisba. 
Talán soha, többé Pestre vissza nem jön. De a 
képe, esteinek forró emlékezete itt marad, 
megmaradt, ebben a cinikus, könnyelmű hálál- 
lan városban, ha másutt nem, néhány rajong > 
fiatalember szivében, akik estéröl-cstérc vár
ták sápadtan és halkuló szív veréssel Kyrát, 
az idegen leányt, amint fátylaiban és csipkéi-

ben, parfőm- és púder felhőben belibbeut - 
ó, a parkettre, mint Homérosz édes rozsán jju 
hajnala.., (c. z.) __

Letartóztattak 
egy csaló nagykereskedőt, 
aki külföldre akart szökni
(A Reggel tudósitójától.) Róth Márton gyar

matáru nagykereskedő, aki több külföldi 
nagy céggel milliárdos áruforgalmat bonyo
lított le, váratlanul fizetésképtelenséget .jelen
tett,. A hitelezők, igy a trieszti Levantc Rt., 
megbízták Krausz Gábor dr. budapesti ügyvé
det. hogy tegyen bűnvádi följelentést Róbh 
Márton ellen, mert, még lizeíésképtelensége 
után is nagyobb mennyiségű árut rendelt. 
Bartha Gyula dr. rendőrtanáesos meg is indí
totta a nyomozást s miután megállapította a 
hitelezési csalást, elkobozta. Uóth útlevelét. 
Most váratlanul az utJovélosztály arról értesí
tette Marinovicli. Morcéi dr. rendőr fogalmazót, 
aki Róth ügyében a nyomozást vezeti, hogy 
Róth sürgős útlevelet igyekszik szerezni. Erre 
Rótliot azonnal előállították a főkapitány
ságra. Azzal védekezett, hogy csupán, leány- 
nézöbc készüli Csehszlovákiába, nem akart 
megszökni. Ezt a. védekezést nem fogaxltá.k el 
s Róth Mártont husvét hétfőjén Marinovich dr. 
fogalmazó előzetes 
Amikor a rendőr 
t ék tárgyait és arra kérte 
vigye lakására és ott rejtsék 
a rendőr megvesztegetése, 
indítottak ellene.

I eta r f ózta I á sba. hel yezte.
a. cellába kisérte. átadta ér

ti. rendőrt, hogy ezt 
el. Emiatt most 

címén is eljárást

,deiér
legszebb mintók

N

Gyapjuszüvetosztáiy:

Kabátkoverkó, K.® 175.000
Kitűnő használati öltöny kelmék 85.000 
Divatmintás öltönykelmék ... 120.000 
Sej01' divatöitönykelme,lnjd"n^’ 178.000 
Raglánkelmék, tartós minőség 157.000 
Eolinszövésü kosztümkelme, 175.000
Kombinált öltönykellékcsomag 175.000

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konfekcfiátosztályi
(Csak Calvln-dérl áruházunkban)

Női koverkókabát.1”^ 580.000
Angol Homespun női kabát 700.000
Divatesikos aljak ....................... 89.000
Trikózsemper, 2?ndln«h2’en............. 135.000
Fehér grenadinbluz................... 96.000
Férfi gumi esőköpeny.............. 390.000

Selyemosztály s
Csikós míiselyem, .... 59.000
Liberty-selyem ruhára, . 86.000
Crepe de Chine, kitűnő minőségű .. 115.000 
Selyem-marocain, H™í°*a.bb.... 133.000 
Trikóselyem, Séieiy!™b.ő.,:.””.c.m- 95.000

Pepita és schottis
női ruhakelmék duplaszéles

VászoRiosztálys
Fenyves mosott silón Xz"nn* .. 16.500
Bőrerős angin.............................. 21.000
Kitűnő alsónadrágköpper .... 25.000
Batisztsifón, ss cm széles................. 23.000
Batisztsifón, 180 cm széles . . 38.850
Pamu t 1 epedő vá szón, l.io cm ezélen 45.350 
Pamut paplanlepedővászon 50.000 
Kitűnő törülközők ..................... 19.450
Flanell portörlő.......................... 7.800
Pohártörlő..................................... 14.800
Kávéskészlet, ............146.150
Étkezőkészlet, ..............  299.000
Kőftőtt- és szővőttáruosztálys 

(Csak C«lvln-4*ri áruhóxunkhan)

Női harisnyák, minden színben 
Kitűnő kötött női harisnyák 

rinpla talppal és sarokkal 
Fátyoivéküiiyságu női harisnyák, “|X2. - 
Férfizoknik, tartós minőség .. 
Férfizokni, flór, kitűnő minőség . . . 
Gyermektrikók,minden színben 
Tavaszi gyermek kötött gar

nitúra, 4—10 évesig............
Női svédkeztyü, kivarrúBssi, csattal 
lói kötött gyapjumellény, divatos szinekbsn 
N6i tavaszi kötött kabát, ....

