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Bsoes lapja azt a vakmerő vádat 
emeli Magyarország ellen, hogy a 
szentgotthárdi fegyve rszá llítás  
„címzettje nincs messze a magyar 

katonai kincstártól”
„Mem fogjuk ölhetett kézzel szemlélni az uj európai 
rerad fölforgatásának ilyenfajta előkészületeit S“  — írja

a eseti félhivatalos

k kisántónt a Népszövetség Tanácsától Mim 
eüsnőrzőbizottság kiküldését akarja kérni 

^ap^arországra
Prága, január 8.

A  .Alágyár Távirati Iroda* jelenti: A  cseh
szlovák külügyminisztérium félhivatalos lapja, 
a „Ccske SÍ ovo** Írja: A magyarok elég arcát
lanok még ma is azt álliíani. hogy a Szeut- 
gotthárclon lefogott szállitmány átmeneti áru 
volt valamely Magyarországon kívül cső cím
zett számára. Ugjj a katonai és v('rm!:özrgek, 
mint a félhivatalos sajtó magatartásából ki
látszik, hogy

a címzett nincs messze a magyar katonai 
kincstártól.

lía  meggondoljuk, hogy az összes diák szövet
ségek cs az Ébredő Magyarok szervezetei 
t űlajdon képen katonai szervezete/:, ez azt 
jelenti. hogy a. Magyarország számára a be .fő
szerződésben megállapított, 35.000 zsoldos tél- 
szám. nem vehető alapul Magyarország tény
leges katonai képességének megítélésére. A  
haderő pótkeretei nagyon hiterjedettek és 
minden elképzelést fölülmúlnak, aktivitásuk 
problémája nem egyéb fölszereltségük problé
májánál.

Ezért kezdték meg a magyarok a nagybani 
fegyvercsempészést, ezért, építették ki a 

titkos fegyverkezés egész rendszerét.

A kisántánt államai nemcsak formálisan, ha
nem anyagilag is érdekeltek voltak és marad
nak abban, hogy Magyarország miként tartja 
be a trianoni szerződés valamennyi rendelke
zését. A kisántánt államai nem tűnhetik, 
hogy megismétlődjék az 1921. évi Karoly- 
puccs, vagy egyéb li ácson ló magyarországi 
események. Ezért pártatlan

vizsgálat szükséges nemcsak magúban a 
szentgotthárdi incidensben, hanem minden 

egyébben is, ami ezzel összef: ,,.g.
Magyarország a mi szempont linkből hózep- 
curópában a reakció bástyája, a rég/ rezsim 
erőssége, ahonnan ez a rezsim Európa uj rend
jének föl fór gat ásóra tör.

Ncin fogjuk ölhetett kézzel szemlélni ennek 
a folyamatnak ilyenfajta előkészületeit,

Bclgrád, január 8.
(A  Reggel tudósitójának telefon jelentése.) 

A  Szentgotthárdon leleplezett fegyvercsempé
szés élénken foglalkoztatja a kisántánt kor
mányait, amelyek erre vonatkoznia# lobb jegy

zéket vallottak cs jelenleg is
állandó érintkezésben vannak.

Az eddigi jegyzékváltás eredménye, hogy «i 
jugoszláv, cseh és román kormány együttes és 
közös eljárásban állapodtuk meg egymással. 
A „Vosvsische Zeitung* belgrádi tudósítója 
errevouat.kozólag azt az információt szerezte, 
hogy u három kormány közös jegyzéket intéz 
a Népszövetség titkárságához, amelyben kérni 
fogják, hogy

a Népszövetségi Tanács, amely Magyaror
szág fölött a katonai ellenőrzést gyako
rolja, küldje ki ellcnörzőbizottságát a fegy
vercsempészés minden részletének földerí

tésére.

Ehhez természetesen az volna szükséges, hogy 

a Tanács rendkívüli ülését liivják egybe,

mert a Xépszövetség katonai ellenőr zőbizott- 
sága csak a Tanács halárólaia alapján száll
hat ki Magyarországra. A kisántánt kivan- 
c-iága szerint ennek a bizottságnak nemcsak a 
l< gutóbbi fogyveresempészési ügyet, kellene 
megvizsgálnia, hanem ezenkívül meg kell álla
pítania azt is. mennyiben felelt meg eddig 
Magyarország a békeszerződésben rárótt le
szerelési köt clczei / végén ek.

Berlin, január 8.
(A  Reggel tudósítójának telefonjelentése.) A 

„Vossischc Zeitung* Belgrádból keltezett táv
iratban részletesen foglalkozik a szent
gotthárdi incidenssel. Mielőtt a kisántántnak 
a Népszövetségihez intézendő jegyzékét ismer
nek — írja a lap —, nem h.hiá véleményt mon
dani ennek a tlépésnok vá.rlmtó következmé
nyeiről.

Vájjon n kisántánt tényleg ilyen súlyos 
föladattal akarja-e megterhelni a Népszö

vetséget,

amely föladat Olaszországnak, mint tanácstag
nak. helyzete folytán, fölötte nehéz lennef 
Ha azonban a kisántánt azt hinn\ hogy a ma
gyar kérdés részletes le tárgyalásáról nem 
mondhat lo, akkor ez annak a jele lenne,

mennyire félnek Magyarország szomszédai 
és a prágai, belgrádi és bukaresti kormá
nyok mennyire veszélyeztetettnek látják a

1 .

Nyavalygó
gerincteleuség

Nem, hinném, hogy Bethlen, Vass vagy 
Klebelsberg élvezettel szopogatná azokat az 
émelygősen édes medvecukorbonbonokat, 
amiket némely buzgó pályatársaim liétről- 
hótre ujsá.gstanicliban prezentálnak nekik. 
Ök szegény öli, akiknek mnnkakabátjuk a 
lakájlibória, akik hideg acél toll helyett 
lihegő piros nyelvükkel csiklandozzák a 
papirost, bizonyára nem is tudják, m it cse
lekszenek. A  majmok cnyelegnek úgy a 
kókuszdióval, mint Bartha Miklós, Kuas 
Ivar és Rákosi Jenő utódai egy miniszter 
köhintósóvel, egy államtitkár tiiszentósével, 
egy képviselő krákogásával. H a szerencsé
sen kifogják egy nagyméltóság valam ely 
testi megnyilvánulását, Nurm it lepipáló 
fürgeséggel közük a nyilvánossággal. Na és 
ha egy miniszteri autónak az unalmas áll
dogálódban befagy a motorja, vagy neiü. 
szuper ál az öninditója, ha — Uram, bo
csáss! — befújja az utat a hó, amelyen tör
ténetesen négy excellenciás kerék robog, 
akkor megeresztik a nadrágszijat és olyan 
ditirainbust zengenek, hogy a nyál összefut 
az olvasó szájában. Sereintésre persze. 
Hiszen bánná az ördög a bizantmizmusnak 
o nyomdafestékben vonagló fekete miséit, 
ha a nyavalygó gerinctclenség ragályával 
nem fertőznék meg a koldus ország amúgy is 
sárban csúszásra, hódoló citerázásra oly 
hajlamos közszellemét. De az orrukra kell 
koppintani a publicisztikai örömlegények
nek azért is, mert tolakodó hízelgésükkel 
azokat is megrontják, akik előtt pitiznek, 
mint az ölbeli kutyák. Hiszen különben is: 
die Politik  verdirbt dón Karakter. Hátha 
még a hatalom birtokosai mást nem halla
nak, mint galambbugást, pacsirtatrillázást 
és fecskecsicsergést! Nem is csodálom, ha 
végül is szikrázó megvetést éreznek a lábaik 
előtt ténfergő, hódolattól hentergő cseléd
világ iránt és sétára som indulnak anélkül, 
hogy tárcájukba némi morzsát, madár- 
eledelt ne pakolnának. Legyen miből csipe
getni a fiókáknak! Csodálkozzunk rajta, ha 
a szférák muzsikájában egyetlen férfias 
sóhaj fülsértő rikoltásnak hangzik, ha az 
ellenvélemény kötekedés, a bírálat te- 
kintólyrombolás, a meggyőződés konok el
vakultsági A z igazi politikai újságíró, a 
mind halálig való elvhüség bajnoka, cl- 
lobban, mint a fáklya, hogy másoknak v ilá 
gítson, az Írásaiban csillagokig szárnyal 
és az örökkévalósággal viaskodik. Hajbókoló, 
lotó-futó kortársaim, de messze is estek a 
fájuktól. E lv, önérzet, igazság, önfeláldo
zás, helytállás, ugyan kérem, röhej! M in
den soruk a porban kúszik, m int a 
giliszta. Róma romlása előtti századok
ban a konzulok, mielőtt nyugalomra tértok, 
a sors forgandóságáról és a múlandóságról 
való énekeket dalolt attak. És tiszteletet 
adtak a vateseknek. Vájjon nem nemesebb 
idő volt ez, mint ama késő Cézárok kora, 
amikor a Brutusok és Cassiusok utódai 
koszorúkat dobáltak a jelen kegyeneoinek 
agyaira!



a R e g c e l
A  debreceni nagy gabonacsalás ügyében  
ma Baam feM  Gézát, az Egyesült Fővárost 

Takarék  volt Igazgatóját hallgatják  ki
Debrecen, .január 8.

(A  Reggel tudó Kilójától.) A debreceni í  mil- 
liöpengös nagy gabona csalás ügyében n 
budapesti főkapitányság részéről Csákányi 
László reu dőrfoga 1 m azó

vasárnap Debrecenben befejezte a nyo
mozást.

'A letarí.ózlalott Fülöv Sándor igazgatón és 
társain kívül az Egyesült Fővárosi Takarék-

pénzt á r
följelentést tett azok ellen is. akiknek állá
suknál fogva ellenőrizni kellett volna r il

lőn működését.
E följelentés folytán ma Budapesten folytat
ják a nyomozást és valószínű, hogy még meg
lepő fordulatok történnek a bűnügyben. A  
mai nyomozást Bawmfeld Géza. az Egyesült 
Fővárosi Takarékpéjizt,ár volt igazgatójának 
kihallgatásával kezdik meg.

Vasárnap délelőtt Berlinben újból
rettenetes robbanókatasztrófa történt:
egy grunewaldi villa, amelyben roliisaglőanyagokkai 
kisérlstaitek, a levegőbe r e p ü l t  $  valósággal e l t ű n t

a föld színéről
Egésze Oerfiénfi megráa^ik&sitafcSa a szörnyű robbanás, am ely  a  v il la
tul&jjsSoBiiosátg ssreasájS és szobaSáoyáft darabokra té(p$©a A  házm ester 
és továbbá Saáár©m Seáítya és &t bá^arSási alkalmozo&ft a

foőrbáxbam baSdokOik
Berlin. január 8.

(A  Reggel tudósilójának tele fon jelentése.) 
A  csütörtöki Landsberger-A1 lo-i nagy robba
nás után, amely tizenhét emberéletet követelt 
áldozatul. vasárnap délelőtt egy 

méreteiben még annál is hatalmasabb rob
banás rázkóüíaiía meg egész Berlint, 
amely csak azért, nem múlta fölül az áldo
zatok számát illetően a csütörtöki katasz
trófát, mert ezúttal ti robbanás színhelye 

nem bérház, hanem családi villa volt.
(Vasárnap délelőtt %10 órákor Berlint egy 

<22 egész fővárosban hallható hatalmas deto
náció rázta meg. A  robbanás fészke egy grune- 
waldei vilin volt, amelynek tulajdonosa dr. 
Stammer egészségügyi tanácsos. A  villa tulaj
donosának sógora, dr. W  cin partner, a villában 
laboratóriumot rendezett be. amelyben rob 
hanganyagokkal kísérletezett anélkül, hogy ezt 
előzőén a rendőrhatóságoknak bejelentette 
‘volna. Vasárnap délelőtt a laboratóriumban 

robbanás történt, amelynek következtében 
a villa és az autógarázs légbcröpült.

A  detonáció ereje oly nagy volt, hogy
egész Berlinben földrengéshez hasonló je

lenségek' voltak észlelhetők.
Az ablaküvegek ínegrezzentek. több helyütt az 
ablak mellett tartózkodókat a légnyomás ereje 
földhöz sújtotta.

Dr. Stammert, a villatulajdonost a robba
nás szobájából a parkba dobta ki, ahol ké
sőbben teljesen szétroncsolt testrészeit ta
lálták meg. Az egyik szobalányt és az egyik 

inast szintén hasonló sors érte.

A házmester és felesége, három leánya, továbbá 
öt háztartási alkalmazott életveszedelmes álla
pokban fekszenek a kórházban. A robbanási 
szakértők megállapították, hogy a robbanást 
fölrobbant gyutacsok okoztál?, miután a romok 
között ilyen gyutacsok alkatrészeit találták 
meg. Többszázmótores körzetben a fölrobbant 
villa környékén a villa egyes részei, ̂  falak, 
ajtók, deszkák, továbbá bútordarabok cs min
denféle házi fölszerelés bori tolta a kerteket. 
Érdekes, hogy a villa közvetlen közelében levő 
épületek sértetlenek maradtak, m ig a nagyobb 
távolságban levő házak ablakait a detonáció 
ereje bezúzta, sőt magának a villának homlok
zati része is csak kisebb sérüléseiket szenvedett, 
ellenben a v illa  udvari része és a garázs tel
jesen romhalmazzá dőlt. össze. Még az esti 
órákban

száznál több tűzoltó foglalkozik a romok 
eltakarításával,

mert attól tartanak, hogy a romok alatt meg 
mások is lehetnek. A sötétség beálltával fény
szórók segítségével folytatják a mentési ■mun
kálatokat. A megejtett tüzvizsgálat alkalmá
val megállapították, hogy a villában hatósági, 
engedély nélkül igen nagytömegű robbanó
anyagot halmoztak föl. Két pince zsúfolásig 
telve volt ilyen anyagokkal, sőt még két 
röpiilőboiubát is találtak. Csodával határos, 
hogy a robbanás nem érte ezeket az anyago
kat, mert ha ez a nagytömegű robbanó anyag 
is felrobbant volna, akkor a. grunewaldi 
■villanegyedben kő kövön nem marad. A  v illá 
ban tartózkodó dr. Weingartner cs évek óta 
bénán fekvő felesége, különösképon sértetlenek 
maradtak.

A pápa vasárnap délelőtt püspölíKé szentelte 
Serédy bíborost és átadta neKi az érseKi

palliumot
Róma, január 8.

(A. Reggel tudósi!ójától.) Pilis pápa vasár
nap délelőtt szentelte püspökké Scrédi Jusz- 
tiniánt a sixíini kápolnában és átadta neki az 
érseki palliumot.

Róma, január 8.

(A  Reggel tudósítójától.) Reggel \:S órakor 
a Por tóne di Brorizo körn yéke már  ̂ hangos 
volt a magyar zarándokok beszédjétől, akik 
szombaton este érkeztek Kómába. A zarándo

kok reggel 8 órakor vonultak föl a Scala Re 
giáii a sixtini kápolnába. A pápa érkezese 
előtt vonult be Albrecht főherceg felédé d>r: 
magyarban P íré t de Bili a in báró és Bor
nemissza Lipót, báró kíséretében. Ugyanekkor 
érkezett a magyar kormány képviseletében 
Rnreza György követ feleségével és Balásy 
Aulai követség! titkárral. A kövei szintén fe
kete diszmagyarbnn volt. Az előkelőségek a 
szentélyben foglaltak helyet. Ugyano-tl foglal! 
helyet Zichy Aladár gróf és Károlyi József 
gróf is. A  fölszent elésen megjelentek még:
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Shvoy Lajos szökésié, héri püspök. Bárdos 
Rémig pannonhalmi főapát.

Az esztergomi főegyházmogye képviseletében 
Kohl Medárd fölszentelt, püspök és Drahos 
János prelátus, a veszprémi egyházmegye 
képviseletében Csiszarik, János címzetes 
püspök, a kultuszminiszter, képviseletében 
Brcycr István, prelátus. Mészáros János buda
pesti érseki (helynek. Nemes Antal, címzetes 
püspök és az egyházmegyék képviselői.

Fél kilőne órakor kezdődött a bevonulás a 
sixtusi kápolnába. A svájci gárda sorfala kö
zött a pápai udvar tagjai jöttek be, majd a 
kardinálisok, köztük Gáspáréi bíboros állam
titkár, azután a pápa, mögötte a Főudvarmcs- 
ícr évs a fők a marás. Ezután

biborosi öltönyben Sőrédi .Juszt inián
a szertártásmoster kíséretében. majd a nemesi 
testőrség zárta be a menetet. Megkezdődött a 
szertartás, amely három óra hosszai tar tolit. 
A pápa elfoglalta a pápai trónust, ahol fel
öltöztették a miséhez, amelynél két bíboros 
segédkezett. Scrédi eskütétele után a pápa 
folytatta a misét, azután Scrédi ujjara húzza 
a. püspöki gyűrűi és kezébe adja a pásztor
botot és evangéliumot, majd tovább misézik. 
Azután átveszi Scrédi a pápa ajándékát,

ezüstbe és aranyba foglalt két kenyeret
és ezüst- és arauyhordócskákba öntött bori. 

Scrédi most már a főoltárnál marad és ott 
folytatja a pápával együtt a kettős misét. CJr- 
fölmutatás után mcgáldoztatja a pápa Sém
áit, mialatt az oltár melleit álló nemesi test- 
őrség karddal tiszteleg és térdre ereszkedik. 
Most. következett a püspöksüvog és a keztyü 
átadása. A pápa Scrédi fejére tette a püspök 
süveget, és kezébe adta a keztyiit. Az u.j püspök 
teljes díszben egyedii1 ül az oltár közepén, vé
gigmegy a sixtusi kápolnán cs áldást oszt, 
visszatér a főoltárhoz.

Az érseki pallium^ átadása következett. A 
szertartás után a pápa reggelit adott, amelyen 
megjelentek a Rómában tartózkodó magya
rok. A reggelin tokajit szolgáltak föl és

a pápa Magyarországra ürítette poharát.

Egy kesnáromi huszár fé líétaysési 
drámája Budapesten

(A  Reggel tudósítójától.) Balniczky .Géza 
b u szárszak a szveze tő vasárnap este Komárom
ból feleségével együtt Buda.pcvstre jött, hogy 
itt a Dobozy-utca 8. szám alatt* lakó rokonai- 
kát meglátogassák. Amikor beléptek a la
kásba, Balniczky meglepetve látta, hogy olt 
ül F  őrs tér János komáromi soffőr. aki miatt 
feleségére féltékeny volt. A soffőr, amint meg
pillantotta a férjet, kisietett a lakásból, Bal
niczky azonban

utáualött s a golyó a soffőr baltenyeret 
fúrta áh

A rendőrök a házaspárt ás a sebesültet be
vitték a főkapitányra, ahol Balniczky kijelen
tette, hogy csak megállásra kényszeri tette a 
solTőrt. A rendőrség Bálniczkyt átadta a kn- 
! onai ha lóságnak.

M m iS ir ” ’ " "
Személynök-utca 1G. sz.

Hétfőn én kedden (január 9, 10) 
elsőrang u p  rí r  i s i  e n n i  n r- 
há  z a k ó  ó l  50 darabból álló 
eredeti estélyi ruharnodell-hol- 
lelcció kerül eladásra előnyös j 
árban
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A féri csékelédzás fcüzgieit tőből le
harapta fe lesége  nyelvét a S ze g i w  
ház-téren, mert féltékeny ve it reá
A fSidön megtalált leharapott nyelvet a rendőrségről későn 
vitték a Rákusbaf ahol az orvosok már nem ráírhatták vissza
Sós László cipészrnestert, aki azt á llítja, h ogy  ellenállhatatlan kény. 

szerbSI követte el tettét, letartóztatta a rendőrség
(A  Regnél tudósítójától.) A  legfantasztiku

sabb szerelmi drámák történetében is ritkítja 
párját az a pszichopatnlógikus szerelmi mei'ény- 
Jet, amelyet egy férj követett c l szombaton 
este fiatal felesége ellen: a férj 

féltékenységi rohamában, a szó legtragi
kusabb értelmében, teljesen leharapta 

csinos felesége nyelvét.
Szombaton délután 6 órakor történt a Szegény
ház-téren, hogy az őrszolgálatot teljesítő rendőr 
a templom mögül szörnyű sikoltást hallott. 
Azonnal a hang irányába futott. A templom 
mögött egy csinos fiatal nőt talált, aki félig 
eszméletlenül roskadt a templom falához,

sál ez a műtét sikerülhet és a megcsonkított nő 
talán visszakaphatja beszélőképességót. A rend
őrség küldeményét azonban nem lehetett be
várni, a nagy vérveszteség miatt, 

mielőtt a hiányzó testrésszel a gyorskül
dönc megérkezett, be kellett varrni a sebet. 

Az operáció után az életveszcdclmcs sérülés 
miatt csak vasárnap hallgathatta ki a rendőr
ség Sósnét, akkor is csak úgy, hogy a rendőri

bizottság kérdéseire Írásban felelt. Ceruzát ad
tak kezébe és egy papirosra, irta föl válaszait. 
Sósné vallomása ellenkezik férje vallomásával.

— Engem elhagyott a férjem — irta a papi
rosra — el akartam tőle válni, de ő ebbe nem 
egyezett bele. Tegnap kibékültünk, de én azt 
hiszem, hogy

csak ámított engem, azért, hogy csókolod 
zunk és igy állliasson rajtam bosszút.

Mindig féltékenységével kínozott és azt akarta* 
hogy örökre csúffá tegyen.

Bizonyos vagyok henne, hogy tettét előre 
elhatározta.

Vasárnap délelőtt az asszony vallomása után 
a főkapitányságon flottka Sándor rendőrfőta- 
náosos újra kihallgatta Sós Lászlód, aki most is 
megmaradt előző vallomása mellett, hogy tel
tét nem szándékosan követte el. A  rendőrség 
azonban az asszony vallomását fogadta; el való
színűnek és

a férjet előzetes letartóztatásba helyezte
szándékos súlyos testi sértés miatt. Sós Lászlóné 
állapota változatlanul életveszcdelmcs.

Ki a felelős a M u k á s b iztis ité  orvosi kinevezéseiért?
szájából hatalmas sugárban ömlött a vér, 
beszélni nem tudott és csak integetett egy 
férfi után, aki hanyat-homlok menekült.

A rendőr a menekülő után vetette magát. c« 
rövid, heves hajsza után sikerült a menekülőt 
elfognia. A férfivel most visszavetett a nőhöz, 
aki ekkor már elvesztett© eszméletét. A  rendőr 
gyorsan értesitette a mentőket, akik hamaro
son kiérkeztek. Még a mentők is meglepetéssel 
konstatálták, hogy

ilyen esetük még nem volt: a szerencsétlen 
asszony nyelve teljesen kiszakadt.

Az első segély után a mentők a legnagyobb 
gyorsasággal siettek a sebesülttel a Rókus- 
kórházba. hogy ott az orvosok műtéttel segít
senek rajta. Amint a mentők eltávoztak, 
a, rendőr az elfogott férfitől megtudta., hogy 
az illető Sós László 34 éves budapesti cipész- 
mester. a nő a felesége, akinek nyelvét ő ha
rapta te. A  rendőr erre rövid keresés után

:i dráma színhelyén meg is találta a le
harapott. nyelvet, amelyet papirosba cso- 

golva vitt be a főkapitányságra
.s mint bűnjelet, csatolta jelentéséhez Sós 
László előállításakor. A  rendőrségen nyomban 
megkezdték Sós László kihallgatását. A  fiatal 
férj elmondotta, hogy feleségével. Vinczc G i
zellával szerelmi házasságot kötött. Házassága 
nem volt boldog, mert féltek enyhe dni kezdett 
feleségére, aki nagyon csinos asszony. A fél* 
tékonyeégi jelenetek miatt nemrégiben külön 
költöztek egymástól, do azóta is többizben ta
lálkoztak, hogy kibékülésükről tárgyaljanak. 
1 gy találkoztak szombaton délután is. Hosszú 
sétát tettek, eközben kibékültek és amikor a 
Szegén yiház-térre értek, a templom mögött, 
ahol akkor senki sem járt.

a béke megpcrsételéséül csókolódzni 
kezdtek.

Én nem akartam leharapni feleségem 
nyelvét — vallotta Sós László —, do csókolod- 
zás közben eszem bejutott, hogy mennyit szen
vedtem, mert a feleségem féltékennyé tett és 
erre

valami rettenetes kényszertől hajtva, erő
sen megcsókoltam és teljes erőmből át- 

haraptani a nyelvét.
Borzasztóan megdöbbentőn], akiikor feleségem 
iszonyú sikoltást hallottam e*> ebben a pil
lanatban

arra eszméltem, hogy a nyelve a fogaim 
között maradt.

Kém is tudom, hegy a következő percekben 
mi történt, csak arra emlékszem, hogy a 
rendőr elfogott.

M ialatt Sós László ezeket vallotta a rendőr
ségen, a Rókus-'kórházbu.n mindent megtettek 
az orvosok, hogy segítsenek a szerencsétlen 
uszonyon. A  mii tőorvosok, miután arról érte
sültek, hogy a hiányzó testrészt a rendőrségre 
vitték,

telefonon kértek a főkapitányságot, hogy 
ÍSósnó nyelvét azonnal küldjék a Rókusba, 

mert vissza akarják varrni.
Az orvosok remélték, hogy kellő dezinficiálás-

K ér je
a  te rm é s ie t e s  s zén savas

Mohai Ágnes-vizet
p a ra fo d u g tf% ü vegek b en

Patontzáros fivérben siéusavTal telitvo
Fölornknt: TrtBöK JÓZSEF BT ínfánTvlMSutályn, 

Bnrinpest VI, KirAIy-ut<*a 12. szám 
Tőle fon: Ltpót WM-Oí

Országos m ozga lom  a hibájukon kívül elbocsátott orvosok  vissza- 
h e iyesése érsiskében, — Matiatizn befo lyások  érvényesü ltek ! — Ax 
öéösíb"xo4tság javaslatait sem vé lték  fügyeSembe. — A z O rszág os  

Qrvosszrivetség vasárnap estig 165 panaszt v izsgá lt fö lü l
(A  Reggel tudósítójától.) Az Országos Mun- 

hásbiztositó Intézet orvosi kinevezései körül 
támadt hullámok folyton nőnek.

