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Vasárnap elfogatóparancsot adtak 
ki K á ldor Elek és sógora, Vas 
István ismert budapesti részvény

társasági igazgatók ellen, 
akik többszázezer pengő eisikkasztása 

után együtt szöktek külföldre
"Cá’rüer 2 Mĉ 'ycrk - palotában Iqmű irőgSpvállalat, Vas 
István a régi Wirth-féíe autőksreskedeimí rt. igazgatő- 
twJafdonosa. — A két igazgató külön és együtt is 

követett el csalásokat
(A  Reggel tudósítójától.) A vizsgálóbíró 
vasárnap elfogatóparancsot adott ki két is
mert budapesti részvénytársasági ierazgató. 
Káldor Elek, a Newyork-palotában levő 
irodaherenriezési és irógépkcrcskedeliui vál
lalat tulajdonosa, tova liba sor óra. Vas Ist
ván, a Wirth-félc autókereskedelmi rész

vénytársaság igazgatotiilajdonnsa ellen.
A két ismert és tekintélyes részvénytársíiságj 
igazgató szökése és körözésének elrendelése 
nu'/tf fö Hunéul kait a fővárosban, ahol Káldor 
Elak elutazásáról már egy héttel ezelőtt tudtak 
— különösen kereskedői körökben . de senki 
sem gyanította, hogy utazása tulajdonképen, 
szökés, amelyre sógorára!. Vas Istvánnal együtt 
a;:, üzleti életben elkövetett súlyos bűnesetek- 
■menyek miatt kényszerült.

A két igazgató együttes szökése két külön 
bűnügy

következménye. Vas István ügyében több íól- 
iclcnfcs folytán már néhány hét óta folytatta a 
nyomozási a budapesti reudőrség. Vas István, 
"k i mindössze 30 éves és akinek, atyja ismert 
budapesti bankigazgató, Karczag Izsóval igaz
ba tó tulajdonosa a Lázár-utca 7. szám alatt levő 
ti irl/t, Emi!-féle műszaki és autókereskedelmi 
/ és meny társaságnak. A cég már több mint. fO 
év óla áll fönn és a kereskedelmi világban jó 
Ilimévé volt. A Wirth-cég nemrégiben megálla
podott a Dénes R. Rt.-gn\, a Váci-utón levő 
■••ufó- és traktorgyár) képviselettel, hogy a 
Wirth-cég a. Dénes-cégiől nagyobb tételekben< 
hl rimányi árut kap. A bizományi szerződéiben 
a Dénes-cég kikötötte, hogy a tőle kapott bizo
mányi árut a Wirth-cég köteles külön kezelni s 
eladások esetén a számlákat a Dénes-wg nevé
ben kell kiállítani, hogy a fizetések a llcrmcs- 
banknál a. Déncs-ccg javára történjenek. Abban 
nz cselben, ha a. vásárlók készpénzben fizetné
nek, a Wirth-cég 24 órán belül köteles a befolyó 
összegeket a, Déne.s-cég javára befizetni. Novem
ber 2?-en történt, hogy a Wirth-c.cgröl rossz ki
rak terjedtek cl kereskedelmi körökben, amire 
a Dénes-ecg részéről dr. Héráik, és dr. II a jós 
igazgatók, továbbá. «, Henri os-bank részéről T i
bor igazgató rnvancsnlást rendeztek a W irth- 
cégnél, A rovanesobis alkalmával megállapítot
ták. hogy a Wirth-cégnck 132.000 pengő és 2100 
dollár érléhü áruval kall, elszámolnia. 10 tarto
zás födözetéül a Magyar Leszámítoló• és Pcv>

váltóban!: loo.ooo pengőig bank garanciát nyúj
tott a Wirth-cégért. A royanesoló igazgatók 
azonban rövidesen megállapították azt is, hogy 

a 150.000 pengő és 2400 dollár értékű áru 
már nincs a Wirth-cég raktárában 

és az árakért járó pénzt, noha ez ki volt kötve, 
az (tudás alkalmával nem fizették be a Dénes- 
cég javára. Fzérf a Dénes-cég ügyvédje, dr. 
Párkány Frigyes utjáu december 11-én föl jelen- 
lést tett a Wirth-cég két igazgatójar, Vas Ist
ván ér Karczag Izsó ellen. A rendőrségen dr. 
Szentlélcky László rendőr tanácsos kezdte meg 
c nyomozást. A kibocsátott idézésr(

n két igazgató közül azonban csak Karczag 
jelent meg a rendőrségen, 

unni négy napon át tartott kihallgatása. Kar- 
v á g  igazgató ügyvédje, dr. Rendes Miklós a. 
rendőrségi nyomozás során igazolta, hogy a bi
zományi szerződés megkötésekor külön, kikö
tötték, hagy a Dénes-cég áruját Vas István 
igazgató kezdi és hogy az áruval mi történt, 
arról ennélfogva Ka rezeg igazgatónak tudo
mása nincs. Karczag igazgató kihallgatását ez
zel h * is fejezte a rendőrség, amely azonban 
most már annál inkább érdeklődött Vas István 
igazgató holléte felöl. Hozzátartozói először azt 
a fölvilágosiíásl adták, hogy üzleti ügyekben 
külföldre, utazott, nagyobb tökét, akar szerezni 
vállalata számára, és néhány nap múlva vissza
tér. Vas István azonban non, léi t vissza, ellen
ben időközben újabb följelentések érkeztek el
it ne a rendőrségre. Így a Sdiwarz Rudolf és 
Fia olajnngykeresked'ö eég följelentése szerint 

Vas István eltűnése előtt az utolsó pillana
tokban 23.001) pengő értékű árut vett a cég

től
és az árát nem fizd te ki. Följelentette Vas f sí
ron! a Cseh Iparbank is, amelynek följelentése 
szerint Vas István

sógcrával, Káldor Klekkel együtt a Wirth- 
cég egy 111.000 pengős csekkjét mutatták be

a bankban azzal, hogy a csekket a Lrszámi- 
ior.obo.uk néhány nap múlva ingja khizetni h 
erre előre kérték a 19.000 porról. A Cseh Ipar
ii <nk he is váltóiig a eseteket, utóbb flo tt
ban kitűnt, hogy a csekkre semmiféle föd özet 
néni volt. A nyomozás itt jött rá, hogy 

Vas István bűncselekményeibe sógora. 
Káldor Elek is bekapcsolódott,

Előre, vagy hátra
A  hagyományok ápolásáról és tiszteletben 

tartásáról igen sokat beszeltek u legutóbbi 
esztendőkben. Hagyomány volt az is, hogy 
újév napján a miniszterelnök tájékoztatja 
az országot politikájának legfőbb irány 
elveiről. Jó és okos hagyomány vo lt ez, még' 
ha rossz és bolond is volt a politika, amelyet 
a hagyomány kötelezett a színvallásra. E l
múlt az ujesztendö, de nem hallottuk a 
miniszterelnököt. A  hallgatás valam ikor 
bölcsességet jelentett. Ma, csak óvatosságot. 
Fás amikor a miniszterelnök óvatos, a, szak- 
mi niszter se lehet könnyelmű. De igy  is 
mondhatnék: ahol a véleményszabadság leg
szebb erénye, hogy nem él ezzel a szabad 
sággal, ott a miniszter nem járhat elöl azzal 
a rossz példával, hogy több szabadságot vesz 
magának, m int amennyit a polgárságnak 
engedélyez. A z  újévi, némaság teljes lett, 
volna, ha R-assay Károly és Kálié; 
Tibor iníníszterviselt képviselő mun zavarja, 
meg a csöndet. Demokráciáról, szabadelvü- 
ségröl, titkos szavazásról, a közhatalom kor
látozásáról, egyesülési jogról és sajtószabad 
ságról és nevessetek, barátaim, kinevezett kép
viselők szégyenéről beszéltek a kormánypárti 
urak. E lfelejtjük  és nem hánytorgatjuk föl 
nekik, bogy évekig semmii sem tettek bitük 
és meggyőződésük diadaláért. Nem  lobijani
juk szemükre, hogy hitükön és meggy őző
désükön a legbrutálisabb erőszakot követték 
el és még csak föl se jajdultak, 
am i k or 1 éj > len - ny omoii ni égnigd os tá k i d eá i • 
jaikat. E l játszották a jogot, hogy liigy- 
jiink őszinteségükben és komolyságukban. De 
a rosszak megjavulnak, ha szuggerálni tud
juk nekik, hogy jók. lés a megbízhatatlanok 
megbízhatókká, lesznek, ha előlegezzük nekik 
a szavahihetőséget. És végül: a becsületesség 
m indig szívesen hisz a becsületességben. 
R ajta  hát: harsogjon messzire a, demokrácia 
és szabadolvüség rekedtté szordinózott hangja. 
Kiáltsák ők bele az ország ájuldozó leikébe, 
hogy a megújhodásnak és föltámadásnak 
egyetlen erjesztő ereje a, népakarat korlátlan 
megnyilatkozása és a nyugati eszmék diadal 
inas térfoglalása. Nem vagyunk kenyeskedők 
és nem fél fékenykediink. Legyen  úgy, mint 
Kassa y mondja: valósítsák meg a szabad 
elvüsóg program ját a szabadolvüség mai os 
egykori ellenségei. Adjanak ezek szárnyat 
az újjá,teremtő ideáloknak, akik harcban 
állottak a  haladással. Briand szociálist! 
volt, és ma egyik legerősebb oszlopa -i pol
gári demokráciának. L loyd  George, háborús 
politikája sokkal merészebb és kímélet 
len eb b volt, mint Asqnithe és ma Lloyd 
George a pacifizmus leglelkesebb harcosa. 
A múlt nem kötelez arra, hogy javíthatni 
Ionok Jegyünk és aki fölismerte a jót, ne 
szegyei jen jót cselekedni csak azért, mert 
ennek előtte odaláncolta magát a rosszhoz. 
A  szabadelviiség meg a demokrácia nem vé
szit értékéből, ha olyanok hozzák, akiknek a 
tenyerük kérges a reakciótól.
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az ő ügyeivel azoubnn még külön is kellett 
foglak óznia a rendőrségünk. Vas István 
ügyében a nyomozás összes iratait a rendőrség 
áttette a királyi ügyészségre, amire dr. Mol
nár Ferenc vizsgálóbíró lefolytatta a vizsgá
latot, amelynek során házkutatást rendelt el. 
Vas István cégénél szombaton tartották meg a 
házkutatást s ez alkalommal lefoglalták az 
összes könyvekéi, az üzleti levelezett és a föl- 
jegy zéseket és foganatosították a bűnügyi zár
latot, amelyet a vizsgálóbíró a kár biztosítá
sára rendelt cl.

Bűnügyi zárlat alá vették
Vas István Margit-körúti s Karczag Izsó V i
segrádi-utcai, valamint Káldor Elek A lkot
mány-utcai lakásán az ott talált összes érték
tárgyakat. Mintán dr. Molnár Ferenc vizsgáló
bíró közben értesült Vas István és sógora, 
Káldor Elek szökéséről, 

vasárnap elfogatóparancsot adott ki úgy 
Vas István, mint Káldor Elek ellen több 

mint 2(10.1)00 pengő el sikk aszta sa miatt.
A rendőrség, amely vasárnap kapta meg az 
elfogatóparancsot, nyomban intézkedett a két 
igazgató körözése iránt, Értesítettek a határ- 
állomásokat is, Vas István és Káldor Elek 
azonban már nyilvánvalóan külföldön vannak. 
A  rendőrség ugyanis megállapította, hogy 
amikor szökésük előtt a. nagyobb összegeket 
fölvették, előzőén egy napig Becsben tartóz
kodtak és az adatok szerint Becsben hamis 
útlevelet szereztek. Érdekes, hogy vasárnap 
reggel, amikor a vizsgálóbíró elrendelte Vas 
István körözését, „Nagy fizetésképtelenség a 
műszaki szakmában" címen a következő hír

jelent inog a lapok közgazdasági rovatában: 
„Egy jóhiril fővárosi műszaki vállalat jelen
tette be az Országos Hitelvédő Egyletnél fize
tési zavarait, a IVirth Em il műszaki és autó
kereskedelmi Itt. A cég passzívái ,190.000 pen
gőt, aktívát 160.000 pengőt tesznek ki, a cég 
ma 50%-os ajánlatot tett hitelezőinek."

Káldor Elek külön bűnügye
a következő: Mindenki ismeri Budapesten 
a Ncieyork-palo Iában azt a hatalmas kiraka
tot, amely mögött a csinos gépirókisasszonyofc 
egész dandárja kopogott az írógépeken. Ez 
most a Káldor Kereskedelmi Részvény társaság 
iroda berendező vállalata. A cég tulajdonosa, 
Káldor Elek igazgató több budapesti bankkal, 
többek között a Garancia bankkal is üzleti 
összeköttetésbe lépett olykópeu. hogy követe
léseit a bankok számára engedélyezte. Ily képen 
a hitelbe adott, áruk után a vásárlók a. részle
teket a banknak fizették, a bank viszont a 
céget egy összegben előre fizette ki. Utóbb ki
derült, hogy

Káldor ugyanazon követelését több bank
nak is engedményezte, sőt nemlétező köve

telésekre is pénzt vett föl.
Ugyanakkor, amikor Vas István ellen följelen
tést tettek a rendőrségen, ezek miatt az üzel
mek miatt Káldort is följelentettek. Káldort is 
beidézték a főkapitányságra, de éppen úgy, 
mint sógora, ö sem jelent meg s igy hamarosan 
kiderült, hogy együtt tűntek cl Budapestről, 
mintán a bankokban együtt vettek föl jelen
tékeny összegeket. Így történt, hogy Vas Ist
ván és Káldor Elet:, vasárnap már együtt sze
repelnek a vizsgálóbíró elfogatóparancsában.

M z  m ié n  p o l i t i k á j a
az ellenzékem, sőí a kormánypárton  Is a 
szabadelvüségben látja Magyarország  

igazi érdekét, egyetlen útját
H assay ú jé v i beszéde  a közéleti tisztesség siittpedéséröl, ítütpoli
tikai izo lá ltságunkról, a tö rvén yh ozá s  m unkaképtelenségérő l 
és  f f  k özelgő  nagy  eu róp a i á ta lakulásról. — K últay T ibor is 
lenézi a k inevezett képviselőt, titkos vá lasztást és szabadság - 

jo g o k a t r e m é l  i9 Z ö -tó l
(A  Reggel tudósítójától.) A Független Nem

zeti Demokrata Pórt kerületi szervezeteinek 
sokszázan megjelent képviselői üdvözölték újév 
alkalmával a Központi Demokrata Kör nagy
termében a párt elnökét és vezérel: Hassa y 
Károlyt.

Dr. Baraes Mareel

hogy tanú jelét adja a maya elvh.üsé gének, 
lelkesedésének és idealizmusának. Ha körül
nézünk a magyar közéletben, lassanként azt 
látjuk, hogy csak rabszolgáiéi kék vannak és 
rabszolgatartók és prostituáltak, akik kelletik 
magukat és legföljebb

az árról beszélnek.
képviselő üdvözölte a pártelnököt. Azt halljuk 
azoktól, akik n sorsunkat intézik: amikor a 
mennyboltozat leszakad, akkor mindenkinek a 
cserepe összetörik. Ez az égszakadás nem lehe
tett teljes, amikor azt láttuk, hogy a szegények 
cserepe összetörik, de

vannak szabadalmazott egyének és osztá
lyok, amelyokuck virágvázái és gyümölcs
tálai épen maradtak, teli virággal és teli 

gyümölccsel.
Ezután

Itassay Károly
mondta el újévi beszédét:

— A mai sivárságban ez a párt Ilii maradt 
régi tradícióihoz. Nem csekély dolog, amikor 
a közügy iránt, nagyon kevés az érdeklődés, 
amikor a. kenyér keresés gondja, köti ír  az 
tmiberekct, óvek óta ez a tábor az, amely 

a mindennapi keuyérbajszából föl tud 
emelkedni minden percben,

En d re in é  fű zd isk o ldld ba n
január ltí-cu

uriasszonyok és urilcányok 
számára

ni ta n fo ly a m  Kezdésük
Beiratkozás:

naponta Ü-—6 között Erzsébet* 
körút 58, I I I .  .10

amelyen eladják magukat. Elmondhatom, hogy 
ellenzék nehezebb körülmények közölt még 
nem működött. Soraink megritkultak. Nem a 
munkaerejét sajnáljuk az át futóknak, mert 
azt, vajmi keveset láttuk a múltban, de sajnál
juk ezt a lépésüket azért, meri a társadat mát 
kiábrándítják, hogy nem. érdemes a közéri küz
deni, hanem oda lcel.1 menni, ahol a hatalom.

ahol a politikai működést közvetlen apró
pénzre lehet fölváltani.

Nehéz volt. a helyzetünk azért, is. meri a 
gazdasági élet nuprvl-nagra jobban megrom
lott. Nemcsak azért, mert, a kenyérkeresés 
lehetősége romlott meg, hanem, mert azt. lát
tuk, hogy napról-napra pusztulnak a függet
len polgári exisztcnciák, amelyok a független, 
szaluid ellenzéki politika bázisai lőhetnének. 
Gyűléseket tartani jóformán csak itt lehetett 
a fővárosban. És nem is ott dőlt el a dolog, 
hogy a főszolgabíró nem engedte a beszámolót 
megtartani, hanem eltűntek azol, a független 
exisztcnciák. amelyek merték vállalni, hogy 
összehívói és részesei, tegyenek egy ellenzék• 
gyűlésnek. Érezzük, hogy a tömeg velünk van. 
A. közelmúltban elmúlt két községi választás, 

a hódmezővásárhelyi és «  debreceni 
mutatja ezt. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy 
ezek az eredményeik csakis ott. érvényesülnek, 
alliol a titkos szavazás megvédi a 'választó- 
polgárt a hálálom terrorjától. Megnehezíti az 
ellenzék munkáját a parlament folytonos szü
nete is. Példátlan dolog, hogy egy parlament, 
amelyben a kormány olyan hatalmas többség 
gél rendelkezik, hogy ellenzékről alig lehel 
beszélni.

ROYME ORFEUM
fönnállása óta legnagyobb sikere

Januári műsora

semmiféle érdemleges munkát nem In
éi végezni.

A parlament több időt, töltött szabadsó ; -o. 
mint. munkában. Láthatják, hogy a kormány 
az ö mám műt több séfjével képtelen előre vinni 
a dolgokat, a törvényhozás munkaképtelen.„ 
Itt van a valorizációs pörök sorsa. Íg y  
inamra ut többség. amely akként végezi..', 
törvényhozási föladatát, amint, a mi.niszk.r-) 
elnök órával a ke •.ében előírja, kénytr er 
immár harmadszor elhalasztani ennek a i r- 
gyalusát, holott, a pörök ezrei, a kisexiszí 
cink ezrei

várjuk a bírói igazságszolgáltatástól azt. 
amit nem tudnak megkapni a törvényhozót 

bölcsességtől.

Amikor be kellett mutatni azt az Ígérvényt, 
amelyet, a választások alkalmával a k o rd n y  
és pártjai szertedobáltak és éppen az ellenzék 
vehemens föllépése következtében, kiderüli:, 
hogy ez csak

értéktelen kortesigéret
volt.

Hangoztattuk, hogy az adófizető polgárok 
adófillérei nem arravalók, hogy bukott vállala
tokat szanáljanak vele, csak azért, mert a bu
kott vállalatok igazgatói nem akarnak meg
bukni. Ott voltunk, amikor a közszn ha óságért, 
a sajtó függetlenségéért kellett  ̂harcolnunk, 
amikor az adminisztráció visszaéléseivel szem
ben meg kellett védenünk az egyes polgárok 
jogát, szabadságát és cxiszt nótáját. Nézzünk 
szembe az úgynevezett belső konszolidációval. 
Megengedem, hogy az utca rendje helyre van 
állítva. Bár az utolsó hetek eseményei ebben 
a tekintetben bizonyos kételyeket támaszthat
tak olyanok lelkében,

akik az utca rendjét nem abban látják biz
tosítottnak, hogy esetleg rendzavarások ne 
legyenek, mert azok mindenütt előfordul
hatnak, hanem abban látják, hogy a tör
vény ereje kíméletlenül crvényosittcLk 

mindenkivel szemben.
El kelleti tűrnünk, hogy áll.unpolgárokat meg
lehessen akadályozni polgári jogaik gyakorlá
sában, testi épségüket veszélyeztetni lehessen 
és utólag nem láttuk, hogy csak egyre is lesúj
tott volna az igazságszolgáltatás /reze fizok 
közül, akik ezeket a cselekményeket atyai jó- 
intések mellett elkövették. Csak az volna az 
állami élet konszolidációja, hogv az omY — 
nyugodtan mehetnek az utcán? Mi a belső 
szolidáeió szempontjából magasabb igéin, 
támasztunk. Mi akkor fogjuk a belső konszoli
dációt elértnek látni, hu az államfői jog idő 
és terjedelem szempontjából precízen, szabá
lyozva, lesz, ha a törvényhozás azokra uv. ala
pokra lesz fektetve, amely minden kulturáltam 
bázisa:

a titkos és szabad választás.
A  jog uralma megköveteli az erkölcs 

uralmát is. Ila azt. látjuk, hogy újra az erkölcs 
lett. az irányi tóeszme, akkor el fogjuk fogadni, 
hogy a. belső konszolidáció hely reál lop’. De 
amíg azt látjuk, hogy

a közéleti tisztesség soha olyan mélyre 
nem süllyedt, mint napjainkban,

amikor azt láttuk. In:g\ gy nagy vásárrá le l
ték a magyar közé! el c l: akire n>: hivatkozzunk 
az utcán szabadon járás-kelésre, mint a kon- 
s zolidfierió ismer vére.

(Folytatása a 4-ik oldalon.
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Mussolini 1 9 2 8 -n  nagy politikai eseinónyenet jósol
Az ©sasz minisztereinfik újévi nyilatkozatéban a világbéke 

hirdetőinek sorába áiiott
London, január 1. jósol.

(A  Heggel tudósítójának távirata.) A „Sun- , amelyek végeredmény .jen az c^ye., nemzetek 
day Chronicle4* vasárnapi száma közli Musso* j közötti közeledést lógják létrehozni. A hahó- 
lini újévi nyilatkozatát. Az olasz miniszter- rubini elvesztett erkölcsi egyensúly újból 
elnök helyreáll és a nemzetek újból megértik majd

az 1928. évre nagy politikai eseményeket egymást.

V ilág városfalt forgalmas, 
fényes és könnye lm ű  Szilveszter- 
é jszak á ja  volt B udapestnek  az idén

„Pezsgés Szilveszter volt az ideifií — mondják a kávélaázak és 
étterm ek tulajdonosai, akik három szor annyi forgalm at csinál
tak, mint tavaly és valam ennyien nagyon megvoltak elégedve  

az Idei Szilveszterrel
(A  Reggel tudósítójától.) Aki Szilveszter é j

szakáján végigment az András sy-utón vagy a 
Nagykörúton, felejthetetlen látványban volt 
része: a hó'ol fehértó utón, a transzparensek 
színes fényében,

amelyek ezúttal kivételesen egész éjszaka 
működtek,

száz és száz autó és kocsi, ezer és ezer ember 
vonult különböző irányban, de ugyanazon ccl 
felé, hogy vidáman búcsúzzon el az óeszten- 
dőtől és fogadja az újat, amely — mindig re
méljük - szebb lesz, jobb lesz a réginél. A 
világvárosi kép, amelyet Budapest - utcái ezen 
a szón téli éjszakán mutattak, nemcsak külső
ségnek volt tekinthető, mert Budapest idei 
Szilvesztere valóban világvárosi méretű volt.