9.000

20.000
37.000

7.000 
23.000 
15.000

170.000 
28.000

143.000
242.000

Tiszta selyem
minden színben 85 cm széles

Női fehér nemüosztáBy;
(Csak Calvin-ldrl áruházunkban)

Női batisztzsebkendő, azsurral 
Női nappali ing, ".-X™-’ ..........
Női nadrág, azsurral, hímezve 
Női hálóing, azsurral ..............
Ba tiszt szoknyakornbiné, hurrái 

Sifón nadrágkombiné, Mmzésíei • 

Füzővédő, 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

Menyasszonyi «s babakelsngyéMien 
nagy vdlassték

Férffif ehérnemüosztály i
(Csak Calvln-térl ársMusnktHHi)

Színes nappali ing, lérr8ki",.ftn69.000 
Flanell sport férfiing, két gaiiérrsi 85.000 
Pikémellü ing, fehér................. 92.500
Kitűnő hosszú hálóing............ 103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750 
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség . 31.500
Pyjama öltönyök, n»g> választókban 214.600

2. 2j/m 3 és 4 métere* 
szövet-, selyem- és mosó- maradékok ££-■ Mintákat kívánságra 

készséggel 
kíH<IUn««
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.AkOZ/I
Film-Rádió

ZORO És HURU, a két népszerű dán filmkomikus 
Pécsben filmezik. Huru, a „kisebbik*', akinek Harold 
Marisén a becsületes neve, azelőtt cirkuszi bohóc, colt. 
,4 legnagyobb bécsi cirkusz most ■megállapodott Hurnrnl, 
fic.gy három estén mint bohóc lép a közönség elé. A film
színész — amint ezt A Reggel bécsi tudósítójának kije
lentette — öt év áfa most játszik először újból cirkuszban.

I „VÖRÖS MALOM", Molnár Ferenc színmüvének filmé- 
sitési jogát az amerikai Paramount-filmgyár vette meg. 
A film előállítási költségeire másfélmillió dollárt irá
nyozlak' elő.

„PÁRIfi" elmen most készült így nagy francia film, 
amely a francia főváros éjszakai életét mutatja be. A 
Hímben fölvonultatják a „csupasz" nevük minden attrak
cióját . .

■' -............... . .........

Molnár Ferenc és kengyel Menyhért színdarabjai s 
„A hattyú66, ^Testőr66, „A cárnÖ66 — Síimen 

Vászonra került Hugó Hettauer legérdekesebb regénye, amelynek magyar 
színésznő játssza a lőszerepét

Norma Talmad.ge játssza Síimen Fedák Sári szerepét a „Madame Pompadur^-ban
A meleg tavaszi napsugár komoly • erseaytiirsa a 

moziknak, i.melyek a gyönyörű időben különösen vasár, 
nap óraik meg azt. hogy u vurstliban megindult a 
ringlispil és kinyitottak a mutatványos bódék. A szezón 
már a végéhez közeledik. — mondják a mozgószinházak 
.s a íilmósek, akik kilövik utolsó nagy ágyúikat, hogy 
azután átengedjék a helyet a nyári moziknak.

Meghal a szí zón éljen a szezón! A lilnivállalalok, 
n nagvmozik már nagyjában előkészítet i ék azt a pro 
grainot, amellyel nz idei elég jól sikriilt szezon után 
ujból startolni indáinak, Érdekes kulissza! ii kokat tud
nak meg A Reggel olvasói uéluüiy nagy fllmvállalal 
vezető embereinek, drama'urgininnk nyilatkozaiáltól.

Ifirxch Lajos, ti Star IIImgyíir igazgatója könnyen adhat 
nagyszerű programot: Budapest két legjobban menü első
hetes mozija a Star;. A legjobb és ti legdrágább filme
ket is könnyen megveszi az. akinek két ilyen mozija van.

— Még erre a. szezónra is van meglepetésünk. 
A nagy farkaskutya-filmtől, az , J/fa/on '-tól 
sokat várunk. Azt hiszem, ennek a filmnek 
páratlan publikumsikorc lesz. A jövő szezon? 
Sok ,ió film, sok nagy film — közi ük első helyen 
a francia és az amerikai filmgyártás kél hatal
mas, reprezentatív alkotásit. Az egyik a „Le 
Miracle des Loups" (N farkasok csodája), 
amelynek

Parisban, a Nagyoperában volt a dísz
bemutatója,

filmbemutatónál szokatlanul előkelő közönség 
elölt. Ez a film nz év legnagyobb francia, fi'vi- 
sikerc. Másik nagy filmünk a „Capitan ülnöd', 
amely Amerikában egy éve fut. már egészen 
kivételes sikerre).

Kovács Emil, n Itúdius filmgyár Igazgatójának nyilat 
koznt.n különösen érdekelni fogja az olvasót — már csak 
magyar vonatkozású érdekességei miatt is.

— Az amerikai Poramount-filmgyár márkája, 
az egész világon népszerű. Népszerűségét az 
uj szezonban növelni fogja a magyar közönség 
előtt az. hogy a gyárnak két magyar író:

Molnár Ferenc és Lengyel Menyhért szín
darabjaiból készült filmje 

kerül a magyar közönség elé. „A cárnő" a tó
szerepben Pola Ncgrivel. Lubitsch rendezésé
ben é.s ,.A hattyú", Adolph Mciiiou és Elsic 
Perguson főszereplésével nagy szenzáció lesz. 
Pesten. Mép kel Pola No^ri-íibu. Cecil I). de 
Mille-mk, a „Tizparancsolat" rendezőjének két 
nagy filmje (az egyik az „Aranyágy"), lietty 
Compsov nagy aifrakciói lesznek a jövő szezon 
meglepetései.

— A német filmgyártást -loe May reprezen
tálja. aki filmet csinált Gcorg Kaiser „Kol- 
porlage" cimii drámájából, amelyet nálunk a 
Magyar Színház mutatott be. Nagy érdeklő
désre számíthat az uj Korda-film. Különösen 
érdekes az a film, amelyik

Hugó Bettauer egyik legismertebb regé
nyéből készüli

és amelynek Ásta Niclsen, B ebier Krauss és a 
magyar Esztcrházy Ágnes játsszák a fő
szerepeit.

Fodor Sándor, a Genius-Ulin dramaturgjától megtud- 
juk, hogy az uj mwzónban végre elkerül Budapest re 
.Amerika egyik legjobb filmgyárának, a híres I f/rucx 
llrothcrs nok u legjobb produkciója.