Körülbelül 2311 azoknak az orvosoknak a 
száma az országban, akiket a legutóbbi 
monsírepáíyázat során a régi orvosok kö

zül mellőztek.
Ezek többnyire idősebb, o pénztár szolgálatá
ban gyakran több évtizedet is eltöltött orvosok 
voltuk, akiknek munkás biztosi tó péuztári 
fizetésük úgyszólván egyedüli kenyerük volt 
és akik most kétségbeejtő helyzetbe kerültek. 
Helyüket nagyrészt egészen fiatal orvosokkal 
töltötték be, akik nagy összeköttetéseik révén 
vette,c el idősebb kollegáiktól állásaikat és 
akik a pénztári adminisztrációnak sok gondot 
fognak okozni a meglehetősen szövevényes 
ügykezelésben (táppénzutalványozás, stb.) való 
tájékozatlanságukkal. Számos fiatal orvos ju 
tott be, akik a pályázati föltételek azon pont
jának sem feleltek meg, hogy legalább 3 évi 
gyakorlatot kell fölmulalniok.

Miskolcon a csaknem 20 éve szolgáló 
pénztári orvos helyére egy fiatal orvos 
került, aki alig egy esztendeje szerezte 

meg diplomáját.
Különbséget kell tenni a kinevezésekben meg
nyilvánuló rendszerben a fővárosi és a vidéki 
helyzet között. Budapesten a kinevezések kö
rül tapasztalható méltánytalanságok nem 
voltak vallási jellegűek. Xü számos keresztény 
orvos is kibukott, nagyszámú zsidó orvos mel
lett és számos olyan zsidó orvost neveztek ki, 
akik eddig nem voltak pénztári orvosok. Itt 
nyilván az volt a döntő; hogy

kinek volt nagyobb összeköttetése, jobb 
protekciója.

Hallatlan befolyások él'vénye sültek az egyes 
jelöltek érdekében!

K i és mi volt az oka, hogy ilyen elképesztő 
igazságtalanságok történhettek, annak ellenére, 
hogy Vass miniszter a parlamentben és a 
lapokban is több Ízben hangoztatta, hogy csak 
a be nem vált orvosokat bocsátják cl, a többiek 
helyükön maradnak és annak ellenére, hogy 
a jelöléssel megbízott ötös bizottság az egész 
ország területén mindössze 78 orvos vissza- 
szcrződtelését nem javasolta? (Ezeket sem mind 
szolgálati okokból, hanem részben azért, mert 
több állásuk volt, részben pedig, mert vala
minő okból inkompatibilisek voltak.) A minisz
ternek egy a kinevezések megtörténte után 
magánkörben tett kijelentése szerint

őt is megdöbbentették a súlyos injuriákról 
hozzá jutott hirek.

Tehát a bizottság, amelynek pártatlan műkö
déséről még az elbocsátottak is meg vaunak 
győződve, nem hibás, sőt a bizottság tagjai 
teljes nyilvánosság előtt is oly kéj) nyilai koz
lak, hogy a történtekért minden felelősséget cl 
kell hárilaniok maguktól, mert jelöléseiket a

rt ö r t c s i t c m  a t. vevőközönséget, hogy

é lik a b á to k
gyönyörű kivitelben, nagyon olcsón, ké
szen kaphatók

rnnftn WIDOEK férltezabó
2$5r-T§ IV , Városház-utca 20. szám

sérelmes esetek túlnyomó részében nem vették 
figyelembe. Kétségtelen tehát, hogy

a minisztert megtévesztették,
de hogy kik mozgatták a háttérben az esemé
nyeket, azt senki sem tudja. Nem tudja az 
ötös bizottság sem, amely kizárólag orvosok
ból, kiváló szakemberekből állt, akiknek a be
következett méltánytalanságokban nyilván
valókig részük sem lehetett, mert hiszen olyan 
dolgok történtek, hogy

bőrgyógyászokat belorvosi, sebészeket uro
lógus], nőorvosokat gyermekgyógyászati 

állásokra neveztek ki,
amit szakemberek természetesen nem taná
csolhattak. Emellett többen vaunak, akiket 
két állásra neveztek ki a Munkásbiztositó In 
tézetnél, m ig ‘inasokat egyre sem, nem is szól
ván azon

protekciósokról, akik egyidejűleg más-más 
intézményeknél kaptak jól dotált állásokat.

A vidéken az elbocsát tatások cs szerződteté
sek jellege már határozódon vallási jellegű. 
Világosan bizonyítja ezt például a miskolci 
állapot, ahol tizenkét zsidó pénztári orvos kö
zül tizenegyet bocsátottak el. így  volt ez más 
vidéki városokban is. Ennek magyarázata, 
hogy a Budapesten delegált ötös bizottság, 
amely a vidéki jelöléseket is végezte, szemé
lyesen nem ismerte a vidéki orvosokat és a 
helyi laikus hatóságok információit volt kény
telen figyelembe venni, amelyek nem. voltak 
mindig tárgyilagosak. Mindamellett például 

az elbocsátott miskolci orvosok közül ki
lencet yisszaszerző df etésre ajánlott az ötös 
bizottság, de javaslatát, ismeretlen okból 

nem vették figyelembe.
Érthető az a nagy elkeseredés, amely a ke

nyerüket vesztett orvosokat eltölti. Megállapít
ható, hogy az egész orvosi kar, a régi disszonan
ciákat kiküszöbölve, egységesen követeli a ré
pa rációi. Az Országos Orvosszövetség kommü
nikét bocsátott ki, amelyben fölszólítja a sérel
met szenvedett orvosokat, hogy panaszukat 
sürgősem adják be. Az Országos Orvosvszövctség 
elnöksége egész vasárnapon át azzal foglalko
zott, hogy fölülvizsgálja az Országos Munkás
biztositó Intézetnél történt orvosi kinevezések 
ügyében beérkezett panaszokat és kérvényeket. 
Összesen

ISI kérvényt vizsgáltak fölül, tekintettel 
azonban .arra, hogy a panaszok benyújtásá
nak határideje, csak ma este jár le, a kérvé
nyek és panaszok száma minden bizonnyal 

eléri a kétszázat.
Az elnöki bizottság a vasárira?) beérkezett 191 
kérvény közül 26-ot mint teljesen alaptalant 
utasított el, t eleinte tel arra, hogy ezeket olyan 
orvosok nyújtották be, akik sohasem voltak a 
Munkásbiztositó Pénztár alkalmazójában. 159 
kérvényt az Országos Munkásbiztositó Intézet

C H N E L 9lílnlnGM wi üu B h n  m S É  Alapítótól] Ift.Vi

Budapest, Beák Ferenc-u. 6
(Haaa-paloln)

Bechstein, B fi«cndorfer
atb. stb. egyedüli kéj>* *eioto 

Jutányos árak! K e d v e ző  fizetési föltételek
RenctHIvQH ArlcssAIMt&s p)nnolákban,

pian.-kottntekf?rcsekben, urnmofonokban Cs Ínmezekben
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elnökségéhez, hatot pedig a Kereskedelmi K ór
ház '•vezetőségéhez utaltak át, mint tárgyalásra 
alkalmasakat. Ezeket illetően az Országos 
Orvosszövetség elnöke és nlelnökci javas
latot fognak tenni az illetékes tényezők
nek, hogy a legközelebb kiírandó, kö
rülbelül 30 uj állásra és azoknak állásaira, 
akik azért mondottak le, mert szakmájuknak 
nem megfelelő, vagy dupla elhelyezés! nyer
tek,

a hibájukon kívül mellőzött orvosokat ne
vezzék ki.

Az  Orvosszövetség funkcionáriusai ebben a 
tárgyban már holnap megjelölnek Hunzár 
Károlynál, az Országos Munkásbiztositó Pénz
tár . elnökénél. Nagyon sajnálnivaló, hogy 
semmiesetre sem lesz annyi uj, vagy megüre

sedő állás, amennyi a méltánytalanttl elbocsá
tott orvosok száma,

így sokan lesznek, akik pótolhatatlan vesz
teséget szenvednek,

Minden feltörölt könny, minden dara!) vissza
adott kenyér azonban nemcsak a hibájukon 
kívül válságos helyzetbe jutott orvosok hely
zetét, hanem a. Munkásbiztosi tó Intézet helyze
tét is megjavítja, mert hiszen eeujm régi. be
vált pénztári orvos visszahelyezéséről lehet 
csak szó.

A nagyarányú elbocsátások révén az újon
nan megalapított orvosi nyugdíjintézet is 
mindjárt megalakulásakor végzetes vál
ságba került, mert anyagi erői egyelőre 
oly csekélyek, hogy kétszázharminc nyug

díjjogosult orvost alimentálni nem tud.

Hatsu JuaszÉ; az első igazi japán énekesnő
Budapesten, boldogan kacagva mondja el

programját,
hogy az ifjú Ázsia szivét szeretné megszólaltatni 

egész Európában
(A  Heggel tudósítójától.) Homlokába fésült 

szénfekete Pola Negri - frizura, csodálkozó, 
magasra húzott szemöldök, ferdéméi szésii szem
pár és az életszereiéitől valósággal kicsattanó 
kerekded arc, az ázsiai nők nem éppen arányos 
és karcsú termeién: ez Halni.', Juaszi, az első 
hamisítatlan vérbeli japán énekesnő Magyar- 
országon, aki vasárnap este érkezett Buda
pestre.

— Aki nem hiszi, hogy egészen japán vagyok 
— nevet a találkozás után mindjárt az első 
mondáinál —, az menjen cl a V II . kerületi 
anyakönyv vezetői hivatalba, _ mert ott keltem 
össze egy évvel ezelőtt a férjemmel, akivel a 
német hatóságok nem akartak összeadni. Az 
apám kapitány colt a japán császári tengeré
szeiben, Tokióban laktunk és éli Etajimában 
születtem. Közép ja pán lóg bajosabb és legele
gánsabb tengeri fürdőhelyén. Az apám elesett 
az orosz-japán, háborúban, anyám pedig a 
tokiói nagy földrengés áldoznia lett négy évvel 
ezelőtt, alig három hónappal azután, hogy én 
Európába érkeztem. Azóla itt kóborolok 
országról-orszánra, városról - városra, boldogan,. 
mert mindenütt úgy szeretik a ezép japán dalo
kat és majd, ha Európában már elismert nagy 
énekesnő leszek, diadalmasan vonulhatok be. 
Japánba is, ahol

csak azt a japán művészt nem fogadják

gyanakvással, aki már Európában szerzett 
magának érdemeket.

Mozartra és a többi európai klasszikusokra 
Philippsen, a nagy berlini én ok professzor ín 
mtotl meg, de legszívesebben mégis Kosuk u 
Yamodának, a modern japán zene feje dóimé
nek és egy igazi japán hercegnek, a 25 éves 
Jlídemaro Konojjcnak a dalait szeretem éne
kein’ . amelyek az éli édes. napsugarat* ha
zámba visznek vissza. Operában még nem sze
repeltem, pedig aligha kerülhetem el sorso
mat, hogy Madame Bullerflgban és is fö l ne 
lépjek, — bár a ..Pillangókisasszony'* zenéjét 
nagyon is drámainak érzeni, csöppet sem 
japánnak, a szövegét pedig éppenséggel euró
pai fantázia szülöttének tartom.. Sokkal köze
lebb áll hozzám a Turandot, ebben a szerep
ben igazán szeretném egyszer Ázsia szivét, 
h a ngját ni cg szólaltat n i.

Két rövidke karját magasra emeli és úgy 
kezd lelkesen, rajongva kacagni:

— Budapestet rettenetesen, kimondhatatla
nul. szeretem, mert cnélkiil a város nélkül 
sohasem lehettem volna a. férjemé —- és arra a 
szemüveges, szökehaju germán fiúra mutat, 
a zongora kísérőjére és menedzserére, aki ra
jongással hallgatja Hatsu Juaszi minden sza
vát ...

Bern át Pál

Holtpontra futott a lakásépítés,
12.0 SS 1té rvé n ye zS  k ö z ü l e g y sem  k a p  Hiteit a népjóléti

m ioSszterluinbaii
„ M a  m&f Kein a  laiícáslii&ny a  EegBiagwo&b b a j, h a n e m  a  r o s s z  K e re s e tt v i s z o n y o k " ,

-  EROKJlja a osztály vezetője
(A  Heggel tudósítójától.) A lakásépítési hi

telek ügyében c héten fontos tárgyalás kezdő
dik Váss népjóléti és Búd pénzügyminiszter 
között. A  helyzet ugyanis ina az, hogy

a népjóléti minisztériumban ezidő szerint 
nem kevesebb, mint 12.000 hitelt kérő folya

modvány fekszik,

Fájdalomtól mélyen lesújtva jelentjük, hogy 
forrón s'Aovelctf, fo.le.ilheteiIpti iipúnl;, apósunk, 
Ír:-! vérünk, nagyit púnk

11® !%  A n ta li
a Budafoki Zomónccilényaajtoló- és Főm Arii- 
gyár. Ilerz és Fia Itt. megalapítója és vezér

igazgatója

családjának szentelt munkás életének TC. évében 
folyó hó 8-án elhunyt.

Drága halottunkat folyó hó 18-én. kedden dél
előtt 11 órakor a farkasréti izraelita temetőhon
Istenben boldogult hitvese melló helyezzük örök 
nyugalomra.

Emlékét örökké megőrizzük!
Budapest, 1928 január 9.

Gyászolják: Hűvös Jenő, Elek Oszkárné szül. 
Ilerz Aranka, dr. fi ara Benőné, szül. Horz Irma, 
őr. Havas Ilélu gycrn»'ke.i. Árpád, Soma fivérei. 
Diriu férj. Sebein. Itózn férj. Révai, Regina 
férj. Schclnbcrgcr nővérei. Hnvas Jenöné szül. 
Iíöwy Zolin n. dr. IIuvaa IJéláné szül. Wolashor- 
ger Annié. Elek Oszkár, dr. Oara Benő menyei 
és vo.iri. Elek Tibor és A llre, Oara Boriska féri. 
Rotli Róbertpé, Oara Edit férj. Ilerkr-. Istvánné. 
fi ura Kiérj. Hnvas -l/mos és Eűszló, Havas Teri 
('•: L iíjzi -.luokni. Ifj. Berkes István dédunokáin.

ezen igények kielégítésére azonbuu a minisz
tériumnak ma már (semmiféle anyagi födözete 
nincs. Váss miniszter tehát arra fogja kérni 
a pénzügyminisztert, hogy addig is, amíg a 
köztisztviselői lakásépítésnek régóta vajúdó) 
problémáját meg nem lehet, oldani, legalább 
azt tegye, lehetővé, hogy az eddig szokásos 
lakásépítési, hitelek f  oly ősit ha lók legyenek. 
A  Heggel munka társa beszélt ebben az ügy
ben

Vasváry Géza
miniszteri tanácsoséiul, a népjóléti miniszté
rium lakásépítési osztályának vezetőjével, aki 
a következőket mondotta:

— A lakásépítés, sajnos, csaknem teljesen 
holtpontra jutott. Az állam több bérházat 
egyelőre nem épit, de

nagy visszaesés következett be a magán- 
építkezés terén is.

Az uj lakások bére ugyanis olyan magas, hogy 
ezt a mai kereseti viszonyok közölt csak na
gyon kevesen tudják megfizetni. A magári- 
épitkezés így kockázatos befektetésnek látszik 
és ennek túl aj dórii tható az is, hogy ma már 
a bankok sem folyósítanak lakásépítési hitelt. 
Az állam eddig magánépitkezőknok az építke
zési köHsóga 50%-át, tisztviselőknek pedig 
60%-át folyósította lakásépítési hitel alakjá
ban, most azonban

anyagi föd özet hiányában ezt az akciót is 
kénytelen volt teljesen megszüntetni.

Azok a tárgyalások, amelyek a tisztviselői 
lakásépítési akció meginditására lettek volna 
hivatva, ugyancsak szünetelnek. Ennek elle

nére meg kell állapítani, hogy
a legnagyobb baj most inár nem a lakás
hiány, hanem a rossz kereseti viszonyok,

amelyek az uj lakásokat szinte megfizetheted 
lenekké teszik. Ha 1929 május 1-ig még hal- 
nyolcezer lakás épülne, a szabadforgalomra 
való átmenet nagyobb u cd lépéggel már nem 
járna. Sokat javítana a helyzeten, ha anyagi 
födözotet lehetne találni a köztisztviselői la
kásépítési akció megindítására és addig is 
folyósítani lehetne az eddigi 50, illetően 
60%-os épit esi hit eleket.

Jégpáncélon és méteres hő
tor® aszó Jíon KüzdöttéK Ke
resztül. magukat a vasárnapi 
moiorlierélipár-turaverseny 

résztvevői
(A  Heggel tudósítójából.) A K irályi Magyar 

Automobil Club vasárnap délelőtt rendezte 
második téli moto-rlce.rékpár-iuraversenyéf. A 
Pilatori gólnál levő startnál reggel 9 órakor 
ötvenhat merész versenyző jelent inog szóló és 
sidccar gépeken. Pont 9 ómkor félperces idn- 
közükben indultak a motorosok Budakalász 
felé. Onna.li a Luppa-major. Pomáz, Csr,bánka 
és Pilisvörös vár él intésével Pilisszi n Uránra, 
majd Solymárra mentek, ahonnan a Hidegkúti - 
utón és a Nagykő vaus i-u í o; • át aDclm ór-kesir 
göhir: értek. A uegyveiiliflkilométcres ni utolsó 
szakasza a Szópjuhi,s-.ró'ól a Tündér',tegyi és 
Jánoshegyi s:« rpe/rl inuHikon a Jánoshegyi k i
látó alatti colig vezeteti.

A terep nz egész útvonalon nagy próbára 
tette a küzdő feleket.

V síkságon jégpáncél boritotía az ország
utakat, a begyek között pedig méteres hó- 

torlaszokon kellett áthatolniuk.
Ennek ellenére bút,-ások é.s sérülések nélkül ért 
végei a verseny, amelyben csak nyole. motoros 
adta föl a. küzdelmet. A ncg.vve-unyole befutó 
közül azonban csak öten érték cd a kívánt át
lagot:

Pálinkás Pál 316 kém. Zcnith sidccar 35.S 
km. átlag. Puch János 335 kein. Puch 35.3. 
Kovács Sándor 500 kein. A r id  sidccar 38.f. 
Deli Lajos dl/3 kcm. Sunbcum 35.5. Zajáé z Jó
zsef ÍOi kcm. BM W  sidccar 35.5. Hogy arány
lag csak nagyon kevesen, érték el a tra gköve
tőit, eredményt (3.5—40 km.), annak az oka az, 
hogy a startnál még mindenki úgy tudta, hogy 
a különböző, etappokon más és más átlagot 
kell szemolőtt tartani. így  azután megtörtént, 
hogy például Pomáz előtt többen 8—1.0 porcig 
is álltak, nehogy hclyezctlenck legyenek. A 
végén tűnt ki azután, hogy a kiírás értelmé
ben az egész távon elért átlagot számítják. 
A  versenyben resztvettek teljes elismerés' ér
demelnek, mórt nehéz körülmények között, 
teljes sportbcli sikerrel oldották meg a ki Hí
zott föladatai.

A Budafoki Zoniúncedény-, Raj
toló és Féinnrugyár, Ilerz és Fia 
Részvénytársaság igazgatósága, !'•>!- 
iigyelöliizottsága, tisztviselői és 
munkásai őszinte fájdalommal jc 
lentik, hogy

Herz w
a vállalat alelniike és vezérigazgatója
január 8-án elhunyt.

A  megboldogultban vállalatunk 
megalapítóját és bölcs vozetöjét 
gyászoljuk, aki a kezdet első lépé
seitől évtizedeken keresztül mind 
mostariig annak vezetője és irányi- 
tója volt. A  magyar zománcodén y- 
ipar meghonosítása ós megterem
tése. az íi nevéhez fűződik és beirta 
ezzel elmulhatatlanul novét a ma
gyar ipar történetébe. A  társaság 
nagytapasztalatu vezetőjét, az igaz
gatóság k iváló tehetségű tanács
adóját., a tisztviselők és munkások 
atyai jóakarójukat és velük érző 
főnöküket veszítették el az elhunyt
ban.

Horz Ado lf hült maradványait e, 
hó 10-én, kedden délelőtt 11 órakor 
temetjük a farkasréti temető halot
tasházából.

Emlékét örök kegyelettel őrizzük 
meg.

Budafok, 10:18 január !!.
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A szociáldemokrata kongresszus
vasárnap megválasztotta a régi pártvezető- 
séget és elvetette Garami indítványát a par

lamenti passzivitásról
gi pácivezetöség szabadkezet kapott a polgári pártokkal 
vaiő egySmnaUkttelésre. — „Mi a békereviziá alapján állunk, 

ele ennek első föltétele a belső demokrácia 5“

Györks Im re : „ A  m u n k á s b izto s itó t e rő s za k k a l
k c n íis k á ltá k  el, na m á sk é n t nem  lehet, hát e rő s za k k a l

s z e r e z z ü k  v is s za "
(A  Ref/fjei tudósítójától.) Vasárnap volt a 

szooióldomokrata párt kongrafis&iiaának har
madik és utolsó napja, amelynek tárgy»oro- 
/.atán a napirendi pontokon fölül uz. u.i párt 
vezetőség moírválasztása is szerepelt. Heggel 
f» <»ra.kor kezdődött a pártgyiilós. Az első szó
nok Eropper Sándor volt, aki az előző napon 
;i lói|- és belpolitikai helyzetről adott elő, 
most pedig az előadását követő hozzászólá
sokra reflektált.

V álaszo lt B ü ch lc r  József hozzászólására, am ely  az 
O roszországgal va ló  összeköttetésünk m cfj terem tésé, 
nrk  szükségességét hangsúlyozta . A kontinens va la 
mennyi álliunn - -  m ondotta — . a legu tóbb i időkben 
bekövetkezett szak ításig  A n g lia  is. összeköttetésben 
ellőtt O roszországgal, sőt A n g lia  most, a szakítás 
után. ism ét keresi az O roszországgal va ló  kapcsola
tot. A z előadói .jelentésben különben benne van . hogy 
„ntim/rn á llam iná l szükségesnek /á rijuk  az össze- 
köt feles m egterem téséi'-. H ozzájárn i althoz, hogy ezt 
.•! szöveget ig y  egészít-ék k i: ..beleéri re Oroszorsiá - 
(jo l is".

Ezután került szavazásra (tarom! Ernőnél;, 
és társainak a passzivitásra irányuló indil- 
Viinya. A nagygyűlés kimondotta, hogy

a passzivitás gondolatát a mai helyzetben 
nem tartja aktuálisnak.

Érdeklődés kísértő az ellenzéki Kis Jenőnek 
és társainak inditványá-t, amely a szóéi ál 
demokrácia legközelebbi e/djául a demokra
tikus köztársasán mcytcremlcxvl tiizi lei. ás 
javasolja, hogy a pártmii'lés vesse el a pol
gári pártokkal való egyiit(működést. YVrA «z 
indítványt

a kongresszus nagy szótöbbséggel elvetette.
A napirend negyedik pontja következett: 

..Községi politika és ö n k o rm á n y z a tamelyet 
Eryer Károly adott elő.

— Ma a korm ányzat ccntra lisztikus törekvéseive l 
még ti m eg levő  au tonóm iákat is m egszű n te it '’. Nálunk 
a korm ány fél a szélesebb néprétegektöl, ezért akár- 
hang helyen 1912-be.n vagy meg régebben vá lasztott 
k épv ise lő tes tü le te t ta lá ln i. E lképesztő a bürokrácia  
s .cU erpcszkrdésc  ilt , ahol arra  kellene törekedni, 
hogy a belső adm inisztrációs terhek a m inimumra 
csökkenjenek. H a összehasonlítjuk az 1923. é v i és a 
legú jabb költségvetéseket, m egdöbbenünk az adm i
n isztrációs kiadások növekedésétől:

a közh ivatalokban ma 18.81G-tal több a szem ély
zeti létszám.

Vannak városok, ahol a po lgárm esterné l; nagyobb a 
fizetése, mint. a m in isztere lnöké. A  belügym in iszter 
..reformja**, am elyet egye lő re  az e lőadói javaslatbó l 
ismerünk, a legraffinéit!abb eszközökkel igyekszik e l
e m i:  nehogy  zsidó vagy  munkás bejuthasson a ké-p- 
e isc lö tes lü le tb c . A z  önkorm ányzati szervek ta g ja it 
továbbra is a v ir il is tá k  közül szándékoznak kint 
vezni. .1 v ir i l is ta  tehát, aká rm ilyen  hülye, csak 
azért, m e ri pénze van. tö rvén y i csinál. Követeljük, 
hogy az önkorm ányzati szerveknek csak vá laszto lt 
ta g ja i lehessenek. A  legsürgősebb lenno azoknak nz 
üzemeknek köztu la jdonba  vétele, am elyek közszük
ségleti c ikkeket á llítanak elő, továbbá am elyekkel a 
ka rle lek  ipari d ik ta tú rá já t la lehet törni. Nem lehet 
add ig szociá lis  p o litik á t csináln i, áruig a városok  
fö l  nem á llít já k  zaját takarékpénztára ika t és igy  
fü g g e t le n ít ik  m agukat a bankok tó l. A parlam entben  
ped ig  a kereszténypárt elnöke kényte len  v o lt olyan  
beszédet ta rta n i, hogy szinte tú l l ic itá lt  bennünket. 
Vidéken, n községekben, ahol jegy ző  és esendőr- 
üruiestcr é let halál ura, szükség van a képviselőtes
tü letekben a szocia listák ellenőrzésére. Un cinikus 
akarnék lenni, azt mondanám, hogy

Délután Róna Tivadar (Miskolc) volt az első 
szónok, majd Kis Jenő mondott, beszédet:

— K övete ljü k , hogy a városi tanácsnokok és po l
gárm esterek  p o lit ik a i fe le lősséggel tartozzanak a 
képviselőtestü letnek. Véget ke ll annak vetn i, hogy 
a főváros  költségvet 'sét ne a fővá ros  cs iná lja , hanem  
n be lügym in isz ter és a pénzügym in iszter. D árin ily  
rossz a főváros villam osközlekedése, m égis

tiltakozn i ke ll az ellen, hogy  a gyorsvasu l m eg
ép ítését kapita lista  érdekképviseletnek adják oda, 

m ert ennek a m egépítése a főváros  föladata.