„Pezsgős Szilveszter volt az idei**
mondják a kávéházak, mulatók tulajdono

sai, akik legnagyobbrészt, a legteljesebb meg
elégedéssel beszélnek az idei, Szilveszterről:

tó év óta nem fogyott annyi pezsgő, Tinóm
bor Budapesten, mint ezen az 1927-es 

Szilveszter-éjszakán.
A Szilveszter már a délutáni órákban meg
látszott az utcák és az üzletek forgalmán. Azt 
az üzletágat, amely a legnagyobb forgalmat, 
remélhette volna a Szilvesztertől: a virágkoré»- 
kedést az idén katasztrofális veszteség érte.

A virágok a legutóbbi rendkívüli hideg 
napokban nagyrészt elfagytak,

a megmaradt áru pedig ennek következtében 
annyira megdrágult, hogy a virágkereskedő,- 
sek a szokásos forgalom na- ötödrészét sem tud
ták elérni. Talán éppen ezért volt nagyobb a 
kereslet a csokoládéban, cukorkákban: a 
Gerbeaud, a Lukács és a többi nagyobb 
cukrászdák átlagban 100%-kai nagyobb for
galmat csináltak, mint az elmúlt esztendőben. 
„N agy4 Szilveszterük volt a színházaknak is. 
A színhazuk - az Opera kivételével •— vala
mennyien két előadást tartottak Szilveszter 
festőjén. A páholyok és zsöllycsorok nagyobb
részt iraki;r>s és szinokincos urakkal, e.stélyi 
ruhás hölgyekkel ti ltok meg. \ Nemzetiben 
’/z8 órakor a ..Don Cézár de Házán’* került 
s/.inre. amelyet V<11 órai kezdettel követe*t a 
.•láuo> vitéz** — Fedák Sárival. Air i kor 
'Zsuzsa hirés és kedves régi szerei ében a -./lu
pádra lépett, a közönség lelkesen ünnep Itc, 
a zo hülyék publikuma, fölkelt, a belytVről, előre-
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Az O VI A gyomormészböl fél kávéskanálnyit 
csekély vízben beveszünk, miáltal bármilyen 
ételt jóízűen elfogyaszthatunk, könnyen emészt
hetünk. Az étvágy megjön, a nyelv tiszta lesz, 
a rossz szájszag megszűnik. Az O A gyomor- 
mész használata megszünteti a kin- r üdére- 
nyomásos alvást, mely a rossz emésztés követ
kezménye. A gyomorégés, szelek, az evés után 
Föllépő kínos, csavaró fájdalmak elmúlnak az 
OMA gyomormész használata által; az OMA 
leköti azonnal a túlságos gyomorsavat, mely a 

legtöbb gyomorlmntalom előidézője.
Az OMA molekuláris finomságura prnecipált 
szénsavas mész, melynek Ize kellemes, kapható 
minden gyógyszertári au. Hosszabb időre ele
gendő csomag ára 3 pengő. Főrnkt r: HUNNIA 
gyógyszertár, Erzsébct-körut 06, Budapestéi!.
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ment a rivaldáig s úgy tapsolt Zsuzsának, úgy, 
hogy a zenekarnak meg f  ellett állnia és az 
előadás néhány percre télbeszakadt. Az Operá
ban a „Denevér4,-t, játszották, a. Vigszinhazban 
este a „Postáskisasszony‘*-t. éjjel .,A templom 
..Denevér**-! játszották, a Vígszínházban este 
a. ., Postá sk i se s szó n y “ -1, éjjel „A  tenml om
egeré“ -t, a Belvárosiban kétszer a ..N asz- 
éjszaká“-t. a Magyar Színházban ugyancsak 
kétszer a ,.Maoská**-t. a Fővárosi Ooerett,- 
-.zinházban kél szer a „Finom kis család“-ot, a 
Király-Színházban este a „Mersz-e Mary* -t, a 
Városiban este a „Cigánykirályit. l\ 12 órai 
kezdettel pedig mindkét helyen kabareeloadas 
roll. A kabarék, valamint a Royal-Orfeum is 

két előadást tartottak és Budapest vala
mennyi színháza mindkét előadáson az 

utolsó helyig megleli.
Szilveszteri kabaré volt minden nagyobb 
moziban, valamint a Zeneakadémián és a 
Vigadóban is. Az előkelő dunaparti szállodák 
éttermeiben minden asztalt előre lefoglaltuk, 
föltűnő volt azonban, hogy az asztaloknál 
nem az ismert, törzsközönség ült ezen az éjsza
kán. A Bitzben még lehetett hallani egy két, 
asztalnál angol és francia beszédet annak a 
jeléül, hogy a szállodában külföldi vendégek 
is laknak, a Hungáriában azonban már telje
sen ismeretlen alkalmi vendégek hallgattá.k 
Magyari muzsikáját.

A Carlton piros termében vidám hangulat
ban láttunk néhány arisztokratát és vidéki 
földbirtokost. A körúti és Aridrá-ssy-uti ká
véházakban pa.pirsisakos, lufi ballonokat, ere
gető közönség szórakozott. A Newyork-kveház 
be iára! a olötl már az esti órákban 16 rendőr 
állott és csak turnusokban  ̂boiwájtották be a 
kávi’házba a tömegekben érkező közönségét. 
Az éjszaka estélyeinek a nagy premierekről 
ismert közönsége adott itt egymásnak találko
zót, az éjszaka folyamán öt-hatÍzben iiriilt ki 
ér. telt inog isméi a kávéház. Mintegy

5000 cinh: r fordult inog a kávehazban,
ezek közül azonban 10011 semmit sem fogyasz
tott, mert / •dyei s, ni kapott. Délelőtt ' 211 óra- 
kor még töblAzá/. éjszakai vendég iilt frakk
ban és estélyi ruhában a. kávéházban, amely
ben

2000 levest, 2800 kávét és 176 üveg pezsgői, 
a tavalyi mennyiségnek mintegy három

szorosát - - adták el Szilveszter éjszaka;
:ioo millió ke róna volt a lózung.

Az Erii ke-ka v. házban K úrin a Sírni zenéje 
i mellett mulatott a közönség, a Royal-szálloda. 

összes éttermei, kávé-háza. pálmakertje sem 
tudta befogadni az érkezőket az Abbáziába 
és a Kovácsba mindenki betért, kis időre — ál
talában ezen a Szilveszter-éjszakán nemcsak a 
színészek pendliztek, hanem a közönség is, 
mert egy-egy mulató társaság három-négy 
helyre is beiért az éjszaka folyamán. A Japán- 
kávéháziban, amelynek n képzőművészek a lég-

H ö l g y e i m !
Magion sok 

télikabátom van
Elsőrendű kivitelű és minőségű

Nagyon ölesén
beszerezhetők

Esté lyi ruhák nagy választókban
Z o l t á n n á l
IV, Szervita-tér 4 (az udvarban)

szorgalmasabb látogatói, még reggel 9 órakor 
is voltak éjszakai vendégek. Általában az 
állapítható meg, hogy a hangulat litünő volt, 
a mulatókat csak az érintette kellemetlenül, 
hogy a legtöbb helyen reggel 4 órakor elnémult 
a zene. A kávésok is erősen sérelmesnek ta
lálják, hogy a hatóság csak azokon a helye
ken engedte meg 4 órán túl is a, zenét, ahol 
kabarészerü műsort is adtak. A Gellert- szálló 
éttermeiben nívós kabaréelőadás volt, a 
Pannóniában Radics Béla, az Ostendében 
Vörös Feri muzsikáltak. A  legnagyobb 
probléma különben a kávésok számára a zene 
volt, mert egy- egy nivósabb zenekar 700---800 
pengőt is elkért az egyetlen estére, a ká,vésők 
pedig, akik

nem nagyon bíztak abban, hogy a Szilvesz
ter sikerülni fog,

nem szívesen kockáztattak ilyen nagy összeget. 
Utólag természetesen kiderült, hogy érdemes 
volt a kockázat, mert ahol egy híresebb zene
kar játszott, ott egyetlen hely nem maradt 
üresen.

A Gellért-szállóbau
az artisták rendeztek nagy estélyt, amelyet 
éjféltől hajnalig rengeteg móka és produkció 
tarkított. Az estél?/ közönségéből sokan mentek 
át az éjfélutáni órákban a szálló lampionokkal 
és színes girlandokkal földiszetett éttermébe. 
amelyet még soha. ennyire zsúfolásig meg vein 
töltött az estélyiruhás, szmokingos közönség, 
mint 1027 Szilveszterén. A  Bellovueben állam
titkárok és lipótvárosi bankvezérek mellett 
irók és művészek ütötték fö! asztalukat. A

Felsőmargitszigeten,
ahol a szállóban csodálkoztak legjobban azon, 
hogy ennyi francia pezsgő és bár ital is elfogy
hat egyetlen, éjszakán. éjfélkor hat hóember 
vonult végig tizenkét malaccal az éttermen, 
amelynek közönsége hajnali csárdásverseny- 
nyel köszöntötte az újévet. Á győztes pár más
fél óra. hosszat ropta egyfolytában a csárdást. 
Legizgalmasabb volt az élet a bárokban: a 
Móniin Rangéban annak ellenére, hogy a kö
zönség általános csodálkozására ötven pengőt 
kértek egy páholyért és az Italokért is való
sággal mesébe illő összegeket, számítoltak föl, 
egyik hangoskedvti hajnali csoport váltotta 
föl a. másikat. A bártulajdonosok is azt mond
ják. hogy rendes törzsközönségük ezúttal nem, 
jö tt el, csak néhány fiatal mágnás nem mu
lasztotta el ezen a.z éjszakán sem, hogy 
legalább öt. és bal óra közt be ne tekintsen 
legalább egy negyedórára a színes papir* 
bokrétákkal, vörös fezekkel és indián fej- 
ékekkel fölékesitett táncosok kavargó, pezsgős 
forgatagába. Az

Admirál bár
volt az egyetlen, amelyben rendes törzsközön
sége jelent meg a napokkal előbb lefoglalt asz
taloknál. Ide 11 óra után be sem engedték 
azokat, akiknek nem. volt lefoglalt asztaluk 
Az apró Mignon bár színes papír lampáival, 
egymáshoz zsúfolt néhány asztalával valóság- 
goi díszes keleti sátor belsejére emlékeztetett. 
amelyben nemcsak- a, táncosok, hanem, még a 
zenészek is vendégek közül kerültek ki. A

Fészek klub
hatalmas bált rendezett Szilveszter éjszakáján, 
amelyre a tagokon kívül 150 vendég volt hiva
talos. A klub díszes termei eleinte meglehető
sen nehezen teltek meg közönséggel, mert a 
tagok legnagyobb része színészekből kerül ki, 
akiknek előbb színházukban kellett föllépniük 
és csak hajmd felé gondolhattak a maguk mu
latságára. Két óra felé azonban megteltek a 
termek, a cigány- és jazz-zenekar rázendített 
és megkezdődött a mulatság, amely színben, 
ragyogásban, hangulatban szinte fölülmúlta 
egész Budapest szilveszteréi. Nagy mulatság 
folyt az Otthon termeiben is. Végig az egész 
városon pedig, majdnem mindenkinek a kezé
ben ott volt egyéb .szilveszteri trófeák közölt 
a. szilveszter hivatalos lapja, a „Szilveszter’* 
is, amelyből, ezen az utolsó éjszakán, több tíz
ezer példányt, adtak el a lap fürge rikkancsai.

Pr* IC^JPUCSY szakorvos,
■GSKBHHHHMBHBHHBHHHSHHDI rendel: fi*
V lil,  J o n t f - n o r u t  a. » » é m  férfi- és női betegeknek
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Amikor azt látjuk uapról-napra, hogy 
a választ ópolgársag nevében — ha nem is 
mondhat j  üli. hogy a karúidból — beküldött kép
viselők közül egyesek mi képen tudnak elhelyez
kedni slall uniókban ős azután nincs lelkiisme
reti kétségük, mert vagy megtartják a man
dátumot, vagy lm ezt. már nem lehet, odadob
ják a mandátumot és megtartják a mandátu
mon keresztül megszerzett póztdójukat. Az 
államiháztartás egyensúlyának és a pénz sta
bilitásának megteremtése egy országban — 
nem érdem. Éppen úgy nem érdem, mint ahogy 
nem érdem az, ha az állampolgároknak levegőt 
és vizet tudnak adni. Minden legyőzött állam
ban helyreáll ott az államháztartás egyen
súlya és stabil lett a pénz. Bizonyos, hogy nem 
élünk a szétesésnek _ abban az állapotában, 
mint hat evvel ezelőtt. De engedjünk valami 
érdemet az időnek, és a nemzet regeneráló- 
képességének is. Hogy mennyire szerepe van 
itt az időnek is, mutatja az a körülmény is, 
hogy

az idő múlik akkor is, amikor a kormány
zat szünetel, amikor vadásznak, pihennek.
Ott üllünk az árvíz partján mi is és a kor

mány is. De amíg mi önmagunk odadobásával, 
életünk kockáztatásával vissza, akartuk szorí
tani a, hullámokat, addig- a kormány ölhetett 
kézzel iilt a hatalom magaslatán, nézte az ár
víz lefolyását és amikor a víz lefolyt, a ter
mészet örök törvénye szerint, akkor elő
jönnek és azt mondják: lám, megmondtam, 
hogy 'minden rendbe fog jönni, ez az én érde
mem. A Rothermcre-akciót úgy tüntették föl, 
mintha az a kormányzat óriási eredménye feli 
volna. Merem mondani, hogy ez a kormányzat
nak nem eredménye, ez nem kellemes a kor
mánynak azért, mert ez nz akció megmutatja 
azokat a belső akadályokat és háh'ányokat, 
amik az akció sikeréi veszélyeztetik. Merem 
állítani, hogy

nyolc év alatt a mi izoláltságunk semmiben 
•sem változott.

A kisúutáuttal szemben ugyanaz a helyzetünk, 
mint volt évekkel ezelőtt. Ha semmi egyébre, 
gondoljanak a mohácsi beszédre és annak nyo
mán beállott csöndre, amely nem kapott vissz
hangot. Gondoljanak a Franciaországgal való 
kapcsolatokra, ahol majdnem még a személyes 
érintkezés is ki van zárva. Angliával szemben 
is inkább romlott a helyzetű ni:, mint javult. 
Ezzel szemben mérlegeljük az olasz Mussolini 
barátságát, amely semmi egyebet nem hoz, 
mint hogy a miniszterelnök és a miniszterek 
megfürödtek a külföldi ünneplésben, de merem 
állítani — és nemcsak ma, hanem már egy 
évvel ezelőtt is megmondtam , hogy viszo
nyunkat Jugoszláviával megrontja.

A belpolitikai eredménytelenségeket, nem 
tudom kiegyenlítettnek tekinteni a kül

politikai sikertelenségekkel.
Egyetlen eredményünk az elmúlt évben a 
Rőt her mer e-féle akció. Ez az akció azonban 
sohasem találkozott a kormány részéről azzal 
a megértéssel, amellyel találkoznia kellett 
volna. Nem akarják azért sem őzeket az akció
kat, mert mind világosabban kirajzolódik a 
nemzet előtt az a sok veszedelem, amelyek a 
mai rendszerből erednek és ezek kirajzolják 
azokat a lehetőségeket, amelyeket elmulasztot
tak.

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a reví
zió gondolatát minden politikai tényező
nek, még a külügyminiszternek is program

pontjává kell tenni. (Élénk helyeslés.)
Rotherinere megmondó! ta nyilatkozatában, 
hogy két kérdés van, amely Magyarországot 
hely leien világításba helyezheti a külföld 
eloít, az egy hu. a Habsburg-rcsiauráció kér 
dcse, a másik a szabadságjogok kezelésének 
kérdése. Politikai berendezkedésünknek akként 
kell végre berendezkednie, hogy enne!:, a nem
zetnek dicsősége, nem pedig e.liagudni valója 
legyen. Mindenekfölölt úgy kell alakulnia 
külpolitikánknak, hogy le kell mondanunk 
arról, hogy a barátságot Olaszországban 
Mussolininál keressük, hanem közelednünk 
kell a nagy nyugati kulturállamokhoz. Rövid 
idő alatt — talán éppen ez az 1928. év lesz az —

Európa nagy átalakuláson mehet keresztül.

Nem zetközi O rfeum

T M B M R m
u fé v i  m u so tp a  

v e z e t !
Z á ró ra  5 ó ra k o r

a R e g g e l
2-ik oldalról.)

Azt hiszi a mi kormányzatunk, hogy 
elegendő lesz ránkpurancsolni, hogy mi h ir
dessük, hogy a mi kormányzatunk demo
kratikusé Azt hiszi, hogy ezzel a terrorral 
tahin eltüntetheti a nyolc évi kormányzásának 
emlékeit? Ne várják be a választásokat, ha
nem térjenek erre az útra minél hamarabb, 
mert ezt követelik nemcsak azok az eszmei 
követelmények, amelyeket mi képviselünk, 
hanem a magyarság egyetlen igaz érdekei: a 
revízió programja. Azt mondják: 

nemzeti egység!
A nemzeti egységet mi hirdettük, akkor, 
amikor ez a nemzeti láthatóság széjjel voli
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darabolva a gyűlölet lövészárkaival. Mi is hir
dettük, hogy hajlandók vagyunk a nemzeti 
egységért áldozatot hozni, de azok, is kozzanak 
áldozatot. akik a nemzeti egységet éveken ke
resztül megakadályozták. Enélkü.1 csak 

álcsönd, álnyugaluin van. 
ami mellett az elkeseredés csak nőtt ott nő és 
akkor robbanhat ki, amikor az egységre pedig 
a legnagyobb szükség volna. Nekem az 
volna a kívánságom, hogy a magyar poli
tika terén ne maradjunk csak egynéhányan, 
akik becsülettel mindennel leszámolva teljesí
tik a kötelességüket. Az igazság frontján talál
koznunk kell minden becsületes politikussal, 
aki belátja, hogy az ország jövőjét más utón 
kiépíteni nem lehet.

„Aki kinevezésszerUen jut mandátumhoz, a közvélemény 
szavát nem reprezentálhatja, állapítja m eg újévi beszé

dében — Kállay Tibor
A K özség i Po lgári Párt-ban T o ln a i/ K orn é l üdvö

zö lte  Kállai/ T ib o r  e lnököt. A rró l beszélt, hogy 
K állay  ;i g.vülöietsugalta. tö rvényeket igyekezett 
m egvá ltoztatn i. A  reakció  m egdönt hol e llennek lá t
szó bástyája .amely nz 1020. é v i X X V I .  törvénycikk  
form á jában  éktcle.n iti c l  tö rvénykönyvünket, m ég
se mm isii 1 n i látszik.

A z  üdvözlésre
Kállay Tibor

ezeket vá laszolta :

— Abból a lehetetlen helyzetből, amelybe a 
forradalom sodort bennünket, csak rendkívüli 
és kivételes kormányzati hatalommal lehetett 
kibontakozni. Ugyanilyen objektivitással azon
ban el kell mondani azt is, hogy a megkezdeti 
munka még korára',sincs befejezve és éppen az 
elmúlt esztendő nem mulatott fö l haladást 
ezen a téren. Ez nem a programon, hanem a 
végrehajt ásón múlott. Bármi legyen is azon
ban az ok. a demokratikus haladás bejelen
tett programját non téveszthetjük szem elöl.

Az alkotmányosságot, a közhatalom korié* 
iozotüiágd csak ;» nyilvánosság biztosít
hatja, a sajtónak és a gyülekezéseken való 
beszédnek a szabadsága adja meg a nyil

vánosságot,
a képviselői est iiletek jelentőségének fokozását 
pedig elsősorban a választók és a képviselők

A diplomáciai testület újévi 
tisztelgése a Kormányzónál

(A  Reggel tudósitó iától.) A kormányzó va
sárnap elé Ilién 12 órakor fogadta a. diplomáciai 
testület tagjait, akik az ujesztendő alkalmá
ból szerencsék!vonataikat fejezték ki az ál
lamfőnek. A fogadás a szokásos külsőségek és 
keretek között tört,ént a királyi várpalotában. 
A diplomáciai testület nevében

Orscnigo Cézár pápai nuncius francia 
nyelven üdvözölte a kormányzót.

— Egész szivünkből k íván juk  — mondotta —. 
hogy a nemzet erő feszi lése isten áldásával ás ö :  
á llam polgárok  tökéletes egyetértésének révén  a j ö 
vőben m ég hatékonyabbá vá ljék  és további eredm é
nyekhez vezessen. A zt k íván juk , hogy M agyaro r
szág m indinkább növekvő megbecsülésnek örvend
jen  i nemzetek közölt..

A kormányzó
köszönetét mondott az üdvözlésért, majd így 
folytatta:

— A m agyar nép azzal a szilárd, akara tta l lép a . 
u,j é rbe, hogy k itartóan fo ly ta tja  m unkáját, am ely

— hála a nemzet önfeláldozásának --  m áris je len 
tékeny eredm ényeket ért cl. Á th a tva  attól a meg
gyöződéslő l, hogy

az ú jjáép ítés munkája csak a béke és a népek
kölcsönös bizalmának és együttműködésének 

nyugodt légkörében járhat sikerrel,

a m agyar korm ány ezen tú l is egy ik  legfontosabb  
fö ladatának fog ja  tek in ten i és minden e re jéve l azon 
lesz. hogy M agyarország és a kü lfö ld i hatalm ak ka- 
:ö f t i  jó  egyetértés köte lékei szorosabbá váljanak.

Végül a kormányzó szeroncsckivánatait fe
jezte ki az uralkodóknak és államfőknek, oki
két a megjelent, diplomaták képviselnek.

Frakkin g, pikéiaellel, végig n y í l v a . 14. -  P
Fehér seiyemptiplin i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 P
S zín e s rayé hosszú háíóing .  . .  12 -  P
Házikabátok, gyapjú, bársony, velúr, remek 

kivitelben legolcsóbban

SCIWARZENBERfi
uridivatiizletéhen, V I, Te ré z-kö ru i 18. szám
ö p e r a  M o r c s a r n o k
V i,  » » .  s s .  Mra<p,«nnjrltau ? I
Csak jó  minőségű bútorok n legegyszerűbbtől n lég. V 
díszesebb k ivitelig n a g  y v á l a s z t ó k b a n  kaphatók. I 
RIIT0RHI1FI os7t',,Víl "  1 ok kedvezőbb fizetési föltételek I 
UUMCnnnCL Ül elleti áll a t. közönség rendelkezési

közötti intenzivebb viszony biztosíthatja.
Aki kinevczésszerüen jut mandátumhoz, a 
közvélemény szavát nem reprezentálhatja

és alig felelhet meg legfontosabb'hivatásának. 
Az a. reform, amely visszaállította a kétkama
rás országgyűlést, nem tekinthető befejezeti 
nek addig, amíg éppen a. szerzett tapasztala 
tok alapján

az összes választókerületekre nem terjesz
tik ki a titkosságot.