— Ki ne ismerné Rin-Tin-Tin nevét? Leg
újabb öt filmje, bámulatba fogja ejteni a kö
zönséget. Aki tökéletesen megcsinált uj film
jeit látja, az egy csöppet, som csodálkozik azon, 
hogy a csodakulyáf baleket elten négymillió 
dollárra biztosították.

— Nagyszerűek a légitjabb amerikai Lubitsch- 
ftlmek, amelyekben a kedvelt Marié / rcvosl 
játssza a főszerepeket, aki Amerikában leg
alább olyan népszerű, mint — Pola Negri. A 
német Ufa-íllmgyár alkot,tusai közül általános 
érdeklődésre tart'hat számot a „IVege 2ur Kraft 
und Schönlieit", amely a szép emberi test, es a 
meztelen toéd kultúrájúnak himnusza.

Emil Jannings Molicre „TitrtuíTe'-jéhen 

fogja, ujból elragadtatni a közönséget.
Felrtmann Izsó, a Cíto-Ciiinmu-fllni Igazgatója uzt » 

filmet hozza Budnpcatro, amelyben
Yvette Gullbert Is Játszik.

aReccel

IIAKS Mül.LKll: „A TOKAJI" cinül darabját meg
vette a berlini Ufa-filmgyár. ,,.t Tokaji" főszerepét 
Emil Javnings fogja játszani.

HÁRY PICKFORI) legújabb filmje a „Liltlc Annié 
Ropnia" lesz. A szccnárium egy skót regény nyomán 
készüli. A film külön érdekessége, hogy C. az első film, 
amelyben Mary Piekford a férjével, Douglas l'airbanks- 
szel együtt játszik. Férj' kisebb epizód szerepet alakit 
a filmen is. «.

NOVAK f.l.t aláírással a napokban nagyon érdekes 
levelet hozott zí Reggel m ';ui■•rsdnak a po.Ha, <ioily- 
U'Oodi pecsét van a le vél bélyegén és Eta Novak, egy uj 
amerikai, filmcsillag irta, akiről most kiderül, hogy — 
magyar leány, .Novdk Évi kisasszony „Latién Lrstcr" 
cimii filmjében jutott be a filmstarok közé.

- A. nagy francia Yvette G'u?7bcr/.-filmnck 
„Le fleux Gosses" a címe és nemcsak Francia
országban. hanem Amerikában is nagy sikert 
aratott. Molnár Ferenc „Testőr" cimii darabja 
is nagy sikere lesz a szezonnak. Nagy attrakció 
lesz Zola „Nana" cimii regénye és L?7 Dagover 
filmje is, ,.A nagy ismeretlen".

Ki.-.s ,hnő, ii <.'orvin-íiliiigyáv dramaturgja az. amerikai 
Firsf Nationol-Mnvilz közül sorolja föl a legnagyobbakat, 
mini az uj szezón slágerei!.

— A „The Shca Hawk' -ról bizonyára sokat 
hallott már a pesti közönség ás. Amerika egyik 
legnagyszerűbb filmje, Milton Siles-scX a fő
szerepben diadalmasan járta, be az egész vilá
got és most eljut hozzánk is. Conan Doylc 
filmregénye, a „The. Lost Wordl1, az őskorszak 
minotaurotízahiak korát varázsolja vissza.

Norma Talmadge legnagyobb filmje a 
Madame Pompadour** lesz, amely a ha

sonló cimii operettből készült.
Szintén híres operettből készült a „Sally", a 

főszerepben Collen Moore-vá\. A „Sally“-ról 
Palástiig Irénnel kapcsolatban hallott sokat a 
pesti közönség.

Iforovilz Ernő, u Miir''s film igazgatója, szerint JacMc 
Cogg.an u. jövő azozőu csillaga.

— A két legszebb és Legnagyobb .lackie-íWni 
az uj .lackie Cöogant mutatja be, a „gyereik- 
szinészt**, aki azonban a „Llttlc Robinson 
Crusoe" és „Rag Mán" cimii filmjeiben lefőzi 
akármelyik fölnőtt kollégáját.

A főúti nj’ilnt.kozafok természetesen nem órulj.'tk el a 
szezon valamennyi meglepetését — és főként nem vo
natkoznak azokra a hetekre, amikor egy-ogy kisebb, 
gyöngébb filmmel szokták ellensúlyozni a mozik a nagy 
slágerekéi,

______ Váró Andor

Magvar íariiaskiUy&tóűá — világhírű 
fóimsztoÉsz

„1 üöüéf‘’-j?ól Thun^8if ős : Akaían
Az ezer é.s egynéhány év előtt Keletről el

indult magyarság, amely Európa közepén a 
nyugati civilizáció és kultúra letéteményese 
és orizöje, — ez az ősi hazájából ezredévvel 
cnnekelöfite elszármazott magyarság csodálatos 
módon megőrizte ősi sajátosságait, mint 
ahogy megőrizte — az állatok iránt való sze
rzetét is.

A mr.gyio: lorusncm-., ;, ahol kultusza van n nemes 
állatnak, épp úgy, mint a hűség és ragaszkodás példa
képének: a kutyának.

.lack London pedig regényt irt erről az okos állatról, 
amelynek ezer és ezer óda. ballada, szentimentális és 
romantikus történet zengi t ili'- retét :i világ külön- 
löző népei között.

Akatan, amely a, világ legokosabb és Icgkul- 
turáltdbb kutyájának művészi neve, minden 
képzeletet fölülmúló erővel bizonyítja be, hogy 
a. magyarság különleges nzeretete. a kutya 
iránt nem IndokolaUan.