A z  elkövetkezendő választásoknál nem  szabad a p o l
g á r i pá rtokka l együ tt haladni, nehogy m egism étlőd 
hessen, am i a liá rczy  esetében tö rtén t, hogy: az az 
egyén, akinek a n evére ! ment bele a polgárság és a 
munkásság a küzdelembe, most Beth len  táborához

tartozik . („N e m  sokat nyert v e le !"  — hangzik  a 
lcözbi k iáltás.)

H oltó János (D eb recen ) azt hangoztatja , hogy 
a pártnál; össze ke ll fo g n ia  a k ispolgárokka l. Lázár 
E m it, a fuvarosok  kü ldöttje  is hasznosnak m ond ja  a 
kispolgárokkal va ló  együttm űködést. L éd cr G yörgy  
után Pápai László  is a lakásnyom orról beszólt, elő 
adva, hogy

a főváros közelében levő  kiserdőben 80 90 család 
lak ik  fö ld b evá jt  odúkban.

D iek  G yörgy  (P écs ) és Ferenc.zy János (S op ron ) 
Kzavjji után ftá v á r  Is tvá n  (S zom bathely ) m ond ja  el, 
h ogy Szom bathelyen a város 32 fillé r  ó ra b érl fizet a 
munkásoknak.

Peyer Károly reflektál a hozzánzó 1 ásókra. A  
polgári pártokkal való együttműködésről 
Peyer megállapítja, hogy ezt a kérdést kon
gresszusi határozatban elintézni nem lehet, 
hanem a párt vezet őségnek a célszerűség szem
pontjából az adott viszonyok szerint kell 
csotről-esetre határoznia. A  nagygyűlés Pover
nek ezt az álláspontját elfogadja és igy

továbbra is módja lesz a pártvezetőségnek
a polgári pártokkal való esetleges együtt

működésre.
A szociálpolitikai javaslat tárgyalása követ - 

kezik napirenden. Györki Im re előadó beszélt:
— A  lakáskórdésbon a. korm ány egyoldalúan fog  

Iá it  á llást a lakbérek állandó emelkedése m elle tt. Az 
1907. é v i munkúshiztositási törvény módosítása

hz edd ig szerzett joga inknak  az e lrab lásá t és a
mnnkásbiztositó önkorm ányzatának te ljes  fö lra - 

gáBát jelen ti.

Em lékezetes, hogy Vass m in iszter e gy ik  program - 
beszédében azt mondotta, hogy szoc iá lp o litik a i a lk o 
tásokkal e lh ód ítja  a munkásságot, a szociá ldem o
krata  pá rt tót. Láthatjuk  az eredm ényt. A  szociá l
demokrata párttó l nem hódította e l a munkásságot 
szoc iá lpo litika i a lkotásokkal, ellenben e lh ód íto tta  a

A z Elida IdeaLszappan a bőrnek egészséges színt ad és 
megóvja fiatalos rugalmasságát.

Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illatú.
minden községben a m iniszternek kellene a  szo
cia listákat n képviselőtestü letbe beju ttatn ia, igy  

lehetne m egszüntetni a korrupciót.

Dr. Faragó László, Mihályi Dezső ([Ijpesl), 
Faragó Dezső és Szekeres Sándor hozzászólásai 
után Stcrn Szerén mondott beszédet a gyermek - 
védelemről, kimutatva, hogy

Budapesten ötvenezer annyi a bűnöző gyer
mekek száma, mint a külföld fővárosaiban; 
a budapesti gyermekek 33%-a tüdőbajos, 

vagy arra. hajlamos és nincs kórház, nincs 
üdülő, ahol kezelnék őket. (Közbekiáltások: 
„Van Lillafüred!") Mészáros Kálmán beszólt 
még a budapesti, különösen pedig a külvárosi 
bérházak nntihigiénikus állapotáról, majd dél
ben a gyűlést fölfüggesztették és folytatását, 
délután 2 órára tűzték ki.

Széppé varázso l

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
U t o l s ó  m a r a d é k á i g  illatos^
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m unkásságtó l azt az önkorm ányza tta l lé tes íte tt in 
tézm ényt, a m unkásbiztos itö t, am elyet a munkások 
te ttek  naggyá és am elyet most

klerikális fészekké sü llyesztett a nép jó léti m i
niszter.

A  Vass-féle tö rvény teljesen

megszüntette az önkormányzatéi.
A  munkásságnak nincs bolcszólása a saját in tézm é
nyébe. Ennek szomorú következm ényeit láttuk 
a m ostan i tisz tv ise lő i és orvos i kinevezéseknél. 
Szerephez ju tta ttá k  azokat, ak ik  eddig m in d ig  m in t 
a. munkásság e llenségei szerepeltek és nem  engedtek  
oda olyanokat, akiknek szoc iá lp o litik a i érzékük és 
képzettségük van. (Gúnyos fö lk iá ltások : „ A  kurzus 
u j honfogla lása! “)  A  kinovezések’líH^ látható, hogy 

po litika i szolgálatokat jutalm azott.

Nagyszám ban szerepelnek a k inevozettek  között k i
m u s trá lt po litikusok . A z  egész ka to likus népszövet
ség vezérkarát bedugták oda. P ed ig  a  m in iszter azt 
ígérte , hogy politikam entes in tézm ényt létesít. (Föl- 
k iá ltások: „T éved  a  m iniszter, ha azt hiszi, hogy 
ily en  utón az egész országot k ié r ik a lizá ln i fo g ja .“  
„ A  szervezett munkásság v isszakövete li m agának a 
m unkásbiztositöt.“ )

Jogunk van ahhoz, hogy m i irányitsnnk ebben 
az intézményben,

am elyet a munkásság fillé re in  tartanak fönn. Lanka
datlan erőve l küzdünk azért, h ogy  a munkásbiztositó 
a munkásoké legyen , te ljes  autonóm iáva l. E zt a kö
vetelést állandóan napirendon tartju k  és

a munkásbiztositöt, am it erőszakkal konflskaltak
el, ha máskép nem lehet, hát erőszakkal szerez

zük vissza.

Rudas Béla  az alkoholizm us problém ájához szól 
hozzá. A z  A lfö ld ön  — m ondja — azért van alkoho
lizm us, m ert n incs iv óv íz . E rd ős i A n ta l, a Ptoe e l
nöke rám utat arra, h ogy  a szellem i proletariátus 
sokkal védtelcnebbül van  k iszo lgá lta tva  a m unkál
tatóknak, m int az ip a r i p roletariátus. A  bankok a 
leépítések során 9000 tisz tv ise lő t le ttek  kenyér n é l
k ü l az utcára.

A  vitát félbeszakítják, mert 
Peyer Károly deklarációt kíván tenni.

Több prágai lap ugyanis a pénteki ülésen 
mondott beszédének egy pontjáért Peyert éle
den megtámadta, a deklaráció ezekre a táma
dásokra vonatkozik. — A  pénteki ülésen el
nöki megnyitómban — olvassa föl Peyer -- 
beszéltem azokról az igazságtalanságokról, 
amelyeket a magyar nemzettel szemben el
követtek és közben ezeket mondottam: „A ma
gyar nemzettel nagy jogtalanság történi, 
mert az erőszak hatalmával állapították meg 
az ország határát és solcszázezer magasabb 
kultúrájú embert' helyeztek helyenként ala
csonyabb kultúrálnak uralma alá.“ A  prágai 
nacionalista lapok ezért a mondatért táma
dást intéznek ellenem és Zimák elvtárs, esdi 
küldött ellen, aki ezt „megtorlás nélkül 
h a g y t a Kijelentem, hogy ez a megállapítás 
nem vonatkozott a velünk egy színvonalon 
álló népekre, hanem

a román fascizmustól tudatosan kultará- 
lanságban tartott tömegekre,

amelyeknek fejlődését az uralkodó reakció 
teszi lehetetlenné, amelynek elmaradottságáért 
tehát elnyomó uralkodóosztályaiknak, a bo- 
járságnak és lakájaiknak hitvány rendszere 
felelős.

Deulsch  Jenő  ismét a m unkásbiztositó pénztár 
ügyével fog la lkozott, a n agygyű lés  zajos helyeslése 
m ellett á llap ítva  mog, hogy  az egész „rc fo rm “ -ot 
azért csinálta a korm ány, hogy az o rvos i és t is z tv i
selői állásokba az embereit, bejuttathassa. — 
W iesncr Sándor szerin t az á llam hata lom nak csak 
akkor van joga  az anyát kényszeríten i, hogy  
gyermeket, szüljön, ha intézm ényesen b iz tos ítja  
is a gyerm ek fölnevelését, és em beri ellátását. 
—  Szeder Ferenc, aki a napokban szabadult 
ki a fogházból, lép most a szónoki em elvényre, a je 
len levők  tüntetőén  é ljen z ik . A  közegészségügy tek in 
tetében  — m ondotta — M agyarország leghátu l k u l
lo g  egész Európában.

A  halálozási arányszám  nálunk a legnagyobb.

A  gyógykezelést, am elyben a b irtokos a m aga cse
léd jét részesíti, Vass és M ayer m inisztereknek k í
vánom. (Derültség.) Rákosi Jenő  ma arról vezéreik-

özv. dr. Farkas üánlclnc, szül. 
ítéthi Flóra, úgy a raagn, mint 
leánya: Mária és unokái: Gábor és 
Goráiul nevében fájdalomtól lesújtva 
jelenti, hogy imádott férje, az áldott 
jó apa, nagyapa, testvér és rokon,

Dr. Farkas Dániel
a Szeretet-kórház igazgató-főorvosa

1928 január 7-én hirtelen elhunyt. 
Temetése 1928 január 9-én, hétfőn 

déli 12 órakor lesz a rákoskeresztúri 
izr. temető halottashúzából.

Emléke örökké élni fog szlvün/won. 

Barber Frigyesné, Fried Sarolta, 
Friod Lajos, Vadnai Hugónó test
vérei, dr. Gellér Pál veje és kiterjedt 

rokonsoiga.

kezik, hogy kongresszusunkon az előadó beszéde 
b ékerev iz ió ró l, nem  ta lá lt v isszhangra.

„E z  tévedés, m ert ml a békerev lz ló  alapján
állunk, de ennek első fö ltéte le  a belső demo

krácia."

(Holyeslós.) Schm id ttncycr V ilm a , D ab i La jos  és 
Mészáros Is tvá n  szavai után S te in h crz  S im on  szól: 
Vass nép jó léti m iniszter, araikor az ú jságírók 
nyugdijin tézetének elnökéül vá lasztották, k ije len 
tette, hogy  M agyarországon sokkal nagyobb a véde
lem re szorulók száma, sem hogy az á llam  el tudná 
lá tn i őket. A  dús lakomán te tt  k ije le n té s . . .  (a  szónok 
nem  fo ly ta th a tja  a m egkezdett m ondatot, m ert a 
je len levő  rendörfőtanácsos m u J reu ta s itja  azzal, hogy  
nem  engedi meg a személyeskedést. S te inhcrz fo ly 
ta tn i aka rja  a beszédet, de a lig h og y  az első szavakat 
kim ond ja , a rendörfőtanácsos ismét, rendreu tasitja .) 
G y örk i Im re  a munkásbiztositó tis z tv ise lő it ért sérel
mek roparálását követelte.

A pártvezetés ég mogválasztása következett 
ezután. Kétszázhárom érvényes szavazatot ad
tak le a jelenlevő küldöttek. A  szavazatok 
alapján

a  p á r tv e z e tö s é g  t a g ja i  le t t e k :

Szeder Ferenc, Szakosíts Árpád, Proppcr Sán
dor, Kéthly Anna, Kábák Lajos, Farkas Ist
ván, Peyer Károly, Gyürey Rudolf. Horovitz 
Gábor, Deutsch Jenő és Mónus Illés. Vala
mennyieket a hivatalos lista jelölte, Mónus 
Illés kivételével, aki az ellenzékiek szavazatá
val jutott be a pártvezetőségbe. Az el len őrző- 
bizottság tagjai lettek: Kertész Miklós, Hubay 
János, Bárdos Ferenc, Riesz József, Csapó 
Sámuel. A  pártválasztmány végrehajtóbizott
ságának tagjai lettek: Deák Lajos, Molnár 
Dénes, Sávolt János, Lá jcr Dezső és Béke 
Miklós. A  választások után a napirend utolsó 
pontja következett: a pártvezetőség javaslata,

______  a R e g g e l
a  hogy a. pártgyiilés küldjön ki egy h é tta g ú  

állandó bizottságot, amelynek föladata a poli
tikai foglyok, az internáltak és az emigráció
ban élő szociáldemokraták támogatása, vérlol- 
mezése és hazatérésükkel kapcsolatos minden
nemű ügyek elintézése. A kongresszus ezt a 
javaslatot lelkesedéssel elfogadta. Kábák La
jos tartotta a kongresszus záróbeszédét:

— Ebben az esztendőben nagy fö ladatok  várnak 
m egoldásra, nagy  kötelességek háru lnak vá lla inkra .

A  m agyar reakció teljében  tobzódik. És e lérk e
zett ahhoz a m agaslati poutjá lioz, ahonnan már 

csak a bukás érheti.

N a gy  rem énységünk van  arra, h ogy  a n yu ga ti á l
lamokban a dem okrácia fo g  előretörn i. Különösen 
az angol m unkáspárt erő te ljes  térhódítása várható.

A  nyugati dem okrácia megerősödése nem lehet 
hatástalan a m agyar reakcióra  sem.

Nekünk dolgoznunk kell, h ogy  a nyugati dem okrá
c ia  megerősödése föl készül tea ta lá ljon  benniink«d. 
A  békeszerződés rev íz ió jában  is m eghatároztuk á l
láspontunkat. F élreérthetetlenü l á llap íto ttu k  meg. 
hogy

a békeszerződések re v íz ió já t  követe ljük .

A  rev íz ió t azonban csakis a dem okrácia  m egerősödé
sétő l v á r ju k  és nem vagyunk hajlandók  oduszegődni 
üzleti alapon á lló  vállalkozásokhoz, de egyben

a logcrólycscbbcn tiltakozunk m inden olyan  gon 
dolat ellen is, am ely fe g y ve rre l akarja  az ország 

h atára it m egvá ltoztatn i.

— Legyen  egyesülés, legyon  gyü lekezés, kor
látok nélkül. T egyék  szabaddá a sa jtót, szüntessék be 
az üldözéseket. Nyissák m eg a börtönöket a po litika i 
üldözöttek e lő tt és az e llen forradalm i uralom  tizedik 
esztendejében szüntessék m eg az em ig rá c ió t.

A választójog és az emigránsok éljenzésével 
ért véget a háromnapos kongresszus.

Nagy Emil megmondja Bethlennek, ami a s z í m n  
fekszik, tavasszal pedig yjahh angliai koraira

indul
A tiftSsos ssavasést, a  sajtószabadságot és a földreformot a 

kormány nem tartja időszerű problémáknak . . .
(A  Reggel tudósítójától.) Nagy Em il volt 

igazságügy miniszter Angliából ' hazaérkezve. 
a titkos szavazást, a sajtószabadságot és a 
földreform végrehajtását, jelölte meg annak 
föltételéül, hogy a, külföldnek irániunk érzett 
rökonszenve megerősödjék. A  kormánypárt
ban e három programpont megvalósítására 
mozgalom is indult meg, a kormányhoz közel
álló helyről azonban csakhamar kijelentették, 
hogy

ezek a problémák ma egyáltalán nem idő
szerűek.

A  Reggel beszélt
Nagy Emillel,

aki a következőket jelentette ki:
— Angliai utániról visszatérve, nyíltan és 

őszintén beszámoltam tapasztalataimról.
A többi már nem az én dolgom, hanem a 

kormányé.
Annyit mindenesetre meg fogok tenni, hogy

még c héten érintkezésbe lApek Bethlen m i
niszterelnök úrral és mindent elmondok neki 
ami a szivemen fekszik.

Tavasszal újabb angliai turnéra iudulok,

amelyon előadássorozatot tartok Magyar- 
ország igazáról.

Munkatársunk most megemlítette, hogy 
amikor Nagy Emil angol ismerősei megütköz
tek azon, hogy Magyarországon még mindig 
a nyílt szavazás van érvényben, a volt igaz - 
s ág ügy miniszter azzal válaszolt, hogy a kor
mány a titkosan szavazó kerületekben is meg
szerezte a mandátumok nagyobbik részét, hol
ott a kormány hivatalos statisztikája is az el
lenzéki mandátumok többsége mellett bizo
nyít.

— Úgy védtem a kormányt — válaszolta 
Nagy Emil — ahogy tudtam. Persze, téved
hettem is. Csakugyan úgy tudtam, hogy a 

2 koimanypart gjözött a titkosan szavazó korii- 
I letekben is ...

George Bksm bocsánatot Kért 
a német nőktől

Ilcrlin , január 8.
(A  Reggel tudósítójának telefon jelentése.) A 

„Journal" boriim munkatársa, George Hinni, 
aki a berlini szilveszteri éjszakáról szóló tudó
sításában becsmérlően nyilatkozott a berlini 
nőkről, lapjának mai számában ünnepélyesen 
bocsánatot leért. Ulumot a berlini külföldi uj. 
sálgirók egyesületéből kizárták.

A z  a l p i s z l á i í s  király megérkezéseRor 
két olasz v a t lá s z r e p ü  összeiiíközöft 

a levegőben
Az egym pliosa cíípávei eosuii lezuhant 

(is szörnyethalt
Róma, január 8.

(A  Reggel tudósítójának távirata.) Az nfga- 
msztáni király megérkezése alkalmából ma 
reggel több röpülűosztag keringett a város fű
lött. Az egyik osztagnál

két vadászrepülőgép egymásnak ment.
Az összeütközésnél az egyik röpülőgép szárnya 
letöröli és

a gép a levegőben forogva, a földre zuhant.

zSÖ6CÉÖ ÍM M M ÍM Í«
----- ——  ------- ---------------------— .. nCi drAffáhban t o k :

Székely Emil Kí£r S í.SSSST1SSSÜ

A pilóta azonnal meghalt. A  másik röpülőgép 
csak kisebb sérüléseket szenvedett és sikerüli 
egy házra leszóllania.. A pilóta komolyabb sé
rülések nélkül menekült.
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Mit szó! Európa a magyar kérdéshez
Poincaré miniszterelnök, Giovanni Orsini, Mario Carrera olasz 
és Paul Valéry francia Írók, Weber svájci főszerkesztő válaszai

A Reggel száz levelére érkezett nyilatkozatok negyedik sorozata
A  Reggel száz levelére, amelyekben Európa 

k i >z vél em é 11 y v rí ok i r án yitói és rcprezeu tá u*u i 
elé vittük Magyarország tragédiáját, politiku
mok, írók, tudósok és közgazdasági vázér fér
fiak válaszait kaptuk az óimul! Léten. E vála
szok közölt .szűkszavú rcxer/álíságában is ér
dekes

Poincarénak, Franciaország miniszterei nő
kének és pénzügyminiszterének levele, 
amely eliseniri a magyar kérdés nagy 

fontosságát.

A Reggelhez érkezett válaszok negyedik 
sorozatát alább közöljük:

Giowarem OrsSnE: „ H a  msajjíü a  n a g y  é ra  in , k é s z e n  Süsünk 
ta ijjra s z S k k e n n i m a g u n k  is Pfla^yass-arszás SrreröentáSéért**

Giovanni. Orsini, az uj 1 Lalin legnagyobb 
kíilturhisztórikusa és legszínesebb Lollii tu
dósa. Nagy szerepet játszik a fascista. mozga
lomban, a alapi tol la meg az írók és költők 
fascista szindikátusát. Jelenleg a ..Ere Arti“ 
( iiüű nagy kuli wrhist áriái mvukújáu dolgo
zik, amely legközelebb egyszerre. fog olaszul, 
angolul és németül mecrjeWmi. Giovanni Or
sin i levele igy szól:

Mélyen tisztelt főszerkesztő ur!
Nagybecsű levele igen meghatott és 

eszembe juttatta, hogy ha az ádáz sors el
szakítanál Olaszországtól Toscanát és Tím- 
briának nagy részét, Em íliát és Laziót és 
Venetóí, agyún milyen- élet rám a a m i 
H a z á n k r a Olyan volna akkor Olaszország, 
m int az a test, amely liidő nőikül kénytelen 
élni.

És mégis: van ma egy ország — Magyar - 
ország —, amely egy igazságtalan szerződés 
kényszere folytán igy kell hogy éljen, le
mondva legszebb vidékeiről, legmagyarabb 
városairól. élettől teljes kultúrájának éltető 
forrásairól.

Minden latin szív , de főként minden olasz 
. szív  — mi, akik évszázadokon át a lég- 

kegyetlenebből szenvedtünk szabadságunkért 
— testvéri szere.leltei egyet érez a Nagy- 
magyar országgal. Tudjuk, hisszük, hogy a 
Dante és a Petőfi Istenéhez szálló imáik 
megbnllgattatásra fognak találni és ha majd 

! >■■a nagy óra, üt. készen állunk talpra szök
kenni magunk r; Magyarország irreden
tájáért.

Őszinte tisztelettel 
Giovanni Orsini

Polneairé fra n c ia  miniss4ea,e!i»ttk fo n to s n a k  ta r t ja
a  k é r d é s t

Mintatere des Finawes.
Gabinél du 'Ministre.

Főszerkoszt ő Ur!
A  kormány elnöke megkapta szives levelét, 

ős megbízott annak közlésével, hogy mostani

cl foglaltsága nem engedi meg, hogy az ön lap- 
j jóban kimerítő választ adhasson azon fontos

I kérdésekre vonatkozóan, amelyekről neki irt.
Fogadja. Főszerkesztő Ur. megkülönbözte

tett tiszt életem kifejezését.
I Du Bilis

C arre ra  s „SaeratSsS d ís ze m , fctsgy M a g y a ro rs zá g  a  s ira lm as  
sorsot, a m e ly b e n  m a  é l, n e m  é rd e m e lte  m e g  és e z  n em

is ta r th a t  sokáics**
Ismaclc Mario Carrera költő és regényíró, 

az uj olasz irodalom egyik legkimagaslóbb 
egyénisége magas állást tölt be Olaszország
ban: vezérigazgatója az Allcanza Naztonalc 
<lel Librónak, amelyet az olasz kormány a 
kultur propaganda legfőbb szervéül alkotott 
meg. Carrera néhány esztendővel ezelőtt Pes
ten is járt és most a következőket írja A Reg- 
gcl-nék:

Igen tisztelt Főszerkesztő U r!
Ismerem egy kevéssé Magyarországot és 

ez a kevés is elég arra, hoyy Európa legfej
lettebb népénél' tekintsem a magyarokat 
és a legméltóbbaknak a szabadságra és a ha
talomra. Szentül hiszem, hogy azt a méltány
talanságot és siralmas sorsot, amelyben ma

N em zetközi O rfeum

T M B M m m

uiévi műsora  
vezeti

Zdi-sína 5 ÓPaftov

Endréimé Ifiztfislioldidlian
január lö-én

úri asszonyok és úri leányok 
számára

ni ta n fo ly a m  (Kezdődik
Reirntkoztís:

uauonla .1—6 között Krzsobot- 
korút 58, I I I .  19

él, nem érdemelte meg. De szentül hiszem, 
hogy mindez nem te tarthat sokáig. Európá
ban ma minden csak ideiglenes: éppen igy 
a. magyarság helyzete is, minden más egyéb
bel együtt.

Tiszteletteljesen üdvözli: 
Ismaele M ario Carrera.

Nincs o lyan  igazságta lanság vagy  
szerencsétlenség, m ely Paul Valéryt 

hözStnbösen hagyná
Paul Valéry, a francia Akadémia egyik leg

frissebb halhatatlanja és ezen fö lé l legfinomabb, 
li g cl vontabb költője Franciaországnak. Föl- 
olvasisnira tódul az irodalmilag l.'giskolázot- 
tabb publikum, az ö közönsége Franciaország 
szellemi elitjéből kerül ki. Valéry körülbelül 
nz a modern nagyság az irodalomban, mint 
Bergson a filozófiában. Rendkívül sokat dolgo
zik és válaszának megírását egyik barátjára 
bízta:

Urain,
Kitűnő barátom, Paul Valéry, oki jelenleg 

rendkívül el van foglalva s emellett gyön
gélkedik, nem alsarju, hogy az ön levele vá
lasz nélkül maradjon, ezért engem bízott 
meg a felelettel. Valóban nem létezhet oly 
szerencsétlenség, igazságtalanság, vagy fö l
fordulás, nniely közömbösen hagyná Paul 
Valéryt, de azt. is be kel! ismernie teljes 
őszinteséggel, hogy a magyar kérdésben nem 
járatos és nem tudna róla nyilatkozni, mi
előtt nem nyílik alkalma ezt a kérdést be
hatóbban tanulmányozni. Lehetséges, hogy 
i rre nemsokára módot tahit majd és estik azt 
kívánja, hogy azok a munkák, amelyeknek

l . e e n d 6  a n y á k ,  v i g y á z a t  I

S ye rm e kko csl g s
■ C B S IIf f IH  VI. anörössy-ul 38. sz.
MÜP^In«3kQL/^&£BBm a Párisi Arnhii/zal szeraheu 

____ Krprn  árJrfryrrW :><! flllt r htUvrg r l lt-niMion__________

elvégzésére lekötötte m igát, megengedjék ezt 
neki. A rra  kér, hogy addig is kiváló tisztele
tét tolmácsoljam önnek, amihez őszinte 
nagyrabecsiiiéseni kifejezésé 1 fűzőni.

