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Rassayt, Vázsonyit és a szocialistákat 
bizalmas megbeszélésre hívta a miniszterelnök 

Kedden délután lesz az értekezlet. — Tárgyas kiMpo8iiO&ca3 
és pénzügyi Informálás

(A Re ggel tudósítójától.) Két nappal ezelőtt 
a miniszterelnöknél bizalmas megbeszélések 
voltak, amelyeken az egységes párt vezérein 
kívül hivatalosak voltak Apponyi, András sy, 
Ugrón és Szilágyi Lajos is,

Föltünést keltett, hogy sem Vázsonyit, sein 
Kassayt, sem pedig a szocialistákat nem 

hívták meg erre az értekezletre
és ig.v terjedt el a híre, hogy az értekezlet tu
lajdonkénen egy uj politikai orientáció kísér
lete volt Apponyi és Andrássy felé — a szél
sőbb ellenzékkel szemben.

A Reggel értesülése szerint Rassayék meg- 
hívása nem maradt el — csak két napot késett. 
Előbb liassayt, majd Vázsonyit, később a szo
ciáldemokratákat hívták föl a miniszterelnök
ségről telefonon és közölték az ellenzéki pártok 
vezéreivel, hogy közös értekezletre kéri őket 
Bethlen. A Reggel munkatársának értesülése 
szerint az ellenzéki vezérek Bethlennél

kedden délután jelennek meg.
A .szocialistákat. Peidl és Pcycr képviselik. 

Beavatott helyről nyert információ szerint az 
ellenzéken annak tulajdonítják a meghívás, ké
sését, hogy a liberálisok közül egyesek inkább 
kegyben állnak a miniszterei nőknél, mint a par- 
lame.nli liberális pártok tulajdonképe ni vezérel. 
Mielőtt a miniszterelnöki meghívásnak eleget 
tennének a liberális pártok most meghívott ve
zérei, értekezletet tartanak és azon döntenek 
e gy sé ge s állásfoglalásukról.
Vázsonyi a miniszterelnök meghívójáról.

Vázsonyi Vilmos Bethlen meghívásáról A 
Reggel munkatársának a kővetkezőket mon
dotta:

— 'tegnap délelőtt telefonon kaptam a meg
hívást, de véglegésen nem válaszoltam a meg
hívás elfogadásáról — mert nem tudom, hogy 
a szocialisták kaptak-e meghívót és

miután mi pártszövetségben vagyunk, nél
külük nem fogadom el a meghívást,

A meghívás a keddi napra szól.
A Reggel munkatársa

kérdést intézett Rassay Károlyhoz
n miniszterelnök bizalmas értekezletére vonat
kozóan és Rassay a következőkben erősítette 
meg információnkat:

— Tegnap reggel a miniszterelnök titkára 
fölhívott telefonon a miniszterelnök megbízá
sából és közölte velem, hogy Bethlen hétfő 
vagy kedd délutánra értekezletre kéret Vá- 
zsonytt és engem.

k'/. értekezlet célja — amint a telefonérte
sítés mondotta — az ellenzék vezetőinek h. 
formálása külügyi és pénzügyi kérdé

sekben.

Jfevés fislet a vasárnapi magánforgalomban
A szombati és n vasárnapi magánforgalom 

t’t'ui mutatott egységes képet. A piacra raiiehe-
1 *k a 3'A és 4%-os uzsora-kosztpénz árnyéka. 

A gyöngébb kezek iassan-Iassan teljesen ki
borulnak, átadván részvényeiket a bankoknak, 
bizományosoknak és azoknak, akik lombardra 

borulnak. A magánforgalom zökkenés 
nélkül vette föl a keddi ellátás elöl menekülő 
Papírokat. A hossz motívumként szereplő ko- 
fonulcinorzsolódási híreket szédülten ostoba 
Pletykákkal ellensúlyozta a kontreniin, amely
nek még’ mindig van födözni valója. Rossz ha
lassal volt a piáéra a Rima brutális tőkeeme

— Természetesen, első kérdésem az volt, hogy 
a szocialisták is kaptak-e meghívást, ami',e. azt 
a megnyugtató feleletet kaptam, hogy

a szocialistákat szintén meghívta Bethlen 
erre az informatív értekezletre.