Akatan származósdra nézve magyar farkaskulyu. 
Jlfigyarországon, amikor kis kiilyökkorábav elkerült m-

7S. legfSo&fo dv*dma:
& noyoi to'rSorony

Izgnlmas nmorikai história 7 fölvonúsbun
A főszerepekben: Virginia Wally és Wallace Bcrry 

le&io&íf vigíidtiéSt: A 2l/3 jómadár
Vidám törtéuot 5 fölvonrt&bnn 

Kiss Ferenc, Ujváry. Vcndroy, Zoli 

legioíbb táncosnő: 
Sctiick Magda a 

eapiíol Filmifaíota 
mni müsoráu
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non, ahol ősei szabad farkasok módjára éltek, mígnem 
a kultúra és a civilizáció őket is meg nem hódította: 
Tündér-nck. hinták. Az angol, aki ittjúrtábau megvá- 
s&rolta. nehezen ejtetto ki ezt a valóban nem köunyu 
szót és Tündér helyett Thuvdr-r-nck szólitcttn.

De Akatan megszokta ezt, és a magyar 
nyelv után megtanulta az angolt is. Mint 
ahogy sok minden egyebet megtanult még; igy 
például a. színészetet.

Nőm túlozunk, amikor megállapítjuk, hogy Akatan 
a legnagyobb filmművész ösrzi s kulyatdrsai közöli. Ha 
beszélni is tudna, embernek hihetnénk, olyan okos, in
telligens, nagyszerű. És így ismeri, ilyennek ismerte el 
ragyogó filmje után az egész világ!

Thunder-Akatan, a ..Tündér** nevű magyar 
farkaskutya e hét folyamá-n bemutatlkozik 
szülőföldje: Budapjsí közönsóg;* előtt is, hogy 
viilúgsikerét szülőföldjén aratott üjabb sikeré
vel koronázhassa.

A Mwetö a férfid fóíonőfa
PoríigiB a lsen

A mozik közönségének — szénte a világon — 
évek óta ünnepe az a nap, amelyen Menny 
Portcnt maga előtt üdvözölheti. Henny Por
tén: a. ragyogás, szépség, örökös ifjúság; ő 
az emlékek bálványa és a hit piramisa. Szi
vünkbe költözött, vérré és kleggé vá'lt már 
bennünk buzaaranyos szőkesége, álinatag sze
me és viruló fiatalsága.

Most, mint Donelli grófnő mutatkozott he előttünk. 
O maga mondta egy hét előtt berlini munkatársunknak, 
hogy élete legszebb és legnagyobb művészi föladata ez 
a film coll. \ krónikás pedig, akinek szintén éppen igy 
bálvány-o.miólíű Henny Portén, mint volt és ma is az 
milliónyi rajongóinak. — a krónikás pedig kénytelep 
megállapítani n bemutató után, hogy

Henny Porton kövesebbet mondott az igazságnál és 
szándékosan lefokozta ti.j Hímjének jelentőségét.

Amit Henny Portén ebben a filmjében pro
dukál, az több már — művészetnél is. Föl- 
fokozoit. erejű történések, fölfokozott- jelentő
ségű mii vészi produktumok, föl fokozott lendü
letű események sodrában Henny Portén: az 
álom és a Ilit, a remény és valóság, a juta
főm és az élet! A század legnagyobb és utol
érhetetlen film mű vész nője ő, akinek egyetlen 
mozdulatában több esemény, vér és valóság 
van, mint sok filmstar egész életének szerep
lésében.

.A „Donéin grófnő" pénteken került sziure és még 
péntekig díszíti a Corrin-Sjfnhdt és Kamara műsorát.

Tizenegyedik parancsolat: 
néstí meg e „Tiaparancsotef-ot

— A7e orozz! — kiált felénk a hetedik paran
csolata az Urnáik, mialatt a Sina.i-.pusz'táiban 
aranyborjút imád és ünnepel és feriőbe fül- 
lasztja lelkét az a nép, amelyet alig, hogy 
kimenitett Mózes kolosszális ereje és alakja a 
szolgaságból. És arnig ő az Isten törvényeit 
várja a SinaLhegy sziklás rengetegében, ahol 
tűz és égzengés az Isten szava, tomboló Arad- 
sággal veti a törvénytelen életibe lelkét az 
emberiség Fáraó rabságából kihozott része, 
hogy... Mózes aztfán példát mutasson isten
félelemre és istens®eretetre, miniden korok min
den népeinek...

Mert örökké csak igy és ez a tragédia ismétlődik a 
világ népei között. Legföljebb n forma változik, a ma 
élete szerint való stílusban.

De voltak, akik Mózes idejében sem hailol- 
tálk az Isten szavát és nem láttáik az Istent, 
miként ma sem hallják és látják. N Todiish 
Daviiu tragéíliája: valamennyiünké és ez a 
tragédia immár negyedik hete vonzza magá
hoz Budapest, mozilátogató publikumát ;< Ro- 
yal Apollóba, amely állandóan zsúfolt házak 
mellett játssza, a világ leggrandiózusabb film
drámáját: a „Tizparanvsolal"-oy.
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Lelkes, önfeláldozó játékban 
győztek a zöld-fehérek a futball-derbyben 

FTC—MTK (©i1>
Az FTC csonka csatársora végig állta a kemény harcot — Az MTK nagyobb tech
nikája nem érvényesült keltáképen — Ullál-ut — 35.000 néz® — Bírás GerK Ferenc

UTE—DFC 2:2 (0:2). Üllői-ut. — Biró: Sziisz Hugó. 
A nem nagyjelentőségű nemzetközi viaskodásbon a 
prágai németek — akik bámulatos labdatechnikával ren
delkeznek és Pozsonyi tréner munkája erősen meglátszott 
rajtuk — úgy startoltak, mintha legalább is 8:0-ra 
győznének a kvalitásos újpestiek fölött. Az első félidő, 
ben a magyar Sedlacsek (5. p.) és Cisar (18. p.) révén 
szinte behozhatatlan előnyre tettek szert, de szünet után 
az UTE mintha újjászületett, volna. Szobhnél-szebb akciók 
révén a 33. percben Limbcck pazar trükkel 2:l-ro javí
totta nz arányt. A 38. jjorcbcn pedig Jeszmás egy tizen
egyesből menthetetlenül kiegyenlített. Kis szerencsével 
győzhetett volna nz UTE.