Julién J\ Monod.

W qSsqít ft&ssee'fcessfce c MMindBg síkra 
sxáJkBB m in d e n  n e m z e t  ö n -
remle&liQsésS |©gáéí,S*s

Max Weber Svájc egyik igen tekintélyes 
lapjának, n. szentgallcni „Volksstimme"-n.ek 
főszerkesztője volt. Európaszerte elismert 
publicista, aki tárgyilagosan és elfogulatlanul 
áll szentben a nemzetközi problémákkal; je 
lenleg a Népszövetség egyik gazdasági szak- 
ér lője.

A Reggelhez intézett válasza a következő:
Igen tisztelt uram!

Azon szives fölhívására, hogy nyilaikon 
n magyar kérdésről és Keletcurépa békéjéről, 
őszintén azt kell válaszolnom, hogy erre sem 
illetékesnek, sem eléggé tájékozottnak nem 
tarlóin magam. Időm sincs arra. hogy a kelet- 
európai kérdést, behatóbban tanulmányozhas
sam, ellenben biztosíthatom, hogy mindig síkra 
fogok szállni minden nemzet szabad önrendel
kezési jogáért.

Igaz tisztelettel: Dr. M. Weber.

GtiiHonMel&nasaizliurgii szsgény- 
házhői ?! öaöeni aggcK Házába
költözött, ezérí förjeöí si a luaíál- 

hire B?r.sü5i?ii
Becs, január 8.

(A  Reggel tudósítójának telef cm jelentése. X 
„Neue Ereio Presse4* vasárnap reggeli számá
ban birt adott Odillon Hetén haláláról. Ez a 
hir tévedésen alapult és úgy keletkezhetett, 
hogy

OdiUon IIelén, az egykor világhii*ü prima
donna, otthagyta a salzburgi szegényházat, 

amelynek évek óta ápoltja volt.
miután az ellátással nem volt megelégedve. 
Odillon Kelén jelenleg a badeni aggok házá
ban tartózkodik, ahol jobban érzi magát, mint 
Salzburgban.

Fuzionált a kormánypárt kisgazda
szárnya és SÉandl-Órífy-csoportja, 

hogy m e am srííözh e sse n ek a R á d a v -té le  
„ c e a t r u m m a r

(A  Reggel tudósítójától.) A korinanypártban 
megindult ,.elégedőtíenségi mozgalom*4 nap
ról-napra erősödik. A Káday-féle úgynevezett 
centrum tagjai azzal gyanúsítják a mozgalom 
vezetőit, hogy

egyéni érvényesülésükért harcolnak,
a centrummal szemben álló csopoi*tok pedig 
azt veszik zokon lláduyéktól, hogy

a vármegyei reform elodázása után cl 
akarjak gáncsolni az Országos Birlokren- 
dező Bíróság fölállítására irányuló törek- 

vésőket is.

Ilyen körülmények között a ktagazdaosoport 
és a Selmád]—Orffy-csoport tagjai elérkezett
nek látják a;, időt arra. hogy közös erővel 
lepjenek fö l es „a tizenkettedik órában a,adó 
lyózzák meg a kisgazdapolitlkának végleges 
h á t. térb e szőrit á s á t ‘ Az elVíkészilő tárgy alánok 
sikerrel jártak,

Schnndlék és n kisgazdák kimondották 
a m/.iót,

úgy, hogy czonlni már köztié megbeszéléseket 
és vacsorákat fognak tartani. Az újonnan 
egyesült csoportnak körülbelül SO képviselő• 
tagja van cs minden törekvése, arra. irányul, 
hogy számár árnyának megfelelő befolyási gya
korolhasson <r honnányzati problémák wva- 
oldására.
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Az újságíró jubileuma
i.

Harminc év
Menj, könyvem! sóhajszárnyon szállj nehéz 

utódra,
Hervadt szerelmek, íörf remények szárnyain,
S mit harminc évig szőttem meddőn, ftús- 

maganiba:
Plántáld termöbb szivekbe tépett álmaim!

A  lmod tan szépet, vágytam nagyra s el nem 
értem,

A m it álmodtam annyi vágytelt éven ál.
Menj, könyvem, clctkönyvem! s melyet sohsem 

éltem,
Az életet éld más szivekben te tovább.

Már messze túl a tettdiís nyárszak delelőjén, 
Kevés, amit még késő ősz megérni hagy:
Más boldog hadd sütkérezzék a hegy tető jen,
A  fáradt vándor csöndnyugalmas völgybe vágy.

Borús emlékek rámborúló felhőfátylán 
Már új remények rózsaködje nem tör át; 
ó !  lefelé fordult hajdan fennégő fáklyám 
S nem gyújt ma már, csak üszkös, kormos 

füstöt ád.

Menj, könyvem! sóhaj szárnyon szállj nehéz 
utódra,

Szivemből téptem könnyáztatta lapjaid,
Szórd szét termöbb szivekbe, gyulladóbb 

agyakba.
Az öntüzén elégett vágyak hamvait.

Elégett vágyak, hűlt remények hamuvedre:
Könyv, könyvem, életkönyvem, tárulj, nyílj 

ki hát!
Keljen belőled zengő Phőnixként életre
Am it csak meddőn vágytam harminc éven át...

(1928) Csergő llugó

II.

Harmincöt év mérlege
A  dolog- úgy kezdődőt, hogy gyalog men

tem Budapesttől Szegedig. Nem, nem így kez
dődött; hanem úgy. hogy az édesapám pofon - 
ütött, mert egy versem jelent meg az „Üstö
kösében, amit ő nem helyeselt, mondván: 
neki nem kell költő a családban. Ez a pofon 
volt az első írói honorárium, amit kaptam és 
ezért mentem aztán gyalog Szegedre. Nyom
ban ezután Szegeden eljegyeztem magamat a 
Színházzal: a szegedi színház kapujában állva 
aludtam ál egy zimankós téli éjszakát. A  rá
következő éjjelen m ára „Szegedi Napló“ szer
kesztőségében dolgoztam la drága jó Béke ffy 
Antal volt az első szerkesztőm); majd onnan 
Szabadkára kerültem, ahol a hetenként egy
szer megjelent „Szabadságinak lettem a min
denese. Itt egy évig voltam; azután Pestre jöt
tem; Veszi József a „Pesti Naplóihoz vett: 
itt már riportot és kritikát írtam. Egy évvel 
később Horváth Gyula a „Magyar H iríap i 
hoz szerződtetett; huszonhat évig voltam a 
..Magyar Hírlap"-női — Márkus Miksa baráti, 
jóakarata és bölcs vezetése mellett: riportere, 
cikkírója, kritikusa, színházi rovatvezetője vol
tam ennek az újságnak, amelytől akkor vál
tam meg, amikor a koramiin megszüntette. 
Most — nyolc év óta a „8 Órai Ujság“-nál va
gyok mindenes: írok mindent, minden rovatba, 
szerkesztek, tördelek, korrigálok és nagyon 
szeretem az újságot és annak főszerkesztőjét, 
Nadányi Emilt, aki nem annyira főszerkesztő, 
mint inkább: újságíró, a legjobb magyar új
ságírók egyike.

Az első vers: az „Erzsébet-téri verebek“-rül 
szólt és az „Üstökös"-ben jelent meg. Ez az, 
amiért a pofont kaptam. Többet érdemeltem 
volna érte.

Az első riport: Gukkcr Károly kereskedő, 
aki valamikor dúsgazdag volt. nyomorában 
kiirtotta a családját: fejszével megölte a fele
ségét és három gyermekét Kispesten. Erről ír
tam az első riportot és büszkébb voltam rája, 
mint később a belgrádi királygyilkosságról, a 
„Knyaz Potemkin** lázadásról és Odessza 
bombázásáról, a pápaválasztásról és Ferenc 
József király szórajevói útjáról a helyszínen 
esi ná 11 rí por t jaimm.

Az első kritika: n Népszínházba küldtek el 
a bettig Őszi Kornél helyett. A  „Két Chnni-

veszünk, eladunk
és m űvésziesen J a v í t u n k
kólót, i szúnyogokét. (■* antik botort. „ A n t i k  a r t "  R t 
(Hterubcrg Z. .1.) Dnb-ntca 81. az., Kazinczy-utca sarkáu. 

Telefon: J. 40a- 6K

a R e g c e l
piguol" cimü francia vaudvillet játszottak 
először és én a kritikámat — versben irtani 
meg. Minden versszaknak ez volt a refrénje: 

„ M it  bánom én, hogy Cham pignolnak  
T ö v ig  len y ir já k  a ha já t; 
r 'n  csak p iros  ru há já t látom ,
Én  mást se nézek, csak m agá t."

Azt a piros ruhát akkor — Gazsi Mariska 
viselte.

Az első színpadi siker: „Háromlábú kapi
tány*' — Dreyfus-paródia, operettben. Szinre- 
került Fold tatánál a Városligetben. Az aré
nában. Egész nyáron játszották. Ebben mond
ták azt, hogy: „maga talán beteg?“ ... meg 
azt, hogy: „Nekem mondja, a tanárnak! " ... 
Mi volt, ehhez a sikerhez azután később a 
„Vasúti baleset**, „Cassanova**, „Katinka 
grófnő**, „Lőcsei fehérasszony**, „Lotti ezrede
sei**, „Offenbach** és a többi darab sikere, iga
zán mondom: a „Háromláb kapitány* volt a 
legszebb.

Tanítványaim: Ez a legnagyobb büszkesé
gem: egy sereg kitűnő újságírót neveltem föl. 
Az én tanítványom — talán nem szégyenük 
az öreg tanitóbácsitt — Jób Dániel (a V íg 
színház igazgatója), Lázár Miklós (A  Reggel 
főszerkesztője), Harsány! Zsolt, Herczeg Géza, 
Bálint Lajos, Kanizsay Ferenc, aki meghalt 
azóta szegény és a legutóbbi időben egy na
gyon tehetséges fiatal újságíró: ifjabb Kertész 
Róbert. A  fejemre nőttek, elhagytak: de én 
tudom, hogy az én szeretetem egyengette útju
kat és ők tudják, hogy tanultak tőlem valamit. 
Gyerekek, ne felejtsetek el á tanitóbácsit!

összegyűjtött munkáim: Faragó Baba 19 éves, 
kedves, szép leány; a magán titkárom, a gond
viselésem, az örömöm. — Faragó Erzsébet, 
18 éves, a Színművészeti Akadémia növendéke. 
Nagyon tehetséges. — Faragó Teréz, 10 éves, 
gimnazista; a legszellemesebb Faragó.

Csalódás: Harmincöt évig szolgáltam szere
tettel, lelkesedéssel a magyar színészet, és a 
magyar színészek minden dolgát. Most csak 
egyetlenegy színész üdvözölt: Hcttycy Aranka. 
A  többi nem vett tudomást a jubileumomról.

Ez egy harmicötéves újságíró mérlege. Nem 
vagyok vele tisztában, hogy nyereséggel vagy 
veszteséggel zárom-e le a 35 esztendőt.

Faragó Jenő

— Szeles, csapadékos, inkább enyhe idő...
A budapesti meteorológiai intézet vasárnap 
kiadott jelentésében az idöprognózis a követ
kező: Változékony, szeles és egyelőre inkább 
enyhe idő, csapadékkal.

— Vasárnap érkezett vissza Beth len m in iszterelnök
a m ezöhegyesl vadászatról. Beth len  m in iszterelnök, 
M ayer, Pes lh y  és Csálcy m in iszterek resz tve ttek  a 
három napos m ezőhegyesi vadászaton, am e ly rő l 
vasárnap érkeztek  vissza Budapestre. E  héten já r  le  
a  szabadsága H errm ann , K lcb c lsb e rg  és W alkő  m in isz
tereknek és ig y  most. m ár ők  is átveszik  h ivata lukat. 
A  m in iszterelnök fővárosi tartózkodása azonban 
egye lő re  isipét rö v id  lesz, tek in tette l arra , h ogy  el
fogadta  báró B o ttlilc  Is tvá n  m egh ívásá t és néhány  
m in isz te r tá rsáva l együ tt részt fog  ven n i a tibo ld - 
d aróc i vadászaton.

— Kcller kapitány, a nagyváradi zavargá
sok amerikai áldozata keresztül utazott Buda
pesten. Vasárnap délben az egyik dunaparti 
szálló halijában A Reggel munkatársa érde
kes amerikai házaspárral találkozott. W ilfried  
Kcller amerikai kapitány és a felesége, aki 
nagyváradi születésű magyar leány, Budapes
ten keresztül utaznak haza Nagyváradról, 
ahol Kellert a romboló román diákok súlyo
san megsebesítették. A kapitány 28—30 éves, 
szőke, tipikusan amerikai férfi, a felesége 20 
éves, nagyon elegáns, szép, barna asszony. 
Kelleren már semmi nyoma sincs az elszenve
dett sebeknek, derült hangulatiban beszélget 
és minduntalan ismétli: „Sajnálom, nem nyi- 
latkozhatom, de meg fogja érteni, hogy erre 
természetes okaim vannak..." Koffer v á r  
megkapta, a román kormánytól a százezer dol
láros kártérítést és ma továbbutazik Buda
pestről, hogy Le Jlavrcban hajóra szállva, 
visszatérjen Newyorkba.

— M egszökött Szegedről egy  csalárd bukással 
vádo lt kereskedő. Szegedről je len ti A  Heggel tudó
sító ja : A  H o lzer és Társa cég  egy ik  beltag ja , H olzer 
Ferenc ellen  a cég h itelezői többrendbeli fö lje len tés t 
adtak be. A  fö lje len tők  azzal vádo lták  Iío lzc rt, hogy 
n h itelezők m egkárosítása céljából az üzlethez ta r
tozó vagyon tá rgyaka t e lre jte tt és ezá lta l csalárd  
bukást k övete tt el. Iío lzer, aki azelőtt színész volt, 
m ie lő tt a rendőrség le ta rtózta tha tta  vo lna , m eg
szökött Szegedről. A  szegedi törvényszék e lfoga tó 
parancsot adott ki ellene.

— Ügyvédi hír. Dr. Szentpetery Gyula ügy
védi irodáját Vörösmarty-utca 5. szám alól 
Lipót-körut 5, 1. 3. alá helyezte át.

•— Gáspár Fiilöp cég értesíti a t,. közönséget, 
hogy a legjobb minőségű porosz szenet, kokszot 
és tűzifát nemcsak fuvarokban, hanem zsákok
ban is 100 kg.-tól kezdve 24 órán belül házhoz 
szállít. Telefon: 239—74, 239—75.

— Primo de Rivora föltalálta a liberális dik
tatúrát. Madridból írja A Reggel tudósítója: 
A „Liberal** cimü lap, amely Prim o de Rivcra 
politikáját nem mindenben helyesli, körkér
dést intézett spanyol politikusokhoz a libera
lizmus jövőjéről. A nyilatkozók között a dik
tátor is megszólalt és így  beszélt az ő saját 
külön liberalizmusáról: „A tanítás, a. szavazás 
és a himlőoltás kötelező kell hogy legyen. A  
polgároknak abban az irányban kell haladniok, 
amelyet a hatóságok kijelölnek. A spanyol 
monarchia ma is nagyon demokratikus, de 
szociális is lesz, ha a kormány fölhatalmazást 
kap, hogy egyes szociális reformokat megvaló
sítson. Gyökeres földreformot kellene csinálni, 
mégpedig úgy, hogy a föld birtoka és megnö
velése egy kézben egyesüljön. Törvényt, kell 
hozni a lakók és a munkások védelméről is.“

— Halálozás. X a gy  közönség je lön ié i ében tem ették 
cl vasárnap délben dr. R u b in y i Mózesnc székes
fővá ros i zenetanárnőt. A z  egyházi beszédet H evesi 
főrabbi mondotta. A  temetésen uz iroda lm i, az isko
la i  és a közélet számos előkelő munkása vett. r é s z t.— 
M a délben tem etik  a tragikus sorsú dr. Farkas  
D ánielt, a Szeretet,ház igazgató-főorvosát, akinek 
h irtelen halá la  széles körökben keltett m ély m eg 
döbbenést és őszinte részvétet. Farkas Dániel egy ik e  
volt, a legtehetségesebb m agyar sebészeknek, m eleg 
szívű tan ítván ya  a nagy H erz l professzornak, aki a 
Szerototházban v is e lt  nagy  hatáskörében minden 
egyes betegéről a tya i s z ívve l gondoskodott. A  háború 
bán az A lfö ld i-u tca i hadi kórház scbészföorv rsn vo lt, 
ahol naponta tiz -iiz e n ö t súlyos m ű té te t végzi It 
legénységen és liszteken, m in thogy éppen a le g 
súlyosabb sebesüllek kéredzkedtek a keze alá. A  
tragikus módon e lhunyt népszerű fia ta l sebésznek 
artéria  sclerosisa vo lt, em bóliá t kapott, am ely egy  
■pillanat a la tt végze tt vele.

— A vetélyfársuk összeszurkálták egymást, a 
menyaszonyt elütötte az autótaxi. Szombaton 
délután Bindcr János 32 éves hentes menyasz- 
szonyával, Augusztin Zsuzsannával a Belváros
ban sétált. Egyszerre csak hozzájuk lépett Kar ff 
József 22 éves rakodómunkás. Bindcr régi rivá
lisa és udvarolni kezdett a leánynak. A két férfi, 
csakhamar összeverekedett. Bindcr kést rántott 
és vetélytársát hálbaszurta. Amidőn a helyszí
nére érkező rendőrőrszem mindhármukat a ke
rületi kapitányságra kísérte. Augusztin Zsu
zsannát elütötte egy aulólaxi, amelyet Újhelyi 
János soflor vezetett. A  mentők mind a két sé
rültet első segélyben részesítették. A  rendőrség 
Bindert, akit orgazdaság miatt köröztek, letar
tóztatta.

— H árom  kerület tűzoltósága vonu lt k i eg y  
kéményt,Uzhöz. Vasárnap  délután n. Kende-utca 12. 
számú négyem eletes bérházból padlástüzet, je len te t
tek. A zonna l k ivon u lt a központi, L . II .  és IX .  kerü
le ti tüzérség Krleszbeck  és Benedek tözoli.ófö tisztek 
és K ch le r  segédtiszt vezetésével. A  h e lyszín re é r 
kezve m egá llap íto tták , hogy csak kem énytüz vau, 
am elyet hamarosan eloltottak.

— Két ineraoir. A magyar könyvpiacnak két 
rendkívül érdekes eseménye készül: kél mcmoir, 
az egyik inkább politikai, a másik inkább szín
házi, mind a kettőt nő írja s mind a kettő 
debíit jelent a memoirirodal ómban. A  politikai 
memoir szerzője Vázsonyi Vilmosné, aki 
„A nagy fa árnyékában“ cim alatt írja meg 
annak a harminc esztendőnek a történetet, 
amelyet az ura mellett eltöltött s amelynek 
emlékei és eseményei nemcsak az elmúlt kor
nak, de a jelennek is éles dokumentumai. \  
másik mentőirt, a színházit — Fedák Sári Írja, 
helyesebben már kopogja is kis amerikai író
gépén, ez három kötet lesz.

— Székely Aladár művészi fényképe] a leg
kiválóbbak. fi művészi kép 12 P. Váci-utca 18,
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Egry Gergely, Nagyvárad polgármestere B&sda- 
pestre érkezett és elmondja A Reggel munka
társinak, miért mm tehetett semmit sem a 

diákgarázdálkodások megakadályozására
A  poSg&irmester a wáracSi tanács ftaggaival hsvaSaQasan v5zs«já8áis2©Sft a 
m a$ 2far S^uBftMSSRnaíwiezfterSumtoaw, Er-tSéSyS Milttös wag^wárada ssSrai- 

Bga»gaflö ö€»pí©fcft-e magya.-* szu bven c ió
(A  Reggel tudósítójától.) A nagyváradi vé

res diáik zavargás, amely méltán kelteti föl- 
h'iborodást az egész világ sajtójában, ve • >tto 
föl u nagyváradi polgármester, dr. Egri/ Gör
get)/ nevet. A  polgármestert azzal vádolták 
libeg főképen, hogy semmit sem tett a rombo
lások megakadályozására, illetve megszűnte- 
fősére. A  polgármester Sós István és Bene
dek Aladár tanácsnokok és Major Miklós vá
rosi bizottsági tag kíséretében hivatalos ügy
ben most Budapestre érkezett, órdikes szituá
ció tehát, hogy

most egy budapesti hotel halijában, a va
sárnapi ötórai teánál mondja el Nagy
várad polgármestere, milyen szerepet ját

szott a véres diákzavargásban.
Kitünően beszél magyarul, Nagyváradon volt 
diák, ott  ̂jogászkodott, ott készült az ügyvédi 
pályára és fiatalon, 43 eres korában kerüli a 
város polgármesteri székébe.

— A  po lgárm ester urat — mondjuk — azzal v á 
dolták, hogy estélyt adott a kongresszus vezetőinek  
tiszte l e lő re  és ezalatt tö rt k i a véres rom bold '., 
am elynek m eg akadály ózd sár a sem m it sem le tt ,  H- 
ieul.'en vendége ive l laka: (ittak, k iv i lá g íto t t  ab laka i
bó l nézte a. szomszédban levő  tem p lom  földulásdt.

— Városom polgárságával szemben —- fe
leli — már íiszíáztam ezt a kérdést és

most nem azért beszélek, mintha itt akar
nám tisztázni magamat, ahol nem ismernek. 

Olt, ahol ismernek, odahaza, tudják már. hogy 
mi volt az én szerepem és hogy iniképen tör
téntok a dolgok. Tudják, hogy nálam nem 
volt szoáré, családom hígjaival voltam együtt 
lakásomon, a. kongresszus vezéreit vem léi lám 
rendégül. Azt is tudják rólam, hogy nem 
néztem ablakomból városom pusztulását, mint 
Nero császár Róma égését és tudják, hogy

a polgár mesternek nem ál! rendelkezésére 
karhatalom, én tehát nem tehettem intéz

kedést a zavargás elfojtására.
Városom polgárai meg is nyugodtak az én 
szerepléseméi illetően. TisvIában vannak azzal, 
hogy mit tettem és mit f i.’ irí U-m, mert ismerik 
a polgármesteri hatáskör korlátáit és mórt 
ismernek engemet; 32 érig  volt elég alkalmuk, 
hogy megismerjen clc.

— És m i van a károsu llak  leceléi tlcsi e.cU -- kór- 
dozzük.

— Nyomban a sajnálatos események után 
karberslöb izol f sá goirat alakilnttam, amelyben 
képviselve, voltak a károsult kereskedők is. 
A károkai fölbecsüKé-k, a. kárjegyzőköny veket 
föl terjeszt ettem a kormányhoz, amely garan
tálta a kár megtérítései.

— M ily en  a polgárság hangulata  most a p o lgá r
mester ur irúut J

— A polgárság bizalmát velem -szemben, azt 
hiszem, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy

most, amikor 2 millió leit utalt ki a kor
mány a három szétrombolt templom 
restaurálására, az utalványokat megőrzés 

végeit nálam hagyták.
A Cion-ternplom fél millió hbl, a Teleki-utcai 
templom ugyanennyit és az ortodox!'.naplóm 
1 millió leit kapott.

— Ú gy  tudjuk, hogy egy városi, i /nácm okot, uki

ZONGORÁK LEGGLC5QB0AN
Magyarország legnagyobb iongoraraktirában

ki*nél, vif, Erzsétocí-hürul 19
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a zavargás és rombolás miatt interpellálni akart, 
a közgyűlés termében letartóztattak.

Az illető tanácsnok, akiről ez a hir terjedt el 
válaszol a polgármester —, Hübschc.nberger 

tanácsos ur, azonban tévedések elkerülése 
végett közölnöm kell, hogy nemzetiségére 
nézve szász. Tény, hogy interpellált, miután 
azonban interparlamentáris kifejezésekre ra
gadtatta magát, megvontam tőle a szót. Nyom
ban ezután az ülést fölfüggesztettem. Szünet 
alatt

valóban megtörtént, hogy a rendőrség 
embere a tanácsos úrtól elkérte az inter

pelláció szövegét,
azonban nem tartóztattál: le és eddig annyi 
bántódása sem történt mint önnek.

— Visszatart ó m ár a város vezetősége és a po l
gárság  közötti harm ón ia i

— Olyan városi tanács — magyarázza a 
polgármester —. mint a miénk, kevés van a 
világon. Képzelje el,

a város nagy tanácsában épp úgy van 
kommunista tanácsnok, mint legszélsőbb 

román nacionalista.
A legtöbb természetesen n demokrata. Szerin 
tem az ellentetek ily széles skálájú képviselete 
a tanácsban nagyon helyes rendszer, mert 
éppen igy jöhetnek létre olyan megoldások, 
amelyek harmóniára vezetnek. Nálunk a régi 
liszt viselőket, sem helyeztük B-lisídra, a liszt- 
viselők 80%-a ma, is magyar. Nem mintha nem 
tudnék másokkal pótolni ökot, hiszen 400 kér
vény fekszik a polgármesteri hivatalnál...