Pontosan még nincs megállapítva, hogy 
hétfőn vagy kedden délután lesz-e az értekez
let, Ez egyelőre attól függ, hogy a holnap kez
dődő parlamenti munka mikorra hagy időt. 
Miután a telefonhívás jelzi, hogy hivatalos 
informatív jellege van az értekezletnek, magá
tól értetődő álláspontom az, hogy elmegyünk 
a miniszterelnökhöz, akinek amngy is köteles
sége volna az ellenzéket rendszeresebben infor
málni úgy a külpolitikai, mini a pénzügyi ese
ményekről.

Majd kérdést intéztünk a holnapi parlamenti 
ülés ellenzéki előkészületeire.

— ITgy hallottam — mondotta Rassay — 
hogy az állítólagos demars ügyében a keresz
tény ellenzék részéről készül sürgős interpella- 
eiój de hogy mi célt szolgál egy ilyen interpel
láció olyan demarsrói, amelynek, ugylátszik, 
csak a híre van meg, nem tudom.

A kormánynak mindenesetre kellemes lesz 
egy ilyen felszólalás, 

mert lehet puffogtatni a kormánynak a leve
gőbe, valami olyanra, ami tulajdonkénen, azt 
hiszem, csak izgatott fantáziában él.

Peidl nyilatkozata
— Pontosan nem tudom, hogy mikorra szól 

a meghívás — mondotta Peidl Gyula A Reggel 
munkatársának. — Tény, hogy én is kaptam 
meghívást, de

oly bizonytalan volt u meghívás.
hogy pontosat mondani még nem tudok. Csak 
arról van szó, hogy később meghatározandó 
időre meghívást fogunk kapni — a miniszter
elnökhöz. Hogy mi a párt álláspontja, arról 
még nem nyilat kozhatom. Természetesen Ras
say val és Vázsonyival megbeszéljük álláspon
tunkat, mielőtt a megbeszélésen megjelennénk. 
A pártot Peperrel együtt fogjuk a megbeszé
lésen képviselni.
Hivatalos nyilatkozat Bethlen megbeszé

léseire!
Politikni körökben különbözőkében kommentálta! azt n 

megbeszélést, amely tegnap gróf Bet lilén István mi
niszterelnök és a keresztény ellenzék egyen tagjai kozott 
folyt le. Illetékes bolyén kijelentik, ho::?

a miniszterelnök caunán egyes külpolitikai kérdések
ről óhajtotta és óhajtja az ellenzéket tájékoztatni és 
iírv a szombati megbeszélés ennek nz akciónak csapán 

megkezdését Jelenti.
ugy hogy az ehhez fűzött minden ct’yéb kombináció — 
ideértve a koncentrációs kabinetre vonatkozót is - tel
jesen alaptalan kitalálás. A miniszterelnök egyébkent a 
legközelebbi napokban az ellenzék egyéb frakcióit. így 
különösen a llassay- és a szociáldemokrata párt egyes 
tagjai! hasonló informatív megbeszélésre fogja meghívni.

lése, amely 100.000 uj papirost dob piacra. Ha 
5060 korona lesz az uj Kima. akkor is 2 mii- 
liárddal terheli meg a tőzsdét. így a Rimát, 
amely két nap előtt kedvenc papírrá nőtte ki 
magát, ma széliében kontremlnáltak. 14.250 ko
ronáról leesett 13.800 koronára, két óra táján 
13.100-zal is kötöttek üzletet árukínálat mellett. 
Kerestek Fegyvert, Levantet, Kartont, Honit, 
Óceánt, Klotildof. Goldbergert, Hazai fát, 
szinte kizáróan közép és kisebb papírokat, üz
let Rimán kívül kevés jött létre. Kötöttek: 
Salgót 53.500, Izzót 55.000, Allamvasutat 34.250 
árfolyamon.