Alkotmányjogi téren sem befejezetI előrehala
dásunk a szabadságjogok helyreállítása te
kintetében, bár kétségtelen, hogy a rendet 
csak az állnndósiLhal.ia. ha ) örvényeinkben é-, 
szabályainkban is újra a békére- rendezkedünk 
be. Szükség van a kritikára, mert erős polgári 
ellenzék hiányában a közvélemény figyelmé
nek ébrentartása jórészt a kormánypárt föl 
adatává válik. A politikai tevékenység alfá já
ról van szó: sürgessük a választások alkalma 
val bejelentett kormányprogram végrehajtá 
sót.

Az 1928. év sokat hozhat, ha meghozza azt, 
hogy növeljék a hatalom és kisebbítsék a 

szabadság korlátáit.

HimdembMFg 
a z  ig a z i  b é k é r ő l

Berlin, január 1.
(A  Reggel tudósítójánál,■ táviratau) Az újév 

alkalmából a diplomáciai kar tagjai megjelen
tek Hindenburg birodalmi elnöknél, akit, mint 
a diplomáciai testület doyenje, Pacctli nuncius 
üdvözölt. A  nuncius rámutatott arra. hegy stt 
lyos viszonyok ellenére,

ujabb haladás volt elérhető a népek meg- 
békiilése és tömörülése terén.

Hindenburg elnök megköszönte az üdvözlési 
Áldozatkész, odaadó munka a hazáért egyál
talán nem zárja ki az emberiség érdekeinek 
szolgálatát.

A népek az igazi békeközösség megterem
tésén annál nagyobb kedvvel fognak fára
dozni, ha az a meggyőződés hatja át őket, 
hogy ez a béke egyúttal az igazságossá
got, továbbá a népek logmagaszfosahb cél

ját, a szabadságot is megalapozza.

UJabb földrengés 
Olaszországban

Milano, január 1.
(A  Reggel tudósi tójának telefon jelentési.) 

Vasárnap ismét földrengés volt. Olaszország- 
bán. amely különösen Taya. környéken Vni( 
észlelhető. A földrengés

70—80 kilométeres körzetben
többször megismétlődött. Különösön a Dinv. 
melletti Alano városkában voltak nagyon 
heves földlökések érezhetők. Itt több ház 
beomlott, és u lakosság pánikszerűen a sza 
bariba menekült.

Negyedszázad óta 
fönnálló nagykereskedés, 

elsőrangú szakm a,

pénzes társai keres
Szakismeret nem szükséges. 

Ajánlatokat „ P  50.000“  Jeligére 
a kiadóba
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Mit szól Európa a magyar kérdéshez
Weilíer szenátor, a francia külügyi bizottság előadójának, 
Wickham Steed, a Times volt főszerkesztőjének, Junkers 
professzor, a dessaui Junkers-müvek elnökének, Sir Róbert 

Horné és Sir Herberí Sámuel válaszai 
A Reggel száz levelére érkezett nyilatkozatok harmadik sorozata

A Reggel száz levelére, amelyet mindazokhoz 
Intézett. — barátokhoz, ellenfelekhez és ellensé
gekhez egyaránt —, akiknek a mai Európáiban 
hangjuk és visszhangjuk van, elébiik tárva 

Trianon
égbekiáltó igazságtalanságát, következményeit 
és veszedelmeit, nagyjelentőségű válaszok, ér
kezne le. E dokumentumok -súlya, tanulsága, 
történelmi értéke éppen az, hogy 

barát és ellenség

W eillrr szenátor a francia politika egyik 
legérdekesebb embere. A ma 75 estzendös 
öreg ur volt az, aki Franciaországba a {ele
fánt. bevezette, ö találta föl korunk egyik leg
népszerűbb kis gépezetéi, a taximéiért és az 
aeronautikának is ö volt. egyik úttörője. V 
szenátusnak csak 1920 óta tagja, de mai pozí
ció javai (a külügyi, bizottság volt előadója) 
koránál, származásánál. a Weiller-család Elzász 
legbefolyásosabb famíliái közé tartozik és

kendőzetlenül nyilatkozik meg bennük és mi 
úgy hisszük, hogy amennyi erőt és bizalmat 
meríthetünk a baráti, megértő, hazánkkal 
rokonszenvező levelekből, ugyanannyi tanul
ságot, meggondolást tár a magyarság somi
nak mai intézői elé azoknak a személyiségek
nek okfejtése, akik közönyösen, jéggédenned- 
ten, vagy éppen ellenségesen állnak szemben 
a magyar problémával. A válaszlevelek har
madik sorozata itt következik:

közéleti múltjánál fogva igen nagy tekin
télynek őr rend. W eilíer szenátor a következő
ket irja a magyar kérdésről:

igen tiszted! Főszerkeszt<"> ur!
Nagy érdeklődéssel olvastam el a magyar 

kérdés teljességét megvilágító levelet, 
amellyel megtisztelt. Ért azok sorába tar
tozom, akik a háború alatt, sőt utána is, 
mindent, ami csak módjukban állott, el

követtek Magyarország érdekében, amely 
ország nemes történetét ismerem, és b  csü- 
löm. Sőt. bár a szenátus külügyi bizottságá
nak ért roltant, az: előadója, a trianoni béke- 
előadását magamtól elhárítottam , mert 
meg akartam mutatni, mindennek ellenére 
is Magyarország barátja maradtam. Sajnos, 
sok tekintetben csalódtunk Magyarország
ban. Mint számos honfitársunk, én is azt 
hittem, hogy Németország ellen  fordul és 
pártunkra áll. De ma, miután történetének o 
fájdalmas szakasza lassanként elhalványul, 
a megértés prizmáján, az igazság e leg
nemesebb alkatrészén át nézve, rem élni 
lehet, hogy számos francia polgártársam 
követ majd engem azon az utón, amelyet 
ön olyan ékesszólón próbált számomra, k i
je löln i. Csak ve felejtse el később Magyar- 
ország, hogy szántás francia, akiknek sorába 
én is tartozom, nem szűnő barátsággal visel
tetnek iránta.

Fogadja főszerkesztő uram igaz tisztele
tem kifejezését,

X _ . t 'u t-A U s -,■,

Hogy vélekedik Wickham Steed, 
a Times volt főszerkesztője, Trianort 

egyik legfőbb értelmi szerzője, 
Magyarország múlt és jövő politi

kájáról :
íme, az elfogulatlan jóbarát után az el

fogult ellenség:
Sir.

számos újságban olvastam .,14 megcsonkított 
Magyúrorszng“-ró 1 szóló cikkeket, sajnálattal 
olvastam őket. mert, mint minden hivatalos 
magyar propaganda, nagy kárt, okoznak Ma
gyarországnak. Szívesebben olvasnék olyan 
cikkeket, a magyar és külföldi lapokban, 
amelyek Magyarország elestér.ek és megcson
kításának való okait világítanák meg és mai 
gondjainak egyetlen gyógyszerét emelnék ki.

A legfőbb ok az az öngyilkos és sötétben 
támolygó politika volt, amelyet 1871-től kezdve 
Tisza Kálmán és a magyar politikusok nagy 
többsége követett, akik a nemmagyar nemzeti
ségű lakosságnak nem adták meg haladó és 
demokratikus alapon ugyanazokat a hatékony 
polgári jogokat, amelyek a magyar uralkodó 
osztályt megillették. Deák is. Eötvös is óva. 
intették hontfiársaikat e dőre politika ellen, 
de hiába.

A második oka. a magyar koalíció vaksága 
t'oll. amely 1907-től kezdve harcban állott, a 
szerb-horvát koalícióval és támogatta Bosznia 
és Hercegovina atinexiójának politikáját,
amely a világháborút elkerülhetetlenné tette.

Mielőtt e háború kitört volna- sőt mielőtt 
még az osztrák-magyar ultimátumot Szerbiá
nak átadták volna, figyelmeztettem a londoni 
osztrák-magyar nagykövetei, hogy az egész 
osztrák-magyar monarchia öngyilkosságot ké
szül elkövetni, ruint ahogy szem beszállót tani. 
osztrák és magyar érdekekre hivatkozással, az 
annexiós politikával, mielőtt 1908-ban végleg 
elfogadták volna. Az az igazság, hogy Ma
gyarország maga rohant a szakadékba, ame
lyet. vak vezetői maguk sem láttak meg.

Ma Magyarország számára egyetlen # józan 
politika útja áll nyitva. Éspedig: a választó
jog  és az állami rend alapos, demokratikus 
reformjának keresztülvitele s a nagy földes
urak latifundiumainak fül,osztása, a dolgos fá 
rasztók között; mint, demokratikus ország 
próbáljon Magyarország szomszédaival meg 
egyezni, amely megegyezés végül, ha nem is 
egy politikai, de egy gazdasági konföderáció 
formáit öltheti föl.

De ha Magyarország továbbra is régi ut
ján hala cl, előbb vagy utóbb uj zavaro
kat támaszt Középrvrómiban. amelyben mai 
uralkodó osztálya tökéletesen eltiinhetik. Re
mélem, hogy a magyar nép bölcsnek mutat-

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illatú.

Weilíer szenátor: „A szenátus külügyi bizottságában a trianoni 
béke előadását magamtól elhárítottam, mert meg akartam mutatni, 

hogy mindennek ellenére Magyarország barátja maradtam!“
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kozik. mielőtt tulkéé'ő lenne é& hasznos
szelepet fog- betölteni. mint> a Kö^éníV'V'mai 
Egyesült Államok egyik ta&ja.

A  'világhíre* Junker s professzor, az uj típusú 
német röpülőgépek föltalálnia és a dézsául 
„Junker s-müvek vezérigazgatója, sohasem
tóit politikai természetű nyilatkozatot, bár Né
niét ország egyik legnagyobb befolyású szemé
lyisége. Rezervál tságát érHlietővé teszi az a 
körüímórjy. hogy a ,.Junkers-müvek" főrész- 
vénye se a stockholmi, konstantinápolyi, és 
szovjetoroszországi röpülőgépgyáraknak, ah ni 
azok a típusok készülnek, amelyek gyártását 
a versaillesi békeszerződés megtiltotta, Juu* 
kers professzornak A Heggel szerkesztőjéhez 
intézett levele így hangzik:

Az Ön deeember 15-én kelt levelére van sze
rencséin a következőkben válaszolni:

Eddig is mindig elkerültem, hogy politikai 
kérdésekben állást foglaljak, sőt céltudatosan 
arra törekedtem, hogy az én munkásságomat 
politikai befolyásoktól teljesen mentesítsem. 
Az Ön által fölvetett kérdésben is, hitem sze
rint, igazi eredményeket a politikától mentes

alkotó munka, terén érhetnék el. Éppen e meg
gondolástól vezérelve, ebben az esetben sem 
óhajtok politikai irányban állást foglalni. Az 
a. mélyen átérzett meggyőződésem, hogy a rö- 
pülés fejlődése tevékenyen hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy azok a kétségtelenül rendkívüli 
nehézségek, amelyekbe az európai államokat a 
világháború sodorta, fokozatosan, békés utón 
megszűnjenek.

Kitűnő tisztelettel:

Sir Berbert Sámuel, a volt Palesztinai »1 
király, a, választásokig nem kíván külpolitikai 
nyilatkozatot tenni. Annál lelkesebb

Sir líobert Horné
levele, aki „sok köszönetét mond a tanulságos 
és a magyar kérdést egészen uj és meglepő 
meg világi fásba helyező adatokért és a kísérő- 
le v é lé r tkilátásba, helyezve, hogy Kclcbcurópa 
válságáról úgy A Reggel-nek, mint angol la
poknak újév után nyilatkozatot kivárt termi.

Pargly Emil Csanádi főispán lesz 
Schandl földmivelési államtitkár utóda

(A  Reggel tudósítójától.) Az Országos Köz- j 
ponti Hi tel szövetkezet ügyvezető alelnöki I 
állását, amint A  Reggel már megírta, Schandl J 
Károly földmivelési államtitkárnak szánta a 
kormány. Ez a kinevezés csak ‘azért késett, 
mert a. sok aspiráns közül nehéz volt kiválasz
tani az utódját.

A  Reggel értesülése szerint Schandl már a 
legközelebbi napokban lemond államtitkári 
állásáról és átmegy az O. K. fí.-hoz alel nők
nek. Távozásával egy időben 

Pargly Emil vsa nád megyei főispánt, a 
Duna- -Tiszaközi mezőgazdasági kamara 
elnökét nevezik ki földmivelési államtit

kárnak. i

Beavatott _ helyen kijelentették A Reggel 
ma?ikó-iár-ui-nak. hogy Pargly főisoé.n állam- 
ü t kál i kinevezése azért került # előtérbe, mert 
Bethlen miniszterelnök a kérdésben fölmeridt 
személyi ellentétek miatt

nem aktív politikussal kívánta betölteni 
re államtitkár! állást.

Purglyt szakembernek* tartják <V> kormány
körökben remélik, hogy kinevezését minden 
oldalon meséiégedéssel fogadják. Pargly tesi- 
vérhátyjo a kormányzó feleségének. Mielőtt > 
Csanádi főispán lett, tompái birtokán gazdái- . 
ködött.

Újév napján Masyarerszáp vall a iepyyobfe isidéi,
de a fasv iiü iín  a Balkán i í  vonul, nálunk m  már e n # i! az i i

(A  Reggel tudósítójától.) Igazi téli nap, - 
hóbpndás, csikorgó és mégis derült szép 
téli vasárnap volt az uj esstedö első napja.
A nagy havazás és hófúvás Budapesten és az 
egész országban teljesen megszűnt, a hideg 
azonban keményebbre fordult.

Budapesten vasárnap —8 fok volt «  hideg
és hasonló hideget jelentenek vidékről is. Az 
országban a legnagyobb hideg Szombathelyen t 
volt, —H  fok, a legenyhébb volt a hőmérséklet 
Pécsett, —ti fok. Szegeden és T űrkor én vasár-, 
nap —11 fokot mértek. Debrecenben u hideg 
-7 fok.
vasárnap Magyarországon volt s* leghide
gebb. ennél csak a Balkánon, Bulsrárjábun 
és Romániában volt a hideg még sziámibb.

München vasárnapi hőmérséklete -•}. Ham
burgban Berlinben 0 fok, Kopenhágöhan 
fi fok, Parisban -fi, Londonban t i  és Stock 
hóimban is csak —7. Nápolyban pedig már -f/ 
fok volt a hőmérséklet, míg Bukarestben —ti 
fok. Konstansában --*7 fok. Várnánál --5 fok, 
Kazauléknál —14 fok. ellenben Belgrádiján 
már csak - - f i  fok, de Szófiában —14 fokos a hi
deg. A budapesti meteorológiai intézethez vn- 
:űrnap érkezett jelentések szerint 

x szombati nagy légnyomás délkelet felé 
tolódott el

az északnyugati depresszió hatása alatt, az 
azóri maximum pedig, amely szombaton Spa-

vi y cl ország fölött föltűnt, az északi maximum- 
mai szorosabb kapcsolatba jutott és a. Eöld- 
közi-tengeri depresszió még- jobban cdsekélve
sédéit — vagyis: amint jeleztük, a h‘>d,rab élte i
a. Balkán felé vonult el s nyugat felöl enyhébb 
áramlat közeledik. Ezek alapján a meteoroló
giai intézet vasárnap kiadott jelentésében 
a prognózis a következő:

az időjárásban egyelőre lényeges változás 
nem várható, később a. fagy gyöngülése 

valószínű.
Szil ve:.:, tar éjszaka, és 'vasárnap égési .apón 
ói is folytatták a hó eltakarítását.

Szilveszter éjszaka és vasárnap is 3IMHI 
ember takarította a havat Budapesten.

A ÖfiOO hómunkás között 
nagyon sok intelligens állásnélküli ember 
is bóídkarHósKa! töltötte a Szilveszter- 

éjszakák

A köztisztasági hivatal szerint, miután újabb 
hóesés nem varható. most már agy-két nap 
alatt terjesen megtisztítják a. főváros útvona
lait a hótömogektől, amelyek nagyon mev 
nehezítették a közlekedést. Az állam vasú te!: 
igazgatóságától nyeri, értesülésünk szerint

vasárnap a vasúti vonalakon fölszabadí
tották az összes eltorlaszolt állomásokat

és igv vasárnap az egész országban mái 
akacUdylalanul közlekedtek a vonatok.
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A magyar fiatal leányok képes 
irodalmi lapja

UEPíKIfEK K5-.KK uj regényét közi i 
január W íí! a lap. É w n k én t nyo lc  
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J i m í  h é t e n  B e f t f e l e n n e l  a S c a i r  t á r 
g y a l n i  « i  I k ® r n i á i i 3 í p á i * t  b a B $ z i i r n s ? a i >
hogif siettess® a 5gtlem©ferafiÍÉ€tis

feü®^éstfifi
„S o k  ái-B eU iüf-n  |bp a s  o rs zá g b a n  és Játssza a z  afeszo'M* 
hátaimé MtayezSit**. — Jfösan liberftiis p«»S tikát silrgoíKek, 

kü&SöMtoem „saágprw kövcM sezm -Snyiekre szimithaSwrok..**
(A  ItcfHJt f tudósit ójától.) \ kormánypárti 

képviselők egyik csoportja  ̂Kzilve-;zi'*rkor 
a párt Esztcrh ázy-utcai klubjában- rón i a be 
az nj esztendőt. Barátságos diskurzus közben 
fölvetődött az a gondolat, hogy az n.i évben 
komoly akciót kellene indítani

s/.iik-égesnek tartjuk a demokratikus fejlődési, 
a kezdeményező lépést ne a külföldtől vár
juk, hanem tegyük meg ezt ön fen tart ősi 

ösztönből.

Nagy Emil angliai útjáról visszaérkezve, há
rom pontot jelölt meg, amelyen igyekeznünk 
kell a küllőid bizalmatlanságát lefegyverezni. 
Igenis, szükség vau a földreform teljes végre
hajtására. de kétségtelen az is. hogy

a titkos szavazás elengedhetetlen kelléke a 
népakarat alkotmányos megnyilvánulásá

nak.
El kell jönnie a titkos szavazás idejének es 
<1 is fog jönni. Azt hiszem, hogy

a legközelebbi választásokon már a titkos 
szavazás lesz érvényben.

Tovább kelj mennünk a sajtószabadság tekin
tetében is és itt nem az esküdtszéket tartom a 
legfontosabbnak, hanem a helyes sajtótör
vényt, amely av igazság megírásának és ter
jesztésének. teljes szabadságát biztosit ja  és el
távolítja a sajtó feje fölött faunát Damokles- 
kardot.

a „demokratikus fejlődés" elősegítésére.
Újév napján bizalmas megbeszélést, tartottak 
a kormánypárti képviselők és elhatározták, 
hogy mozgalmuk sikerének biztosítása érdeké
ben jövő héten érbtikezcshc lépnek Hetiden 
miniszterelnökkel. A megindult mozgalomról

Kihűl Lászlí január 8-én a m i ie m  helyeit a hírősig 
elült Mérkőzik egyik estefelével, aki szélhámosnak nevezte

llerky Gyula
ezeket mondta ./ lt<ggel-nck:

— iMa. már nyugodtan visszanézhetünk az 
elmúlt hét észtéi.dötv. Éti már 1920-ban mond
tam, hogy a g?. ülőiéi politikája meg fogja 
bosszulni magái is a kormányzati omninoien- 
ciából csak annyi! szabad alkalmazni, anicny- 
nyire fö llét!< ni'H szükség van. Megítéléséül 
szerint az 192*. esztendő belső és külső poli
tikai szem pontiad onyfnrii]á:i érdekesni /.'■ Ígér
kezik. Egészen biztos vagyok abban, hogy

tárgyilagos és komoly kritika most már a 
kormánypárt részéről is indokolt és szük

séges
bizonyos kormányzati ténykedésekkel szem
ben. Bethlen nem is tudja, hogy 

mennyi ál-Bctlilen jár az. országban és játsza 
az abszolút hatalmi tényezőt,

s*z ö előrelátása, megfontoltsága és képessegei 
nélkül. \ kormánypárt, kebelében mindeneset re. 
a vélemények tisztázására U >«>r fog kerülni, 
mert tehetetlen, hogy kardinális kérdésekben 
egészen extrém vélemények képviselői egymás 
mellett üljenek a pártban. Az ország közvéle
ménye, véleményem szerint Bethlen mellett nyi
latkozott volna meg a legutóbbi választáson 
akkor is, ha bizonyos fut fűtőit- energiák vem 
■viszik a dolgokat, mellékvágányra. Az 192*-as 
év belpolitikájának

1c kcü bontani a válaszfalakat osztályuk, 
felekezetek és pártok fölött.

\\ főirányéiv a nemzeti függetlenség konzervá
lása mellett csak olyan józan liberális politika 
lehet, amely a törvények szellemébe, és a kor
mányzatba a gyűlölet helyett a szere, te tét. és a 
megértési viszi heh*. Ilyen belpoliUtcával az at
ban levő külpolitikai siker sem fog elmaradni,

ellenkező esetben szomorú következmé
nyekre számíthatunk.

Gazdasági és szociális problémákat kell elő
venni az eddiginél sokkal egészségesebb elgon
dolásban.

Beszéltiiti k ozut án
Szabó Sándorral,

a kormanypárf kisgazda-alelnökével is.
— Kétségtelenül megállapít ható mondta 

Szabó A Jh ggrl-nck , hogy a kormánypárti 
képviselők körében egyre fokozottabb érdeklő
dés mutatkozik a belső politikai kérdések iráni, 
nagyrészt azért is. mivel fölismerték, hogy 
milyen szoros öss.efüggésben sünnel: r ick  a 
kérdések a trianoni békeszerződés re riz iájá
nak ügyével. Bizonyosra vehoíö. hogy ez i‘*»k. 
zottabh érdeklődés

gyakorlati eredményekkel f ig  járni.
A kormány többé nem lesz abban ti helyzetben, 
hogy mindent bizalmi kérdésnek nyilvánítson, 
a kormánypárt tagjai egyre inkább fogniuk 
igényi tartani arra, hogy a parlamentáris 
elveknek megfelelőien minden fontosabb pro
bléma megoldásakor még a döntés előtt, érvé
nyesít hessék fölfogásukat. Ma már mindenki 
beszél arról, hogy ebben az irányban bizonyos 
akció van készülőben, amelynek célja az, hogy 

elinduljunk az alkotmányjogi fejlődés ut
ján, biztosítsuk a haladást a demokrácia 

irányában,
biztosítsuk a nép irányitó befolyását, a. kor
mányzásban és a különböző intézményekben. A 
legfontosabb cél mindenesei re az, hogy alátá
masszuk a trianoni békeszerződés revíziójára 
irányuló törekvéseket és lm ennek érdekében

Villányi pezsgő
(Schu uuib u rg-Lippe)

(A  Heggel tudósítójától.) Január 9-én a bu
dapesti biintetöjárásbiróságon Dienes járás 
bíró előtt a legfrissebb pesti bűnügyi szeuzá 
ció hőse. Kálmán László egy becsületsértést 
pörben fog szerepelni. Ellenfele Csukást Mór 
ügyvéd, aki a következő affér be keveredett 
Kálmán Lászlóval: A Grigcr-iiggbcu, amely 
egyike Kálmán legsúlyosabb ügyeinek, (^at
ka si- volt (icigcrék ügyvédje. Eleinte csak pol- 
gári pör folyt, a felek között, amelynek során 

( ’siiká.si dr. azt mondotta Kálmánról, hogy 
nem szavahihető.