Végül budapesti utazásuk céljáról elmondotta 
Nagyvárad polgármestere, hogy a hül ügy■■ és 
pénziigy miniszlerium iHetékes osztáIyaiva 1 a 
Nagyvárad város közönségéi megillető letelek 
és értékpapírok vissmszállitdsn érdekében 
folytatnak tárgyalásokat, miután a két állam 
között e kérdésben már megállapodás jött 
létre. A bizottság tárgyalásokat folytat azok
kal a budapesti nagybankokkal is, amelyek 
még az impériuin-változás előtt kölcsönt nyúj
tottak Nagy várad városának. Most rendezni 
óhajtják a régi kölcsönök ügyét is. E szürke 
hivatalos ügyek elintézésén kívül — amint 
megtudtuk -

a nagyváradi tanács kiküldöttei egészen 
szokatlan vizsgálódást végeztek Buda
pesten a minisztériumokban a nagyváradi 

színigazgató ügyében.
E ’i-clyi Miklós nagyváradi színigazgatót a 
„Cu vauiul" ciniü bukaresti lap azzal vádolta 
meg, hogy a magyar kormánytól szubvenciót 
kért és kapott. A színigazgató, miután a „Cu- 
vavlulN kultuszminiszter! akta számokat is kö
zöli, arra kérte a tanácsol, hogy delegáljon 
egy bizottságot és Budapesten vizsgáltassa 
meg ügyet. Ez most meg is történt. A kultusz
minisztériumban Kertész K. Bobért államtit
kári keresték föl Nagyvárad tanácsnokai. El
mentők a pénzügyminisztériumba is,

jegyzőkönyvet vettek föl, hagy budapesti 
vizsgálódásaik szerint Erdélyi színigazgató 
a magyar minisztériumokkal semmiféle 

összeköttetésben nem állott és nem áll.
Erdélyi Miklós, aki szintén .Budapesten van, 

erről az ügyről a következőket mondotta:
A vádak alaptalansága beigazolódott, 

a vizsgálat nekem elégtételt szolgáltat. Most 
sajtópört inditok a cikk szerzője ellen. Tisztá
ban vagyok azzal, hogy ez a támadás nem ro- 
mán részről jö tt ellenem. Az követte el, akinek 
ismert vesszőparipája, hogy kollégáit üldözze. 
De nyomon vagyok, le fogom leplezni az illetőt.

Nagy Andor

—• Londonban csökkent az áradás. London
ból táviratozza A Béggel tudósítója: Az ára
dás kedvező nyugati szél mellett visszament, 
anélkül, hogy a tegnapihoz hasonló veszede
lem származott vdna.

ijuMtiiíaamaascs’XJ
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Nagy választók már fi© .— pengőtől
K e r t é s z  91, Anaüráasssr-Má

— Egy uriasszony gyanús halála a fürdő
szobában. Pottrubay Lajos magántisztviselő 
fiatal felesége vasárnap délelőtt fürdőt készí
tett magának Böszörményi-ni 3/c szám alatti 
lakásán. Minthogy n fürdőszobából sokáig a 
legkisebb nesz sem hallatszott be a lakásba, 
Molnár Aranka házvezetőnő benyitott a fürdő
szobába, ahol a fiatal, .18 éves asszonyt holtan 
találta a kád melleit. A kiszállott rendőri bi
zottság erős g á z ö m lé s t  állapított meg a lakás
ban, ami amellett szólt, hogy Pottrubay La- 
josnó született Székely Judit Szándékosan 
vagy feledékenységből hagyta nyitva, a fürdő
kályha. gázcsapját és halálát gázömlés okozta. 
A bizottság nyomban észrevette, hogy a gáz 
é g  a fürdőszobában, ami rejtélyessé teszi a 
halálesetet. Mert ha a gáz az egész idő alatt 
égett, akkor nem történhetett volna gázmér
gezés. Ha. pedig a gázt csak a halál bekövet
kezése után gyújtották meg, kinek állhatott 
érdekében, hogy a, gázt ineggyujtsa és a ható
ságot félrevezesse. Az erős gázömlést külön
ben abból is megállapították, hogy a konyhá
ban levő kanárimadár élettelenül feküdt ka
litkájában. A rendőrség megindította, a nyo
mozást a gyanús haláleset körülményeinek 
kiderítésére.

™ Viharos antialkoholista gyűlés Bécsben.
Becsből táviratozzak: A  népegészségügyi egye
sület, amely Uhde egyetemi tanár vezetése alatt 
az utóbbi időben élénk propagandát fejtett ki 
az alkohollal űzött visszaélések megakadályo
zására irány utó tömegmozgalom ügyében, teg
nap népes gyűlést tartott, amelyen a bécsi sör- 
gyárosok, vendéglősök és borkereskedők, is részt - 
veitek.' Dr. Uhde kifejtette az egyesület pro
gramját és vázolta azokat a. károkat, amelyeket 
az alkoholfogyasztás a népegészségügynek és a 
közgazdaságnak okoz. A gyűlés folyamán több 
ízben került viharos ellentmondásokra sor az 
alkoholfogyasztás ellenzői és az alkohol érdekelt
ségek között. A nyugalom helyreállításához 
rendőrséget kellett igénybe venni.

— Vasárnap este kirabolták a József •kör
úton egy ezredes lakását. Vámos Béla honvéd
ezredes, aki a József-körű 1 48. számú házban 
lakik, vasárnap este, amikor Családjával haza
tért, meglepve vette észre, hogy az előszoba 
ajtaja tárva-nyitva van. A  lakást teljesen 
föl forgatva talál ták és nyomban megállapítot
ták, hogy betörő járt a lakásban, aki fölkészí
tette a szekrényeket és az összes ezüstnemüt 
és az értékes tárgyakat elvitte. A  rendőrség 
a nyomozást megindította.

Pozsonyitól este VíD órakor kulminált a 
Duna vize. Pozsonyból jelenti A Reggel tudó
id táj a: Vasárnap éjjel Vsl2 órakor a vízállás 
309 centiméter. A maximuma este V*9 órakor 
lépett föl: 363 centiméter. Dévénynél este 9 
órakor 304 centiméter volt a vízállás. Éjfél 
után jelentik az ausztriai Hamburgból, hogy 
olt a jég este VsS órakor megindult. A  zaj lás a 
jégtömeget Dévénynél a Morvába nyomta és 
azután ismét megállt.

— Lónyay Elemér herceg oroszvári portása
fölakasztotta magát. Magyaróvárról táviratoz
zál;: Rigó Im re 56 éves portás, aki Lónyay Ele
mér herceg oroszvári birtokán volt alkalmazás
ban, a. kastély portásfülkéjében föl akasztotta 
magát. Amire tettét észrevették, már meghalt. 
öngyilkosságának oka az volt, hogy nemrégi
ben balt meg a kisleánya, ami valósággal bús- 
komorrá tette és hozzátartozói előtt többször 
tett célzást arra, hogy öngyilkos lesz.

— Fehér M. Miksa férfi ruhaüzlcí, ében Károly- 
körút 16, egy finom télikabát selyem béléssel 
150, városi bunda opossumgaliérral 300 pengő.

f
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p
Mélyen tisztelt vevőimet érte

sítem, hogy a busz év óta fönn
álló PÓLÓNYí ÉS TÖRÖK céget 
január elseje óta saját, nevemeu

■ Tűrök Géza
h í í  é s  n ő i  ü iv a lá m ü iá z a

1

cég alatt vezetem tovább. Ez 
alkalommal köszönöm az eddig 
irántam tanúsított bizalmukat és 
kóréin, hogy ezen megérdemelt 
bizalommal továbbra is kitün
tetni szíveskedjenek.

Üzleti elvem a jövőben is az 
lesz, mint az eltelt húsz esztendő 
alatt, hogy a mélyen tisztelt ve
vőim nálam mindig a legjobbat 
a legjulányosabban szerezhessék 
be. További pártfogást kérve, 
vagyok kitűnő tisztelettel

k .

a volt. Polonyl és Török cég beltagja ’
K i i r d s B s '- H t o a  © 3

______ — .
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„N em  tudod véletlenül, ki fogja játszani 
M óricz  Zs iga „ Ú ri muri” -ját 

a Nemzetiben?”
■— kérdi Kiss Ferenc, akit Szász Károly ki énekelt a Nemzetiből

(A  llegacl tudósítójától.) Szinüiázi ás iro
dalmi körökben meglehetős föl tűnést keltett 
e héten az a majdnem nckrológszorü fölsoro
lás, amellyel Szász Karóig a Kisfaludg-Tárrsu- 
ságban a Grcguss-dij odaítélését megindokolta. 
Eibben a kritikai rezümében Csortosról pól
óiéiul azt állapítja meg ő excellenciája, hogy 
folyton fejlődik„ Góthot —- kellemesnek tartja 
és Törzsről kijelenti, hog'y szépen beszél. 
[Mindezt egy egész pálya eredményeként. A 
remiimé l>eszél Kiss Ferencről is, akit rosszaié 
fejcsóválással dorgál meg a Nemzetiből való 
távozásáért. Megkérdeztük Kiss Ferencet, 
íbogy mit szól a dologhoz. Ezeket felelte:

— Megtisztelőnek tartom, hogy Szász Károly 
egyáltalán foglalkozik szerény személyemmel 
és veszteségnek tartja a Nemzetiből való távo
zásomat Eső után köpönyeg. Miért nem kér
dezte meg akkor, amikor elmentem, hogy 
miért mentem eh amit senki sem tud és ami
rő l nem is akarók nyilatkozni a nyilvánosság 
előtt, ami kettőnk dolga, az enyém és a. szín
házé. Ha akörül volna bizonyos aggodalma, 
hogy talán újból anyagiak miatt távoztam, 
úgy efelől a legnagyobb mértékben megnyug
tathatom,

távozásomnak egész más oka van.
S hogy végleg távoztam volna-e most. ezt én 
sem merném határozottan állítani. Nem is 
tőlem függ a dolog. Fiigg a. körülmények to
vábbi alakulásától s én bizakodom abban, 
hogy az igazság nemsokára ki fog derülni és 
ezzel más meg világ liánba kerül az én t ávozá
som, mint amilyennek azt a kegyelmes ur Vi 
maga szemüvegén keresztül látja. Ami a 
Greguss-dijat illeti: Odry Árpád teljesen 
megérdemelten jutóit eme ritka kitüntetés
hez, ez elvitázhatatlan, de hogy ő excelleneiája 
én velem kapcsolatban miért éppen a „Varga 
ÁbrisnáM- és a „Süt a uap“-ot említi meg ja

vamra. azt én nem tudom. Mindenesetre örü
lök, hogy ezekben a szerepekben is megnyer
tem a tetszését, de azért nem tudok ellenállni 
annak, hogy a kegyelmes urat ne figyelmez
tessem az 1920 december 5-én ir t és rólam 
szóló Cyrano-kritikájáru; amelyben betűről- 
beliire azt mondja, (hogy az ötödik föl von ás 
haldoklási jelenetében elértein a felejlhclcilcn  
Hclhes Imre művészeiéi. Aztán még*is csak 
latbae&tek volna, talán a „Makrancos hölgy44 
Patrucciója, Bibó Báthory Zsigmondja, Hor
cáéi? Ferenc Ocskayja, Szilágyi Mihály a. Dcai* 
Szegény Tamása, hogy a „Diktátoráról a 
„Házitündcr“-ről s ,.A bor“-ról ne is beszél
jünk ...

— E fényes fölsorolás mellett önkéntelenül 
az a gondolatom támadt, kedves Feri, hogy az 
idei szezonod nem volt szerencsés. Férfiasán be
válthatom, hagy amiben az idén eddig fölléptél, 
— a „Külváros44, a Postáskjsnsszony“ — nem 
tori óznak ideális alakításaid közé. összefüggés
ben volna ez azzal, hogy eljöttél a Nemzetitőié

— Tagadom. Magánszínházaknál van olyan 
szezon, hogy egyáltalán nem adódik a színész 
számára alkalom arra., hogy palettájának min
den szivei csillogtassa, inért hiszen alkalmaz
kodnia kell az igazgatóság rendelkezésére álló 
darabokhoz és így bizony jóidéig kell nem egy
szer várni, amíg az ember belemarkol hal vala
mibe. Én azonban azt hiszem, még vem m ull cl 
a szezon, talán csal: akad még az idén nekem is 
egy-két jófalat. És ha majd hozzájutok, annál

J jobban fog i/leni, nem baj tehát, ha most kop- 
i latok egy kicsit.
! Még kérdek egyet-mást. de kérdéseimre hall

gatás a felelet. Egyszeresek dörmögve odaszól, 
nagy ravaszai, esikknntva mosolygó szemeivel:

— Nem tudod véletlenül, hogy ki fogja jót
szánt a Móricz Zsiga uj darab jó i a Nemzeti
ben?... (E. Z.)

— A Heszkár mai igazgatósági ülésén tár
gyalnak a közlekedésügyi diktátorról és az 
önálló ínunkásbizto&itóról. A Jíeszkár elnöke, 
Sipöcz polgármester ma délutánra igazgató
sági ülést hivott össze, nagyon érdekes tárgy
sorozattal. Először is. Ttcdö Mór igazgatósági 
tag iíulitványara. A Béggel múlt heti számá
nak azon értesüléséről folytatnak eszmecse
rét, amelyről a napisajtó bőven megemléke
zett, azóta, hogy Folkushdzy alpolgármestert 
hívják meg a Deszkái* élére és Márkus Jenőt 
\ ezérigazgiitáhelyeltesi miuő-.ágb'ui. Iliyr• jári 
ugyanis annak, hogy <■ két vezető állásra 
Mól ff és Dipka má>* bizalmas megegyezést kö
töttek volna. A Heggel cikkéhez hozzáfűzte, 
hogy ez a elöntő fontosságú probléma, Fényi 
állásának betöltési-, nem is képzelhető el más
képen, mint pátiközi megegyezéssel. Egyéb
ként A  Heggel értesülése szerint Sipöcz pol
gármesternek is ez a véleménye, mert egy ilyen 
fontos szerepei a polgármester „csak a pártok 
egyéviéim ü konya nzúzával és hozzájárulásával 
akar betölteni.“ Folku.duízyt szemelték ki arra. 
hogy a Deszkái* vezérigazgatói szikéből irá
nyítsa a város közlekedési politikáját, de mi
előtt ez a terv a megvalósulás stádiumába 
lépne, illetékes körök a kérdést letárgyalják a 
fővárosi pártok vezetőivel. Az első ily meg
beszélésre a Heszltér mai igazgatósági ülése ad 
alkalmai, ahol tudvalévőén az összes fővárosi 
pártok képvisel ve vannak. A Heggel informá
ciója. szerint a Folknsházy-Márkns-kombiná- 
ei ót már közölték a kor máit nyal is és január 
regire a. közgyűlés (lé  kivauját: hozni a r 
ügyet. Az ig a z g a tó '- á g i ülés napirendjén még 
egy érdekes pont. szerepel: a Heszkár önálló 
mankásbizt or.it.ó pén lávának fölá/lilása. Ti- 
zenkvt-ti'.cnháromezcr alkalmazón el látásáról 
van szó, tehát sok orvos. stb. kinevezéséről, 
egy nagy intézmény élclrchivásárol, ami ter
mészetesen alapos megbeszélést //•«;• szüksé
gessé.

ÍN im arénak  p o litik a i in fluenzá ja  v o n . . .  Paris - 
Iá !  je len ii ./ H eggel 1 ml-) iíó jn : A  szombati m inisztor- 
Inu:*i• -r»n fh iiin ifi-f/nr elnökölt is  po iuenré  nem ve tt 

A mi;ii>:'.ti'i*Uin:ií*s csak e g y  félóra  hosszal, tar- 
-'/Min'r,■ t■ • érdem leges határozatn i iM*;n hozott, 

!/"■:•( a korm ány  ta g ja i ÍU J iU  «/;:r/ette, ésrk vannak. 
A ba lo lda li m in iszterek  fon  fás kérdésekben szem ben
id h inni: P o in ra ré cn f, am i a köz c l fi a választásokra  
ec-n 'thetá viss-.a, Poim-tiró távolm aradását azzal mn 
g y k  félh ivata losan . hogy  m ég m ind ig  nem 
gyógyu l* fö l in flu enzá jábó l, (!<■ parlam en ti körökben 
;/■/.( hiszik, hogy a m in is  A crc ln ökn e l: p o lit ik a i 
in fluenzá ja  van.

— Marinovich főkapitány lesz a filmcenzura 
elnöke. Érdekes változás lesz a, közeli napok
ban a filmeket ellenőrző bizottság vezetésében. 
Amint A  Heggel értesül. Horváth Elek nyu
galmazott miniszteri tanácsos megválik ettől 
az állásától. Horváth már régebben hangoz
tatja, hogy nyugalomba kíván menni, mert a 
fiLmeenmra vezetésével járó munka túlságo
san igénybe veszi; eddig azonban nőm talál
ták  ̂meg az alkalmas utódot. Most, hogy 
Marinovich főkapitány nyugalomba vonult, öt 
szemelték ki erre az állásra és igy Horváth 
Elek lemondása aktuálissá válik. Marinovich 
Jenőt szakkörökben is örömmel látnák a. film- 
cenzúra élén, mert a nyugalmazott főkapitány 
eddigi állásában is sok megértést tanúsított a 
film szinti áz*ak iránt.

— Kétszázötven  kanári közül kettő győzö tt a 
Szervita-téren. (is iripelö, tr illá zó  kis hadsereg: 
kétszázötven kanári ta rt ja  m egszá llva  két nap óta 
a M agyar Nem eskanúritcnyésztök Egyesületének 
helyiségét. A  sárga dalosok ka litká i között üreg 
nénik és nyugalm azott bácsik é lvez ik  a fü ls iketítő  
koncertet, tippelnek, ki lesz a győz i oh, ta lán m ég  
fogadnak i s . . .  E gy -egy  törzs, am ely három -négy 
m adárkából áll, ú gy  muzsikál, m int eg y  rem ek zene
kar, sajnos, a sok zenekar lerón i ja  egym ás hatásúi. 
A  kanárik, ú gy  látszik, sejtették, m irő l van  szó, 
olyan am bícióval pá lyáztak  a K  a n ár i tenyésztő 1; 
Egyesü letének két ezüst serlegéért. Vasárnap ért 
véget a n ionstrehangvcrseny. .1 két nagyd ija t 
Juhász T ib o r  és Tamás M ik lós  madarai nyerték. 
A  több i kanári szomorúan tá v o z o tt . . .

— Vasárnapi hangverseny. A  Jlegnum  M a ria m on  
tem plom ópitő akciója, ja vá ra  vasárnap a Zene- 
akadém ia nagyterm ében nagysikerű  hangversenyt 
rendezett D ohnányi Krnö, Székelyhídi/ Ferenc, 
M edek Anna  és G regor K lá ra  orgonam üvésznő közre
működésével. A z  ünnepi beszédet P á te r M arcell, ta r 
totta. A z  ünnepélyen nagyszám ú és előkelő közönség 
ve tt  részt.

— Bombát dobtak egy tűzoltóból táncosai 
közé. A párisi „Journal*4 jelenti Madridból: 
Prioragoba.ii (Cordoba) ismeretlen tettes bom
bát dobott egy tűzoltóba/, táncosai közé. A 
robbanás tizenkét embert megsebesített, akik 
közül később többen belehaltak sérüléseikbe. 
Azt hiszik, hogy politikai bosszúról van szó.

— A Charlté PollklinLka bálja. Január 14-én, szom
baton, a Szent Gellórt-szálló díszterm eiben m egtar
tandó C harité -bá lra  szóló m egh ívókat a rendezőség 
most küldte szét. A  József Ferenc  dr. k irá ly i herceg 
és Anna  k irá ly i hercegnő védnöksége a la tt á lló  búi 
uz idén is k im agasló esemény lesz az elitbúlok 
sorúban.

— A megtámadott rendőr levágta kardjával 
egy részeg ember fülét. Szombaton éjjel egy 
budai vendéglőben mulatott W im m cl Gottfried 
'28 éves fiatalember. Amikor a közelben szolgá
latot teljesítő Nőmet Vince rendőrőrszeni be
jött a kocsmába és csendre intette az ittas fiatal
embert, W im m cl elővette a bicskáját és azzal 
támadt a rendőrre. Német erre kardot rántott 
és miközben a garázda fiatalembert lefegyve
rezni igyekezett, kardjával levágta a balfülét. 
Wimmcl Gottfried ellen a rendőrség hatóság 
elleni erőszak miatt megindította az eljárást.

— A szélvihar Bcbosültjei. fíaczutn Kálm án  62 éves 
gazdatiszt a M a rg it  híd budai h íd fő jén é l a nagy  
szólnyo m ástól elesett és súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. — G ajdor F ló r iá n  napszámoshoz u 
N yugati-pá lyau dvarn á l a szélv ihar egy leszak ított 
a u tó ié tó l hozzávágott, a m itő l súlyos sérüléseket 
szenvedett. —  ö z v . G yőrök  Jánosnc 50 éves nnpszá 
mos Kispesten a nagy szélv ihar követ kézi éhen e l 
esett és ba lka rjá t e ltö rte . — K öln  á r József 25 éves 
g yá r i munkás a Conti-utca •!. számú házban levő  
munkahelyén a szél kövei köziében ráom lú fa ltó l 
súlyos sérüléseket szenvedett.

— Alttógnzolás. Kende M ária  17 éves háztartás] 
a lkabnazotia t H orthy M iktós-ut 6íl. számú húz elüti 
egy  autó elütötte. Súlyos koponyaalapi töréssel a 
Rókusba szállítottak. A z  elm enekült autót keresik.

K® M É P i H
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szezón
s l á g @ r m U s o r a :

1. Erwin Fingéi, prolongálva
2. Rótt Sándor, mint Napolom.
3. R. Tűik Berta uj számai
4. Rótt Ferenc, mint Strokopf Mihály
5. Fcrenezy Károly
(i. On tho Sea amerikai kiállitőuo 

rév u ette
7. Érckövy László
8. Rótt Sándor és Sárossy Andor, mint 

Dávid és Góliát
9. Krajnik Mária szólója

10. Faragó Sári és Újházi Nusi n kávé
házban

11. Szántó Jenő és a primadonna incidense
12. A Deutsehmeisfer-llcffimént

— A képviselőház uj alrinöke: Homonnay 
vagy lícllcr. V a ss  népjóléti miniszter pénte
ken Erns.zt Sándorral együtt Kaloosá.ra ula- 
/'.oUs ahonnan, vasárnap este érkeztek vissza 
Budapestre. Kalocsán természetesen megvitat- 
Iák a kép viselőház ■megüresedett alelnöki szé
kének prob/é máját, is, amelyről ma vagy hol
nap külön értekezlet Jog  dönteni. A  keresztény 
gazdasági párt tagjainak tudomása szerint 
sem Túri Béla, sem Czettler Jenő nem pályáz
nak az alel nők ségre és igy a választás Hallrr 
Kivan és Homonnay Tivadar között fog el- 
dőlni. A kormány, hir szerint, Homonnay je
löltsége mögött all, inig Wolff és hívei Hal
iért támogatják a szerdai választáson.

Vasárnap Porzso lt Ká lm án félszázados jubilen- 
inat ünnepelte a l ’ etőll-Társaság. A  Pető 11-Társaság 
vasárnap délelőtt, a M agya r Tudom ányos Akadém ia 
nagyterm ében felo lvasóü lést tartót*. Pékár Gyula  
r•V'.,kl mf,b'ii.vitójában a Gyóni. Géza é-s Bem  tábornok 
huni m aradványainak hazahozatalára vonatkozó tor 
N.k.'t ismertette, kom p ért Géza fő titká r e lő terjesz 
(••se mán f  arkas Imre, o lvasta  fö l , .F n i  és Magda  
szereln ie" emui humoros diáktörténotét, am elyet a 
Maiig/.tosag nagy  tclszésscl fogadott. A z  ötvenéves 
ivói működését iinnoplö P orzso lt Kálm án  ju b ila ris  
loloiyaa/isa ...1 sz ín fa lak  t itk a i" - r ó l  szólott. Az „KsG  
Leve tek " népszerű író ja  színesen, érdekesen m ondott 

a adatokat és in tim itásoka t abból a fe l 
am elyet m i.it szili igazgató, író  es szer- 
égig . A  fö lo lvasást az előkelő közönség 
•al ju ta lm azta . Ezután Pékár Oynln 

sédet in tézett Porzsolthoz, aki m eghatva  
m eg az üdvözlést, és kijelentett.*, hogy  eya 

/e! szazad os munkásság rendszerint, életbe fe je lés , ó 
azonban u j p ro g ra m o t ad az ö tven  év fo rdu ló ján . 
A z írod.-i,oni es a színészet vá lság  e lő tt á ll és 

f s  Pet'i/ i.Társaság szellem i irány ításáva l 
leh e tő re  ke ll tenni az íro k  és színészek job b  meg 
e!belesel ezret meg ke ll a la k íta n i az „ Irod a lm a t és 
yzn es .r , ,  l p á rto ló  egyesü le te t". A z  ülés Gáspár Jeno  
költem ényeinek s Etnfídy László  tanulm ányának fö! 
olvasásával végződött.

— A legkisebb lábú angol lady Hollywoodba 
megy moz.lsílarnak... Londonból írja A Hrn- 
ucl tudósitója: A  fd'tiri társaságnak míg: s;,en 
r.oeio.Kt van, Lada Shollo Douplas H olly 
woodba mony moznzlárnak, A lady arról l i j . 
r,J j  ' W  , ? in é 'fM L  férir v ° lt — köztük Alidul llumid szultán fia — és hor/i/ 32-rs cipői, 
nsrl. Neki van r legkésőbb lába Angliában és 
nwk n parányi Imiink 211.000 fontra vannak biz- 
tositya. A ciiiöit Parisban csináltatja a lady 
■in part egyszerre, ile minden cipőt csak orv- 
szór vcoz föl.

. PnpBgáJ** (LrauM'liet-kürtit 331 januári műsora vilA- 
ban elBor/imlif. Olúli (ija rfu s  Mihály igazgató oly vnltóra- 
HiTn.r^'wS ltnhnr,6‘,* vari.-ié- es tán esz ám okát adat pld. hogy 
min.lon t>Ar zsnfolva var. a kedves, intim, nívós heiyiv?g.

r l  i sme r é t i n
s .d . a d  h ó t ,  i
k,r.sZ t o  .é l t  v
J-lk.l\S tnpsf
i i :in '•pi beszi
ki »>,7:önt >• nir*

[M a, h é ttő i prewiier a Rott-Kom édiában
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

maga most jön Berlinből s hallom* odaát volt 
Páriában is, hogy is állunk csak Dekobra ba
rátunknak azzal a Icis * autókaramboljávál, mi?