(A Reggel munkatársától.) Hetek óta lázas 
érdeklődéssel várták a futballrajongó’k husvét- 
vasárnapját, mert ekkor dőlt el a futball- 
derby sorsa az FTC és az MTK között. Már 
napokkal megelőzően nem lehetett számozott 
.jegyeket kapni.

Zöld-fehérek—kék-fehérek 2:1 (0:1). Üllői-ut.
Gorő Ferer.c.

Biró;

Az MTK kezd 
és rögtön támadóan lép föl. Az első komoly helyzetet 
Jenny teremti meg, szép beadását azonban Orth elcsa
varja (5. p.). Egy perc múlva Hógor—Kocsis súlyosan 
összeütköznek. A 10. pereljen Orth bukdácsolva a gól 
fölé lő. Határozott MTK-fölóny alakul ki. Az FTC! lefutá
sokkal kísérletezik. A 12. percben egy szép frnditúmndús 
Kohut váratlan lövésével ér véget. Meg-megujuló bal
oldali támadások után újból a bajnokcsapat kerekedik 
fölül. Orth mesteri trükkökkel dolgozik, lövései azonban 
rövidek. A 17. percben Potya földbe rúg és inhuzódást 
szenved. Ettől fogva csak statisztál, de hősiesen kitart az 
utolsó porcig.

Percenként változik a játék képe: a tempó is fokozódik. 
Molnár mágus lövését Amsell sikeresen „lehúzza". Potya 
még jobban megsérül. A 31. percben a ferencvárosiak 
handset vétenek: Orth 16 méteres bombája pont- a léc 
mellett süvít- el. Egy perc- múlva kritikus helyzetbe kerül 
nz FTC kapuja. Molnár támadására Amsell ráveti magát 
és mind a ketten elterülnek a földön. Amsell 
sikeresen ment. Ezután

Orth bombázni kezdi a zöld-fehérek hálóját, 
tulmagasak.

Az FTC sem marad adós. Kohut pompás 
gondot okoznak Remetének.

A 43. percben pompás összjáték után Molnár Irtózatos 
erejű 20 méteres lövéso a felső kapulécről vágódik a 

hálóba: 0 : 1.
A tribün közönsége örömrivalgásban tör ki, de egy

szerre mindenki a sajtópáholy felé tekint, ahol a vendég,

még igy is

de lövései

lövései sok

örtikös MTK-drukkor. Salamon Béla fölugorva, szinte 
önkívületben lengeti kalapját. Félidő: 0:1.

Szünet utáu 
újból nz MTK a támadó fél. Az első öt percben Gcrő bíró 
kétszer is súlyosan téved. A 8. percben Jcny off síde-rol 
szalad el. de contcrezére a kapu mögé korul. Két perc 
szép MTK-támadást Amsell tesz árüilmatlanná. A 12. 
percben Kohut beadása téveszt, célt. Végre

Kohut fordulásból szenzációs lövéssel kiegyenlít: 1:1.
Mint viharzó tengor habjai, úgy mozdul inog az álló

helyek 31.000 főnyi tömege és iizik-hajszolják ebire a
ferencvárosi llukat. Máris korner az MTK ellen, de
fél porc múlva az FTC hálója felé rúgnak a sarok
pontról. Amsell azonban u helyén van. A 20. porcbon 
ujnbb FTC-támadás Sándor veszélyes lövésével végző
dik. Egy perccel később Jony ideális lövését Amsell el
vetéssel ' kénytelen ártalmatlanná tenni. A 22. percben 
Opata kitör a Középről és veszettül száguld a kapu fele. 
Hunglcr melléje ér, elgáncsolja. *......
megy a labda utáu, Amsell eléje 
kettőn elterülnek n földön.

Amscllt. eszméletlenül viszik ki a .
3 percre megakad.

Amsell támolyogva visszatér, t'temcs fradi-taps fogadja.
— Még 15 perc! Finishl — zúgják a ferencvárosi rajon- 

ff ók •
A híres FTC-flnish azonban elmarad, sőt a tempó lany

hulni kezd. Úgy látszik, mind a két- fél beletörődik az 
eldöntetlenbe. Ekkor azonban váratlan esemény történik. 
A 37. pereljen egy veszélytelen labdára a tétovázó véde
lem között

néger rárohan és n zöld-fehérek győztes gólját belövi:
2 : 1.

llégcrt társa' összecsókolják. A tömeg üvölt, kalapok 
röpülnek a íevegőbe, de csakhamar halálos csönd lesz, 
mert Jeny beadása majdnem a felső kapuléc alá bujt.

— Idő! Idő! — zúgják az aggódók, de a biró 3 perccel
jogosan meghosszabbítja a játékidőt. Végre elhangzik a 
kettős füttyszó. Az állóhely közönsége berohan, ölelik, 
csókolják a ferencvárosi játékosokat, Amsellt vállaikra 
kapják és úgy viszik az öltözőbe. Gerliárd Lajos

Opata bukdácsolva 
veti magát és mind-

pályáról és a játék

Súlyos vereségei szenvedtek a ferencvárosiak a bécsiektől, 
győzőit a bajnokcsapat a prágaiak fölött

(A Reggel tudósitójától.) Husvét hétfőjén erősen meg
csappant érdeklődés mellett két nemzetközi mérkőzés 
folyt le a Hungávla-uti pályán. X futbnllderby hősei a 
bécsi Sportclub legénységével kerültek szembe és saj
nálatos módén súlyos vereséget szenvedtek, morf az 
előző napi kemény viaskodás után fáradt, és tartalékok
kal erősen megspékelt csapat már az első pereljen nem 
volt méltó ellenfele ti kitűnő technikájú bécsioknek.