Becsület dolgában Kálmán nem ismerte a tré
fát, ezért nyomban a tárgyalás alán provokál- 
lfitta Csukásit, aki megtagadta a lovagias 
elégtételadást, amire Kálmán sértő levelid irt 
neki. Csukás! erre becsületsértésért följelen
tette Kálmán Lászlót, de mielőtt tárgyalásra 
került volna a sor. a járásbíróság előszobájá

ban újabb affér történt, Csukást ugyanis igy 
nyilatkozott erről az ügyről:

— Szélhámos gazembernek nem adok elég
tételt! — Erre Kálmán visionvádal emelt és 
az első tárgyaláson Csukást védője. Szilts An
dor

vállalkozott annak a bizonyítására, hogy 
Kálmán csakugyan szélhámos.

Kálmán védője ellenezte a bizonyítást, de a 
bíróság elrendelt, azt és a bejelentett tanuk 
kihallgatását január 9-re halasztotta. Időköz 
ben Kálmánt letartóztatták és igy nagyon 
valószín ii. hogy a jövő hétfői tárgyaláson n 
bíróság

a beesületsértési port föl fogja függesz
teni

a Kálmán ellen folyamatban levő bűnügyek
j ogerős befejezéséig.
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Emlékkönyvbe
Siess szeretni.
Remélni, győzni.
Soká e g y  s z ív n i !
Nem jó időzni,

Még meg som íri<nl 
Első dalod,
Már megcsal az asszony 
Vagy megcsalod.

Zempléni Árpád

Legyen ngy, mint régen volt
— Levél a Szerkesztőhöz —

Ez a refrén voltaképen egy régi kézsmárki 
diáknótából való, itt kóborol zümmögve a 
fülem tájékán ujesztendő napján, araikor a 
k iilönböző boldogujesztendős kívánságokat 
hallgatom. Nem, — nekem nem kell az uj- 
esztendő, 'akármin! harsogja a világ, nem 
várok semmit a jövevénytől, — én az elmúlt 
időtől várok mindent, amit magyar jövendő
nek lehet mondani.

Egy olyan országban élünk, amely ország 
kriptában él. És a kriptából visszákiváukozik 
a múlt időbe. Az életbe.

A szenvedésekből a régi jószerencsébe.
Nem akarunk semmi mást, mint a múltún

kat, amelyet megszolgáltunk.
*

Pedig nem is öregedett meg itt senki, — még 
az igazán öreg emberek se.

Van ennek a korszaknak valamely titkos 
fi ni duma, amely nem hagyja a magyarokat 
korai sírokba térni. Minden öreg ember azzal 
vigasztalja magát, hogy addig meg nem hal. 
amíg nem látja meg ismét a múltját. Itt senki 
se akar keresztet vetni az elmúlt dolgokra, 
amint ez hajdanában, szokása, volt a. magyar
nak' Itt mindenki leszámolni akar a múlttal, 
mielőtt az végleg elillanna előle. Követelések- 
kél, pőrékkel, fogcsikorgató igazságtalanságok * 
ka] vannak telve az emberi életek. Nem megy 
el innen senki, amíg követelését meg; nem 
kapta. Konok, kérlelhetetlen hitelezői lettünk 
a saját múltúnknak. A talpunkon állunk és 
várunk, és fittyet hányunk a betegségeknek, 
amelyek olykor a legegészségesebb szervezete
ket is megtámadják. Nekünk hiába söpörnek 
az ajtónk előtt; nem seperhetik el a szemetet 
végleg, akik ránkzárí ák az ajtót. Mi majd föl - 
törjük az ajtót és magunk végzünk a szeméttel. 
És addig is csak tartsuk távol magunktól a 
békés, lemondó, vigaszos és mindenben meg- 
nyugvó megöregedésí.

Mindenkinek van mostanában múltja Magyar- 
országon, amely őrt felelni akar már itt a. fö l
dön, de ugyancsak feleltetni másokat is. Ha 
majd e pörök ideje clkövetkezik, mily kis
miska-porok lesznek egyszerre a régi idők 
százados perei, amikor a jövendő ügyvédjei az 
uj pörökkel hozakodnak elő, amelyek volta- 
képen csak folytatások, amelyek darabidőre 
elmaradtak!

*

Semmi értelme sincs tehát annak, hogy bol
dog ujesztendőt kívánjunk egymásnak, mélyen 
tisztelt Szerkesztő Barátom, -- boldog régi 
esztendőt kellene mondanunk nekünk, magya
roknak, amikor egymással találkozunk.

— A jövő álarcban já r, — monda a magyar
ság legnagyobb hitelezője, az öreg Rákosi Jenő 
e napokban. De a múlt itt van előttünk, sokkol 
é rzékepyehben, sajgóbban, megíapintbatóari, 
mint Krisztus sebei. Mondjak, hogy ábrándok 
nem illenek kőkemény életünkbe. De a mi múl
tunk nem ábránd, hanem olyan valóság, ame
lyet sokáig nem emésztenek meg azok az utá
nunk következő magyarok sem, akik a maguk 
szemükkel mit sem láttak a múlt időből.

Én tehát magamnak régi boldog esztendőt 
kívánok és sím mit sem az álarcos jövőből. 
Csak a. múlt a. miénk, amelyet minden nap vár

Veszünk, eladunk
és m űvésziesen J a v í t u n k
keleti fcztfnyegrclret, antik bútort. „ A n t ik a r t * *  R t 
(Sternberg 55. .1.) Dob-utca 31. bü., Kazincx.v-ntca sarkán. 

Telefon: ,T. 403-fr:.

a H e g g e h .
hatunk, fea összeszedjük 'gondolatainkat. A 
jövő — senkié.' Az ismeretlenségé. A kiszámít- 
hatatlanságé. A vakeseté.

Legyeu úgy, mint régen volt.
(1928) Krúdy (3y ulti

— A kormányzó újéve. Az újév alkalmából 
Horthy Miklós kormányzó meleghangú távira
tot váltott az olasz és a norvég királlyal, a 
perzsa sahvf.il, Hindenburg német és Ilaívesek 
osztrák elnökkel. Az újév alkalmából tisztel
gett a kormányzó előtt Wlassics bárt}, al i a 
felsőhöz ás Zsitvay, aki a képviselőhöz újévi 
üdvözletét tolmácsolta, A kormány tagjai ré
széről Klebclsbcrg, Walkó, Búd, Scitov-zky, 
Pestiig és Mayer tisztelegtek. A honvédség ne
vében Csáky honvédelmi miniszter és ,/anky, 
n honvédség főparancsnoka. A főváros nevé
ben Ripka főpolgármester és Sipöc.z polgár
mester vezetésével több bizottsági tag jelent 
meg a kormányzó előtt, hogy átadja a főváros 
üdvözletét. A kormányzó meleg szavakkal kö
szönte meg Ripkának a főváros közönségé ne
vében elmondott iidvözlőbeszédét, majd hossza
san elbeszélgetett a főváros vezetőivel és tör
vényhatósági bizottság tagjaival, behatóan ér
deklődve a főváros aktuális kérdései iránt. Ez
után a református egyház jókivánatait Ravasz 
püspök és Nétnelhy egyetemes főföl ügyelő tol
mácsolták.

—• H alálozás. 1.1 c a k ó i  Hírét K á ro ly  budapesti 
ép ítőm ester 84 éves korában szombaton elhunyt. 
H olnap, kedden délben i él tizenkettőkor tem etik a 
rákoskeresztúri temetőben. A z  erdemes. köztisztélét 
ben á lló  fővárosi po lgári két fia gyászo lj;): Tiírz l>6'. 
R í ró  H enrik  kormáuyfőtanáe.sos «'s Bee:.hói- B író  
G yu la  korinűnyfötanái-sos. — Ma. hétfőn déleid M le- 
m eijk  Kalocsán  az apácák tem plom ából P> f rovar, z 
József fő igazga tó t, a város egy ik  legtek in télyesebb 
po lgárát, akinek ha lá lá t iia, P o f r o v a r G y u la  k ép 
v ise lő  és kiterjedt, rokonság gyászo lja . —  F rica bU  
szhy Sándor ügyvéd, a főváros lör\ én?'hntó-.ág; és 
közigazgatási bízol rságának éveken ál vo lt  ta g ja  
Budapesten $3 éves borában cl huny I.

— A vizsgálóbíró elrendelte dl*. Sellö István
szabadlábrahelyezését. Ismeretes, hogy a. 
Nagy István-ügy ben meg vesztegetés gyanú in. 
miatt letartóztatták dr. Sei.fö h ívőn  ügyvéd
jelöltet is. Már vizsgálati fogságban ült. Sellö, 
amikor u.iabb bűncselekmény Mólja alá ke
rült: Kálmán Jenét kereskedő ön belő rési
ügyében ham isin au zásra való rábírássá! gya - 
nusitottáJc. .Sellö. ügyvédjének, dv.. Bányásznak 
beadványára Földi vizsgálóbíró az 'ügyet át
térni Imán yozv a, megái lap ltot In h o g y  a. meg
veszi égetés és hanuplanuzá* vádja alapi alany 
azokban az ügyekben pedig, amelyekkel ezen
felül tSoIIöt gyanúsítják, az esetleges bűn tété?> 
nagysága nem teszi indokolttá a fo.gva.tariást. 
Ezen az alapon a vázsgálóbiró elrendelte Sellö 
szabadlabrelhelyezését. Az ügyészség <■/, ellen 
fölt olya m adási jelenteti be. A vádi fmécs ma 
délelőtt dönt az ügyben.

Chicagóban három szem ély vonat egym ásba sza
ladt a hóviharban. C h icagóbó l .jelenti ! Heggel in 
dósitöju : A  hóvihar követ kéziében n ch icagói - n. t 
tonai vasúti vonalon szokatlan vasúti szerencsétlen. 
s'!,g  történt. Három, szem ély vonat. iilkü -.U ll a. > • ás 
a. sicrencsiU lensót)néI 2.1 em ber sebesüli, r a g .  A  •■/,<:• 
reuesétleufiég úgy történt, hogy az egy ik  szem ély- 
■vonat m egái lőtt. h ogy «  mozdony v ize* ■ elüssön 
fö l. A  m ásodik vonatnak közvetlenü l m ö g ü l ).,■! 
le tt  m egá llu n i«. A hátsó vonatba azután !j< le.'::aludt 
egy harm ad ik  személy vona l, am ely  a hőiben só c o 
li alól, be le t eszi to lta  az elsőbe.

Április 2;Nén kezdődnek a francia válasz
tások. Parisból jelentik: A „Mrd in" és m .Vri.il 
Párisiénk szerint a. parlamenti választások 
áprilifi 22-én ménnel: végbe. \  második uiencí 
április 29-én lesz.

— M ennyezettüz egy  Baross* utcai bérház ötödik 
em eletén. Vasárnap délután a Baross-utca !)*. számú 
házban mennyezet- és le lő tte  VB ölt. ki. A  hatalmas 
bérpa lota  e g y ik  ötödik emeleti lakásában gyu llad t ki 
a, m ennyezet és am ire u tűzoltók m egérkezt eb, a 
tűz m ór erősen e lharapódzó!!. A z  ötem eletes házba.", 
a tűz nagy riadalmat, k x l’ett. A tűzoltóknak, .-■kik 
nagy  apparátussal vonu ltak ki, hálóra, hosszat ta rló  
m unka V/rdii sikerüli. < stíl: a lii-.e i lo h o li , dl,ti.n l. 
A  mennyezetei a, tűzoltók távozásuk elö lt gerendák 
kid tám asztották alá.

— Fehér M. Miksa fcrfiruhaüzlctébzn Káról,' 
körút Ily, egy finom lélikabúl^ selyem belessel 
ISO, vá ró i bunda opossuingíilié.rrn.l 800 pengő.

.. Székely Aladár művészi fényképei a leg
kiválóbbak. Ő művészi kép 12 P. Váci ulco. 18.

Fájdalommal 
jó testvérünk

jelentjük, hogy drága, 
Is rokonunk.

© ív. Redner Sam unű
sz. lellnör (ifzplüa

1927 december 81-én, rövid szenvedés 
után elhunyt. Az elhunytban u legjobb 
és lcgodaarlóbb testvért és rokont vesz
tettük el, akinek szívj ósága mindnyá
junk részére pótolhatatlan \ esz tőség 
lesz.

A megboldogultat január hó ‘i  án, 
hétfőn délután :i órakor .kisérjük n 
rákoskeresztúri izraelita temetőben 

nyugalomra.

— „Sckfczec •. ací.o’ -• »z-C7f tö Bözsi d.'* Bocs 
bal je lm fi A Reggel tudósitója: N végi császári 
magár levéltár kutatási munkálatai szombaton 
érdekes emlékei, fedtek föl a. nyilvánosság* 
élőin Egy'l-; archívumból, amely Ferenc 
József személyes emlékeit és magár,levelezését, 
tartalmazza, egy kopott, cfsárguli képeslap- 
album került elő. Az albumot, amelynek cím
lapján a Souvenir di Algéria fölirús melleit 
i égi ni ódia u ci korú.vas aranybetiik kel kará
csonyra és újévre szóló jókívánságok állnak, 
Erzsébet királyné küldte 1891 karácsonyán a 
bécsi Biirgba Ferenc Józsefnek. A.z album első 
lapjára a. királyné, ezt n félig magyar, félig 
németnyelvű ai.óvilást irta: „Golt. schütvo. und 
behüd.e Diók. Sokszor csókol szerelő Bözsi.JA, 
Az intim emlők, amely Erzsébet királyné köz
vetlen egyéniségéhez és a magyar nyelv iránt 
érzett., az udvarban sokszor gáncsolt szere tété
hez újabb adalékot szolgáltat, Ferenc. József 
magánéletének legérdekesebb doh ütne n l urnái
közé tartozik.

A/, ú jságk iadó tisztv ise lők  Szilveszter-estje.
Szépen sikerü lt műsoros SzilvchZter-cstól. reudezett 
a: Újságkiadó Tisztviselők \’yuydtjin főzete. amely 
Sümegi V ilm os  e lnöklete a la tt indu lt v irágzásnek . 
A z  egyesü let Szilveszter-esti p rogram ja  is vés 
élvezetei, n yú jto tt az esté ly  nagyszámú közönségének. 
A  legnagyobb  tetszésnél jU rn á n n  Itrué: ope>v  ; .
nő énekszám ait fogadták, különösen flu h a y  é.< 
Lanolin , eg y -eg y  da láva l. Sok tapsot kapu it K e le ti 
L i l i  zongoram űvésznő és Leonóra. Leone  o porá
én ekesnö is.

A hótorlaszok mögé zárt angol falvakat 
még mindig röpülő gépekről, élelmezik, Angiié - 
lu.n a villarkatar-ztrófák sorozata újabb szeren- 
(ősellenség ékkel bővült és a fagy hulló m. állan
dó au. lovább terjed. Miután szó.mos város már 
hetek óla el vau, zárra a külvilág tói, ezekben 
az él edmi szer készletek # fogytán vannak, fői 
több községben már ivóvízben is nagy hiányo
kat szenvednek. A kormány intézkedéoére. ezo 
kei n községeké.' vöt.időgépek segélyével látjáh 
el a szükséges élelmiszerekkel és ivóvízzel.

Berlinben abba béliéit Siapsii az Jífiakai 
Osiysssiís" eliflásáí, nieil a Mamk pék 
dátiss hosránvok bliiil visszatitasilölta 

a darabot
Berlin, január 1.

( A Reggel tudósítójától.) A berlini állami 
színházban szombaton este olyan botrány tört 
ki, amelyhez hasonló az utóbbi években sehol 
nem fordult elő. A műsoron öhlbergor: „Ithakai 
OrlysscuF* oimü szí mm ü ve szerepelt. A  közönség 
annyira unatkozott, hogy a második fölvonás 
cége felé

hangos fütyüléssel és pisszegéhsel adott ki 
f cjezést nem tetszésének.

A lárma oly nagy volt, hogy a színészek 
kénytelenek voltak az előadást abbahagyni

és a függöny a második: föl vonás befejezése elöli 
legördüli.

Beczkói Bíró Henrik és nejt*., beczkói 
Bíró Gyula és neje, özvegy Kollár 
Dávid né beczkói llirn Etelka, özvegy 
Tígermann Sáudarné beczkói Biró 
Szidónia fájdalomtól megtört szívvel 
tudat ják, hogy forrón szeretett, fele it- 
bel etlori édeisapj uk

i e c É i  Birs Sirály
jóságos életének 8b-ik évében bősz- 
rtzabb szenvedés után elhunyt.

A drága halott földi maradványai $$ 
e hó 3-úu, holnap, kodden, délelőtt.
’/* 12 órakor fognak a rákoskeresztúri 
temetőben, szeretett, hitvese mellé, 
örök nyugalomra helyeztetni.

Budapest, 19*28 január hó.
N y u g o d jé k  hékébou !

Az elhunytat gyászolják még Btró 
Samu. fivére, számos unoka, dédunoka 
és az egész rokonság.

Gyászruhák
4  é r a  a R a t t

Horváth és HSalász
nf.f BjáftírahaktarlW vállalat, IV, Váci-uSra in 
T e ljts  jryószWlBzcreléeok s p e c iá l is  raktára

Telefon:] 
Teréz ]
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Tömeg;* verebeik sok S? il v,%zter»é.l£zakin.

A szilveszteri tűin ultiig természetesen nem 
málhatót* cl apróbb balesetek, verekedések 
nélkül. A B» rnss- k ú véli á zb« n Szív ha Imre 
•j:i éves wwlomtiszl viselő okozott nagyobb bot
rányt és ven; kedést. Beí r Oszkár üzletvezető 
löki) vendé." sietségével ki tuszkolta az ajtón 
.-•zínhát, oki azonban ellenkezett és dulakodás 
közben ne! m. éti ev:. j.ühA üvegnek. A szét
hulló iivey.vsere.peik öl. iinberf meg sebesitettek: 
& sitiim Imrei, lö t  r üzletvezetői, továbbá Gold 
Kilmús kereskedő', ( 'sémáik Gyula fényképészt. 
Nagy Gábor mészárost, akiknek kisebb-uapryobb 
ebi i a mentők kötözték be. Ugyancsak a 
Baross-ká véliázban vo- -vul U-H Vörös Ferencnél 
akit szintén u mentők részesiteltel: első segély; 
ben. A Damjanich-uteo 56. szám alatt levő 
vendéglőben tgy nagyobb társaság ittas álla
potban - 92 verekedett. Bérezi! József és Tóth 
Béla. lovászok, Német K id  szobai eán>. Görcs 
Lajos bádogos ; Moh-ár ím rr  váltókezelő sebe
sültek mer? az íj: kőzetben ok-an súlyoson, hogy 
valamennyiökct a Rókus- kórházba kelleli szál
lítani.

Meghalt a bécsi I aemlerhanii iga/,Katója. Hées- 
böl. táviratozol?: Epb ;• Zsi.gr,: mid., u Xeutrab-uro- 
piici.sehu Laenderbank igazg.-ü.őja ír.; "hali.

Prém lopás köbben c 
a Ili rés zseb metszőt. A •'
sziiesüzlet ben -zombulo 
hogy egy < írtját'.- h"lau 
ben levő feríi az egyik K 
doxoít —, érteke* prénn 
alá. Rendőri hívtak, aki 
a iokapitányságra.

r: elegáns hölgy Kor '. dr In.

1 lógták Pac/zk Irént,
.vm'lrássy-nti Bikán 

ii rsic cs:: re vélték, 
miközben a kiséreté- 

gs/.f bb bunrlára. alkn- 
■ k11 ti igotI bundója 

tolva.jpárí bekísérte 
lm ma rosan kiderült.

a lenehogy a
f l r lm n s t l j l )  r t  t : r ' I . . J  n i '. '- t j  .. .<ht<jl vá jn á . 
a k i t  t ö b b  o r s z á g  r m . i o r v . .  k e r e s .  I c ~ i í o  u
eurőpni hirü zsebtolvaj a férli is. Tímár Gyula, 
akit Pa ezek ir -a o l egy üt í letartóztatlak,

K at 3‘ ri :• i';'de 
v • dókét. •'a fisból
sitója: Algír búi *■:, M.
Lasztrofális idő járásról <> 
érkeznek jeleni érek. Oran 
jblj.OOU négy:/ ikilón él.ertiyi 
alá. A mo.H'.aiii érádé- sok;.

: t e  /. idpusv 1:1 n: ta Oran 
ír: .1 R' (/ff* I hídé
»kkohó! isinél ka- 
< -le ni i csapásokról 
vidékén kör ül bel ül 
terüld kerüli elv 

il nagyobb károkat 
okozót I, mini a/, e«. v hón 'no;,! ezelői t ptisz
ti tűit áradások. A mezőkön és általában a 
síkságokon a vízállás egy métám emelkedett. 
Sokezren, úgy bcnsziilöttek, mint a telepesek 
elhagytál,-. házaikul. Cusablankui jelentés sze
rint a Ken Ura, Rétit .leim és Suc el Árba. 
városok által alkotott háromszöget is teljesen 
elöntötte az ár. Az állai dlornárty (vsaknein tel- 
j,(.,e;i <•••puszin"-. \y országutak mi, ahol eddig 
autók • jártak, most ev/': motorcsónakokkal 
lehet a közlekedést föntartani.

— Férd inán d volt bolgár király Dél ameri * 
kába utazik. Brémából. távirabízzák • Férdi 
ndnd volt holu.ir király egy kisebb társaság
gal ideér' özeit. V ' • xkiraly n< liá.ny nap
múlva Délamerikába utazik. \ több hónapra 
tervezett utazás -órán Brazíliát. Argentinját. 
Chilét és Bolíviát fogja beutazni.

"1 veszteré|>-/alkui v e r e k e d é s  1 j-  
ii ■ r. • > ( eekedesek ogesz so- 

S/iiwszter ej szakája. A Duna- 
t-ii' c.. - l>una-ulca sarkán ? a
udőr FHöipr.in Gergely é-s T<

H í: I á 'o s  s 
pesten. I !pos'< 
iától volt, /. jo 
parton, i Kot 
•Ifik ;■ A liiil re 
•marsi Jrizst; u 
találta a kö’ o 
hói kijuvet Iái 
súlyos volt, li' 
házba saállitol.l 
/üléseibe.
S'-oja /•■/ :"n  
Sándor éG éve 
verekedett 
kés szúrást kúp

ir-sf,

ib is-
nevű 
, lak

; 'in'ká -okot ’é.'befagyva 
A uiiinkás a koesmá-
: .násia. Sebesülés ük oly 
ikö/ijon a _ mentők a kór- 
•.!. Tn.iuóssi bele is halt sc- 
András éves asztalos 

...hjsi ár .iával é.s Búza 
v-gy vendéglő elölt

• t é l '1/ , ' l r f  c r r  y-’d t’lm r'S

tf-lvps iizl̂ c vf.ttcunicaun ki.iozv.ii <i !’•' 
, m- i -; i.tijr.'ó ;/ ?/.'tivoilo lahnt i 

m'vg . !>mi •sphaió.

.- á w lábai
zoiiiin.l nif'K•

marja a tökéletesség!