— Amennyiben, instállom?
— Nézze, Cinciiméi, ne tegye magát, addig 

egy tapodtat se megyünk tovább úgysem, amíg 
Mauricc közlekedésügyi kihágását a legapróbb 
részletekre kiterjedően nem tisztáztuk. Én nem 
hagyom magam éjjel telefonon vexáltalni, 
hogy mi is van M. Dekobra — külpolitikai in
cidensével?!

— Kiil-po-li-ti-ka-i?!?
— Na, igen. a hölgy tudniillik, aki az autó

ban ült, orosz volt. Nézze, ne sokat kerteljünk: 
egy nagyon előkelő, majdnem a legelőkelőbb 
orosz emigráns urnák a felesége. Az autó az 
orosz űré volt és dirib-darabra tört. A diribek 
és darabok közt találták meg a derek agent-ok 
önagyságának egy olyan ruhadarabját, amely, 
hogy nem volt rajta, egyáltalán nem lepte meg 
a kórházban az orvosokat: istenem, a hölgyek 
Parisban a legnagyobb hidegben is oly köny- 
nyelmiien öltözködnek..,

— Tu grand Dieux! ...
— Dicsérem moliér-i franciaságát, de nekem 

hiába sopánkodik. A dolog pedig úgy derült 
ki, hogy a kórházban a kobránál is ravaszabb 
Dekobra, annak a. jó  grand, Dicux-nek a. ked
véért sem volt hajlandó bemondani sem a hölgy 
sem a. maga, nevét. A  franciák azonban az 
ilyen dolgokban nem értik a tréfát s azt felel
tek, Monsicur, ha ön nem árulja el a nevét, 
nem vesszük föl a kórházba, voila.

— Mire?
— Mire bemondta. Maurice-ot reggelre már 

haza is engedték. Az emigráns nőt azonban, 
mivelhogy sérülései meglehetős súlyosak vol
tak, benttartották. Itt talált rá a férje, akinek 
prezentálták az autó diribjeit a már említett 
ruhadarab ócskával együtt.

— És mi történt lu  grand Dieux?!
— Beszéljen csak magyarul a jó  Istennel, 

úgy talán meg megérti magát. Hát hogy mi 
történt, arról Berény Henry tudna, beszélni, 
ha akarna, aki tegnap érkezett. Dekát akar!!

— Nem akarí
— Nem, az esze madta* pedig a Svábhegyen, 

ahová Win)ictou-ként követtem az azóta el
ázott üde hóban a nyomait, ugyancsak forszí
roztam. a dolgot. De ez az aranyos pernahajder 
meg esküdött az „Angoracicu“  sikerére, hogy 
öbelöle ugyan, amíg egy Bercny-operett van 
a világon, egy szót ki nem veszek... Ezt is 
énekelve mondta!

— De arról a cicáról, arról az angorairól, 
csak beszélt?!

— Aaanól igen. 1910-ben játszik, mégpedig 
az első fölvonás egy női Institul de beauté- 
masszirozótermében, a második egy fantasz
tikus szigeten, a harmadik pedig a Café de la 
Paix-ben s ennek a fölvonásnak az a külön 
szenzációja, hogy az összes szereplői — ma
gyarok. M int ahogy az igazi Café de la Paix- 
ben is majdnem kizárólag magyarok találha
tók. Egyszóval: egy hypermodern úgynevezett 
jazz-operett, bűbájos tangókkal, persze, — tangó 
'a világdivat — verseit Harsányi Zsolt, szövegét 
Stella Adorján írja.

— Prem ier?
— Iícpta  poleis diarridsoussin peri hridzan 

Homeou, s ha hét múintézet éppen  ̂nem is 
verseng a remekműért, de Két múintézet na
gyon is. S amint látja, csak egy betű a diffe
rencia* holott lloméros és Berény közölt több

>,1*80)81 a  lefflSSKWO” 
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betű differencia is akad. Előreláthatólag 
azonban a Magyar Színházé lesz, amelybe 
való is.

— Amely a remek hóviszonyokra való 
tekintettel, trojka elé fogja tálasait, amint 
h állom.

— Igen. Bíznak a. meteorológiai intézet jelen
téseiben, amely Molnár előtt, havat ígért. 
Sajnos, a napjainkban oly szokatlan közieké- 
dési eszközről egyelőre semmi bővebbet nem 
tudok, azt sem tudatták még, kit fognak majd 
elébe, minthogy erről csak a. „Triódé" premierje 
után döntenek. Ez lesz különben a szezon első 
magyar darabja a Magyarban.

— El ne feledkezzek a három kabarépremier- 
röl!

— Eszem azt a gondos zúzáját, dehogy is. 
Szerencse, hogy egy vonalban fekszik mind a 
három, különben alig számolhatnék most be 
felőlük. Hol kezdjem, effendi?

— Ahol az utasember megérkezik, a pálya
udvar mellett!

— Szóval a. Terézkör útinál. Mindenekelőtt 
meg kell védenem Nagy Endre megvádolt 
Zsazsolögiáját és tudatom is az ismeretlen 
helyen tartózkodó Zsázsával: igazán nincs 
benne semmi olyasmi, ami területi integritá
sát sérthette volna, Nagy Endréről bajos is 
lett volna ilyesmit föltételezni. Magam is 
ellenzékiként ültem be a nézőtérre s mondha
tom, hogy kormány pártiként távoztam, de 
nem csoda, mert c.  ̂az első egységesen jó  mű
sora az idén a Terézkörut kis teátrumának. 
Leghösibb fegyverténye az intézetnek a két uj 
Salamon-darab, — a Salamon-darabok kezdtek 
már nagyon fakulni, bágyadni —, de ez a 
Nóti-fiu (szerintem az utolsó esztendő leg
nagyobb karrierje: egy év alatt a Ncwyork- 
kávéház délutáni félhomályából a Benezur- 
utcai UIlmánn-palota csillárjai alá került), 
ugyancsak letette a garast, illetve a, pengőt. 
Mind a két darab egészséges, mint a makk 
s a Salamoni-műfajnak valóságos Steinach- 
mütétet jelent. A Zsazsológia beállításában is 
ismét valami uj (pedig istenem, de nehéz újat 
csinálni ebben az el szuvasodott kabaráj-mü- 
fújban), nem beszélve a közben szervírozott 
nyalánkságaiéról, amelyek egy uj Írót is hoz
nak, Faragó Sándort, akiről azt mondhat
nám legtalálóbban, hogy — egy eredeti Fodor. 
A szereplők között elsősorban a, legügyesebb 
pesti karikaiurarajzolónönek, Rajna Alice- 
vek nyújtok át bokrétát, a nézőtér hölgyei 
közül jónéhányan magukra ismerhettek benne. 
A szőke (illetve, pardon, lehet, hogy azóta már 
barna, naponta változtat ja a szentem) Kcglc- 
vich Marietta is visszatért ezzel a műsorral 
régi sikereinek színhelyére és nagyon sajná
lom, de Pósner Magda is igazán kedves: végre 
színésznő lelt belőle. Az urak közül érje ki
tüntetés ezúttal a chupUni humoru Be.rky Jó

zsefet, immár városszerte híres újabb Bcthlcv- 
alakitásáért Herczcg Jenöt, a mindig zseniális 
Gárdonyit, továbbá. Petites Sanyii. Osztály
ismétlésre utasít juh (a sziniiskolában) Kósza 
kisasszonyt, akiről bizony szerelmik tudni, 
hogy melyik primadonnavizsgálóbizottság 
eresztette ilyen nagyon ki arra a gyönge kis 
színpadra... No, de áldásbékesség, gyerünk az 
Andrássy-utra...

— Közben van a Révay-avenuc!
— Legyen szerencsém! Nos: igen tisztességes, 

vidám és jó produkció az TJj Színházé is, amely 
utolsó kabarcmüsorát adja. ezzel a harmadik 
műsorával. Am i a legérdekesebb, legszivderi- 
több, legüdébb ezen a színpadon: tele van egy 
csomó ismeretlen nevű, de igazán tehetséges, 
vgrifiiles kisleánnyal, akik istenuccse v~Vi- 
mennyien megérdemelnék, hogy külön is be
mutassam őket, az c célra föntartott rovatom 
bán. Árpád Margit, Eszterházy Hona, Ka- 
rátson P iri, három kis gráciája Emődéknek, 
biztosan lesz mind a háromból valami, sőt va
laki is, igy hiszem. Bársony ék ezúttal egy egé
szen ákceptábilis Bús-Fekete darabban mulat
tatnak, különösen jóizü benne Bársony (aldncl 
már régen a. Nemzetiben volna a helye) és a 
V ig lő l ide.származott kökényfeketc kis Orsolya 
Erzsi. Kökény viszont, amilyen kevéssé tetszeti, 
magánszámaival, annyira meglepett egészen 
ujstilusu, diszkrét, úri játékával két darabban 
is. A  régi Andrássy-uti fénykorában volt 
viszont két ilyen remélő magánszáma Baross
nak, aki a darabjában is felejthetetlenül köz
vetlen és mulatságos... Végül kitűnő ötlet a 
Honi kozák kórus, amelyet még több műgond
dal kellene továbbfejleszteni...

— Na és az Andrássy-ut?
— Az idei évadban legjobb műsoruk ez a 

mostani, amelyet vendégként Mohiár ,Jbolgár
jában Sobri-GáJ Franciska vezet, rosszul ren
dezett, de jó l játszott előadásban. Törzs szere
pét Ihász játssza (dolgozza ál jobban a figurái: 
a saját egyéniségére), Körmendy szerepet — 
Peti! Klasszikus. Egyenesen Hevesi Sándor 
Ügyeimébe ajánlom nagy szeretettel és őszinte 
lelkesedéssel ezt az oroszul játszani tudó, 
egyelőre Ivisncvii, de igen nagy kara' tar- 
színészünket. Egy hangulatos Louis Quinzc- 
operettben (Dániclné Lengyel Laura) Tóth 
Böshe mszontlátásán örültünk és itt tapasz
taltuk, hogy milyen kulturált színész Faragó, 
a kassai színház volt igazgatója, akit eddig 
nem méltányolhattunk eléggé, mert mialatt ö 
Kassán játszott, mi Kassán tú l voltunk el
foglalva a wolhyniai határon... Van egy 
briliáns, zenés Ady-képe még a műsornak 
(Losonczy—Fekete—Szömörkényi), továbbá egy 
Bajor Gizi által már lejátszott mesteri kis 
Zilahy-darab, amelyben Vaszary Piroska áll 
elénk szél terpesztett Utbakkal és neki oly jó l 
áltó kamaszviccekkel, egy uj komikatchetséggel 
Szász Ilávul együtt. Élmény újból Medgyaszay 
két uj száma, ahit a magánszámok terén egy 
jó l sikerült aktuális strófasorozatial a színé
szethez oly áhítattal ragaszkodó fíadft követ. 
Summa sumarum — két árva gyereket, a fö l
gyógyult Haltait és az újabban kaszirnös

ü®wfHa»r

N á s z é i s z a k a
Berky Lili, Delly, Gózon
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Hétfő, szerda, péntek, vasárnap: Kedd, csütörtök, szombat:

P o s t a s K i s e s s z ü i y
Lengyel Menyhért uj színmüve

H  l o i p E s ü i  g p r e i
Fodor László vígjáték a
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„ C ig á n y fo í ir á 8 y M -  f t e v i i s z e r i i e n  l á t v á n y o s
A  Wároil Színház operettujdonsága. Legdrágább hely  6 pengS
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eleganciával öltözködő, de azért tehetséges kis 
Hasofszky Jucit s — last nőt teást: az ellen - 
álhatatlan Újvári/ Lojzit, valamint Szilágyi 
Marosát sem véve ki — az uj Andrássy- 
afi miisor: siker műsor. S ez nem pletyka, de 
komoly valóság, reteszem a hitelesítő pecsé
tet ...

— De azért pletyka is akad! ...
— No, de micsoda beszedek. Még pedig sorrend

ben a kővetkezők: Szöllös-y Bóz síkúnak 20-án 
fesz az esküvője Becsben, egy, a pesti tőzsde
körökben tanácsosi címmel és ranggal bíró úr
ral, Sz. fí. a. házassággal végleg búcsút mond a 
művészi pályájának is és újból visszatér Buda
pestre. E hyrnrnhir után pedig csak egy válás 
következhetik: az r rovatban már szerepelt lig- 
risszépségi't előkelő kisasszony, akt alig néhány 
hónappal ezelőtt ment. meglepetésszerűen fé rj
hez, ugyanilyen meglepet ésszel'illeg már el is 
vált. Három nappal ezelőtt... Egy meglepő hír 
a villanegyedből: a legjukkerebb Nagy János- 
utcai asszonykáic egyike, egy tüzesszemü, bo
rotva (Molnár szerint: beretva)-élcs eszii fekete 
menyecske átvette egy előkelő divatszalon sport- 
osztályának a vezetését. Indokolás: nem haj
landó lemondani arról az élei standardról, ame
lyet megszokott és amelyet a változott viszo
nyok mellett ilyenformán akar biztosítani ma
gának. Végül: Erdős Benő három hónapra 
Olaszországba utazik, ahol színdarabot akar 
Írn i... minden hátlapban egy fölvonási...

* R ózsahegyi M arira  a „V én  gazem berében . Yuíiiv- 
i aji délután Rózsahegy i Kálnu in  leánya, M a rira  .júl- 
-•/.otía a M ikszáth— JY ami/p/í-vígját, ók Jnokny  bárő-
b.jéi a Nem zeti Színházbaii. 7lóssaheoyi V a rira  cl 

•agadó színpadi je lenség, .játéka, d ia lek tiká ja  is 
c upa b iztató ígéret; üde kis h an g ja  ezüstösen i-'dlin- 
g e lt a  méJtófjágOK és klasszikus m élységekre orkesz- 
i '-élt harangzúgásban. Vízvári. M ariska  tökéletes

nyabúrónöjóvel M agyarország  egész latin-némei. 
icora vonn i v é g ig  a s/Mipadon és u icgiia ió és na g- 
i-tgadó ti rmé.sze'esen Rózsahegyi K á liná l' vén g.iz- 
ejnbere. Pc1heii h ízik ; az okiadás hanyag és szét folyó 
volt, a  statisztéria  kutyaknn.rd iá f csáváit a rrila s :- 
lás.i jelenet-bál: egyes színészek lei sem festették 
in agukat, (e. z.f

* A  „Cigánykirály“ ügyében... A Béggel 
elmúlt számúban nagyon melegen emlékez
tünk meg a Városi Színház operett újdonságá
ról, a » Cigánykirály"-ról, amely delikát költői 
munka: ngy zeneileg, mint szövegiUg kitű
nően sikerült óévre s amelynek előadása ro ló 
ban mintaszerűen szép és artiszítkus, sőt revü- 
szerűen színes és mozgalmas is. Nos. a d a ra b  
a premiert követő héten mindennek d a cá ra  
— nem ment jót. A  színháznál nem érteitek a 
dolgot. A  szereposztás is legei sörendv: E ri - 
ráss, az egy csapásra deriváló Bérezel!,/ 
Magda, Zilahy Irén, Sziklai/ s a többiek /-■

m  Tert&aEH-siSs’BusíS S z í n p a d o n

valamennyien megtették a magukét, — a sci/i- 
ház pláne a legmcgh alább áldozni készséggel 
egyenesen kitett magáért —, mi hóit az oka a 
kissé barátságtalan januári fagynak! Az olva
dás épp oly váratlanul érte őket. Péntek *stc 
megindult az elővétel, vasárnap kétszer is el
adhatták volna a házat s erre a hétre már 
alig van jegyük. A  „Cigánykirály"-t fölkapta 
a publikum, szívesen igazoljuk újból, hogy 
méltán! . . .

* „ A  jé g k irá ly  kincse." (L a k n e r A r tú r  gyerm ek-
darab ja .) A  Főváros i Operett&zinliáz pántokon dél
után m utatta be La kn er A r tú r  húrornfölvonásos 
gyerm ekdarab já t. A z  eleven fan táziá jú , érdekes 
m esejáték, am ely a gyerm ekeket zajos tapsokra 
ragadta, irod a lm i szem pontból is figyelem rem éltó  
munka. Színes, szórakoztató form ában ok ta tja , neveti 
a gyerm ekeket. A  m esejátékhoz L a jta i La jos  szerzett 
stílusos kísérőzenét.

Paris hercegnői uj dancingban
mutatják be a jade-, briliáns- és élővirágdivaíot 

a „Chambre Bleue“-ben, amely a kék párisi 
éjszaka legújabb mennyországa

Pár is, január 6.
(A. Begyet alkalmi tudósitójától.) Azt hiszem. 

n párisi élet lázasabb és fényűzőbb, mint va
laha. Ebben a íashionable Páriában divat 
egész télen át, hogy a hölgyek ne déjeunézze- 
nck otthon. S divat az is, hogy delenként oly 

egyformán öltözzenek sweaterblúzokba és 
kizáróan fekete kosztümökbe,

Divat, hogy képki áll i fásokat s a téli lóver
senyt ' is szorgalmasan látogassák. Ilyenkor a 
legdrágább képek s ;i legjobb formát mutató 
lovak melleit valóságos 

szenzáció egy*egy karimás kalap a renge
teg idei toquc között,

.mert egyetlen elütő kalap egy ismeri hölgy 
fején már valóságos divat forradalom... A tár
s-ági < remények közül a legnagyobb pori 

vérié föl ezirlén Ama de Eráncé királyi her
cegnő házassága dcs Poui.1 les herceggel. Anne 
de 1'ranee a legfelsőbb körök híres leány szép
sége volt. nem vágatta te haját, hanem a 
uyokszietje fölött ma is nehéz kontgot hord. 
Az esküvőt — nyilván előkelőségből — nem 
Parisban tartották, hanem

a násznép külön e célra leutazott Nápolyba,
ahová a párisi elit táj'saság nagyrészt követle, 
!//.; a társaságot az idei színdarabok közül 
Boy tatul .,Ch.anteclnr“ reprize érdekelte a leg
jobban. Miért? Nemesük azért, mert Késtartó 
patétikus romantizimum igen megfelel han
gulatának, hanem azért is. mert az újonnan 
► zi n re hozott ..Chatilecler4’ kosztümjei: a sza
bászat és dekoráció valóságos remeke. Fér fiatul 
Ochsé, a kosztümök tervezője a szalonok dá
mái előtt ezzel egy csapásra híres lett. De ha 
uj színmüvet nem is fedezett föl a párisi tár
saság, annál inkább fölfedezett egy uj dán
éi ng-ot. Nem is hívják franciául „Chambre
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Fővárosi
Operett
Színház

Bleue“-nek, hanem, hogy amerikanizmusát ki 
fejezzék, egyenesen

„The Blue Room“-
uak. Ez az uj tánclokál a touf Páris idei ta
lálkozóhely© éjfél után. Gyönyörű kék szili
nél kárpitozott, diszkrét ezüsttel díszített, báli- 
terem ez, amelynek metszett tükrei kék árnya 
latokat tükröznek «  ahol a. tündéri kék vilá 
gitás fényében fehér frakkingek, fehér női 
karok, vájlak, hátak és fekete estélyi ruhák 
tündökölnek. A  hölgyeken itt nem látok többé 
csinált virágot, ehelyett — elragadó divat!

mindenütt élő virág.
A  rövid hajat egyéni ízléssel viselik. Van 
lágy hullám oldalválasztékkal, van sima-
karakter fej, amelyet homlok fölött (liadérn 
szerű haj fonat, keretez, van olyan fej. ame
lyen a lia.i mindenütt rövid, csak a fül <’\s a 
halaidé k fölött „természetesen41 borzolt és 
ropdosö . . . A z

újszerű ékszerek
pedig minden toaletten ott vaunak. A csukló 
körül fonódó négyszeres gyémánt- és 
smaragdlánc- A  ruha drapériáját megtüző 
fekete zománc- és gyémánt-fejű tűk. Három 
háromszög! eteere csiszolt gyémánt egy nyak
láncon. Három kínai jade-gyürü egy kézen. 
(Kettő a kisujjon, eg.v a gyűrűsujjon.) Zafi 
rokból és .smaragdokból összerótt karlánc, 
szélei, ki vésett smaragdom dal liónnal... K i 
győzné ezt u tobzódást fölsorolni7 De az idei 
tél legérdekesebb újítása mégis csal: az 

ujdfvatu zsebkendő.
Itt a Blue Roomban is a legpazarabb estélyi 
ruhákhoz a hölgyek nagy. színes selyem- 
zsebkendőket viselnek, amelyeket igen gyak
ran ékköves csattal a csukló köré erősítenek. 
Velem szemben például d’A lbc hercegnő fo
lyté \ e 1 vetruhá j-ához

fekete georgette-zsebkendöt 
csatolt föl, okkerszinü csipkével. Furcsán vau 
az ember ezzel a divattal. Szuggesztiv és kiilo 
nős itt a Bluo Roomban, amig hercegnőkön és 
majdnem — hercegnőkön látja. De isten 
mentsen meg tőle, amint utcai ehio-kó vá lik ...

» Férfi vagyok! U

mondotta a tizenegyéves Napóleon, amikor 
Ilricnncben az egész is Imolát egymaga megverte, 
mivel két vásott fiú kedvenc sasmadarát ki- 
hessegrtte a téli éjbe. Zárkózott, gőgös és forró- 
szivü fiúcska volt. Szedi tőén nagyravágyó és 
elképesztően vakmerő. Már akkor is: csak gyű
lölték vagy megbabonázottan szerelték... T i
zenegy évvel későbben a forrod idom katonája, 
aki higgadt, fejjel, de vad lángolással leveri az 
államcsínyt cs meghódítja az utcát. Az utca 
rajong érte. A sovány, rongyos hadnagy máról 
holnapra tábornok lesz s a divat királynői ver
sengenek egy mosolyáért. Az exotikus szépség
nek, a félkreol Beauharnais grófnénak sikerül 
a vad legényt niegszéditenie és Napóleon sze
relmes — először életében. De a láz, a tettre- 
vágyás két nappal az esküvő után már ragadja 
tovább. Megy és valóra váltja régi tervét, „Fel
göngyölíti az olasz csizma IN Egy éjszaka alatt 
áll a Grandc Arméc. Bongyos, éhező katonák
ból — Napóleon fanatizáló szava és tekintető 
alatt. S az első hadjárat, a dicsőséges Cam- 
pagne Premiérn dübörög és viharzik, szemünk 
elölf. A zseni szárnybontását, az ifjú  sas emel
kedését föl. az égboltig, ezt mutatja Ábel darui 
Napóleon-filmje. Szenvedélyes és lüktető játék, 
lenyűgözi a közönséget. Oly tomboló sikere 
van az Ufóban, hogy a színház kénytelen még 
egy hétig prolongálni. De mellette is megtap
solják a „Páris" cimü képet. Ez a film a mai 
Páris örvénylő eleiének és palotái, kőemlékei 
nagyszerűségének szimfóniája. —a.

„Piáld a  | e a e n »e “
* *  T w r & x k t t r o f l  S z í n p a d o n
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M  m a g g r a i *  í e x t S i i p a v  
e£momdfáa!$®: nincs ® te rem tésb en  

nyertes, csak én !
(A  Reggel tudósítójától.) I\iucs szomorúbb 

látvány o téli városban, mini; a pesti malmok! 
A  rógi jó időkben hogy dübörgőit a munka 
e hatalmas épületekben, milyen gyors ritmus
ban változóit itt fehér lisztté a magyar ga
bona. A hatalmas ötemeletes épületok ma 
elhuny ottan és csöndesen állanak, az égnek 
nyúló kémények nem füstölögnek s a magyar 
molnárok hada lassan szétoszlott, a magyar 
malom-munkások lassan hónt más munkára 
tértek ál. Maguk a malmok is, amennyiben 
még nem szüntették bo lelj csen üzemüket, 
munkaképességüknek legföljebb a felét tud
ják kihasználni, két nagy pesti malmot le- 
rombolna':, hogy a helyükbe bérkaszárnyákat 
emeljenek, egy malmot raktárépületté alakí
totta/:, egy másik rizshántolóüzemmé alakult 
át s így lassan, évröl-évre gyorsabb ütemben 
eltűnik a föld színéről az a pompás magyar 
iparérff. amelynek első kezdetit a nemzeti éb
redés és Széchenyi István Izórára, ■nyúlna!: 
vissza, s amely hosszú évtizedeken át a leg
kitűnőbb crleményoket termelte kerek e vilá
gon.

A magyar rualoinipár áldozatul eseti a 
háborúnak s annak a vámpolitikai irány- 
...ínak, amely a Duna völgyében* á háború 

befejezése óta elharapódzóit.