A szomorú eredmény után léptek a pályára a kék
fehérek, akik főként Mnndl pazar játéka révén

értékes győzelmet arattak a DFC-on, 
alapos rcvánsot véve a legutóbbi prágai 4:4-es eldöntet
lenért.

Wiener SC-FTC 5:0 (4:0). Hungária-ut. - 10.000 néző. — 
Biró: Hertzka Pál.

FTC kezd, de rögtön a bécsiok lépnek frontba és már 
a 2. pereljen csak a szerencse menti meg a ferencváro
siak hálóját. A 8. percben nz FTC iskolaszerű támadása 
off sideon akad meg. A 12. percben esik az első kor
ner az FTC terhére, de már egy perc múlva a bécsiek 
védenek egy sarokrúgást. A 14. percben ogy szép 
támadást Fuhrmann kézzel akaszt meg. A megítélt 
egyes azonban célt téveszt. Egy perc múlva az 
kornerét Kannhauser gyönyörűen lehúzza. A 17. 
ben a bécsiek centerét Rupricht kézzel rántja el.

A tizenegyest Neumann belövi: 1:0.
A 20. percben Miiller kiáll, helyét Sándor foglalja el. 
mig az ő posztjára Nika áll be. öt perc múlva Stecovits 
púrosiábus beugrásából a bécsiek bal hótvédje megsérül. 
Sorozaté' FTC-táinndúsokbnn Stecovits vezérkedik.

A 30. percben Kannhiiuscr Rupricht mellett kiszökik 
és zavartalanul helyezett gólt lő: 2 :0.

Ezután mindkét oldalon egy bekkrendszerre térnek át, 
ami miatt off sidc off sidc-ot ér. A 38. percbon egy 
meleg helyzetijén Neumann gólt fejel: 3:0! Egy perc 
múlva majdnem újabb gól esik. A 40. iiercben Kann- 
hliuser négyre szaporítja a. gólok számát: 4:0. Újrakez
dés utáu Kohut bombáját Edi bravúrral teszi ártalmat
lanná.

bécsi 
tizen-

FTC 
pcrc-

A 13. percben erőteljes fradi-támadús három egészséges 
lövéssel nyer befejezést, de Kannhauser mindent ment. 
A 15. percben ltomért rúgnak a zöld-fehérek — eredmény 
nélkül. Egy perc múlva Kohut 16 méteres bombáját 
Knnnhöuser óriási bravúrral teszi ártalmatlanná. A 20. 
pereben Neumann kiáll, helyette Witu áll be. A bécsiok 
ezután valóságos 
fehérek ellen és 
nél Kannhausert. 
lövésben, amiért 
sokára Stecovits 
fölény következik, de

MTK-DFC 3:1 (2:1).
Iváncsics Mihály.

DFC kezd. Az első _ 
a 2. percben Koréin nehezen védi Steiner lövését. Egy 
perc múlva a DFC támadása hatids miatt megakad. Az 
5. percbon Steiner megsérül, kiviszik. Helyébe Raki- 
tovszky lép. A 9. pereljen Molnár 20 méteres szabad
rúgása kapufáról pattan vissza. Egy porc múlva Opata 
helyezett lövósét Koréin elvetéssel menti. A 12. perc
ben az MTK kornerhez jut. Kis idő múlva Senkey II. 
plasszirozott lövése a léc mellett rohan cl. A 19. pere
ljen Opata bombáját Korcin elvetéssel nyomja ki.

A 25. percben Kovács egy könnyű labdát hátraad, 
Kropacsek kezéből kiejti, a résen álló Less gondolko

zás nélkül belövi: 0 :1.
Újrakezdés után már az első percben korner — a DFC 
ellen. Egy percro rá Klóbor fején megsérül, <lc csak
hamar rendbejön. A tempó egyezerre megélénkül. A 30. 
percben korner a DFC ellen.

A 32. percben Jenny Opata labdájával villámgyorsan 
előretör és pompásan plasszlrozott góllal kiegyenlít:

macska-egér harcban küzdenek a zöld- 
eunek során egy veszedelmes kiszökós- 
Matkovics csúnya módon akadályozta a 
a közönség percekig pfujjozza. Nem

kapu — fölé lő. Ezután ötperces FTC- 
a lövések mind omborbe mennek.

nungárla-ut. — 12.000 néző. — Biró:
percekben az MTK van frontban;

Az elnök és a tréner egymás ellen
A félidő 4:0-ás súlyos eredménye, után az FTC öltöző

jében természetesen izgatott volt, a hangulat. Szemrehá
nyásokban sem volt hiány. Még Szigeti Imre elnök és 
íiródi Sándor tréner is összekülönböztek. Szó szót ért és 
már botok is emelkedtek a levegőbe, de még idejében 
sikerült megakadályozni a súlyosabb inzultust.

A második félidőben Rupricht helyett Matkovits állt be. 
A csatársor pedig a következő fölállításban szerepelt: 
Iléger, Stecovits, Dómján, Kohut, Mészáros. Rögtön 
bécsiek támadnak és inár az első percben

Neumann kornerből nz ötödik gólt rúgja be: 5 :0! 
A 3. percben Bilim remek lövéso hajszálnyira süvít

n

el
a léc mollett, majd egy perc múlva Stecovits kapusból 
majdnem a hálóba talál. Sorozatos FTC-túmáriások után 
a bécsiek rohannak le, de az „üres" kapu megmenekül.