P í i e u m a t i k  á r i i s i í ő  R t
Andrássy-ut 27, Telefon: Teréz 13-1-78 
Fölerakot: „Autocar“ Audrásey-ut 40

Briand kiábrándító újévi nyilatkozatában
l e l e p l e z i  a z o k a t ,  a k i k  L o c a r n ő b ó l  b u r k o t  a k a r t a k  f o n n i

a  n y a k á r a
„ A  n e m z e te k  a  m a g u k  cscn d ő rség ér^ i n e m  m o n d h a tn a k  te , h isz  

a  k o n flik tu s o k  cs irá i n e m  h iá n y o z n a k  a  m a i s e m 4*
Pórin, január 1. örömömre szolgálna, amint cnuek a kamarában 

mondott legutóbbi, beszédemben is kifejezést, 
adtam, ha alkalmam pof na. Mussolinival sze
mélyesen is találkozni. Jóslásokba nem szere
tek bocsátkozni, de alapos reményem van arra, 
hogy Franciaország és Olaszország között ha
marosan létrejön a megértés. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy a balkáni határok biztosítása 
érdekében is meg lehet találni a módiját egy

(A Reggel tudó siló jónak távirata.) Briand fran
cia külügyminiszter, aki az utóbbi időben többnyire 
a lapok ünnepi infervjuit. szokta fölhasználni arra, 
hogy n francia, külpolitika általános iram géledről 
nyilatkozzék,

m. újév alka Ina óból szenzációs
te tt

nyi'i; Okozatokat

a mlrífiptn uikn. akivólis kérdéseiről.
Lcgbrhb kívánságom a ma kezdődő uj 

esztendőre az — kezdte a beszélgetést a. fran
cia külügyminiszter hogy az igazságra és 
a fönnálló szerződések t hzteletben tartására. 
a lapított béke erősödjék meg* az egész világon. 
A népeknek a Nemzetek Szövetségének égisze 
alatt közeledniük kell egymáshoz és ezt főkép 
a német-francia közeledés politikájára értem, 
amelyet. Stresemonnal együtt én kezdeményez
tem és amely, remélem, 1928-ban következetr ■ 

tovább fog haladni. Emiatt a politika 
miatt sok támadás ért,

nem egyszer kísérelték meg, hogy Loearuó- 
hói burkot fonjanak a nyakain köré,

de akik ezt tétiek és résiben teszik még ma is, 
nyilván sohasem voltak vele tisztában, hogy 
mi a. francia, közvélemény igazi akarata. Az 
én politikámon kívül még csak egy politika 
l* h* t '-ges Franeiaorsrágban: fokozni, a, hábo
rús k özi/lödést, a. végtelenségig növelni, a had
sereg létszámát és eleve elutasítcni a meg
értés lehetőségét azokkal, akik tegnap ellen
ségeink voltak. Fz a politika, csak egyre ve
zethet: háborúra! Az én célom pedig az, hogy 
mv-g akadály ózzam a háborút.

Németországot a maga több mint hatvan- 
milliós lakosságával nem lehet egyszerűen 

negligálni.
A győző számára, az az egyedül lehetséges és 
egyedül jó  politika, hogy igyekezzék a le
győzőit élre! barátokul megnyerni.. Az általános 
leszerelésnek mindig egyik legöwáutóbb Ilivé 
és elő harcosa voltam. A mai francia hadé-e reg 
23%-kal kisebb a. békebelinél és ha bevezetjük 
az egyéves szolgálati időt, ez e különbség 
Í5% -ra fog emelkedni. Őrültség volna azonban 
minden fegyverkezésről egyszerűen hmondani. 
Nem elég. ha a bíróság Ítéletei hoz: szükség 
van csendőrökre is, hogy ezt az Ítéletet végre
hajtsák.

A nemzetek a maguk csend őrségéről egy
előre még nem mondhatnak le. hisz a 
konfliktusok csirái, sapnns, nem hiányza

nak a mai Európában sem.
Az államoknak az a kötelessége, hogy rm-g- 
akadályozzák e csirák kifejlődését és a m nt- 
:efkö: ; szerződések hálózatát i.döe-el oly sűrűvé 
legyei.:, hogy az bármely váratlanul kitörő 
vihart föl hűljön tartózta!ni.

Úri' cr! ezután érdekes kijelentéseket tett l'iau- 
rirujr::óf/nal,: Ólat:•.országhoz és a Balkán-óttárnok
hoz o dú viszonyúról.

-- Különösnek tartom — mondotta. . hogy 
Olaszországban nyugtalankodnak a francia- 
jugoszláv s:rr:.ödés mialt. Vájjon

okoztak-e izgalmat Franciaországban »/ok 
a szerződések, amelyeket Olaszország Ro

mániává! és Magyarországgal kötött?
Az eredeti megállapodás, éppen Olaszország 
k ez d err. é i í y e zésé re, úgy szólt, hogy n francia- 
jugi..-.zláv szerződést Olaszország is Írja. alá, ni 
d hibája, ha a szerződés alól hiányzik az alá
írása. Ezért, sem minket, sem Jugoszláviát u.-m 
terhel felelősség. Egyébként Fi anei.jor.szág és 
Olaszország viszonya távolról sem olyan, fe
szült, mint azt sok oldalról szerelik föl tün
tetni, hisz minden olyan kérdésben, amely a 
kér államot kölcsönösen érdekli, állandó eszme
cserét folytatunk Rómával. Az természetesen

M  a
a ftiCüüdciós

újévá m ű s o r
bemutatása
Záróra

reggel Jg órakor

JTíoulinöQonge-
I^rsasu lazáso k 21 Riviérára

19p; Január l í  .

Karneváli utazás Ij íS február •> .. 
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Nitza az idei farsipignn nagy fénnyel ünnepi ő" iK karneválját. 
\2r. alkalomból a u M áv. f llvn tn los  ü fcnctjeg.y lvoda két, tár- 
t.f,^kirándulást rendez. Ezenkívül január 14-<-n indul egy kirán
dulás. A - utazás tartania minden esetben 14 nap. A részvételi 
ónban II o»/.t. gyorsvonati jegy, iu ulsórangu száll <s. ellátás 
, sVz összes költs iürok bon foglal tatunk. Felvilágosítás rs pros
pektus a M iiv. H iva ta lo s  M e n e t je íy lro d d k h a n  kapható

balkáni Locarno
megkötésének. amebnek szoros kapcsolatban 
kell áltnin a szovjet kormány által javasolt 
támadást kizáró egyetménnyel. Flrről az egyez
ményről haladéktulanul megkezdjük a tárgya
lásokat, mihelyt a?; uj orosz követ. l)oego
ién szki, elfoglalja hivatalát. Azt a szerződést, 
amelyet. Franciaország J■.jgoszláriával kötött, 
az olyan szerződések, is kőlapéi fiájának tartom, 
amelyekkel a nagyhalalmáknak az egész vilá
got át kellene szűntök, hogy biztosítsák a világ 
békéjét.

i ip te  Sisp©isára®§!®r meg
egyezett Wffllff xarolylyal,

íicgy ős Eíesí?ií.far veiéíSgazgaíéla
FOlKííSteáZSí,

Sj©i^®íí®ssi Márkus Jenő Seggen
(A  Reggel tudósit ójától.) A B esz kár vezér- 

igazgatói állása bétőlF'xé-nek problémája már 
hőnapolr ói a. foglalkoztál ja  a;: illetékes tény űző
ket és a fővárosi Kállay-pórtban újévkor az a 
meglepő hír terjedt el, hogy

» döntést előkészítő tárgyalások során vá
ratlan fordulat következett be.

H i pka f.öpnl r/ár mesternek l  ndvcű.e vöen M d rkun 
Jenő. Wolff Károly nők, pedig Folkusházy Lajos 
volt a. jelöltje. Néhány nappal ezelőtti azon
ban közvetítő tárgyra!ások indultak volna meg 
Ripka és Wolff között. \ tárgyalások a Kállay- 
párt beavatott tagjainak értesülése szerint újév 
napjára befejeződi> k -

a megkötött paktum szerint Folkusháry* 
még *ílpoigát mestersége ideje, alatt bíznák 
meg n Beszkár vezérigazgatói teendőinek 

ellátásával

os mihelyt oiihogyja az alpolgármesteri széket, 
kinevezik re zár iga -.galóca, helyettes vezérigaz
gatóvá pedig Márkus Jenőt. A Reggel föutar-
t.js.-al közli az érdekes hirt, amennyiben^ érte
sülésünk szerint *. zl a régeit vajúdó kérdést 
nem paktumokkal, de. vyi.lt és becsületes párt
közi. megegyezéssel fogják a városi pártok el
intézni.

teé&íesis?, Mraitt és 
id ű a t t

CJGYSZBR
Jjj

eg .Aoatja

_ _ _  AZ 
S | p 0 X I G É N E S  . . _

G á GYÓGYÍTÓ5’ hatású^

Elegendő, ha csekély mennyiséget u Szent 
RÚiitlS-SábSft iái lavór melegvízben feloldunk- 
Nyerünk ezáltal jótékony hatású lábfürdőt, 
melyet használjunk, ha megerőltetések és 
strapák folytán a lábak fáradtak; ha a tyuk- 
szemek és daganatok kegyetlenül kínoznak, 
a cipő szorításai és feldörzsölései égnek, a 
bokák a járás és álldogáló* következtében 
megduzzadnak. A fagyási hántolniuk és ezzel 
járó tűrhetetlen viszketések egy csapásra 
megszűnnek a Szent Rfthus-l&lifUrdfi haszná

lata által.
A Szent RÓHUS-Iftbsft minden gyógyszertárban 
kopható. Egy nagy csomag ára 1 pengő 28 f. 

Főraktár: Szent Rókus Gvónyszeriór
Budrpest, V II. Rákóczi ut 70. szám.
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H o g y a n  k a p t a  v i s s z a  L ic s e f f  f ö k o n z u l n é  
gyermekeit a Mgár követségtől és férjétől
(A  Reg fi r í ludősitójálól.) A /JV-sT/Z-házaspár 

nyerni ekeinek ügyében két napén keresztül 
folytak a tárgyaló.sok a budapesti bolgár kö
vetség ügyvivőjével, aki Lieseffuók é,s gyerme
keinek menedéket adott. Szombat estére sike
rült meggyőzni a kövelségi ügyvivőt arról, 
hogy a nemzet közi jog ellen cselekszik, ha 
■ilyen, kifejezetten magánjogi vonatkozású 
ügyben nyújt támogatást Licseffneh és el
járása. indokolatln.ii bizalmai lans ágot jelen
tene a magyar hatóságokkal szemben. Miután 
ezt az ügyvivő belátta, ö maga szólította föl 
Licseffct- a békés megegyezésre. Licseff közölte 
dr. Gonda Henrikké!, feleségének ügyvédjével, 
.hogy hajlandó a gyermekek kiadására, egyet
len föltétellel,

ha a felsége írást ad arról, hogy a történ
tek ellenére is érvényben marad a buda
pesti árvaszék előtt régebben kötött egyez
ségük, amely szeriül a jogerős döntésig az 
asszony köteles a gyermekeket háromszor 
egy héten édesapjukhoz elküldeni. Ezt az 
írást a jogtanácsos közvetítésé vei meg is 

kapta
és ezekután este %8 órakor a két gyermeket

kézenfogva l i  vezette a bolgár követség helyi
ségéből és átadta Gonda dr. nők. A 10 éves 
Nikoláj és a -1 éves Zsanett elbúcsúztak édes
apjuktól és

elhagyták a követség épületét.
Az ügyvéd a. két gyermeket autón vitte édes

anyjuknak Lcndvay-utea. 23. szám alatti laká
sára, a kirendelt detektívek egy másik autón 
követték őket. A. kisfiú, aki még emlékezeti 
arra az autós üldözésre, amely a követségre 
való szöktél ősüket kisérti, aggódva kérdezte a 
jogtanácsostól: ..Kérem szépen, av a másik 
autó üldöz bennünketT* A. 4 éves Zsanett is 
Nzepegeit: „Bácsi, nem kell félni?** A Len dv ív 
űién 23. szám alatti lakásba az összegyűlt la
kók sorfala, között vonult be a két gyerek, 
örömmel üdvözölték édesanyjukul és

1 első dolguk volt, hogy boldog újévet kíván
janak neki.

Licseff né és gyermekei továbbra is Budapes
ten maradnak a válópör befejezéséig és az 
egyezség értelmében a gyermekek holnap, ked
den délután a nevelőnő kíséretében már meg- 

J látogatják édesatyjukat.

Zalobiu cseh. képviselőt nem a barátja 
gyilkolta meg. Prágából táviratozzak A Reg- 
gel-nek: A meggyilkolt Zalobiu kéj) viselő 
'ügyében je,leülős fordulat történt. Egy vinn.ii 
paraszt jelentkezett, a bÍróságon és előadta, 
hogy éjféltájban látta szőlőjében Zalobiu kép
viselőt. amint egy jó l öltözött, ismeretlen 
férfivel izgatottan tanácskozón. Azt is észre
vette, hogy Zalobiu és az .ismeretlen fér ti 
később a borospincébe mentek. Minthogy a 
gyilkossággáI gyannsitott Horny. aki Zalobiu 
jóbarátja volt. ugyanebben az órában már a 
faluban tartózkodott, a vinnai paraszt < ió- 
adása Horny ártatlansága m ellelt% bizonyit. A 
hatóság most azt az ismeretlen erűt Keresi, 
akit Zalobinnal a szőlőben láttak.

-  U j könyvek. A z  irodalom  Ínyencéinek va ló  o l 
vasm ány S ch öp fliu  A ludni u.i regénye, a ..Balatoni 
tragédia**. Néhány év  alatt a kitűnő, m üveit. ízt ékes 
Esztétikusból m ily  elragadó, iz ig -v é r ig  modern n» 
m ancier le tt ! Á  ..Balatoni t ragé d ia '* ,-i legétől hűbb

l írások közé tartozik , am elyet k iábránditó koruukról 
írtak. E l k e ll o lvasni. — K e le t i A rtú r, ez a v é g te 
lenül rokonszenves kö ltő  „A n g y a li üdvözle t" eimon 
adta ki ú jabb verse it, tinóm könyvben. M ohair ( '. 
P á l i’ábametszett, c landalitó  ra jza iva l. -- Két n.j 
S inc la ir-regény  — „Ö zönvíz után1* és „1 0 0 V  
egy ik  mulatságosabb, mint. a másik. Ugyancsak a 
N épszava" kiadásában: K laurlc T i l l ié r  elbá jo ló  

..Benjámin bncsi“ -ju, G erge ly  Győző mesteri fo rd í
tásában. —  Jóleső érzéssel köszön tjük  Papp Viktor 
szép és n j adatokban gazdag müvét, am ely a . egy. - 
temes Beethoven -ku ta t ás m agyar vonatkozásait e lő 
ször dolgozza fö l és íg y  nemcsak a hazai, de a kid 
fö ld i irodalom ban is hézagpótló  szerepet tö lt b t .

— Egy pécsi rendőr gyanús halála. Pécsről 
jelenti telefonon A Reggel tudósítója: Pécsett, 
a belgyógyászati klinikán meghalt Pécsi Lajos 
ál lám rend őr. akit mérgezési tünetek között 
szállítottak be a klinikára. Eleinte azt. hitték, 
hogy öngyilkosság történt, időközben azonban 
kiderült, hogy Pécsi kutyája, és macskája 
ugyanattól a méregtől megdöglött. Megindult 
a nyomozás, mert az a gynnu merült föl, hogy 
Pécsit családtagjai mérgezték meg, akikkel 
összeveszett.

A Pesti C/hcvra Kadisa elftljárÓHácn a. tagiolvél.ohl; 
céljából 'a ló  jelentkezés határidejét folyó évi január hó 
lő-jg meghosszabbította. Jelentkezni leh« l a titkári hiva
talban (Budapest, V I. Luudon-utca :i).

19 É r t e s í t e m  a t. vevőközönséget, hogy

é i ik a b á to k

gyönyörű kivitelben, nagyon olcsón, ké
szen kaphatók

TEleIon W1DDER Krllszabó
295-76 IV, Városház-utca 20. szám

A Pesti C h c y ra  K ralisa elöljárósága a tag- 
fölvételek # céljából való jelentkezés határide
jét folyó év január hó 15-ig mcglio.sszahbitottu. 
Jelentkezni lehet a Chevra Ivadisn titkári hi
vatalában (Budapest, VI. Laudon-utea 3). ahol 
ü jeleni kezesi lapok is átvehetők.

Z A L O G C É D U L M A Ti ____ —— . uragabunn veszek

SSsuger Itf, fegyetem-u.il. SfSKíi

S Z A K O R V O S I
JKepdöléb eíféez nap, HAkóczi-nt W. I« • » ,  1, Jfölcvratl nombpm

Szilveszter éjszaka két helyiérdekű villa
mos összeütközött. Szilveszter éiszaka villa- 
mcsszei oncséílenség történt a Kerepesi-utón 
és csak a. szerencsés eéletli nnek köszönhető, 
hogy a bajesel súlyosabb következményekkel 
nem járt. Éjfél után néhány perccel ittas álla
potban ment ;i Kcrcgcsi-uii sinekeu A agy 
Izsó 3!) éves géplakatos. A Rxikosszcnlmihüly 
leié haladó helyiérdekű villamos vezetője 
észrevette a sínek között bukdácsoló embert. 
fékezi II, amire a pótkocsival haladó villamos 
hirtelen Megállt-. Az utána haladéi má
sik helyi énlek ii vezetője műn vette észre, hogy 
az első villamos megállót!, és beleszaladt az 
előtte veszteglő villamosba, amelynek első 
kocsija telve volt utasokkal, a pótkocsija 
azonban szerencsére üres volt. Az üres pót
kocsi az összeütközés által erősen megrongá
lódott, de sem az utasok, sem a kalauzok kö
zöl nem sebesüli meg senki. A részeg géplaka
tost ellenben az első kocsi a, lefékezés ellenére 
ír  elütötte. Nagy Izsó agyrázkódást szenve
dett, a Rókusba száliilották. Állapota súlyos, 
de nem étet veszélyes.

A szanálás és a nyugd íjas közalkalm azottak.
tL eve t a szerkesztőhöz.) A 15 óveu alu li szo lgá la t 
a lap ján  nyugd íja zo tt közalkalm azottak előkészítő 
bizottsága megdöbbenéssel kénytelen  m egáll api tani. 
h ogy  törve,nyes ille tm én ye in kbő l — nyugd ijunkból 
és likbórnyugd  íjunkból — a szanálás cím én  m ég ma 
is levonnak 10%-o l. holott a szanálási tö rvény sze
rint ez a levonási ha táridő 1026 jú n iu s  :'10-dn le já rt. 
A  szanálási törvény hatá lyának  le já r tá va l a na 
gyobb nyugd ijaka t rnentesileKék a csekélyebb 10-- 
/>"■y.-o.v levonásiéi, a mi csekélyke nyugdijunkon 
azonban a 10% -os levonást fönt ártották és ugv  lá t
szik, ezt á tla ,,dúsiían i akarják. M indezt közöttük  az 
országgyűlés ta g ja iv a l is. K itű n ő  tiszte le tte l: az e lő 
kés : iIö  b ízo lIs íig .

Egy magyar politikai menekült szélhá
mosságai Bé»;:h«n. Becsiből jelentik .1 Reggel- 
vek: \ büntető o Íróság bárom Inni api szigorí
tott fogházra téllé Veres Miklóst, aki volt 
olasz kcpyi v lőnek adta ki magái és Emilio 
I 'ürese név alatt mint olasz politikai mene
kült kér a legkülönbözőbb helyeken anyagi 
támogatást. A tárgyalásra beidézett tanuk 
terhelő vallomása, után a szélhámos beismerie, 
hogy az igazi neve Veres Miklós, de hozzátette, 
hogy Veres és Varosé teljesen egyet jelente 
íirk. Veres megnyugodott az ítéletben és csak 
arra kérte a bírót, hogy higyje el neki, hogy 
valóban magyar politikai menekült. Állítása 
szerint a Vsern'jf-csoporthoz tartozott.

A R egge l e hó 5-iki számában m egírta , hogy 
rlr. Dalnoki I őrös Gábor volt főhadnagyot és bank
igazgatót sikkasztás miatt körözik. A m agyar ki 
i'ályi budapesti honvéd várospnrnnrsnokság annak 
közlését kéri, hogy nevezett az összeomlás óla szol
gálatot nem 1 eljesitctt, nyugellátásban sem áll, te
hát „cm is volt tagja a jelenlegi magyar királyi 
lton vedséguck.

Kinek kell az hIIhikíó meleg? Kgy amerikai találmány.
•' Hadié Pueko segítőit, az emberiségen és uj lermoforja 
I-'» órán át akár egyfolytában, akár megszakitát-snl - 
egyetlen kanál hidegvíz betöltésével egyenletes meleget 
ári. Veszélytelen, olcsó, nem kell hozzá se villany, gór, 
s« forróviz és igy mindenütt: utón. autón, kocsiban há*z 
mii ha ló. Kinek ne volán szüksége erre n nagyszerű tnlnl 
nianyra. amely un•gremlolhet.fi Abonyi Artúr műszaki Rt. 
Budapest, \ , Báthory-utca 1.

F I S K  C O R D
I’ .N 1 í f .  M T A  KB I.SZtil? K L f*,S I í K 

( ITHOKN I S P l)HP 
A l/KATHi.SZtík

TELEFON: NAGY JÓZSEF
T. 231-87, 385-63 VJ, A N IH tA SSY -l)T  fll

alatt
agasztok!

4H óra 
Ne in r{ócipőt vulkanizálok v»a

Budnpret, Kertésx-u. .'«) (K irály.utcánál).

Nagy politikai botrány Berlinben Roi-iin
ból jelerilik: A „Mou/ag-Marni .* ' o Azj- i ‘kel 
közöl egy u.i<l 1)1 < nugv politikai le irunvn*;. 
Amint kiderült, dr. G"ssler budiig^ mini'-.; r a 
Deutsche Zeit ungsdiensf nevií váll; na
gyobb összeg,/két |‘ol> ásított. nmeivel, ech'iv; 
több mint 200.00a martait tesznek ki. Ennek •• 
Ili rszo Igáin ti irodának a vezetője benső bur.it- 
ságban volt u miniszterrel. A vállalat füle:, u 
d:‘,l német országi lupokut látta <*l b i i; ! 1 • i •• 
cikkekkel. Az iroda vezetője, Oscur f\orn, aki 
azelőtt deniokrat.apárti titkár yoit. ezen h-.--.-e- 
gek elleusznlgálnta fej •.'•ben dr. (iessler b)dii>'\- 
miniszter érdekében propagarnlát fejte:; ki.

— A z  uj év  első napjának jing.vtikosai. Kis !■; ö 
bet 17 éves Inboránsnö  ;> N ém etvö lgy i ut . ó. .ni 
a la tti á llam i tüdőgondozóban, ahol alkalmazó.-h n  
á llt, szublim áltta l és m orfium m a l m egm érg; zh
gát. — .Jeszenszky E m il 2* éves gyárinw nké.s  'i'ei. o- 
i iteái lakásán s zerelm i bánatában z seb k é .'-v t  
szőr m cllbeszu rta  magát.