A magyar liszt legfontosabb kiviteli piac:: 
a két szomszédos ipari ország veit, Ausztria 
és Csehország, mini. ahogy a magyar piac 
volt legfőbb kiviteli területe az osztrák és a 
cseh iparnak. Magyarország elsőnek kezdte 
a vámpolitikai harcot, a magyar autonóm 
vámtarifa volt az első harcos tarifa, amellyel 
kizárni igyekeztünk a kivilcH tilalmak récén 
egyéb Icéiib is erősen kor kitűzött, cseh és 
osztrák iparcikkek kiviteléi; s erre hamarosan 
beJdóoctkezclt . a válasz, az osztrák és cseh 
agrárvámok rendszere, amelynek segítségéért 
úgy Ausztria, m int Csehország a saját malom
iparukat fejlesztették a magyar malomipar 
kárára,

Tu Tas voulu Georgcs Dunáin! —_ volt min
den rekriminálásunkra a válasz. ÍZa 
Magyarországnak szabad magasra fokozott 
vámvédelem révén textilipart teremtenie, 
ugyanez a jog nem tagadható meg szom

szédainktól sem,
különösen amikor az agrárérdekc I i ségekm-k 
olyan nagy a befolyá suk Prárráhnu A Hé -b-. n 
is! De nemcsak lisxtkiviícliink, g. .jonnexpor- 
t,unk is csökkenő irányzat .! •. Hat. i.'rri ; •; 
elmúlt év első búrom negyedéi)-, u j  übh miuv 
félmillió mázsával kev. sebbet vittünk *1

gabonából is. Ív; a szakadatlanul csökkenő 
irányzat a kenyérmngvak fogyasztásában, 
ngylátszik. nemcsak a magyar, hanem a német 
malmoknak is sok panaszra, adott okot az 
elmúlt esztendőben. A lisztfogyasztás, úgy- 
látszik, az egész világon csökkenő tendenciát 
mutal, aminek oka a német molnárok évi 
jelentése szerint egy nagyon érdekes jelenség
ben keresendő. Az európai népesség fele tudva
levőleg nőkből áll és a nők, a. német molnárok 
szerint vagy teljesen beszüntették, vagy a 
minimumra korlátozzák a lisztfogyasztást.

Az európai nő nem eszik kenyeret, nem 
eszik tésztát, félti :* karcsú vonalát és 

óvakodik a lisztes tápláléktól.
így nyúlt be a divat ujja a nemzetgazdaság 
fogaskerekem-:k küllőibe!

De ha kenyeret ke vés ebeit, annál több 
szövetet fogyaszt az európai nő és a textil
áruk fogyasztásának kedvezd kopjunk- 
turája meglátszik «  magyar textilipar évi 

fejlődésén is.
A lig van Középcurópábnn iparág, amely ;i 
magyar srövöipniral egyenrangú fejlődésve 
visszatekinthetne, hiszen a textilipar vala
mennyi I; cd‘ 0 é/ri árját egybe foglalva, 1021-től
J920-ig az orsói: száma 67.5-M-ról 190.719-re, a j  szövőszékek száma pedig 0130-ról í  1.589-re emel- 

j beden. Ez a fejlődés nagyon sok áldozatába 
krriiii a megvár fo;rvá szt ok özön -gnek, ua- 
gy«;n sokai kellelí nélkülözni és igen nagy árat 
tizei ni azérl, hogy a magas védővámok oltalma 
1; 11 a megy a r textilipar így kiviruljon.
A nagy lőívirulás igen nagy anyagi 
haszonnal járt, de a magyar fogyasztónak 
n dolgok természetes rendje szerint csak az 

I áldozatból jutott rés/., a haszon a banké, 
a gyárosé

Aiuiál megdöbbentőbb, begy a magyar tex- 
t i ! ipa r vezetői azzal az óriási haszonnal, 
ami-ivet e né rn- lan konjunktúra öntött az 
ölükbe, nem elégszenek meg. hanem kemény 
kondieióUane! revén a kereskedelemre nebe- 
y .í-l, fölléielek'ü diktálni s e réven a fogva sz- 
iás; n.iból megd-.-é Hani akarják. A próbálko
zás egip-lére vem sikerült, mert a cseh ipar 
nem állóit kötélnek, nem volt hajlandó a kon- 
tli.c'égeartrlf megkötni s így a magyar textil- 

I ipar kénytelen loválib állni a harcot a lciil- 
j földi konknrenri vnl. A  magyar malomipar a 
I múlt évben dk akisére!ie, hogy az osztrák 

iiu-íorninarral körteibe lejojeu s e réven Mztu- 
1 • i ; ;j ni.-!• < ; i '• ipar számára az osztrák íiuom- 

i i s . , , • ;i. 'A ka etet tárgyal fisokba, azon
ban h •é r.élt <:: osztrák kor uiány, amely poli- 
l; ti okői, hé,l mcgakmiédyoUa a kariclszi rzöd.'s 
megkötései.

A mag;.ni- textiliparnak panaszra igazán 
nincs okn. T?áira«i elmondhatja^ Nincs a 

torén-HAJiet: nyertes, csak én!
S ha o kiiiit. ő Ip.njunr.i ura rívdrnvii;. ml azzal 
próbálja ni, itt, \- eg\ idegéé, ipart kar
ié Irt • kén ■ ■■/«’ < i t.vő így nehezebb fölíéielekoí, 
diktáljon a m agyar fog vas*/-! ásva, amelynek 
igényéi í egyelőm m-.g n»*m tudja egymaga .el
látni, akkor idej s bog;. n mag.vr r kormány 

11 1 zóbon s hatalmi szó. aI 
tiltsa ■ I a wc. '•! nieg.-iln.ki:á:%át. Éppen < lég 
l:arie7ben van részünk s ha u< m tudj uh 1<if- 
gyökcresrbii inéra, k érdekei'' egy nem irt közi 
l.-ortehzeyzijdé'.s.cl megvédeni, re in mi oltunk 
sincs arra, hogy a magyar gyárak érdekében 
a magyar ptcv terhére a esek, ipar kockázatét, 
csökkeni síik és nyereségéi fokozzuk!

Vh. t © 8f s * á $
2
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vnnSsfigtien, naerkeaotben, toljositmónyben 
ős élettartamban

versenyen e®iUt -SU
AllnndtS nnffy rHktörkitsislt't!
Kedvező fizetést föltételek!
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X Híídikölcsönplcíykák. A szombati tőzsdén 
a linói kölcsönök árfolyama hirtelen fölszököll 
<* az árfolyamnyereség, amelyet <• hónapokon 
át elhanyagolt papírok fölmutatlak, 30%-nál 
többet tett ki. Az árfolyaménretkedés közvet
len megindítója az u nagyarányú vásárlás 
roll, amelyre- a piacnak, egy vagy magánban 
kár ja adóit ügynökeinek megbízást, s mini a: 
ilyen esetekben rendszerint történni szokott, 
a kis spekulánsok hada természetesen nyom
ban követte a példát s előrelátható, hogy a 
jövő héten kisebb-nagy óbb engagement-fc se
rege fog hadikölcsönökben keletkezni. Ameddig 
a vásárlók magának a tőzsdének a közöli légi
ből kerülnek ki. addig senkinek sem lobéi 
.szava ez ármozgalorn ellen. A tőzsdeu megszo
kott és régi jelenség ez! S ha egy vagy két 
helyi spekuláns megégeti a. liadikölcsönön rz 
ujját, mint ahogy au annyian és annyiszor 
már megégették, az nem jelent katasztrófán 
A baj csak ott kezdődik, ha az animáló ban
károk a közönséget próbálják bedönteni újabb 
kötelezettségekbe, a régi s örökön változhu- 
tatlan módszerrel, kitűnő összeköttetéseik és 
nagyszerű információik emlegetésével. Miféle 
meggondolások vezették azokat, akik a szóm 
háti nagyszabású vételi megbízásokat adták, 
azt nem tudjuk. Bizonyos ellenben az, hogy 
az a, pletyka, amely szombaton, a tőzsdéről, 
röppent, hogy a kormány a valorizációs ja vál
lalót visszavonja f s u j javaslatot nyújt be 
hely ette, amely német mintára a h ad ikölc sü
nök részleges s emelkedő skálaszerinti valo
rizációját írja  elő, tökéletesen hazug, egyetlen 
szara sem igaz. A javaslatot néni vonják 
vissza s a hadiköJesönök belső értéke a mull 
bét óta. fájdalom, egyetlen tiilérrel sem emel
kedett. Ezért, hogy régi tőzsdei mondást h asz
náljunk, „Nichl anrührenl", mert akik szom
baton vettek, azok, könnyen lehet, szerdán, 
adni fognak, mert 3b—öti' o-os nyereség olyan 
rnarge, amelyre a pesti tőzsdén regen volt 
példa.

S M !€ © Ü W @ S ! v é r -  óa ncm lfastog aH r ú t z á r a .
EZÜST SALVAnSAN OlTA'!

üumlclós qkcbz nap. Uákóczi-al 82.1. e a i  1, llókassal E2.«xuboa
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Régi farsangi kedv Pesten
— Levél a szerkesztőhöz —

A z ördögbe! Csakugyan farsang van megint
Magyarországon?

El kell hinni, mert az újságokban oldalakat
töltenek meg a báli névsorok, akár csak a 
hajdani világban, — csak éppen a nevek vál
toztak, habár egyikről-másikról e nevek v i
selői közül azt gyanítom, hogy már a háború 
előtt is olvastam őket a báli névsorokban. (Mi 
történt az alatt a tizennégy esztendő alatt, 
amig nem szerepeltek ez ismerős nevek a báli 
tudósítók ónján, a legyezőkön, a báli meghívó
kon, a táncrendekben és természetes: a far
sangi kalandokban is? K i tudná! Mintha egy 
régi regény elevenedne meg, amint egyik
másik névnél megakadunk. Itt van megint a 
név előttünk. Meg se öregedett, a közforga
lomból se ment ki. csak éppen meghervadt, 
ami már szokásuk a báli csokroknak.)

A  fogadókban, szálúkban próbálják foly
tatni a magyarok régi életmódjukat, ahol da
rab időre abbahagyták.

Már Szilveszterkor látszott, hogy az ország 
vissza akar menni a múlt időbe; de most far
sang első napjaiban már egészen bizonyosan 
megállapítható, hogy kezelünk valahogyan 
végére érkezni egy korszaknak, egy szörnyű 
utazásnak, amelyben a háborúk és a forradal
mak voltak a stációk, egyébként pedig foly
tonos rohanás volt az élet. Valóban sikerül a 
mai farsangoknak ellhátetni önmagukkal és a 
világgal, hogy megint a régi kalendárium 
szerint fogunk élhetni: egyik jogász-báltól a 
másik jogász-bálig számit az esztendő? (Pedig 
ezt voltaképen még a legrégibb professzio
nista bálrendezők se hitték komolyan.) ̂  Való
ban visszaérkeztünk volna ama régi, békebeli 
stációra, amikor a báli névsorok voltak a leg
kapósabb olvasmányok az újságokban? (A 
szerkesztők, pedig ők rendszerint tudják a dol
gukat, igy vezetik most lapjaikat.) Senki se 
ábrándult volna ki az elmúlt ábráiudtalau 
években: a kotilliónokból, a legyező-nyelvből, 
a maskarádéból, a szalagocskából és női tánc
cipőből, amelyből pezsgőt inni volt szokásí 
(Pedig a legyező-nyelvet manapság talán már 
a. gardedámok se tudják kellő biztossággal; a 
formás oipőcske a női lábon oly mindennapi 
viselet lett, mint a piaci portéka.)

Lehet, hogy csak mindnyájan ámítjuk itt

1 3 3 3 3 3 3 1
Igazgató:

O láh  G yárfás  M ih á ly  
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magunkat, amikor az 1928-as esztendőt olyan 
hangos füttyszóval kezdjük, mint az t^yszeri 
ember, aki fél a sötétségben!

De hát ez az ámítás is csak jótékony hatású 
lehet a betegségeinkre, társadalmi nyava
lyáinkra, talán még országos szerencsétlensé
geinkre is. Igaz, hogy a legjobban sikerült 
bállal se mehetünk sokat előbbre holyhez- 
kötöttsógünkből, de legalább felejtünk, mert 
még mindig úgy nevelődnek az emberek, hogy 
a gondot otthon hagyják, ha bálba mennek. 
Igaz, hogy a beszédtémáink is megbővültek 
azokkal a szuppé-csárdásokkal, < amelyeket 
mostanában megint órák hosszáig kezdenek

járni a bálokon, mintha e táncdivattal is a 
régi Magyarországot akarnák visszavará
zsolni. Az is igaz,, hogy szabónak, selymesnek, 
cigánynak nagyon hiányzott a farsang el- 
tünése az elmúlt években, do vájjon oszlado
zik-e azzal a nemzeti bubánál, hogy uj frak
kot varrattunk magunknak a mozgalmasnak, 
rendkívülinek Ígérkező 1928-as farsangra?

A fiatalság (notabene: voltaképen nem is a 
fial nisúg kedvéért tartják mindig ezeket a 
bálákat), a fiatalság azonban csak haladjon a 
maga utján, ne érezze magát még mindig a 
lidércnyomás alatt, amit apáik meggondolat
lansága vont reájuk. Farsang van. mélyen 
tisztelt Szerkesztő Barátom, mégpedig olyan 
ropogós, táncos, pergő, visongó farsang, ami
lyenre a „legöregebb emberek'* sem emlékez
nek.

Krúdy Gyula

C .A IlO Z / I
B»©isa Ügegri s a p f film gyára t aGapsft 

g y ű lö le t  füleli®88 s ik e re
A filmstarok fejlődésének és hírnevük növe

kedésének ma már szinte megszokott útja 
van.

A  start kis szerepekben fölfedezi egy rendező 
vagy igazgató, nagy szerepeket ad neki, a 
saját hazája után fölfedezi a külföld, kiviszik 
Amerikába, starszerződést és gázsit kap és 
amikor már hírneve betölti a világot, ott
hagyja a gyárat, amely nagygyá tette.

E zt teszi most. P o la  N eg r i is. A művésznőt német- 
országi sikerei után az am erikai Param ount-gyár 
szerződtette és tette — m egérdem elten — világh írű vé . 
Most. m ár a legnépszerűbb am erika i liJmprimadonnák 
egy ike  és — am int H o llyw oodbó l je len tik  —

fölbontotta a Parnmounttal kötött szerződését és 
saját film gyára t alapit.

Po la  N eg r i elhatározására b izonyára  döntő be
folyással b irt az az óriási siker, am elyet legutóbb 
„ A  gy ű lö le t fö ld je "  cim ii nagyszabású uj film jében 
aratott. A  film, am elyet erűi törtökön m utat be nálunk 
az Uránia-, Corso- és a Pécsi-m ozi. hetek ig  fu tott a 
now york i B roadw ayn  és a „N ow york  Sun" eim ü elő
kelő nap ilap  azt irta, hogy  ve le  P o la  N eg r i a v ilá g  
legelső  drám ai színésznői közó emelkedett.

Do nemcsak Po la  N eg r i alakítása, hanem a film 
idegfeszitü  n iorój'’ , am ely veteked ik  — más m iliő 
ben —  .,A  ha lá llóg ió " izga lm a iva l és a két fórti- 
loszeropJő: C five  Brook és E inar Harison já téka  is 
lényeges tényezői vo ltak  a Po la  N egr i nagy  elhatá
rozását előidéző sikernek.

H a  Jösme a  le g é n y  . . .
Néhány évvel ezelőtt a Király-Színház zene

karából felcsendültek egy este a „.Leányvásár** 
fülbemászó melódiái és a színpadon a lágy 
keringő szavai szálltak, keringtek:

Ha, jönne a, legény ...
Fekete fény
Tüzes szemén ...

Hófehér leány szobák álmainak adott hangot 
ez a keringő, hiszen minden leányszobában 
mesebeli hercegről szólnak a suttogások év
századok óta és még évszázadokig...

A  mesebeli herceg szerepe a legháűásabb 
szerep az életben és ilyen hálás szerepet ka

pott most egy Fox-.filmen John Gilbert, a mar 
gyár közönség mozia morozó ja. A film cinre 
.../ szerencselovag“ és címszerepében John 
Gilbert valóban a leányok álomhercege. Vak
merő, bátor, szép, elegáns. Lovagol, viv, pár
bajozik, küzd és harcol és mindezt egy 
leányért, akit meg akar nyorni, meg akar 
hódítani.

A  szereuceelovag rokonszenves fajtájához 
tartozik John Gilbert és a Royal-Apolló néző
terén — itt kerül bemutatásra a film — bizo
nyára sok leány fogja megtalálni csütörtöktől 
kezdve a pergő fii ínszalagon azt, akiről titok
ban olyan sokat álmodozott, Jolin Gilbertet, 
akinek fekete fény lobog tüzes szemén...

George Sand, Mussei, 
Chopin, Harry Hédiké 

és Lya Mara egy filmen
A z u tóbb i évek tapasztalatai szerin t a m agyar 

közönséget nagyon érdek lik  azok a film ek, am elyek 
ben 1 ő rién é l m i a lakok és nevek szerepelnek. Ebből 
a. szentpontból va lóságga l tobzódhat a pub likum  a 
C orv in , Kam ara, O rion  és C apita l jö v ö h e ti m űsorá 
ban, a m ik or „A  fa lus i V énusz" c im ii filmen együ tl- 
lá th a tja  G eorge Sandot, Alfréd. M usset-f, Chopin t, 
R oss in il, egy rom antikus szere lm i tö rténet főszerep
lő ikén t. A  film  G eorge Sand egyik, regényéből vette  
n m eséjét, de ügyes fo rd u la tta l a regén y t úgy  a lak i

to ltá k  át, hogy a témába, a kor nagy em bere it is 
belehelyezték. A  szerelmeseket H a rry  L ied tk c és 
Lya. M ara, a közönség két, kegye ive l e lha lm ozott ked
vence játssza, az egy ik  epizódszerepben ped ig  még 
Y v c tte  G u ilbert, a v ilá g h írű  chansonénekesnö is fö l
lép. ,Sevekben és igy  sikerben is nagyon gazdag lesz 
a jö v ö h e ti bem utató.

I )e  hogy a szin lapon szereplő ism erősök névsora  
m ég gazdagabb legyen, a Kam ara, C orv in , O rion  és 
C nfiitó l még egy film et bem utat, amelynek, rím e  
„Cégtársak m ind h a lá lig "  és am elynek főszert p iá i rég i 
jóba rá ta ink  : Potasch és P e rim u tte r. A  kél vagy  
szerű színész e film ben m ég job b  szerepet kupiu l, 
m in t eddig i film je in  és van a lka lm uk  arra , hogy a 
közönséget a m indennapi élet kereskedői vonatkozá
saiban e lő fordu ló  ragyogó  helyzetekkel és ötle tekke l 
kacagtassák meg.

A Nő é s  a z  A s s z o n y
-  A  p ö r , a m e l y  s z ű z e z e r  é v e  f o l y i k  -

Jártál már estharmatos réten, amikor bibor- 
báreony szőnyeget terített az égre az alkony
ban búcsúzó nap, ezernyi illatot küldött millió 
színes virág, a falu tornyában megkoudult 
lágyan a harang és te nem láttad a napot, 
nem érezted az illatot, nem hallottad a ha
rangszót? Ültél már a csöndes tóparton, ami
kor hátad mögött az égen, mint egy körúti ív- 
lámpa függött a hold és ezüsthidat vert a tó 
fodrain együk parttól a másikig, de a le sze
medben a hold vonásai egy leány, egy asszony 
képét, tükrözték és az ezüsthid idegen világba 
vezetett? Álltái már körutak zúgó forgatagá
ban egy asszony mellett és nem beszéltél hozzá 
és nem simultál hozzá cs mégis csak ti volta
tok egyedül a világon és nem volt autó és v il
lamos és tülkölés és csöngetés?

Gyűlöltél már? Szerettél már? Némán, szót
lanul, de izzón és forrón! Tőled kérdem,, de 
kérdezhetném magamtól és mindnyájunktól és 
csak egy feleletet kaphatnék: igen!

&s aki szeretett és aki gyűlölt, akinek szive 
mélyén zenél egy szép perc, óra vagy nap em
léke. aki néha kihúz egy fiókot es elmereng 
percekig egy elsárgult papirfoszlányon, aki
nek megdobban a szive, ha a robogó villamos
ról egy másodpercre valamelyik eldugott, ta
báni utcába pillant be, az üljön be c heten 
moziba és nézze meg F. W. Murnaunak, az

amerikai Fox-filnigyár európai rendezőjének 
uj filmjét, a „Virradat“-ot.

Két asszony, egy férfi... az örök három
szög, az örök körhinta... a pör, amely száz
ezer éve folyik és sohasem lesz vége .. A falu 
és a város, a bubi frizura, és a konty, a selyem- 
harisnya és a fapapucs, a Nő és az Asszony 
véghetetlen hadjáratának egyik legcsodásabb, 
legmelegebb, legigazabb epizód 'a, ütközete, 
amelyben a zsákmány a férfi szive amely
ben az Asszony, mint annyiszor, legyőzi a 
N ő t...

Murnau, a „Faust** és „Az utolsó ember** zse
niális rendezője, a „Virradat“-bau az alwszolut 
filmdráma iskolapéldáját alkotta meg. Az ab
szolút film harcosai (lásd: Berlin) azt mondják, 
a filmben nem kell cselekmény, csak ritmus, 
mozgás, élet. Murnau, az abszolút filmdráma 
mestere, azt mondja, hogy a filmben kell cselek
mény, de csak cselekmény és nem szó... „Az 
utolsó embcr“-ben egyetlen fii 1 irás nem volt és 
a „Virradat*,-bán is — a bemutatkozó fölirato
kon kivül — csak húsz föliratot láttunk. Min
dent ki lehet fejezni filmen, még a gondolatot, 
az érzést is, szavak nélkül.

A  csórmkklrándu.lás, amikor a férfi össze- 
szorított fogakkal, elszántan evez és nem ?nor 
az asszonyra nézni, az asszony, akinek a sze
mén látszik, hogy fél, retteg, menekülni sze
retne és a nagyváros, a maga mindent el
borító zűrzavarával, mesteri és izgalmas, A 
két falusi veréb, amint a nagy kibékülés má
morában élvezi az ismeretlen nagyváros cso

dáit, a fotográfust, a borbélyt, a cukrászdát, a 
mulatót, az asszony, amikor a magáihoz térő 
cs bocsánatért könyörgő férj egy tálca süte
ményt tol elébe és abba úgy harap bele, hogy 
a könnyei potyognak reá, megható és őszinte. 
Nem kellett ide magyarázó felirat, szó, semmi, 
az események, a mozdulatok bőszéinek.

Üs amint olt ülünk a mozi párnáé szókén, 
megértjük ezt a néma beszédet, nemcsak azért, 
mert Junct Gnynor, aki e szerepében messzi 
túlszárnyalja Lilian (íisiit és George O'Beicn 
tökéletes színészek, hanem meri Murnau a 
mindnyájunk életének egy-ogy fejezetét, sza
kaszát, percét varázsolta c héten az Omnia, 
Palace és Hadiu« ragyogó vásznára.

Az Asszony és a Nő ott kering körülöttünk 
minden hétköznapunkban, utcán, otthon, munka 
és szórakozás, napfény és álom időjén, mind
nyájunknak ökölbe szorult már egyszer a ke
zünk. hogy ̂ lecsapjunk valakire, aki előtt egy 
nerccel később bocsánatot kérve borultunk le 
r al ivor sem hangzottak kulissza.hasogató sza
vak. liánéin egy pillantás, r.gy mozdulat, egv 
remegős, egy köny mondott, cl mindent. 
Murnau rendezése és a film fotográfiája cso
dálatosan invenckVzus és művészi és a filmje 
valóban a legtökéletesebb kinematográfiái a l
kotás, mert az életet, a hamisítatlan életet 
hozza, amelyről osak ferde gondolkozást! em
berek mondhatják, hogy realisztikus. Murnau 
azt látja, amit mi érzünk, hogy az élet, a lég 
szebb, legigazibb, legmelegebb romantika...
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Látogatás a rettegő Pozsonyban,
ameS^d a sikeres robbantáiek kbvetkez- 
féb@n mmr giem fenyeget árvszvesze«i@lem

Pozsony, január 8.
(A  Heg fjei kiküldött tudósilójának telefon- 

jelentése.) Az árvizvcszcdelem veszélye

vasárnap erősen csökkent, 
noha még mindig tartani, leket attól, ko<jh  a 
megindult nagy olvadás folytán a Duna vize 
elönti Pozsonyi. A  Heggel tudósítója Vörös 
városi főmérnök társaságában kint járt az 
Uzod ée Szemet közötti jégtorlaszriál. A kato
naság

szombaton a jég tori ászt föl robbantotta
és sikerült is a robbantások következtében 7‘ , 
kilométer hosszúságban 30—40 méter szélességű 
csatornát létesíteni. A fölrobbantott jégdara
bok zajlása ezen a szakaszon lassan meg is 
indult. Hétfőn délelőtt 9 órakor a katonaság 
megkezdi a kiserdei Dimaág befagyott szaka
szainak robbantását. A  főmérnök véleménye 
szerint a jégtorlaszok sikeres töl robbantása 
folytán az árvi zve szed elem részben elmúlott, 
mert a jégdarabok egyrészt a kis Dunába, a 
Duna mellékágéiba kerül. Ez azonban Po
zsony nál is állandó vizalláscmelkedést idéz 
elő. A  vizáit ás a délelőtt folyamán M l volt. Va: 
sárnap reggel havazás kezdődött, amely csőve J 
vál tozott.

(A  Heggel tudósilójától.) Vasárnap délután 
q Király-utca '24. szánni ház harmadik emele
téről a folyosó korlátján ál

az udvarra vetette magát Seidlcr Rózsi 
Ili éves bankliivatalnokuö, aki az eses kö
vetkeztében koponyaalapitörést szenvedett 

és szörnyethalt.
Az értelmes os müveit leány, oki Amerikában 
született, de már kisgyermekkora óta Magyar- 
országon nevelkedett, a Henncs-bank legszor
galmasabb tisztviselői keze tartozott, öt cv 
óta állt a bank szolgálatában ás bár magába - 
zárkózott, nehezen barátkozó teremtés volt, 
kollégái mindnyájan szerették és nagy le 
becsülték ée szép karriert jósoltak ncké. Seiu- 
ler Rézéin az utolsó évben snlyos klegessog es 
nyugtalanság jelei mutatkoztak és többször

Dr. Kovács Lajos városi tanácsnok, a szo
ciális ügyosztály vezetője szerint mindért elő
készület'megtörtént. árvizveszedetem esetére és 
az árvi zbi zottság továbbra is éjjel-nappal á l
landóan permanenciában van, mert a helyzet 
az, hogy

az árvizveszedelem egyik óráról a másikra 
hek övetkezheti k.