100 csónak
befogadóképességgel

felszerelésű csőnakhangár 
az újlaki rakparton 

n III. kor. footballpálya fölött. Tárolásra előjegyzése
ket elfogad: ^autjca TolefonBzám: 10-62, 8-17 

Uj épület, öltözőkkel és vizvozotékkel

RendkiwUI kedvezB bérletdljak

Bajnoki meccs birőveréssel
Vasas—III. Kér. TVE 2:1 (0:1)

(A Regnél tudósítójától.) Hétfőn, a két nemzetkön, 
mérkőzés olőtt a Vasasok és a III. korülotlok bajnoki 
tornában ütköztek meg. A küzdelem nem sok élvező  tét 
nyújtott, a közönségnek, mert sokszor tulhevesen törtek 
egymásra a játékosok. A vezető gólt Szabó beadásából 
Skvarok lőtte és ez az eredmény megmaradt a félidő 
végéig. Szünet után a Vasasok erősen küzdöttek a ki
egyenlítésért. és már az 5. percben a tartalék. Kocsis ki
egyenlít : 1:1. Váltakozó támadások után a 25. percben 
Mayhcrr hands-et. vét — a biró tizenegyest Ítél.
A tizenegyes pontra helyezett labdát Kenyeres (III. kor. 
TVE) tiszteletlenül elrúgja, amire a bíró klállltjn;

• ugyanezt teszi • Werncr, n bíró természetesen őt Is 
* » meneszt!.

Végre Takáts senkitől sem zavarva, menthotctlenül be
lövi a labdát- és 
soknak. 4 1

Mérkőzés után 
Miklóst, egy Ili. 
nyomban lefogták .. _ ___ .
ahonnan a rendőrök a legközelebbi őrszobára szállították. 
A magáról megfeledkezett úriember ellen az 
megindult.

ezzel a győzelmet megszerzi a Vasa-
a pályáról levonuló bírót, Fenyves 
kér. TVE-tag tet.tleg inzultálta, de 
és ideiglenesen egy öltözőbe zárták,

MTK—Amatourc-. FTC— Ilakoah • mérkőzésekre 
a „Stop“-nál (Nádor utca 24, telefon 57—62) már 
kaphatók.

eljárás

jegyek 
szerdán

Legyőzték az újpestieket Prágában
Győzött a BEAC Pozsonyban — A HaKoah veresége

— A Régnél tudósítóinak távirati jelentése. —
Prága, április 13.

Az Újpesti Torna Egyesület a. Spártával szemben de
rekai küzdelemben 1:0 (1:0) arányú vereséget szenvedett. 
A gól biintetőrugásból esett.

Pozsony, április 13.
A BEAC a Ligeti SC-ot pompás játékban 4:2 arányban 

győzte le.
Lemberg, április 13.

A bécsi Hakoah-t, nagy meglepetésre, a Bogon 2:1 re 
verte. ____

KiráOy Pál
a munkások cross-country bajnoka

(A Reggel tudósítójától.) Á Munkás TE és az Egyet
értés SC rendezésében liusvét. vasárnap délelőtt a MAVGSK 
sporttelep környékén körülijeiül 7 kilométeres távolságon 
dőlt el a munkások mezei futóbajnoksága, amely

Király Pál zsákmánya lett.
Játszva nyerte versenyét, éppon úgy. mint klubja, aa 

ESC a -csapatbajnokságot!.

Franciák nyerték a gyeg>hokkl

Genf. április 13.
(A Régnél tudósítójának távirati jelentése.) Ilusvét 

hétfőjén a gyephokki világbajnokság döntő küzdelmei 
során Svájc 2:0-ra verte a spanyolokat, Belgium 2:1-re 
Ausztriát; Ausztria pedig 1:0 arányban győzte lo Csehi 
országot. Végeredmény:

Világbajnok; Franciaország. 2. Belgium. 3. Ausztria. 
4. Csehország. 5. Svájc. 6. Spanyol ország. 7. Magyarország., 
(Tíz nemzet közül.) _______

előretör és pompásan plasszlrozott góllal
1:1.

A 35. percben Molnár Irtózatos erejű lövése 
kezébe jut. Egy perc múlva Jcnny komort 
nokcsapat továbbra is frontban marad és 
résnél Opata 20 méterről helyezett lövéssel ____
vezetést: 2:11 Az utolsóelőtti pereljen Kropacsek egy 
magas labdát a. rárohanó csatárok feje fölött, húz le.

A második félidő heves DFC-tánmdássál kezdődik. A 
2. pereljen Nádlcr egy összeütközés után megsérül. Fél- 
Dere múlva Kropacsek 30 métores szabadrúgást majdnem 
a kapuba ejt. Az MTK támadást támadásra halmoz, de 
a lövések célt tévesztenek. A DFC Nyúl II. oldalán 
kísérlete,zik — több-kevosebb sikerrel. A 10. percben kezd 
a mérkőzés érdekessé válni. Az MTK csatársora szebb- 
nól-szobb akciókkal 
A DFC fölforgatja 
a prágaiak. A 19. 
key II. révén.

A jól centerezett _____ . ___
keresztül 16 méterről védbetetlenül belövi a meglepett 

Koréin mellett: 3 : 1!
Az MTK továbbra is frontban marad és különösen Mol
nár lövései votizodelmerek, A DFC ellentámadásait a ki
tűnő formában levő Mnndl pompásan szereli. A kék
fehér csatárok z/songlőriigyosséggcl dolgoznak és erősen 
foglalkoztatják a DFC védelmét.