— Pengőhamisitót fogott a pécsi rend őrs ■ . 
Pécsről telefonálja A Reggel tűdéi-itója: 
pécsi rendőrség' vasárnap előzetes b-torlézta 
fásba helyezte Kovács József ál tűsnél \iiti 
bányamunkást, aki egypengösöket hamisitotL 
A. hamisítót Lausncr János kereskedő lepi. •' 
le, akinél Kovács megkísérelto egy bumi-i ... 
darab forgrilombnhozntalnl. Kovács dé-.-cí' ej 
mondotta, hogy óloinkanalnkat szr leli ét ■/( . 
elkészítette n formát, és az éilomból pénteki n 
30 darab egy pengőst lés? Heti. S/onihuin>j ■ i 
előtt két darabot egy mészárosnál akart iái 
ke.sitcni, ffe ez sem sikerült é■- az < //.//< ' > 
hiányzó hamisítvány az. amit Lausnorm k ál 
adott. A detciktivek házkutatást tart >.r-1 a •. 
Kovács péesbányutelepi luk,Wm, ahol a le. 
vitáshoz fölhasznált kelb'lnlu* t éh derei 
hamisítványt hiány nélkül meg i. in!.-'.!; ók.

— A  siiiHtitó íu 'cinierjc. S z ilveszter é,jv/,;il.áj.i.11 1 ■ 
lyezte  üzembe a IJeszkiir az u .i  sin.-;utókat. \ 
ható nagy l'orgalom ra va ló  tek iiiit ltel -n > •• ■.. . . .  . 
Izét já ró tó l in d íto tta l: és a p rem ier sikeréi minéeM 
kocsin „ tá b la "  mulatta. A  -ir.aníók négy irányba ': 
közlekednek: a Itókused  Pa.ts ént tó, -, <-i •/. a . . .  
zeti .•■zinházló/ a p es te rzse lfH  P ia c -f érit/, a
té-rtöl ffákospiih/taig  és a I te i l in i - té í té l  <• ubio/t t 
F ló r iá n -té r ig .  A z  uj járm ű most már m ind -,: é j 
szaka köziekért n i fog , de csat: egy n v n e fe i e - in o l:  
éjszaka 2 óra :Ul perekor ii dúl és óra :io p, •vkor 
tér vissza a végpon tokró l. ,Mi\el ez iuiml'i.s.--'" napi 
2 órai m unkaidőt je len t, a fíeszkdr hogy a k - 
esiknt és az a lka lm azottakat fog la lkoztassa — F e l
e lőt ionkén t is forgalom ba, á t l i l ja  a s iu a n lii l .o l. el- 
kor azonban inon re. éjszakot n frou á fou , h "  - n i  ■' 
16-os re lá c iób a n : a H nniss-u lcáu, aes/i D ■/napa.-•/oe 
át a M argit h it i ig  és vissza fogná l: közlekedni. Éz a 
járat hétfőn  délelőtt, indu l először.

— Letartóztatták a tolvaj cl rogu isi a-Itnk 
orgazdáit. A ThnUmayer és Seifz gyógyáru rí. 
Zrínyi-utcai hatalmas épületében, amint 
mer.?les. a droguista-g.\ akornokok többször, 
m illió értékű gyógyárut toptak cl, amint eV, 
Horváth Vendet cíetcktivföfölügyelő esojKivtja 
kinyomozta. A tolvaj gyakornokok közül hár
mat, mu.r le is tartóztattak, vasárnapra pedig 
kikutat Iák az orgazdákat is, \ nyomozás 
adatai ala.pjáu vasárnap orgazdaság miu't i< 
tartóztattál: Marsi Sándor fzabéila-íVca öt!, 
szám alatti droguislál, továbbá Domonkos 
Sándor és Schenkeaget Dezső drogu istákul, 
akik az árukul közvcüiteUék.

- Fü lrobbant eg.v belg ium i löporgyár. /hars é i 
ból táv ira tozzák  A Itcg g e l-u ck : A  ho llandiai határ 
kiize lében fekvő  tnnarken i löp o rg y á r föh  obba n l. Iái 
d ig  jil súlyosan sérü lt munkást ástál lei n levegőbe  
röp ü lt gyár ro m ja i a lól. A g y á r  ige/,galója ku
rnolyabbnu megsérült. A robbanás hl k ilom éteres 
körzetben v o lt  hallható.
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¥éres ökölharc Szilveszter éjszakáján 
égi] Fölrobbaníofí léggömb miaíf a nagiikömíi 

Páíria-kávéház előli
(A  Regnél, tudósítójától.) Szilveszter éjszaka 

hajnali 4 órakor vidám társasáé: tért be a Nagy
körút és Király-utca sarkán levő Pátria-kávé- 
házba, amelynek asztalainál még hangosan ka 
rágott a szilveszteri jókedv. A társaságot Je
szenszky Károly né vezette, kezében egy hatal
mas léggömbbel, amely világító gázzal volt meg
töltve. Jeszenszky né t három t'érfi. kísérte. A 
társaság alig foglalt helyet az egyik asztalnál, 
az ezerhangu zsibougrást 

hirtelen túl.harsogta egv hatalmas durra
nás, amelyet még ijesztőbbé te ti, hogy 

nyomhan utána nagy láng csapott föl,
amely félelmetesen szárnyalt a kávéház mennye
zetéig. A vendégek között nagy riadalom tá
mad!, az emberek felugróitok helyeikről és 
menekülni akarlak. Hamarosan kiderült, hogy 
a pánikot ügyetlen tréfa okozta. A négytagú 
társaság közvetlen szomszédságában ugyanis 
egy jókedvű férfi ült, aki

égő* szivarját a léggömbhöz szorította,
A léggömb meggyulladt és a. szabaddá, lett 
széngáz fölrobbant. A láng Jeszenszky né ar

cába kapott, bőrét több helyen m e g p ö r k ö lt e  és 
belekapott a hajába Is,

de Jeszenszkynó tenyerével elfojtotta a lán
got, még mielőtt nagyobb bojt akozott volna. 
Orvost kerítettek, aki a. „serültet** ápolásba 
vette é« lakására szállíttatta. A botrány azon
ban csak ezután, tört ki teljes erővel. Jeszen
szkyné kísérői sértő szavakkal támadtak szom
szédja kra, aki az utcára, invitálta sértegetőit, 
hogy ott intézzék el az affért. Mind a négyen 
átmentek a Körút túlsó oldalára,

ahol tizenöt percig tartó elkeseredett ököl
harcban verték véresre egymást

az ellenfelek. A nagy lármára odasietett, az 
Ok fogon-téri őrszemes rendőr és szétválasz
totta a verekedőket Az igazoltatásnál kide
rült, hogy a léggömböt januachek István 
vés Sándor fővárosi tisztviselő. A megsérült 
gyújtotta föl. Ellenfele a hqxmérkőzésben Kö- 
Jeszenszkyué kíséretének két másik tagja, el
tűnt, még mielőtt a rendőr a verekedés szín
helyére érkezeit.

Tibor mellett ugyanis legújabban Kenéz Béla 
neve bukkant fö l és kormánypárti körökben 
valószínűnek tartják, hogy

az iij kereskedelmi minisztert kettőjük kö
zül fogják kinevezni.

Érdekes az a hir, hogy Hermáim miniszter
rel együtt

távozik állásából Dessewffy Aurél kereske
delmi államtitkár is, akinek utódja a be

avatottak szerint Tormay Géza lesz.

Természetes azonban, hogy ezek a szem é ly ?  
változások csak akkor válnak aktuálisakká, 
ha a Dunántúli Villamossági Rt. megalakul és 
Herrmann átveszi a részvénytársaság elnök
ségéi.

Nagysád,
ne izéljen

Fölveszem a telefont. Otthon, hivatalban, 
bárhol. Pokoli hangzavar. Kettőn beszélnek. 
Tizen számot kérnek. Szopránok, baritonok és 
basszusok csengnek Józsiért, Terézért, Ui- 
pótért, Krisztináért, Újpestért. Hiába. Nagy
sád! Nagysám! Édes kisasszony! Mintha a de
rék központ megzavarodott volna. Egy hó
napja tart ez az idegeinket roston pirító zűr 
zavar a pesti, telefonnak úgyszólván, minden 
vonalán. Kilószámra érkeznek hozzánk a pa- 
naszosl,évelek kereskedőktől, orvosoktól, inté
zetektől, magánosoktól. Másfélévi kifogástalan 
telefonszolgálat után újra. megbomlott a pesti 
felefon lelki, egyensúlya. Orvost! Orvoslást! 
Engedelmesebb, szelidebb, beletörődőbb népe 
nincs a földkerekségnek, mint a réveteg pesti 
polgár. De enged elmet, néha a birka is topog 
a lábával és veszélyezteti a konszolidáció nagy 
müvét! Gondoljuk csak meg, líra a telefonnak 
ez az einxucsaisodása újra divatba hozza 3 5̂0- 
kat a parlagi iudula.fcki töréseket, amelyekről 
kormányzatunk bölcsessége az e r k öles védelmi 
rendelettel szoktatott le bennünket. Uram, 
bocsáss! Csak úgy ínelesleg jegyezzük meg, 
hogy Budapest a kontinens legdrágább tele
fonjával büszkélkedik* Úgy ám! Itt a legdrá
gább és egyúttal a legrosszabb, többek közt, ». 
telefon és az autótaxi. A rádió és a röpülőgép 
századában a. telefon és autótaxi, úgy látszik, 
némely illetékesek előtt, még mindig a v irilis
ták, mágnások és zsidók luxusa. Hogy ez csak 
némileg túlzás avagy karikatúra: a beszél
getések olvasása és a telefonszolgálatnak ft 
pestihez csuk hasonló fizetési skálája ismeret
len fogalom Becsben, Berlinben, Brüsszelben, 
Londonban, Parisban, Hágában, Köpetihágá- 
ban és mind a többi e f aj La elma radt balkáni 
metropolisban. ezt a komplikált antiszociá
lis dőreséget csak utolérhetctlenül világvárosii 
Budapestünk engedheti meg magárnak. De 
kérdezte valaki, hogy megengedi az extra te
lefon a dót' Megkérdezték valaha is, hogy ked
vére van-e as adóadminisztráció packázáea, a 
közlekedés minden ünnepnap bekövetkező 
csődje, az állami vámpolitika inkvizíciója, a 

? kartelek é« a pretoriánus bandák kérkedő tér
hódítása! A telefon árdrágítását eltűrte 
abban a hitben, hogy a különböző célokra, ki- 
srófolt és soha vissza ru:m fizetett pénzéért 
legalább olyan távbeszélőberendezéshez jnt, 
amely jelentkezik, összeköt, nem bont a beszél
getés közepém elhárítja a vonalak szenvedé
lyes érintkezését, nem kapcsol diszkrét, vagy 
üzleti beszélgetéseinkbe boldog-boldogtalant, 
egyszóval, telj esi ti azt a hivatását., amelyre a 
civilizált világban rendeltetett. Közel másfél- 
évig csak a borsos telefonszámlák miatt volt 
okunk panaszra. most a telefon újra elvisel
hetetlen, kétségbeejtő kin zószerszám. Vájjon 
miért zuhant vissza, mitől romlott el, mi 
okból keseríti, amngyis keserű pesti életünket 
a telefon? A választ nem nehéz kitalálni: tes 
sók panaszt lenni. Az ördög tesz panaszt! 
Amikor a központ nem jelentkezik, majd a 
rendező, ellenőr, igazgató fog jelentkezni. Re
kedtre. hall ózva, adjuk meg magunkat, a sors
nak. így  rendeltetett! Halló, nagysá-dl K é
rem ... Senki. Senki. Nagysód, uc izéljen, tes- 
Hék jelentkezni végre! Téves. Köszönöm. 
Hagyjunk föl minden reménnyel?

/.ONGOKAK LEQQLCSÓBBAV
Magyaromig Wgnwjrnbfc « w ffat»Mftn» «

L Y R A
RT-ntt. vu, tiu iM  Hm n

R t o M M  (••

Almás! Lola színésznő 
vasárnap ismét megmérgezte magát

(A  Reggel tudósítójától.) A sziuikritika he- ! 
lyett egy idő óta már csak a// öngyilkosok ro- j 
vatában találkozunk az egykor hircs s áp buda- J 
pesti színésznő, Almási Lola nevével. Almást I 
Lola. régebben a Magyar Színház tagja volt. * 
ahol

szépségével Hint fői.

Utóbb Olaszországba került, ott több évet töl
tött. szép sikerei voltak és vagyont is gyűjtött.
A ra j-feor visszatért Buda pestre, váll aJ. kozó sokba 
kezdett, amelyek azonban nem sikerüllek. Pén
zét elvesztette. Néhány hónappal czelöví

munkakönyvét váltott a rendőrsége*!

cis azzal h tervvel foglalkozott, hogy ru.ha- 
tárosnö lesz egy színházban. A szerencse, egy 
kori kegyeltjét o.zouban összes clhclyerkcdcM 
kísérleteiben sorozatos balszorcue-c üldözte és 
emiatti

elkeseredésében már többször öngyilkossá- 
goi követeti el.

A mentők már úgy ismerik, mint u legmaka
csabb öngyilkosjelöHc. a kinek ; -zára tel au szór 
mentették meg ( letét. Almást Lola fórjhezmeut

E m u i Bélábar. de az éleiben szenvedett, anyagi 
vesz*e-ségeií nem India elfelejteni és

vasárnap Főherceg Sándor*utca 34. szám 
alatt !»•»•■« lakásán nagy adag medináilai 

ismét megmérgezte magát.
A házbeliek su.lyos álla,pótban találtak roá s a. 
mentők, akiket kihívlak hozzá, az első segély
nyújtás után a Rókus-kórházba szál Ütötték.

Hz isi e sz le is i isi Síersskeáelmi 
HiiniszierieiDlQe: SCenez Béla
l)es& ew E!y A u í é l  íS EianiílíiíOr u tó d a  

T o r m a y  Géza Ik s z
(A  Reggel tud ásító jeltől.) Kormánypárti kö

rükben műiden „illetékei, cáfolat" ellenére el
intézett dolognak tartják, hogy Herrmann kc- 
rcshrdt. lem ügyi tvhvsr.hr rövid időit belül meg
válik lóvéé'pitol és a Dunántúlt Villamossági. 
Rí. ölére kt vül. A _ vélemények csak Herrmann 
utódját illetően térnek el egymástól, A állag
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Waltér Brúnó évtizedes távoliét után újból 
meghódította Budapest zenei közönségét

Mahler III. szimfóniájának fantasztikus színekben 
pompázó előadásával

(A  Re g get munkatárséitól.) Kel esztendővel 
ezelőtt Kleibcr Erich vezényelte Mahler I f i .  
szimfóniáját és nkkov feledhetetlenül szép •:,l- 
ménnyel ajándékozta meg hallgatóit. Most, 
hogy fValter Brúnó ugyanezen mii vet ̂  tűzte 
program jára, a zene sjiobjaies filológusai, 
«le maira, a nagyközönség is feszült várakozas- 
síd készült a két előadás: a két zseniális mii* 
vész teljcsitanényónek összohasonlitá^ára. (I aj- 
■fon. lehet-e egyáltalán Kleibcr után azt a miivel 
másnak is előadni és jöhct-c még ö utána foko
zás?)

A mai hangverseny azt mulatja, hogy bizo
nyos iránvbaii Wa Kernek még’ sok uj mondani
valója volt, ám egy Mahler-sziinfónia oly gaz
dag és kimeri!heíetlcn. hogy minden vérbeli 
művész másutt találja meg tehetsége szamara a 
kiilminác,iós pontot, a töke fel ás kiélési tehetősé
get. K leibcr fehér izzása temperamentuma, 
folyton vibráló idegzete s im pera tori gesztusa 
a megalkuvast -neminmerő végletek magassá
gába sodorjál; zenekarával együtt, n állandóan 
önmagából teremt. Bruno Walter más. O meg
hitt barátja voltMahlernek, ott átlőtt a I I I .  
szimfónia bölcsőjénél, a mester vele. közölte 
először életének, de munkásságának is minden 
mozzanatát. „Senkii sem ásni erek, aki ngy meg
értene és velem erezne, mini Ont. - írja Mahler 
Walternek - ..de az! hiszem, nekem is sikerüli 
behatolnom az Ön telkének titkaiba . SV.iller

pálcáját éppen ezért autentikus tradíciók irá
nyítják.

Átfogó s mély tekintettel merült az oevre-be, 
amely három évtized óta (a szimfónia 189íi-lmn 
Íródott) az ö finom művészi lelkében, erényes 
zenei Ízlésében szinti* motivnmróhinotivuinra, 
hangról-hangra tovább csiszolódott, mig 
végre remekbe készült, ötvösmunka lett belőle. 
És ma, rejtett, nagy összefüggései:, káprázatos 
látomások, bonyolult hnngképek, mikroszko
pikus fordulatok egész légiója tárul föl cso
dálkozó szemeink előtt.

Walter legnagyobb érdeme, amelyet Mahler 
müveinek érdekében kifejt, hogy meg mulatja 
azok helyes formáját és az egyes tételek kö
zött levő mély jelentőségű motivikus össze
függéseket. Klói bér Mablcrje forrongó vulkán, 
Walteré a gyémántköszöriis csillogó mű
remeke, Kleibcr fiatalabb, Walter érett. A 
szimfónia altszólóját Basilidcsz Mária, a múlt 
héten Berlinben ünnepelt kiváló művésznőnk 
énekelte meghatóan nemes stílussal, magasz
tos előadással. 0 is idézte Mahler szellemét. 
A Palestrina kórus és a Borús Endre keze 
alatt működő gyermekkar, úgyszintén a 
szírekben pompázó, zenekar és szólistái, harc 
és Minnich tanárok is méltók voltak zseniális 
vezetőjükhöz, akit a közönség szűnni nem 
akaró ovációkban részesített'.

I)r. Yarady ?t!iklós

Még gyermekkorom idejéből emlékszem vissza 
azokra az estékre, amelyeket a magyarok nagy 
költőjének, Petőfi Sándornak versei töltöttek 
be. Ami a legmegragadóbb ennek a lángósznek 
a müveiben, ez a szabadságért való  ̂ végtelen 
rajongása! Én pacifista vagyok. A háborúk ta
téin méltók voltak a középkor szelleméhez. Szé
gyenletes az 1914-es világégés után még hábo
rúra gondolni. Valamikor

ugyanúgy fog visszaemlékezni az emberi
ség a háborúk korszakára, mint ma az em

berevésre.

A politikáról az irodalomra és a ülrare ló
riink.

— Akik nem olvassák regényeimet, azok 
mind film írónak gondolnak. Pedig a valóság
ban, akármennyire is szeretem én a filmet, én. 
soha szennánál nem irtani. Az amerikai válla
latot, -mindig a regényeiméi vásárolják meg 
fitmesilós céljából. A film nagy jelentőségét 
csak akkor fogjuk igazán érezni, ha majd 
a fit//.'papiros ugyanolyan olcsó lesz, mint ma 
a rvíációspapir. Ki tudja, egy pár év múlva

nem fogjuk-e a sarki újságosnál a minden
napi újság helyett a mindennapi filmteker

cset megvásárol ni,

amelyet otthon levelit ve, képről olvassuk a 
nap eseményeit... Az én véleményem szerint 
a film maga nem művészet, hanem ipar, mint 
a könyvnyomtatás ős bizonyos vagyok benne, 
hogy a Ilimre ugyanolyan nagy jövő vár, mint 
íiuícnberg* nyomdájára.

Most egy hatalmas, ősz szakállas ur lép be a. 
fogadószobába. Konzervatív, katolikus poli- 
likus, Spanyolország egyik legrégibb törté
nelmi nevének viselője. Megpillantja a szá-rn- 
iizölt irót és kitárt, karokkal siet. felé.

líoít György

N apóleon
„Alfonz király rabja

a spanyol diktatúrának!"
Párisi beszélgetés Blasco Ibanezzel, a száműzött nagy spanyol 
Íróval, akinek pihenés: dolgozni börtön, cenzúra és diktatúra nélkül
„Ki tudja, nem fogjuk-e a sarki újságárusnál mindennap 

az újság helyett a filmtekercset megvásárolni? . . . “
Paris, december 22.

(A  Reggel tudósítójától.) A  párisi Champs 
Elyséos legmondaínebb. legelegánsabb szál- 
Indája, a C tar ifi gr fogadólerméhen ülök. szem  
ben Spanyolország száműzetésben éló nagy 
regényírójával, Vicente Blasco fbancz-zel. 
[Regényeit, az ..Apokalipszis négy lovasad-1. a 
„Mara NostrnmÉ-oi, a „Vérző Arénád-1, lm 
máshonnan nem is. de a mozivászonról min
denki ismeri. Dó rbeesa. varodé liaju. szén 
szál ember Blasco iluiuez. Lendülettel, 
nagy gesztusokkal beszél, mintha most is a 
spanyol képviselőhöz emelvényén érezve magát.

Gomblyukában a francia becsületrend ma
gas kitüntetése, a parancsnoki .jelvény:

arany szalagon vörös rozrfta. Az életéről be, 
.szélünk. Mosolyog:

— Altatóié Francé mondta, rólam, hogy lég 
érdekesei)!) regényem az lesz. amelyben a saját 
életemet öntöm könyvalakba. Harcos volt az 
életem, jó l esik most egy kis pihenés. Vagy 
legalább is a. pihenésnek ez a, fajtája, 

dolgozni börtön, cenzúra és diktatúra 
nélkül.

L e e m e lő !  saai63)5i»s9 wiggsréáxsttti ?

• y c M K u m n i  m , m s a s m
M R !  M IM  V!> Anürássy-ut 38. sz.

a. Pér isi Aruliáv.zal tűsömben 
Képes iivjoryy.ól, r.t) fillér hói.\túr i-i

Í .Börtönbe csuktak Spanyolországban, meri nem 
adtam be a derekamat. Hétszer tisztelt meg 
azzal a spanyol nép, hogy képviselőjévé vá
lasztott. Ez akkor volt, amikor még igazéin a 
nemzet választott és -nem a. kormányhatalom, 
nem a csendőr szurony. Ma itt élek a vendég- 
szerető Franciaországban, Mentőn azúrkék ege

— Mi n véleménye Prim o de Itivcra diktatú
rájáról és annak jövőjéről?

— Itt nem pusztán Primo de Ki vem generá
lis személyéről, hanem egy rendszerről van szó. 
amelynek célja, a polgári egyénei;, éleiébe való 
legdurvább belenyúlás, mindennek a földulása, 
ami csal; a szabadságra emlékeztet. Ez nem 
pártoknak és irányoknak, hanem a katonaság
nak és a polgárságnak küzdelme.

Alfonz király is rabja ma ennek a dikta
túrának.

A diktatúrák már születés-ük pilla.rátában arra 
vannak ítélve, hogy megbukjanak. Meg fog 
bukni a. spanyol diktál unt, mini ahogy meg fog 
bukni, a lobbi is ...

— Mi tehát az ön politikai állásfoglalása?
--- Én a szabadság rajongója, vagyok. An

itát;, a szabiul súgna!;, amelyhez rnindeny- 
nyiunknak egyformán van jogunk, vagyok 
a szerelmese. Hányán vaunak még, akik 
ijedten bezárják ajtajukat és nem akarják ki
nyitni a huszadik század kopogásának? Há
nyán vannak még. akik 

elfelejtik, hogy az inkvizíció idejének már 
vége?