A Duna vízállása Bősnél, a somorjai kerületi 
hivatal jelentése szerint- 322 cm. Innen is erős 
esőzést jelentenek. Pozsonyban este 8 órakor a 
vízállás 350 cm. volt.. Dévényi jelentések szerint 
a vízállás tegnap este V28 órakor 21i  volt, öt 
perccel később a jég megindult, mert a Morva 
jege megrepedt és ezáltal a viz szintén ide 
folyt le, úgy, hogy öt perc alatt a vízállás 
230-ra szökött föl. Vasárnap reggel 7 óra 50 
perckor már 205, 8 órakor pedig 341 volt a víz
állás a. dévényi Dun aszalt aszón.

Pozsonyban a hangulat teljesen nyugodt; 
bíznak abban, hogy a, sikeres robbantások kö
vetkeztében Pozsonyt, már nem fenyegeti ár- 
vizveszedelcm. Az árvizbizottság vezetője úgy 
nyilatkozott, hogy a jég megindulása reggelre 
bekövetkezhetik, bár nem valószínű, mert a be
fagyott szakasz 31 kilométer hosszú és így a 
munkálatok befejezése hosszabb időt vesz 
igénybe.

hangoztatta, hogy öngyilkos lesz, amit isme
rősei azzal magyaráztak, hogy a tehetséges és 
szorgalmas, de föltűnően csúnya leány rút
sága miatt meg hason! ott az élettel. Az ideg
baj tünetei péntekre annyira súlyosbodtak, 
hogy Seidlcr Hózsit a kereskedelmi kórházba 
szállították, innen azonban, mint kórházi ke
zelésre nem szoruló könnyebb beteget, még 
aznap # elbocsátották. Azóta Seidlcr Rózsi 
állandóan félrebeszélt, 

két nap alatt háromszor akadályozták 
meg, hogy kiugorjék az ablakon,

rnig vasárnap délután azon a címen, hogy egy 
barátnőjét megy meglátogatni, sikerült egy 
óvatlan pillanatban leugornia az udvar köve
zetére. Holttestét a törvényszéki bonotam in
tézetbe szállították.

likából Túri módosító javaslatával azonosítja 
magát, ami azt jelenti, hogy nemcsak a bizott
ságban, hanem a plénumban is 0 kultuszmi
niszter javaslata ellen fog szavazni.

V id o r!, a M K e itiö H ; H írh e d i HMM- 
to lv a já t, v a s á rn a p  sIK K a szíá s m iatt 

Ism ét l e t a r t ó z ta t o k
(A  Heggel tudósítójától.) Vasárnap ismét le

tartóztatta. a rendőrség Vidor Edéi, az egykor 
jónevü artistát és filmrendezőt, aki még a há- 
boruelőtti évek leghíresebb kohó ti ólra ja, roll. 
Letartóztatták, de mihelyt kitöltötte a reá ki
szabott büntetést, külföldre, költözött, úgy. 
hogy Budapesten másfél ér tized óta senki 
sem hallóit róla. Annál nagyobb volt a rend
őrség meglepetése, amikor Vidor néhány hó
nappal ezelőtt megjelent a főkapitányságon é,- 
cl őadta, hogy Franciaországban a háború 
alatt internálták, majd. életfogytiglani kény
szermunkára Ítélték. Most azonban elhatározta,

rendes polgári életet fog kezdeni és ehh?~ 
kérte a rendőrség támogatását.

A rendőrtisztviselők összegyűjtöttek egy ki
sebb összeget, hogy ezzel lehetővé tegyék V i
dor nak valamilyen polgári foglalkozás megkez
dését. Könyv-ügynökséggel kezdett foglalkozni. 
Néhány bizományba, kapóit könyvvel azonban 
nem tudott elszámolni, amire egy könyvkiadó- 
vállalat sikkasztás miatt föl jelentest lett el
lene. Minthogy Vidor Edének nem volt beje
lentett. lakása Budapesten, a rendőrség o!- 
fogató parancsot adott ki ellene. Vasárnap 
detektívek fölismerték az utcán, bevitték a fő
kapitányságra. ahonnan átki sérték u királyi 
ti gyészs-ég fo glrá */ áb a.

S  francia vasutak
a Budapesti n e m ze tk ö zi V ásáro n
Két éve föltüuést keltett a. vásár kiállítói 

sorában a Chcmin de Fér de VEst ízléses pa- 
villonja , amely az első kísérletet jelentette 
arra. hogy e vasút idegen forgalm i propagan
dáját Délkelcteurópára is kiterjessze, ismere
tes, hogy Franciaország idegenforgalmi 
propaganda járjak legfőbb hordozói és egyben 
a legtöbb fürdő-, üdülő- és nyaralótelep tulaj
donosai és kiépitői épp a különböző franciu 
vasúttársaságok, amelyek szinte, kivétel nélkül 
magánrészvénytársaságok kezén vannak. E 
társaság érdekkörébe tartozó fürdő- és 
nyaralótelepeken szinte ugrásszerű számmal 
emelkedett 1926-ban a Magyarország és a 
Románia, Jugoszlávia és Bulgária részéről ér
kezett vendégek száma, mig 1927-ben ez a 
szám újra érzékeny csökkenést szenvedett. 
Nyilván ez a tapasztalat késztette most & 
francia DLrection Générale des Grands 
Roscaux des Chemine de Fér illetékeseit arra, 
hogy a Budapesti Nemzetközi Vásárt tegyék 
meg ezentúl

d él kdei európai propagativ tevékenységük 
központjává

és hogy a magyar áruniintavksárou fölállí
tandó impozáns, önálló pavillou utján törek
szenek ezentúl szoros kapcsolatba lépni a 
magyar, román, szerb és bolgár külföldet járó 
utazóközönséggel. A  francia \ a«uttársaság',k 
elhatározása, több szempontból mérlegelhető. 
Mindenesetre vau jelentőség* a magyar 
vasutak és Budapest idegenforgalmi transiio- 
üzleté szempontjából, örvendetes azonban ez a 
Budapesti Nemzetközi Vásár értékelése szem
pontjából. Mert hiszen itt a propaganda érté
kelésében rendkívül jártas fórum mondott el
határozásával kritikát c vásár értékéről, ki
fejezésre juttatva egyben azon föl fogását .hogy 
a Délkeletcurópábán kifejtendő lömegpropa-
ganda szempont jóból versenyen fölül álló je 
lentőséggel bír a. magyar áruminta vásár.
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SCHÖPFLIN ALAD ÁR
Mi űrt játszanak kövesebb magyar líaralmt 

a külföldi magyar óikban
K A R IN T H Y  1R1GYES

novelláin.
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KRÚDY GYULA
Rétég az én szí .' m táj::
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Marhetft-e n srípsóp:?

TURCSANYI ELEK
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A7. ára
HARSÁNYT ZSOLT

úapayje
Pantaffrace

A Kereszténypárt nem szavazza meg 
a Klebelsberg-féle uj numerus clausust,

amely már csali szeptemberben léphet életbe
(A  Heggel tudósítójától.) A képviselőház köz- 

oktatásügyi bizottsága kedden délután tár
gyalja a numerus clausus módosításáról szóló 
törvény iavdsl a tót. A kormányhoz közelálló 
helyen bizonyodra veszik, hogy a bizottság

hosszabb vita nőikül, eredeti formájában 
fogadja el az uj numerus clausust.

Farkas Elemér, a javaslat előadója közölte 
A  Reggel \o.\, hogy a keddi bizottsági ülésen 
fölszólal Klcbelsberg kultuszminiszter is és 
nagyon valószínű, hogy az uj numerus clausust 
még a költségvetés elölt a képviselőhöz napi
rendjére t űzik,

arról azonban szó sem lehel, hogy a feb
ruárban kezdődő egyetemi félévben már 

élethelépjcn,
mert hiszen a képviselőházi és a felsőházi tár
gyalás után még hátra vau a javaslat szejitesi- 
tose is. vagyis csak szeptemberben alkalmaz
ható. Farkas előadó úgy tudja, hogy a bízóit-

F 1 S K  » n
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< it id k n  r.s rown- 
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sági vita során módosító javaslatot terjesz
tenek elő a keresztény gazdasági párt tagjai 
közül Túri. Béla, Kassaiba János, Petrovacz 
Gyula, /ovábbá a demokraták. A helyzet ezzel 
- '.eniben az, hogy a demokraták módosító ill
őit vány előterjesztése helyett

u numerus clausus teljes eltörléséi

fogják követelni, a keresztény gazdasági pár! 
jjetiig taktikai okból Túri Béla módosító javas
lata mögé áll, amely szerint „az egyetemi föl
vételnél sem fajok, sem nemzetiségek, sem val- 
lásfclrkcz'lck hátrányt npm szenvedhetnek'1. 
TemnVzet.es, hogy a kormánypárt i többség az 
eredeti szövegel fogja megszavazni, de még 
kevesebb kilátása lehet a sikerre Kossulka ja
vaslatának, aki a zsidó vállalatokat szeretné 
kötelezni, arra, hogy atka! ma zott adtat a nunu- 
rus clausus arányában válogassák meg. A 
keddi bizottsági ülésnek egyetlen érdekessége, 
ilyen körülmények között a kormány támogató 
keresztény gazdasági párt állásfoglalása lesz.
A párt ugyanis ..  bár a keresztény érdekeket
nem félti a Klebrlsbcrg-fc/c javaslattól'* — tak-

Villányi pezsgő
(Schanmburir-Lippe)

PerMa sxrnmvmwmlf KLEIN ÖBÖLíi
fts i t & n e f  p e r z s á n , c a r r n n m a fil  f  A g f ö n y f t l i  l e f l o l t s ó f t ö e n Elrtnytts flret. fV W to fc t

Csúnyasága mimtt
az udvarra vetette masát és szörnyet fiait

a Hev>mes-&ank egyik ttsxtviseiönúie
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(A  Reggel tudósítójától.) A  pénteki sífutó- 
verseny után ruá.r nyilvánvaló volt, hogy 
Szepes-Strauch Béla. két, év előtti bajnoksá
gára az idén ráduplóz. így  is történt.

A  kiváló allround sportfórílu a vasárnapi 
lesi.kló- és ugró verseny be n abszolút fölénnyel 
győzött, különösen

a lesiklásban árult cl európai klasszist.
A  körülbelül lVs kilométeres jeges, nehéz 

terepet bukás nélkül abszolválta 2 p. 47 mp.-es 
kitűnő idővel. Az eredmény abszolút jóságát 
mi sem bizonyltja jobban, mint az, hogy mö
götte bátyja 58 másodperccel rosszabb időt 
ért el.

Az ugró versenyben, amely erős havazásban 
folyt le, Szepes Bélán kívül

Ványa Pál, egy munkás siugrótehetség 
tűnt föl,

aki a nap legszebb ugrásában 24 métert ért el, 
de — bukott.

Részletes eredmény:
I. Lesiklás: 1. Szepes Béla (MAC) 2 p. 47 mp. 2. Szepes 

Gyula (MAC) 3 i*. 45 mp.
II. Ugrás: 1. Szepes Béla (MAC) 23 w. 2. Szepes Gyula 

(MAC) 22 m.

Végeredményben (futás, lesiklás, ugrás):
bajnok: Szepes Béla MAC 19.018 ponttal.

2. Szepes Gyula (MAC) 13.390 p. 3. Némelhy Ferenc (Ter
mészetbarátok) 14.357 p. 4. Szigeti Géza (TTE) J1.021 p.

Egyéb eredmények:
Lesiklás, //. oszt.: 1. Béty Miklós (BBTE) 3 p. 411 mp. 

2. Szigűthy Géza (TTE ) 4 p. 29 mp. 3. Németh Gy. (MAC) 
4 p. 41 mp.

Lesiklás, hölgyverseny: 1. Stadtler Istvánná 7 p. ,'!f> mp. 
I I .  oszt.: 1. László Júlia 10 p. 2fi mp.

Lesiklás, ifjúsági: 1. Marschalkó G, 0 p. 52 mp.
Ugrás, U . őszi.: 1. Szigcthy Géza (TTE) 22 ni.
Ugrás, ifjúsági: 1. Mirkva T. 15.5 m.

Az idei bajnoki viadalról Déván István, a volt 
síugróbajnők a következőket mondta:

— Különösem az ugrás eredményei jelentősek. Két esz
tendővel ezelőtt 12—13 méteres átlagot értek cli verseny
zőink, most pedig már 20 méteren fölüli ugrások sem 
mennek ritkaságszámba. A legnagyobb fejlődés a mun
kás Természetbarát oknál tapasztalható, akik közül Ványa, 
Szigetiig, Kázmór, Tolnai, satöbbi igazán elsőrangúnk.

A késő esti órákban arról értesülünk, hogy 
Szepes-Strauch Bélát és Szepes Gyulát a Ma
gyar SiSzövetség az Országos Testnevelési Ta
nács támogatásával kiküldi u st.-moritzi téli 
olympiászra.

Faludi Béla (Mercur) győzött 
a bankszövetség ífardversenyén
(A  Heggel tudósitójától.) Az ujesztendő első 

vivóversenyét vasárnap a Pénzintézeti Sport- 
egyletek Szövetsége rendezte a Gerentsér-félc 
vívóteremben, ahol bét bank (Angol-Magyar, 
Hitelbank, Központi Takarék, Meremr, Pénz
intézeti Központ, Kereskedelmi és Postataka
rék) résziéről több mint harminc klassziskard- 
vivó vett részt u küzdelmekben.

Holtverseny után Faludi, a Mcrcur egyet
len képviselője győzött.

Faludi volt a mezőny legtusserősobb tagja, 
aki egyedül ment parád-riposztokra. A stílus 
embere Jele volt, mig szemre legszebben 
Windt, az utolsó helyezett vívott.

Részletes eredmény:

Győztes: Faludi Hét a. < Mcrcur, fíercntsór-tanitvdny), 
2. 1' uelis (Postatakarék). 3. Jele (Postaiakarók). 1. Föld- 
váry dr. (Kereskedelmi). 5. Tuczentaler dr. (Kereskedelmi), 
(i. Win.l (Pénzintézeti Központ).

A zsűriben Dénes K áro lyG ön czy  Lajos, Kalmár István, 
dr. Szűcs Géza és dr. Szűcs József kifogástalanul mű
ködtek.

A szcbbnél-szebh t iszt eb tdijnkal az Angol-Magyar Bank, 
Hitelbank, Kereskedelmi Iiauk és a Postatakarékpénztár 
adományozták.

Az osztrák futball sikere. Brüsszelből távira- 
tozza a Reggel tudósítója: Az osztrák-belga vá
logatott mérkőzés az osztrákok 2:1 (1:0) arányú 
jól megérdemelt győzelmével végződött —
25.000 főnyi közönség előtt.

Kauser a főiskolai 
k o r c s o l y á z ó  í b a j i i o k

(A  Reggel tudósi tójától.) A Magyar Főiskolai Sport
szövetség rendezésében vasárnap dóit cl Magyarország 
1027—28. évi főiskolai gyorskorcsolyázó bajnoksága :i vá
rosligeti jégpályán.

Győrött a favorit Kauser látván két első helyezése 
alapján Erdélyi és Krlcger előtt.

A műkorcsolyázóba jnokságok győztesei: Kocsuba Ele
mér és Stieber Lo lli.

Részletes eredmények:
J 00 w. gy őrskor csői ydzds: 1. Kamvjr István 47.9 mp. 

2. Erdélyi László 511.8 mp. 3. Krieger 56.5 mp.
1509 m. gyorskorcsolya zás: 1. Kauser István 2.40 p. 

2. Erdélyi László 2 p. 13.6 mp. 3. Krieger 3 p. 00.3 mp.
j 000 ni. gyorskorcsolya zás: 1. Erdélyi László 9 p. 53 mp. 

2. Kauser István 10 p. 09.2 mp. 3. K rieger 10 p. 40 mp.
,Vői műkorcsolyázóbajnokság: 1. Stieber Lót ti 105.20

összpontazámmal. 2. Révay Erzsébet 157 összpontazámmal.
Férfi műkorcsolyázóba jnokság: 1. Kocsuba Elemér 182.70 

üsszpontszómmal, 2. Szol lás László 179.15 összpoh tszárnma 1.

Bandy-mérbőrés volt vasárnap délelőtt a BKE és a MCE 
között. Győzött a BKE 8:2 arányban.

Meglepetésszerii ereiiménnvel zárult 
a í e m c v á r o s i É  vivóversenye

(A  Reggel tudósitójától.) Szombaton és vasárnap éjié iig  
tartó küzdelmek után dőlt el a Ferencvárosi Torna Club 
országos junior kardversenye a Fodor-féle vívóteremben.

A tizes döntő elején még ugylútszott, hogy a kvalitásos 
Rosenberg fog győzni, de azután

fokozatosan fftlnyomult Borovazky, 

aki holtverseny után megelőzte Hehs Bélát. Szorosan 
mögöttük helyezkedett el dr. Dietz István, aki kitünően 
finishelt.

Részletes eredmény.
Győztes: Borovszfey Jenő Tiszti VC 7 győzelemmel. 2. 

Hehs MAC 7 gy. 3. Dietz dr. M TK «  gy. 4. Roscnborg 
NVC 6 gy. 5. Doha RÁC 5 gy. G. Bartha RAG 4 gy. 
7. Bncskó Tiszti VC 3 gy. 8. Staulicr FTC 3 gy. 9. Robin
son Hungária 2 gy. 10. Hámory Ludovika 2 gy.

A  versenybíróságban dr. Bognár Gusztáv, Dénes Ká
roly, Gfellner Antal. Pick Jenő, dr. Schréder Gyula, dr. 
SzeJényi Géza, stb. közmegelégedésro látták el nehéz sze
repüket.

A  győztes éa a helyezettok a stílusos érmeken kívül 
Gschwindt Ernő, Szigeti Imre, dr. Borbas Gáspár, IIáru 
K. Lajos, Piek. Jenő, Pogány Lajos és Somogyi György 
által fölajánlott művészi tisztclctdijakon osztozkodtak.

----------------------------------------------------------- -
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m űvészi könyvkötészete
(IV, Régiposta-utca 7-9) 

vállalja
egyes könyvek és 

egész könyvtárak bekötését

Kérjen mintalapot!
_______________________________ _______________

Nagy sikere volt az OTE  vasárnapi disz tón iá.iának is, 
amelyen különösen a hölgyte-rnászok ritmikus gyakor
latai keltettek nagy hatást. A férfiak közül Vida Ignác. 
Hint ki akrobatikus mutatványaival. A nívós torna- 
estély Buday Anna és Buday Béla fővárosi testnevelési 
tanárok munkásságát dicséri.

Disztornu volt Rákosszentmihályon is vasárnap est© a 
Kaszinó nagytermében, ahol a rendező fídkosszr.ntmiháli/1 
Testedzők Köre a BTC, I I I .  kér. TVK, a VÁC  és a 
B. Vasutas legjobb tornászait látta vendégül. A  tornász- 
estnek hatalmas sikere és propaguudaereje volt.

Tizenhat nemzet nevezett be eddig n Davis < :ip európai 
zónájába. (A  Heggel tudósítójától j  Saját -águs, hogy amióta 
u franciák elhódították a Davis lá p o t , ' a Un-ereátüli 
országok is a kontinens nemzeteivel keresik az .-.lkaimat, 
n küzdelemre. Legújabban a Filipp i szigetel; , ,s Chile 
jeleni ették be nevezésüket az európai zónába. Az Észak- 
amerikai Egyesült Államok és Mexikó így egyedül ma
radtak az amerikai zónában. .Vem kétséges tehát, hogy 
ez a köi-iihnévy az európai te.nni-zsporl hegemóniáját 
jelenti.

Ruizt leverték. Madridból láviralozzák: 
Európa légsulyu ökölvi\óba.jnokál, a. spanyol 
Ruizt az olasz Quadrini 15 menet után ponto
zással legyőzte és ezzel mcgi'oözioUa címétől.

Ö t u f b o o k m a k e r e n g e d é ly t  a d o t t  M  
a  L o v a r e g y le t  ig a z g a t ó s á g a ,

de a 80.000 pengős kauciót csak keíten tették le 
a tegnapi határnapig

isméi kizárólag központi városi íogadóirodák lesznek
( A  Reggel tudósítójától.) A  múlt verseuy- 

évLon a budapesti és káposztásmeínreri 
galopp'versenyek területén mindössze öi buk
méker működött, az idei versenyévre a Lovar- 
ogylet igazgatósága már tiz bukmékerenge
délyt óhajtott kiadni. Az en-e vonatkozó fo
lyamodványokat már ti múlt hónapban be kel
lett adni s úgy tudjuk, hogy átvennél is főb
bő l jelentkeztek erre a nem megvetendő jöve
delmű állásra. A  Lovaregylet igazgatósága az 
eddigi öt bukméker mellett, öt u.j könyves- 
engedélyt adott ki olyan föltétellel, hogy a 
kauciót, amely

80.000 pengő,

valamennyi könyvesnek 1028 január 8-án dél
előtt 12 óráig kell deponálnia. Ebhez az óva- 
déklhioz az újaknak ezenkívül még 8000 pengőt 
kellett dep^onálniok az úgynevezett városi 
fog adó irodai róroeHraáés céljaira, miután a 
bukmékerek az M>V. b» számlára fognak

müködni éspedig
teljesen centrálisán,

miután a fix fogadások külön irodái is meg
szűnnek. Vasárnap délig azonban az uj buk
mékerjeidnek közül csal:

kettőn telték lo az előirt óvadékot.
Fischer Elek, aki évek előtt már működött 
mint ügetőbukuiéker és Untcrreincr Félix, a 
svábhegyi nagyszállodás fia, aki régi sport-s
ín ami, do ilyen minőségben most szerepel elő
szói'. íg y  tehát Bemer, Gyöngy, Abonyi, 
Tér rag, Czinte, Fischer és Untcrreincr az 1028. 
évi galoppversenyek engedélyezett bukmékerei. 
Ez a szám azonha.ii — amint értesülünk — 
nem végleges, mert a Lovarcglet igazgatósá
gának az az intenciója, hogy a bukmékerek 
tizen legyenek. így  hát valószínű, hogy még 
újabb három bukmékerengedélyt fognak ki
adni a közeljövőben.

P getöversen yek
A hirtelen megindult olvadás a szánversonyek lebonyo

lítását meghiúsította. A vasárnapi versenyeket, sulkyban 
futották. A  barátságtalan időben megcsappant ugyan 
az érdeklődés, de a havas sárban úszó nézőtéren igy 
is akadt több mint 2000 nézője n versenyeknél,. A tot.i- 
lizatör forgalma is lényegesen alászállt. A  B. Ü. V. E. 
úgy határozott, hogy u január 15-érc k iirt s.z'Uiv. rccnyr;f. 
csak megfelelő időjárás esetén tartja meg. A második 
nap sportja mögötto maradt az előző napiénak, n hetes 
átlag igy is megvolt. Vasárnap 29 ügető startolt., a négy 
verseny közül kettő meglepetést hozott. A versenyeket 
pontosan 2 órakor kezdték és a sima startok lehetővé 
tettók a versenyeknek bit órára való befejezését.

Részletes eredmények:
T. llóv irdg -d ij: 1. I/amourcuae ;G) Zwilllnger. 2. Buba 

(ÍVi) Kovács J. 11. 3. Avanti l. (3) Felser. lm.: Mikszi, 
igen ő. Alubaster, Patyolat. Biztosan. Tót.: 10:114, 25, 12. 
14: olasz 10:39. Az elölről induló L'anumrouse kitűnő 
startot kap éa biztosan bevezet.

II.  Fagypont-diJ: 1. Slovan (1 Vá) Maszár F. 2. Ciprus 
(21 Zwillingcr. 3. Bion aimó (5) Uauaor. lm.: Vétek,
Blanka M., Pogány, Vince. Küzdelem. Tót.: 10:30, 12, 
21, 26; olasz 10:41. Slovan nyomban élre áll és végig 
vezetve küzdelem után nyer. A második körben Vince 
erős támadást intéz a lehaló Slovan ellen, de n hoves 
finisben Vinne is kiadja minden erejét, és mint szoros 
második a célban már galoppba megy út és ezért a

második helyről diszkvalilikálják. Pogányl ni, Istállóknál 
kisebb baleset éri.

111. JőgcsiUdm-dij: 1. Kairó (4) Bonkő. 2. Tarabos (p) 
Maszár 1'. 3. Almos (3) Kovács J. TI. lm.: Werndorf 
Maugiip, Vidor. OH légy. Erős küzdelem. Tót.: Hi:Ui5. 
1'? ’ n’us'' lí,:38- ■s' v‘ »‘i s ő  kör után Kairó áll az
elre, rara bős nagy térhál Tunyát rövidesen behozza, de 
Ma szar minden igyekezete ellenére wm tud győzni, mert 
Kairó eddigi tudását fölülmúlva, 84.5 kilomét eridőlxMi 
(nini a fagyos pályán 28.5 átlagnak felel meg) biztosan 
győz. A  bírni ítélet erős küzdelemről számol 1m\ de u 
küzdelem valójában csal: látszat volt. Ben kő életének 
logs'/ebii versenyét hajtotta a hatalmasan föl javult Kairó 
oulkyjabau.

IV. Kettcsfogatu amatőr 
G e rs li. ............................ 1. Kritikus- Pilger (4)

3. M M  Kriiiifiskü W m iilurf (IS , H ír.:
Ilorpnes (l/yr) Baranyai. lm.: 1‘ iraem; -Rodiwitó. Kiizde- 
' ‘‘"V b(:24; idasz 10:2G. A Kritikus Pilgvr fogat nz
első körben és közvetlen eél előtt. Mis. Franciska.■-Wern- 
dorf n második és u harmadik körben hibáz. Az utóbbi 
vehemensen támad nz egyenesben, de a Kritikus Pilger 
fogatnak még van annyi idojo, hogy hibáját a cél előtt 
parírozhassa.

Felelős kiadó: Róna Ödön Igazgató

„Világosság" könyvnyomda rt. Budapest, V i l i .  Contl-u. 4, 
Műszaki igazgató: Dcutscb U.