ÜgetőversenyeK
'Anna Maria (2) Maszár F., 2. Zsandár J. (-8) 
Jeles (pari) Kallinka. Indult még 6 fogat. 
13, 14. - II. futam. 1. Gabi U. (l’/.-r) Wacht- 
(6) Maszúr J„ 3. Gyöngyvirág (33). Indult 

~ ~ — III. futam. 1. //. León
Rodostó (6) Novák. Indult még 3 fogat. 
- IV. futam. 1. Szabad Junior (6) Cas-i 

Gambrinus (16) Steh-.
:Í21, 23. 24 . 42. — V. fu- 
2. Xanton (8) Hegedűs, 

“ 10:28.
(4) Zwillinger, 2. Ar 

!‘j) Novak. Indult móg 
5 fogat. Tót: 10:341, 42, 20, 12. — VI. futam. 1. Csak előre 
(3r) Cassolini, 2. Végzet (4) Wampetich. Indult még 2 fogat.

T. futam. 1. 
ZwilMnger, 3. 
Tót: 10:2'.), 13, 
ler, 2. Mutyi 
még 9 fogat. Tót: 10:15, 13, 26. 34. 
(1%) Maszár F.. 2 I.......................
Tót: 10:24, 16, 31 
solini, 2. Garam (16) Maszár J., 3. 
inann. Indult, még 7 fogat. Tót: 10:121 
tam. 1. Communc (114) Kallinka, t. --------- ...
3. Rendetlen (16) Thoinan. Indult, még 6 fogat. Tót: 
22, 23, 67. — VI. futam. 1. Sándor 
dónó (114) Maszár F., 3. Wicncrin (l1/ 
r- fog?'. Tót: 10:341, 42, 20, 12. V).

pont Koréin 
rúg. A baj- 
egy előretö- 
inegszcrzi a

dolgozlk, de Rakitovszky sokat, ront, 
csatársorát és igy mozgékonyabbak is 
percben újból az MTK támad Bon

labdát Opata egy csomó emberen

Ragályos betegségeknél nélkülözhetetlen a

Megyeri lovaregyleti versenyek
Gr*óf Janftovicft lovat: Odáig ésOMondl 

nyavtéht a húsvéti nagy versenyeket
Vasárnap.

I. futam. 1. After ns (2) Stenzl, 2. Dagorol (p) Gutái. 3. 
Rop (6) Stirzula. Fm: Fortély, Forgószél. Nyh., l:>íh. Tol: 
10:27, 13, 13. — II. futam. 1. Sarlcantuus (8) Rajcsik S.. 2. 
Madame Mérő (4) Balázs ,1. II., 3. I'odros (4) Szűcs. Fm: 
Citera, Szélkiáltó, Damaskus, Alté Kat.z, Cserkésző, Dukál, 
2'/4h., 2h. Tót: 10:186, 32, 24, 20. — III. futam. 1. Odáig 
(l’/á) Sajdik, 2. Magyarán (6:10r) Gutái, 3. Rosselino (6) 
Takács 1. Fm: Derengő, Marcipán. Fejh., Oíh. 'I’ot: 10:28, 
13, 12. — IV. futam. I. Delila (6) Stenzl, 2. Rozgonyi (2) 
Sajdik, 3. Virradat (2) Stolz. Fm: Tamara, Dsungel, Út
mutató, Picikém. Tündér, Godalming, Kockatoo. l'üh., lh. 
Tol: 10:73, 21. 16. 20. V. futam. 1. Rcrgérc (2'4r) Szabó 
L. II.. 2. Meszelő (3) Martinok, 3. Mit szól hozzá? (5) Gu
tái. löíh , 2h. Tót: 10:14. VI. futam. 1. Sabaria (12)
Schmidt, 2. Kontár (8) Szabó L. II., 3. Alperes (6) Gulyás. 
Fm: Gyöngyi. Silóim, Altos Bristol, Bodros, Taskony.

Hétfő.
I. futam. 1. Szándékos (2r) Rojik, 2. Lamoral (3) Szabó 

L. II., 3. Melia (3) Ilofhauer. 2h., 3h. Tol: 10:14. — 11. fu
tam. 1. /tclicoH (114) Szabó L. II., 2. Nephfis (5) Stenzl* 
3. Elopement (5) Scnojbal. Fm: Adut, L’Alsacc, 
Legenda. l'/Ji., %h. Tót: 10:29, 16. 18. 19. III.
1. Ofc/omH (2!4r) Sajdik. 2. Tok..,., .......................
Borgin (4) Takács I. 1)411., 2h. Tol: 10:12. — ÍV. ímu... 
Rallada II. (5) Stenzl, 2. Planéta (3) Kovács L.. 3. 
•oló (5) Rojik. Fm: Sárgám, Embona, Perfcctlon. Nyh..

‘A tempó (114) Sajdik

Békés, 
, , __  futam,

Tokom (2)4) Szabó L. II., 3, 
— 1V. futam. 1, 

1. Ri
góié (5) Rojik. Fm: Sárgám, Embona, Perfcctlon. Nyh.. 2h. 
Tót: 10:61, 21, 20. — V. futam. 1. J tempó (114) Sajdik, 2, 
Cserkésző (20) Kovács L., 3. Ordas (p) Takács I. FmJ
J’rinci, Ergo, Párkány, Sunyi. ’LJi., nyh. Tol: 10:25, 11, 1% 
18. — VI. futam. 1. Szívtelen (3) Rajcsik S., 2. Boglya®
(2%) Stenzl. 3, Polcos (5) Balázs J. II. Fm: Dcl'mnrtfna* 
Poscnso, Xcrxes.

Felelős kiadó: Róna Ödön Igazgató
Világoasúg"-könyvnyomda rt. Budapest. VIII. Contl-u. *. 

Műszaki Igazgató; Deutscb D.