R e K w ^ n iú is i  i 
S u i iB l ia a K  1

1
!!

fifi«a>mé8áy Hanpnitai

i á s z é i s z a k a
Herky Lili. Delly. Gőzön

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

A Városi Színház operett-újdonsága:

C i g á i i i y l u r  á l y
| R a g y o g ó  kiállítás Káprázatos ruhák L e g n a g y o b b  siker
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örökké fogja izgatni fantáziánkat, amíg ember 
él a földön. . 1 . a pálya, amelyet száz egynéhány 
éve ■megfutott, a nyomorgó korzikai, hadnagy 
m.anzaröszobájálé/t a francia császárság s a 
világiulpcriuvn trónjáig — az még nui is a le
hetetlenség v/d,óraválása elkápráztatott sze
münk előtt. Nemcsak, zsenialitás kelt d l  ehhez: 
szerencse is s a tömeg pszichológiák öy száját - 
szét sa. Mindezt (-lénk dilit ja  Ábel Gönce Napo
lcon-filmje. Hatalmas skálájú kép, pat,etikus, 
mint egy Betű ho-ven-szonáta, szenvedélyes 
mint a fölborzolt sörényű oroszlán egy Dela-. 
croix-képr.n. Valószínű, hogy a valóság más 
■volt. de Ábel (táncé olyan erővel szuggerálja 
a képei, amilyet ö fest a múlt réti. hogy rí 
hiszünk neki. minden fantáziáit, és illúziót. A 
frgmüvészibb eszközökkel, dolgozik. Finom és 
drámai lélekrajzzal. Tökéletes korszerű dísz
lettel. Tévedhetetlen f radiciétva!. Levegővel 
veszi körül embereit. A  francia föld és Korzika 
hódító szaga kicsap a filmből, a tenger játszit; 
velünk, platánfát; suhogna!;. Akkori, szép 
nők fölt ám adnak, és élnek — azzal a meg 
babon ázó szépséggel, amelyet könyvek lap 
jó iró l sohasem mertünk, volna reájuk ét
in odn i ... Tátiien! Réeamier! ,/oscphinc... 
Ábel Ganee, aki mar sok szépet produ
kált, ezzel, a filmmel — igen magasra 
nőtt. Pedig ez még csak Napóleon életének 
első feli. Az „elindulás“ története. Csak mosI 
csinálja (láncé a „ megérkezést“. De ez a 
„Napóleon", igy, ahogy van. mégis egész. Lázas 
sikere lesz a Fórumban és az Ufóban, ahol 
csütörtöktől -mulatják be. a.

S i e s s e m ,
mert már csak pár napig* árusítunk női

H ó c ip ő i
P lÖ.eo-óri

mert készletünk teljesen kifogy

M é l t ó m  I I .
VT, Andrússy-ut 156

né) il rá Káliban von?’.:

Székely Emil "IT,*,!*- 51.2K2T

P IR E L L I p n i :u - is TürKisíüLítSl
Automobil lv«r. 1(1. f 

[luilnprst, Pálván.v.ij. 1 2  f

H ó - és s&rcipöfavitó
Szegi! gumiUzem
VB, Lóa u W -va lta n  Kffi. rém..
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S Z A K O R V O S I  RE N D E L Ő
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S z í n h á z  cts^=?j ?

Am i az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

remélem* sejti, hogy ma. úgynevezett szilvesz
teri konferenciát fogaink tartani. Hogy ki, hol, 
hogyan, kivel ésatöbbi. Jól szedje össze a 
sütni valóját, mert mindenre kiváncsi vagyok,
•mindenről beszélni akarok, — természetesen, 
nekem is van egy kis anyagom ...

— Istenem...
— Na igen. Mielőtt azonban rátérnénk a 

tulajdonképeni témára* a kővetkező ajánlatot 
teszem magának: adom a Hatványt az 
U  Ilmáimért!

— Már az estélyeket, ugyebár*
— Hál csakis, kendben van?
— A legnagyobb rendben. Kezdjem én, vagy 

kezdi maga*
— Kezdőn én. miután a „Hol ea.ni/’ sorrend

ben. is előbb volt — 28-án... Hát azt tudja, 
ugyebár, hogy L ili bárónő az estélyi Toinettc, 
vulgo: Tónika, bárónő tiszteletére rendezte, aki 
karácsony előtt érkezett meg rövid európai 
séjourra Amerikából.

— Apropón... és bocsánat, hogy félbeszakí
tom, de erről jut eszembe a dolog: hallotta a 
Lajos báró esetét a fogházi cenzorralí

— Nem én. M i ez*! U j darab!
— Hát nem egészen. Lajos báró ugyanis, 

aki — ami ni hatja — a Mar kő-utcai. prison- 
ban ül, mintán, kiciánoztatta. a celláját, enge
délyt kért; arra, hogy írhasson. Ezt az ügyész
ség meg is engedte neki. Lajos báró erre tollat 
ragadott és reggeltől est rétig rótta a sorokai, 
amelyeket este mindig kiküldött, hogy gépel
jék íc neki. Igen ám, de a fogházban minden 
Írást, mielőtt az a városba kikerül — cenzú
rázni szoktak. Cenzúrázták tehát, a báró Írását 
is, nagyon természetesen. A báró azonban 
annyit ir t, hogy a. cenzor egész nap csak az ö 
kéziratait cenzúrázta, úgy, hogy a. foglyok 
panaszra mentek, mert a postájuk, megrekedt 
és napokig cenzurázathinul hevert a fogház- 
irodában... Na, ehhez mit szól?

— Si non e verő. e ben trovato. De ezért c 
rosszindulatú viccért igazán kár volt engem 
megállítania, amikor én éppen a legragyogóbb 
dámák „fejdisz"-gyülekezetéről akarok magá
nak referálni... Mert a „Toinettc—LUi-estély", 
ha nem tudná, úgynevezett fejdisz-bál volt és 
imc a fejdiszcsudák. katalógusának néhány 
gyöngye — valamennyi Roth Margit műremeke 
— a hozzátartozó kosztümökkel együ tt...

— Halljuk, halljuk!
— Tehát! Hatvány L ili: vörös paróka, velen

cei bórsonykalap, arany csipkével, ( kosztüm: ve
lencei nö) Hatvány Antónia: szőke paróka, ró
mai sisak, (kosztüm: PaJlas Athénéc), Bor- 
nemissza Daisy arany- és Ángyán Bélámé cziist- 
lamé bajadér-fejdisz, mindketten bnmeér-kosz
tümben, Hatvány Vera: sphinx fejdisz, Hohen- 
lohc Ella hercegnő rokokkó, Kandó Lászlóvá 
kínai fejdisz, (kosztüm: kínai pagoda). Héttői 
Jenővé, Márffy-Mantuano Jndilh: turbán, (kosz
tüm: török nö), Vnss Elememé: pingvin-kosz
tüm és pinguin fejdisz, Ullmann Györgyéé: 
hollandi főkötő, (kosztüm: hollandi lány), Lé- 
tay Ernöné: fehér-fekete-kockás süveg (kétméte
res bojttal), Bcck Marcellné: nagy ezüst fe j
disz kócsaggal, estélyi ruha, ugyancsak estélyi 
toUeltben (rózsaszín stilruha, fehér paróka) volt 
Harsányt Zsollné, Cséry Miklós né mairó:.-. 
Hatvani/ Lucy cowboy-kosztnmbei voit, H at- 
der Paula. Wiener waschc.rinnck öltözött, 
(iyürky Aladár né grófné pedig X V  I I I .  szá
zadbeli rózsalánynah ...

— Na és az urak?! Az urak frakkban voltak!
— Adéhogy! Hatvani/ Ferenc például pesti 

beduinnak öltözött és hogy egyebet ne mond
jak: Wlassics Gyula báró ördögnek. Hatvány 
János nagykövetnek (mellén a „Pour le. merít ét
renddel), Kandó László utcai énekesnek, <k a 
legnagyobb maszk-sikere, egy előkelő idegen 
kritikája, szerint, Bánffy Miklós grófnak volt, 
old — egyáltalán nem in volt. maszkban ...

— Kálmán Henrikeknél, hallom, a hölgyek 
éjfél után valamennyien visszavetkö:fek a kos: 
Hírnökből estélyi ruhákba...

— Igen, r : így  újítás az estélyek terén. A 
hölgyeknek külön garderobejuk volt. Hl helyez
ték el a magukkal hozott estélyi ruhákat, né
melyei: pedig el sem helyezték, egyszerűen 
bennehagyták a rcticuléjeikben. Éjfél után pe
dig tényleg valamennyien álvelközick kosztüm
ből estélyibe. (KiHön bár volt berendezve, Tavy 
kupi (dny rótt a mixer, hófehér mixer-dressz
ben és oii voltak az összes primadonnák, Pérhy 
Erzsi, a Gombaszögiek, Gál Franci, Somogyi 
Anna, slb.)

— Ezek után áttérhet ek az UI Imann-kukulló- 
rlum ra!

— J/e csakis. Ezennel ál adom a siót.
— Tehát: (örülök, hogy egyszer én is szó

hoz jut hatol:), száznegyvenen voltak jelen, reg
gel hétkor kezdtek nagy innncl-ámmal elme inti, 
az illőt só különítmény — mintegy tizennyolcán 
— délelőtt tízkor távozott egyenesen, a New- 
yorkba, ahol együtt talált ók az egész úri. tár
saságot a káposztáin rés mellett.

— Uömök! Itömökül végződik tudniillik. De 
ha szálnál kérdeznem, hogy kezdődött!

— Mellőziatik, tudni, ugyebár, hogy az estély
föntLrakciója egy nyolc darabból álló kis revü 
rótt. csu pa, kis 8— In perces jelenet, fim elyr lg t 
egyenesen az estély aH:atmi mii:óraként irt 
Xófi. A re rá főszer epeit Ma ni eh Aladár né, 
Paksy Józsefre, Szmrecsánj/i Vera, Ullmann 
György né bárónő, Sehet l Gyula báró. Gcist 
Gáspár, Pakol József. Tokács hun. Tarján 
Vilmos, Gárdonyi Lajos. Ullmann György báró 
és Piddock játszót tál: cégig, A revü hereién 
betűi nagy tánc számok is voltak. Miinich Alá 
dárné táncolt előbb egy menüettel, azután 
Josephin Baker-kosztümben egy vharlcstonf, 
majd egy black-botlom-ot. A háziasszony a 
Király-Színház angol táncosával, Piddock-kol 
táncoll egy argeniiniai tangót, majd a T illcr 
flörtöl: következtek: Münichrié, Ült mamié,
Szvtrccsányi Vera és Pafcsyné. Eredetileg öten 
lettek volna Éber Málikávol, de a kedves kis 
bajnoknő az estél)/ előtt egy nappal, jö tt ki. a 
Park-szanatóriumból, ahol a manduláit vették 
ki. Eltérbleg a Szilveszter-éj majdnem rátá
mén nyi estélyétől, az Ullmann-estély néni volt 
kosztümös, mindenki estélyi ruhában jelent 
meg, már természetesen a szereplőkön hívül, 
mert Miinich Aladár például, akinek nem h í
vesbe fontos (sőt fontoskodó!) szerepe rótt. a 
révűben, mint egy ni. kir. közlekedési rendőré, 
reggelig igazán nem maradhat olt — unifor
misban. Jazz és cigányzenekar működött a 
Benczur-nlcai palotában, amelynél: telefonján 
a húziasszon// cusáirnap este nyolc óral:or je 
lentig". ott először, még meglehet <",s álmosan, 
mert csak dél fele tudott átgázolni a romokon 
keresztül a hálószobájába...

— Szárat remekül sikerüli?

— Sőt römökiil, amint Önkegyed mondáid 
szokta, vezérem. Hát. azt hallóit a-e. hogy 
Somogyi Annus kánál elmaradt az :dc> hé-. 
posztaleves...

— Hallja, ilyeneket n*. mondjon, mert Nusi, 
amilyen vad gyerek, följelent; a:, r j  főkapi
tánynál, aki bezzegh nem ismeri a tréfát, pláne 
ily nyilvánvaló rágalmazást esetben... Mind
össze az lövi ént, hogy And ti.. aJrGuk ’egnap, 
vasárnap este príméit rjr. volt a Uoyatban, nem 
vett részt a káposzta!evest.s, jnyrt.cz ,is fő . sőt 
bakk-sörös orgiában, hanoin hajnal felé. fölment 
a Svábhegyre s ott aludt, hogy hipihrnho'.'sc 
magát...

— Akkor Irhát hogy sikerüli a „Balról a 
harmadik’’, miután Nnsika olyan nagyon ki
pihente magát?

— Erröt kissé később. Van itt olyasmi, au4 
kissé előbb történi.

— A  színházak szilveszter-hete, nemdebár!
— Igcndebár. A  Városi Színház ugrott ki 

a „Cigány király" meglcpctésszcrü sikerével, 
amelytől nemcsak a publikum, de biztosan hi
szem, hogy Sebestyén Géza is többel kapott, 
mint amennyit remélt. Istenem, szabályos, 
normát operett — a „Mersz-e M ary!" korá
ban! még hozzá témája tökéletesen a régi 
jó  ..Erdészleány“ hangulatát idézi, azzal a. 
különbséggel, hogy nem a Wicnerwald k. k. 
minőjéből, hanem a Balaton magyar daltól

\ zengő füredi, tankéi lözü l indul cl -- minden, 
bizonnyal hossza hódító útra. A librettó 
ugyanis olyan épkézláb, kellemes, vidám és 
főleg emberi, (a sok embertelen, karnis: szöveg 
után még ebben a mii fajban is valóságos üdü
lésszámba. megy), a. zenéje pedig slHúsban, 
magyaros fölfogásban és dallamos.vígban a ki
tűnő szöveggel is nemes vetélkedésre kél, úgy, 
hogy, amit színházban még nem is nagyon lát
tam: a publikum a második fö l vonás utóin 
Gézát külön is megéljenezte: állítom, hogy 
Géza az éljenzést és a tapsol is -megérdemelte, 
mert a színpad mintaszerűen szép, áldozat.- 
késznégének brokátjaiban, selymcibcn. koszt, ii,m- 
jcibrn és disz!ciciben egyenesen vigszinhúzian 
impozáns. Az előadás briliáns, mindenki a 
helyén van. Pctráss a primadonnája a darab
nak, olyan, mint egy fehér orgona-csokor. Bá
jos, illatos, szerelmes, arigolizlésü cipőinél: 
se lycmsar kában több kuliura van, mint
amennyit a. cipői alatt ezek u deszkák valaha 
láttak. Meglepetést, váltott ki belőlem az is, 
hogy Zilahy kisasszony, akinek Pestre való 
betörése erősen hason! ii a B il teréhez, min tán 
ezúttal nem akart a Fedők és Biller „egyéni
sége" mellé egy — „Zilahi"-egyéniséget is 
akkreditáltatni, kitűnő volt. (I I .  föl vonásból i 
rózsást i n-st i I ruhájáb a n EI Isler Fa nny sz erű r n 
bájos és könnyed, volt.) Szerencsés volt a szín
ház választása Bérezelfy Magdával is a cigány- 
leány szerepére. Szép hangja van. kitünően 
láncol, szerény és szimpatikus. A férfiak kö
zöli Szikláin, kívül, aki jó ' edvii, közvetlen. 
7/akii.ásóért kivételes elismerést érdemet, az uj 
boneirá is az, aki pesti, kartársainak s a bon
éivá nok-at Diogencs lámpájával kereső igaz
gatóknak nagy szeget fog ütni a tarkójába. 
Ez a fiatal vidé i színész nem affcktál, gyö
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nyörii, meleg, 7/ráí baritonba hajló hangja van 
— eso/i* t'i <s kövér. De ha ez egyszer koplalni 
kezd, akkor fö l nem veszi vele a versenyt a. 
Király Színháztól Marischka Hűbériig senki 
sem. D 'Arrigo volt még igen szimpatikus: 
elegáns volt és docens, összes olaszos jambo- 
dolgait mellőzte ezúttal. Szó, ami szó, Urai, 
Kulinyi és Nagypál urak úgy egyénileg, fniní 
cégszerűen egész elsőrangúan dolgoztak, amit 
*  publikum bizonyára a legmesszebbmenőén 
honorálni, fog. Most pedig, angyalom, áttérhe
tünk a Royal-oper étire.

Halljuk, halljuk.
-  Az uj Zerkovitz-Szilágyi-műremek egy hat 

képből álló kiállitásos revü, van lenne tizen
négy Zerkovitz-széim, amelyek között a legsike
rültebb a második fölvonás tangója és a „Hol 
vannak a regi csókás pesti éjszakákT' cimü ro
mantikus szám, amelynek egyetlen hibája, hogy 
valahol a, Bajza-utca sarkán komponálták. A 
darab két főszerepét Somogyi Nusi és Dobos 
Annié játsszák. Somogyi Nusi egy „Milimári 
MáfcsB" játszik, aki azelőtt démon volt, szőke 
hajkoronájával, pirospettyes fehér ruhájában 
igazolja Beöthy Lászlót, aki oly sok zsenialitás
sal „a legszebb pesti csúnya nö“-nck keresztelte 
el. Dobos Annié rendkívül csinos, bájos, kelle
mes megjelenésű s főleg tehetséges fiatal hölgy, 
akinek szívesen clhisszük szerepének azt a mon-

táncprodukciákkal élénkíti a minden bizonnyal 
sikeres revüettet. Am i a többi színházat illeti: 
a Vígszínház ma tartja az első komoly próbáját 
a Deoall-darabból, amelynek premierjét még 
ki sem tűzték. A Trixie-fMagyar) Színházban 
pedig az uj esztendő igazgató változással kez
dődik ...

-  No! Hogyant!
— Egyelőre csak a színház gazdasági hivata

lában, ahonnét Neumannak még a Barátitól 
fogva hu barátja és faniidusa, Leichtcr Gábor, 
akit rövid színházi pályája alatt igazán min
denki megszeretett (akinek csak egy pillanatig 
is dolga volt vele), a mai nappal — visszament a 
Barátihoz. Was sicher, isi sicher! Utóda Lcnkey
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Aradrássy-uti Színházban

Zoltán, a Városi Színház volt nazdatdai igaz
gatója. Belvárosi: Fazekas darabja, a. főszerep
ben Beregivel, s végül, uj műsor lesz ezen a 
heten valamennyi kabaréban. Harmadikon a 
Terézkörutiban, ötödikén az Andrássy-uton és 
hatodikán az U j Színházban.

— És szabadna, tudnom, hogy maga., kedves 
Vezérem, hol töltötte a. Szilvesztert1
— Én, angyalomi Végigjártam, a kontroll 

miatt, amint, ezt beljebb is olvashatja, az egész 
éjszakát, de három, órakor már árván odahaza, 
voltam. Tudja, kit nem láttam sehol, egész 
éjszakai
_f
— Az őrgrófot. Hiányzott is elegáns, karcsú 

figurája a, pesti szilveszteri éjből. Az őrgróf 
ugyanis nem. Bestén töltötte a. Szilveszter- 
éjszakát. He. ebben pletyka, éppenséggel semmi 
sincsen.

— Hanem inkább mibeni
_  Hanem inkább abban, hogy mialatt péntek 

este egy banketten a legszőkébb magyar prima
donnát, Pest hercegkisasszonyává választotta.

(:gtj jókedvű, és nagyon ( titkoló társaság, az
alatt a kelenföldi, vámnál, egy sáros Packard- 
sjtortkocsi lihegett, be a pesti, éjszakába. A 
volán mellett az a titokzatos életű fiatalember 
ült, aki fel, Európát rajongta he a primadonna 
nyomában s aki egy nagy karrier utolsó 
é'tappcjóként, három hónappal ezelőtt bizony 
csők amúgy gyalogosan, értsd: vonaton távo
zott a fővárosból. Ú jból van autóba, s Szilvesz
ter-éjszaka. nagyban folyt, körülötte a pezsgő ... 
Továbbá: vissza kell vonnom nagy föltünést 
keltett múltbeli pletykámat: együtt voltak 
ugyan Tatán, de mégsem beköttök ki. Szóval 
újból vissza az egész...

A VÁROSI SZÍNHÁZ OPERAI!ŐRLŐI
a Január ta v i részleteket hétfőtől. Január í-tffl ?• 
hetik be e Városi Színház előcsarnokában levő 
pénzJárukmu.

Jnnuár havi előadások bár leiben: . . . . .  ,
„Tannhiiuser“  (Gábor József veiidRgfollcptovel i. 
„Traviata“ (Alpár Gitta vendégfolléptévoP.

ft (l&Oi- 
bérleti

„Traviatu" (Alpár
.Denevér" (A lpár Gitta vondégle.....
„H ó p e h e ly  (K im sky Korsakoff-bem ulnlo).
.Januártól kezdődőiéit uj bérlők _.ielen|ke_/esel még korlá

tolt számban elfogadja a Váron Színház igazgato-ngi.

c 5^ .s -'o  y t j Q X l  c G y y

A  film lechoiha m ár m egint tnlszárnyaSts önm ag át
Évek óta folyik a. vita a mozi hívei és ellen

ségei, valamint az optimista é,s pesszimista 
filmbarátok között arról, hogy a film művé
szeti cs technikai fejlődése vájjon elérte-e már 
a csúcspontját.. Vannak, akik szerint a film 
már nem fejlődhetik tovább, viszont a film op
timista Ili vei igenis még hallatlan fejlődést 
remélnek és a jelek szerint ez utóbbiaknak lösz 
igazuk.

A Metró Goldwyn-gyár mos! „Betty és u regimonl." rím
mel ri;y rendit M ii érdekes Hímet kévxiteU fi, anm.ynok 
iitlel. s, néhol humoros, néhol drámai uuig«:d"tnkig emel
kedő témájához olyan l’ nalet készített, amilyet még filmen 
nem láttunk. A Ilim utolsó fül vonása bán repülőgépek e. 
léghajók tömege szerepel egymást érik »•/ ejtőernyős ug
rások. amelyekéi tö lü lről. u levegőből fotósra faltak, úgy 
hogy

a Ilimen látható, amint az ejtőernyős pilóták százmete- 
veket esnek, zuhannak a levegőben, amíg az ejtőernyő 

kiny Ilik.
A vér fagy asz lóau izoglmas jelenetek technikai megoldás.), 
megrendezés.* és fotogiufab sa egyaránt, a kinema fogra fiú 
fejlődésébe veteti Iliiét erőstiik meg.

p.: művészeti irányban is híd újat és újat produkálni a 
kinematográfia. Legutóbb „A hulállcgio" cimü tilin b«* 
mul itáöónál bizonyosodétl, he, hogy még mindig vannak uj 
leniák, uj környezetek, amiket, a , iui hozhat. Mo-i. a , Ha 
lállégió" testvértilmjo. „A  fehér ördögök" kerül a budii 
pt li közönség o-l<‘ amelynek úgy a ..Betty és a regiment" 
.-• ?! i i> filmet, mint o zí a merészen izgalmas idegen légióból i 
lőri(’uietet, ítoy.i! Ai ellő mutatja be é» ehbeu a filmben 
a/, arab sivatag különleges, extravagáns miliőjében ismét 
újszerű léma játszódik le. ..A fehér ördögök" főszerepét 
Kiélni rd Bárt hol mess játszi?, akit már rég nem láttunk és 
akinek a neve. már eiuv-a az1 idoufi, hogy ntagasnivAju, 
bár izgalmas filmet kan n publikum.

Ez utfln a szerei?, után nincs egyén Kívánságom -  mondta
ö’Srlen Budapesten

— A Faust renflezölöiteH első amerikai tűrnie —

Píssís, Sctiwarz Vers, A lpár ffid a  
Tasra. Higo:eíío

Január 13-án és 17-én cliszelöndás lesz «. Városi 
Színiif:. bán. „F leta , a viláivliirü  tenorista. 13-án a 
„Tort "-bán, 17-én a „Iíigo !c tto "*h n ii lép föl. Tosea: 
vScíiw/irz Vera, a „R ig ,o lctto“ -bmi G ild s : A lpár 
Gitt;:, Ali nrlk«t bariionszcrepb fii K ovács Dezső, n 
M-ieiif Ktaatsoper m agyar művésze lép fö l. Jegyek 
a. Várasi Színház pénztáránál és a jegyirodákban.

Nemrégiben, az ősz folyamán Budapesten 
tartózkodott F. W. Murnau, a „Faust rende- 
zője, akit európai működése után a rox-iilni- 
gyár szerződtetett és Georg O'Brien, a legmep- 
szeriibb amerikai moziszinészek egyike, tanul
mányúton voltak Budapesten és természetesen 
számos intervjuban volt alkalmuk nyilatkozni
eddigi munkájukról. ...... , ___ . . -f

Az újságírók meglepetéssel állapítottak meg. hogy n két 
amerikai ŰlmnngysággaJ al-g lehetett egyébről beszelne 
mint arról a i lmröl. amelyet nyáron fejeztek he. t 
Murnau, mint rend*vő és George OV.rieii. mint főszereplő. 
I  Vé Murnau szófián száraz német ember, azt mondta, 
hőrry’ r.i-. IcLrj'.'k tőle intervjiií., a „Virradat" cimü film. 

n.uid fog beszélni helye!te. Georg O’Brien viszont kijelen
tette ezt:

-  Ez után a szerep után nincs már egyéb kívánságom, 
mert ennél nagyobbat, értékesebbet művészi pályámon 

sohasem produkálhatok.
Ennek a büszke ki jelentősnek az alapja az. hogy a ,,\ w 

vadat" eiuiii film. amelyet Sudermunn Mernmnnnk „ m IsiM 
utazás" cimü novellájából készítet|_ Murnn. olyan egy
értelmű ••ajlósik' •' aratott Amerikában é , Nóinetország
ban. amilyenről morf filmmel kapcsolatban nem is lőhetett 
hullani. Valóságos «.:.1 htt/iazmnssal írtak róla a lapok és 
\íu;*u fiiról ne ni filmrendezőről, li.: ■ ut in int költőről
beszólnék. .lnnél t.iynor jáfsza a. Ilim női főszerepét és a

§
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R O T T - K O M t D I A Telefon: T. 277-80

M é g  né/idny napig az utolérhette™  d ecem beri m űsor  
?? E rv in  E n gel ??

Január 4 -én  a „K a tic a b o g á r " 75-ih előadása

>oldog U| Szinlaázat k íván u n k
V I*  R év a y -n tea  18 T e le fon i: T é r é *  214-2^

CQBMfiai

v í g s z í n h á z
Hétfő, szerda, péntek, vasárnap:

i Póstáskisasszony
Kedd, csütörtök, szombat:

A templom egere
( Lengyel Menyhért uj színmüve Fodor László vigjátéka ;

fiatal művésznő. a!:i már eddijő szerepeiben is érdeklódesfc 
keltett, most arrivált csak valóban. Georg O’Brien vi?,zonfe 
már eddig is. nagy népszerűségét szinte határtalanná nö- 
\ el ti' e szerepévé!. Csodálatos szépségek sorakoznak egy
más mögé e filmen, amelynek könnyfakasztó, szivet el- 
állító témáját Igazi filmköltemény formájába öntötte Mur
nau. amint azt néhány napon belül a budapesti közönség 
nők is lesz alkalma konstatálni.

E g y  n a p , a m e ly  n e g y v e n e z e r  d o llá rb a  
K e rü lt

.1 sajtó m  amerikai, it'.kláini.rnrlák nyomán mindennap 
fantasztikus adatokat, kazal arról, .‘uilíjcn rczxívct, m i- 
li/cn kMlmlgarl dolgoznak, a: amerikai, tilmgj/drale. Erük 
a: adatok, barmiig fantasztikusnak ldt.yr.nvak, mm min
dig túloznak, sót leggyakrabban, nwgfölelnök, a Halár,ág
nak. .-1 ntwgorU ..Exh.iJtjilion Héráid" r.iivii folyóirat 
például most. egy [lustái KralonUnterrjut közöl, murit) 
bei, a kitűnő burlr.f.kkomikus idei egyetlen- Hímjéről, a 
„Több, mint generális" cimü bnrlr.sikHldgcrröl mond ti. 
nagyon tildéken útiatokat, amelyeknek, aktualitását, növeli, 
hogy a nagy apparátussal készült tihnv.t. csütörtökön mu
tatja In Hűd a pást közönségének öt. nagy mozgásún hd ■. 
a Corvin, Kamara, Dticsi, Uránia, és a (.ágitól.

Jjus/.rr Kralon ennek a filmnek a. r  tökészül eleiről g 
kővetkezőket mondotta:

—■ Eredetileg az. volt u tervünk., hogy Trn.ne.fsee állati/, 
valóméiyii. elhagyatott regényes vidékén készítjük el a 
fölvételeket, no rt az m i-én  amerikai, háborúnak a filmen 
szereplő epizód ja ott játszódott le. De Tennessee ii'.ótn 
annyivá modernizálódott, hogy nagyon nehéz volt meg
felelő helyet találni. Végre Oregonban találtunk alkui 
miM területet, ahol inbbm,érfÖlár.s szakaszon kibéreltünk 
agy ott h aladéi vasúti pályát, és az egész kör nyezetet 
áh: 'okítottuk. .1 hidak, töltések. házak, vasúti kocsik, 
mind a hatvanas én l. karakterét vették magukra. S ó l
etéi■ dollárba került a hatalmas munka, de megérte.

— Hollywoodból, tnhhczer statisztát vittünk magunkkal. 
ezek. leltek, a kél ellen,égés hadsereg katonái. Egy-cgy 
nagy jelenet filmezését. Oregon égés. lakossága végig 
nézte. Rengeteget áldoztunk, hogy minden reális légyre. 
Volt például, nap, amelyen lii.OfU) dollárt nálunk ki.

— Ez volt. a a nap, amikor az égó cserjéből egy mo: 
donyt a folyóba, t a*.út. ott un!.. Impozáns, félelmetes hit 
itányl nyújtóit, a filmbe beállított ajdnégés is. . , ,  
erdő valóban égett és bizony a fölvétel elkészülte ultiu 
velem együtt, az égés.' statisztéria és a oregoni esendői 
séd, tűzoltóság kehié,: a, megfeszített, munkát végzi h , 
hogy a tüzel lokalizálja.

A filmszakma (jeiger Itichiiril mellel I. Az
Off-dr/os MdHffor M ozr;ókc,)ti,pari En.ucsühf, 
Vi'n( :l ti|,nv‘dlnl;jt°k iÓTl<d\képviselete és u 
M nt/íjfir M oigóképüge.mcnucdályczc.k Gr szán os 
Egyesülete, mint <i mozién kedélyesek szervezete 
értekezletet tartott, amelyen foglalkozott et?y 
hetBar.naií G agcr Richárd kormány főt anácsos, 
a/ DMME elnöke es a Stor v< zéritrazgníója e l
len intézett támadásával. A két egyesület a tá
madással szemben a lfffn'.osazebbinenö ragasz
kodásáról, bizalmáról es szeretőiéről biztosította 
határozat;ibán a megtámadott elnököt és elhatá- 
rozta, hogy rokon*zenvének és bizalmának kül
döttség ilc a fog kifejezés! adni.
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V ih a r fe lh ő k . . .
M túlzásba vitt vámvédelem csődje

(A  Per/fjet tudósítójától.) Merre nézzen a név
telen polgár e téli reggelen? Előre vagy 
hátra, az elmúlt esztendő sötét gondhalomjárn, 
vagy a havas útra, amely az u.j év uj gond
jai felé kanyarog? Mert gond várja bőven a 
tizenkét uj hónapnak minden napján, amely 
ma még az ismeretlen idő ködébe vész.

Emelkedő házbér. emelkedő adó, csökkenő 
kereset és a kiszámíthatatlan sorsnak sok

sok szeszélye,
amelyben az a legfájdalmasabb és leggyötrőhb, 
hogy váratlanul tör le és készületlenül találja 
az élet utasát!

A remény, hogy érezhetően, lényegesen, 
goudkönnyitöcn javul meg életünk sorja 

az uj esztendőben, nagyon csekély.
I szapos, kavargó és sötét lében forog még a 
világ, hosszú évtizedekig tartott, amig a gazda
sági életnek az a rendje, amelyet a háború előtt 
úgy megszoktunk volt. mint a régi ruhát és a 
kitaposott cipőt, kialakult volt. évekig eltart
hat még. umig az az uj gazdasági rend. amely 
a megváltozott életföltételeknek és az u j poli
tikai és vámhatároknak megfelel, ki fog ala
kulni. s az ember előre számolhat a fejlődés
nek valószínű menetével. Sok jót tehát még a 
hívatlan próféta sem Ígérhet. De viszont

nincs ok túlzott pesszimizmusra se, nincs 
ok arra, hogy sötét színben lássuk azt a 
kis világot, amely a trianoni határok kö

zött kiformálódott.
Az elmúlt évben, ezt szögezzük le tárgyilagos 
Ítélettel, javult a belső gazdasági helyzet. 
Emelkedett a fogyasztás, emelkedett, a terme
lés, csökkent, bár nem kívánt mértekben, a 
kamat s szaporodott a be/sfj töke. Ez a négy 
tényező együttvéve, nagyon rcspcktábilis emel
kedés erődjét, mutatja. A kereskedelmi mérleg 
is a fogyasztás erős javulásáról tanúskodik 
s hogy e fogyasztás nem jelenthette egyúttal

I 85. u  é .  Be.

M o c k i f t e r  J .
hirdet főirodája

Teiefou: 217-02, 135-58, 212-45 IV , botumolwcjs-u. 4
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LEOPOLD CORNÉL

HIRDETŐ ÍROD AfA
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Klein Simon hlrúeloirotiaia. 
Országos Plozlrehlám-vanalat
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TEMZER GYULA
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eladósodásunk nagymérvű emelkedését, azt a 
fizetésképtelenségek erős csökkenése teszi való
színűvé, mert

a múlt esztendővel szemben a csődök száma 
majdnem hatvan s a kényszeregyezségek 

száma ötvon százalékkal csökkent.
Igaz, hogy két sötét vonóéi husit ja el ezt a 
derűs képet. Az első a mezőgazdasági kivitel 
föltűnő tempócsökkenése: az uj év elején még 
mindig igen jeleni ős készletek várnak k ivi
telre s ez nemcsak árbeli kockázatot, hanem 
lényeges ka mát veszteséget is jelenthet tava
szig; a második, hogy azok az iparágak, ame
lyek a mezőgazdasággal szorosabb kapcsolói
ban állanak, nemcsak, hogy nem emelkednek a 
többi erősen védett iparágakkal egyenlő arány
ban, hanem erős csökkenési tendenciái mu
tatnak.

Vájjon nem érkezett még el az ideje annak, 
hogy alapos revízió alá vegyük a magyar 

iparpolitikát,
amely az uj béke nyolc esztendejében egymást 
váltó kormányok alatt, mindig következetesen 
és ridegen protekcionista maradt? A magyar 
vámtarifa volt az első harcos vámtarifa a 
Duna völgyiben s bár az időközben megkötött 

'kereskedelmi szerződések erős enyhülést hoz
tak. a haszon, amelyet az ország gazdasági 
életének jelentett, nagyon problematikus s 

igen kézenfekvő a föltevés, hogy a magyar 
vámpolitika k a magyar mezőgazdasági 
kivitel ellanybulásu között szoros okozati 

összefüggések vannak.
S'éhány héttel ezelőtt az európai, vámpoliti

kának két régi és nagyon tekintélyes harcosa, 
a francia Serruys és az osztrák Sehüller, az 
egyik ( ie.nfben, a másik Londonban vallotta be 
megtért Saulus gyanánt az európai vámpoli
tika csődjét s jelentette be, hogy elérkezett az 
idő az európai, váml< szerelésre s a vámpolitika 
általános revíziójára, mert a kétoldalú szerző
dősök a. háboruuláni megváltozott helyzetben 
képtelenek a károkat kiküszöbölni, amelyeket 
a tulinagas vámtarifák az egész európai gaz
daságnak' okoznak. E hasábokon évek. óta har
colunk a túlzásba vitt vámvédelem ellen s a. 
két nagy vámpolitikusnak e. mén cul púja iga
zolás gyanúul szolgál a váll veregető leiutések 
ellenében, amelyekkel a vámvédelem pápái és 
prófétái szerény megjegyzéseinket fogadták. 
A régi keretekből kivetett ország uj életének 
berendezése, elismerjük, nehéz föladat, de

az egyoldalii vámvédelem, ma niár látjuk, 
megoldatlanul hagyta a két legnagyobb 
problémát, amely Magyarország egén 

sötét lik.
Az iij év küszöbén a komoly megfigyelő nem 
hallgathatja el, hogy ennek 

a kiizködö országnak két nagy problémája 
van, amely sürgős megoldásra vár: az 
egyik a szellemi, a másik a falusi prolr- 

tariátus problémája.
Ha van ország, amely irtózik a forradalmak-

BiuiíorSsaiií©!
S * é $ 2E p é i i ! 2g«%s,8»aíB i?
i:vti/.odek ntn n közismert butorhU«,l-ORy,t;ilyiinkbaTi bálé 
szobák, obédldk, uris/.oluik mory válnszlékhnn, Irgkcü- 
vrzfibb fl/otési föltételek mellett.

kaphatók 
„ B O G  -  M B L “
Kereskedelmi Itt ezelőtt B ALAZSÉ STARSA
bútoráruháza, Budapest, Vilmos császár-ut 43 

T\rt7,nlknlmii7.ot1:iknnk loffnagyohb kcdvc/.nicny

tói és meg ráz kód! a Iá toki ól, akkor Magyar- 
ország az. S  ekünk e lé g  volt a forradalmakból, 
az ellenforradalmakból, a vörös és je l tér kur
zusokból, de vak, aki vem látja, hogy a. városi 
tö meglő kasok és udvari szobák mélyén s a 
magyar falu téli sötétjében viharfelhők gyűl
nek!

Zán bizottsági iiSÉsett ál&aplíjáü 
meg a kormáity^rtbap azokat a 
súlyos veszteségeket, amelyeket a 
szövetkezetek fizo tt áilanti támo

gatása okozott
Bethlen január 12-iüén nyilat&eztfc a Kormány 

szövetkezet! pclíSSStőlöröl
(A  Heggel tudósitójától.) A  kormány tagjai 

e héten sem tartják meg a szokásos heti mi
nisztertanácsot, mert Bethlen miniszterelnök, 
akit kedden várnak haza lukéról, mindössze 
egy napot fog Budapesten tölteni és azután 

a kormány több tagjával együtt elutazik 
Mezőhegyesre, a háromnapos téli vadá

szatra.
A  miniszterelnök ezúttal ismét kitért az újév
kor szokásos politikai üdvözlések elöl és politi
kai körökben ilyen körülmények között foko
zott érdeklődéssel tekintenek a kormánypárt 
legközelebbi értekezlete elé, amelyet január 
J2-cn fognak megtartani. Ezen az értekezleten 
Belliién nyilatkozni fog a képviselő ház uj évi 
munkaprogramjáról és arról a nagy hullámo
kat fölvert akcióról is, amelynek célja 

a szövetkezetek túlzott állatni támogatásá
nak és az ezzel járó súlyos veszteségeknek 

megszüntetése.
Kormánypárti körökben úgy tudják, hogy a 
szövetkezeti politika visszásságai ügyében Er
délyi Aladárnak újabb adatok állnak rendel
kezésére és a kormánypárt vezetőségének törek
vése az, hogy ezeket az adatokat ne a pártérte
kezlet. még kevésbé a parlament nyilvánossága 
előtt, hanem

kormánypárti bizottság zárt ülésén vitas
sák meg

és keressenek orvoslást a bajokra. Fölmerüli az 
a gondolat is, hogy ezeknek az adatoknak fölül - 
vizsgálóját parlamenti bizottságra, bízzák, a 
>/.<") . ' Ikezeteknek túlzott állami támogatása el
len fölvonuló kormánypárti képviselők azonban 
nem helyeslik ezt a tervet, mert akkor a kor
mány politikai, sőt bizalmi kérdést csinálna az 
ü g y b ő l.  A kormánypárt január 12-i értekezletén 
eszerint, vagy a közgazdasági bizottságot, vág?. 
külön párt bízol fsa  goi fognak megbízni a szö
vetkezetei: ürmében rendelkezésre álló adatok 
fölülvizsgdiósával és a szövetkezeti törvény 
megfelelő módositávsára irányuló megfelelő ter
vezet kidolgozásával.
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Túrázó eswputaMk. közül 
a Básiwu szemtedíe az eisá vereséget

Külföldön túrázó csapatainkról óriási késes
sel érkeznek a telegramok, amelyek u ja 'bb  
sikerekről számolnak be, de a szegedi Bástya 
•veresége ivS befutott.

Távirati jelentéseink a következők:

Kairó, január 1.
Az eddig még győztes Ferencváros legutóbb 

Kairó válogatottjaival kerüli szembe.

A  kairói csapatban több kiváló angol já
tékos szerepelt

és igy érthető, hogy a zöld-fehérek csak 1:1 
arány?/, döntetlen eredményt tudtak elérni. Az 
érdekes és izgalmas küzdelem után a. pesti já 
tékosokat melegen v? '-évelte a könnyen h 7ki 
sülő közönség. F.

Róma, január 1.
A szegedi Bástya, a Lazioval szemben sze

rencsétlen mérkőzést vivőit. Bár a mérkőzés 
egész ideje alatt a magyar csapat volt fölény
ben és az első félidőben vezetett is, egy vá
ratlanul bekapott „öngól" teljesen Összetörte 
a csapatot és ezért végered méregben

a Bástya <1:1 (0:1) arányú vereséget szen
vedett.

A vezető gólt Kroncnbcrgcr lőtte, amelyet 
Cevenniri egalizált. Ezután Beck ö gólt vé
tett, majd Lomon lőtte az olaszok harmadik 
gólját. R

Berlin, január 1.
A Budapest Sport Egylet utolsó németországi 

mérkőzését is megnyerte 3:0 arányban llildcs- 
heim város válogatottjai ellen. Ha.

Eötvös Z titán újév napján olyan eredményedet ért cl, i»o£y nemcsaK
a téli olimpiásrcn vesz részt,

(A  Heggel munkatársától.) Vasárnap délelőtt, 
szélcsendes időben, páratlanul kitűnő jég várta 
gyorskorcsolyázó versenyzőinket a J3KE vályú
ján, ahol az elsőklasfízisu gárdából Eötvös 
Zoltán, Erdélyi, Kanser és IJctlord, órákon át 
treníroztak. Különösen Eötvös tréningered
ményeire voltak kíváncsiak a szakéin’ erek, 
akik eleinte hinni sem akartak stopyierjeikuek, 
mert •,

Eötvös 1500, 5000 és 10.000 méteren az általa 
tarolt rekordokon belül futott

olyan puha, könnyed stílusban, ami még a 
laikusokat is lenyűgözte.

Eötvösön kiviil Bellőni keltett fölünést, aki 
a jövő embere.

A tréning befejezése után alkalmunk volt. 
8 többszörös magyar bajnokkal beszólni, aki 
köziemért szerénységénél fogva csak ennyit 
mondott:

— B ár már 87 esztendős vagyok , májr sohasem 
éreztem  olyan  rugunyovnak mattomnf. m int ebben a

de a világbajnoKságolfban is
szezonban. Az állnlam föltalált úgynevezett „szőni': 
löldi gjjakorlatok"-nak köszönhetem ezt.

... Éppen most, értesültem arról, hogy a Pénzinté
zeti Központ öthétre szabadságolt és igy alkalmam 
lesz harsén világbajnokkal újból együtt trenírozni, 
ami nagy előnyömre lesz.

Teljesen megbízható helyről nyert értesülé
sünk szerint

Eötvös Zoltán még ezen a héten Davosbs 
utazik az Országos Testnevelési Tanács és 

a 1>KE támogatásúval,
hogy a téli olimpiászt megelőző világbajnoki 
mitingen is részi,vehessen.

Tréningeredményei alapján Eötvös már 
payosban (február elején) a következő időket 
fogja elérni:

5110 ni.: 40 mp., 1500 in.: 2 p. 25 mp, 5000 ni.:
8 p. 54 mp., 10.000 in.: 18 p. .{0 mp.,

vagyis egyszerre e világnagysáv. ok kö?.é kerül, 
amit. tisztán páratlan szór;,almának és abszoiid 
sportszerű életmódjának köszönhet.

a BKE
(A  Heggel tudósítójától. Újév napján a fő

városba o csak egyetlen sportesemény „zajlott44 
le igazi szilveszterutáni hangulatban a város
ligeti műjégpályán a B K E  és a BBTE  jóg
ii <»k k i - csapa ta i közö11.

Győzött a BKE 4:2 (0:0. 2:1) arányban.
A mezőny legjobb embere az ifjabb Mindér 

volt. ö lőtte a vezető gólt, majd Lator 2:ft-n 
emelte a gólarányl. Ezután a iiatal gárda leg
kiválóbb tagja, a budai Bihar. 2:l-re javított, 
pór perc múlva pedig Harcra?  egalizált: 2:2. A 
vezetést ujthól Mindéi- szerezte meg a T5Kli
nók, inig az utolsó gól Weiner érdeme: i:2.

Kedden kötik meg az osztrák-eseli fut hali- 
békét. Becsből jelenti A Béggel tudósilója: Az 
osztrák és a cseh labdarugó szövetség kikül
döttei kedden Budwcisban a. legnagyobb béko- 
haiigulatban jönnek össze, hogy a spiortérint- 
kezés újra föl vctelct Írásban is biztosit

L d fe s p o ré
w«ft£rss£KaysosfcBvti*am

A galoppversenyszczont az idén is a Lovar- 
egylet nyitja meg. A szezon az idén

később kezdődik és korábban zárul. 
1928-ban egy versenynappal lesz kevesebb, 
mint tavaly. A versenyeket, épp úgy mini 
tavaly, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 
rendezik, kivétel a májusi miliug. Május iO-tól 
janius 0-ig, a bécsi derbymiling idején, három 
lieles sitinél tesz. A lovaregylelj versenyek 
termi n usai:

Április: 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Május: G 8, 10, 12, 13. 15. 17, 19. 20.
.Június: 9, 10. 16, 17. 23, 24, 29.
Július: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22. 28, 29.
Augusztus: 4, 5. 12. 15, 17. 19 20. 25. 26.
Szeptember: 1, 2, 8, 9. 15, lü. 22. 23, 29. b
Október: 6, 7, 13, 14.
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