Lábhoz tett puskával
A háború kutyái fölfalják a gyermekeink 

kenyerét. Lloyd George írja ezt, aki néhány 
hónappal ezelőtt még a háború kutyáit ve
zette pórázon, velük ugattatta meg az ellen
feleit, ainig az egyik csahos el nem kapta a 
kezét és bele nem harapott. Most vérzik az 
ujja, hát cikkeket ir. Alit Írjunk mi magya
rok, akiknek a szivünk vérzik. És a háború 
kutyái morognak valahol. Néhány napja 
fojtó a levegő, hisztériás hírek keringenek, 
ellenőrizhetetlen pletykák, hiszen amint el
lenőrizhetők, kiderül, hogy nem igazak. Ali 
hát az igazság? A vén Európát kilóditotta 
boldog és nyugalmas egyensúlyából a há
ború, a békék meghempergették a. porban, 
vérben, jajban, sárban, most« nyöszörög és 
nem tud nyújtózkodni sem. Fáj a dereka 
Besszarábiában, a feje lüktet a Balkánon, az 
Adrián a fülét hasogatja a bóra, a német vas
vidéken kigyulladt a torka. Vájjon meg
mozdul-e tavaszra® Vagy előbb, vagy után? 
Annyi bizonyos, hogy veszettül fegyverke
zik Európa. Hová züllött Franciaország, 
amely hajdan a világ királynője volt, ma a 
háború előtti császári Németország szerepé
ben azt a szemforgató militarista politikát 
csinálja, amelynek pusztulásáért pusztult el 
egészsége, népe, jövője. Nem napóleoni gesz
tus, istenemre nem, a döglött francia 
frankért nyerítenek a parinak, pengnek 
a sarkantyúk és berregnek a röpülőgépek. 
Belgium masírozik utána. Jugoszláviát ide
gesíti Itália és Mussolinit a harcképesnek 
mondott szerb hadsereg. Kemal basa meg- 
állhat-e, amikor az antant temetéséről kap 
jelentéseket, ogv fanatikus és halálraszánt 
sereg élén, a háta mögött Szovjetoroszország 
taszítja előre, a végzete felé. És a besszarábiai 
fronton a részlegesen mozgósított román 
hadosztályok hadgyakorlatoznak, szemben a 
vörösökkel, akiknek mozgolódását talán a 
legkevésbé kell véres komolysággal figyelni. 
Európai konflagráeiók árnyéka kisért. Uj 
gyűlöletek kígyói sziszegnek, hajladoznak, 
pú rázzák a mérget. 'Árván, egyedül állunk; 
eszköznek talán jók, de célja senkinek. Nyu
galom, fagyos közöny, téli Magyarország. 
Ha minden elsimul, ugy kár az idegeinkért, 
amelyeket amúgy is túlontúl megviselt az 
irgalmatlan háború és még irgalmatlanabb 
béke. Ha valahol kitör a kráter és megindul* 
a láva, ugy örökkévaló .jövőnk érdeke, hogy 
az ország bele ne sodródjék semmi kalandba, 
ha még ugy vonzzák is»lidércek és délibábok. 
Nem mondhatjuk, hogy lábhoz tett fegy
verrel álljunk és várjunk, mert nincsenek 
fegyvereink. Lábhoz tett ólmos botokkal, 
mint ahogy régen a kolera ellen védekeztek. 
Ami kis fegyvert engedélyezett a trianoni 
béke, azt arra használjuk, hogy a kísértüket, 
a kalandorokat, a forrófejiioket, a tébolyul
takat, a tlsztátlan becsvágytól sarkalt sze« 
rencsejátékosokat mukkanni se hagyjuk, 
így mindent megnyerhetünk, ngy mindent! 
elveszíthetünk.
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Seipel osztrák kancellár és Griinberger . 
külügyminiszter pesti időzésének részletei 

Ma délell&tt és délután már megkezdődtek Bethlennel 
a hivatalos tanácskozások

(A Reggel ladásit ójától.) Isten hozta Seipél 
Ignác prelátust, Németauszíria kancellárját, 
Griinberger Alfréd külügyminisztert és min
den rendű és rangu osztrák vendégeinket 
Budapestre. A kormány, a főváros népe szívé
lyes örömmel üdvözli az osztrák urakat, hiszen 
a magyaroknál ősi tradíció a vendégszeretet. 
Az osztrákokért mi nem rajongtunk soha és 
nem rajongunk ma sem. A mai vörös Bécs 
éppen oly kevéssé rokonszenves nekünk, mint 
a vele szembenálló habsbnrgista császári 
Wien. A múltakért, a nemzet 40(1 éves elnyo
másáért. azért a dőre nagyhatalmi politikáért, 
amelynek aztán a világháborúban és utána 
áldozata lett Magyarország, butaság és go
noszság volna az osztrák népet vádolni. Egy 
nép, egy l'aj sohasem vádolható elfogulatlanul, 
vagy éneimével kormánya, diplomáciája, ural
kodója, Jiadseregpárancsnokai bűneiért, botlá
saiért, politikájáért. Az osztrák nép türelmes, 
józan és takarékos; irtózatosan megviselték 
elméjét, cselekvőképességét és önállóságérzetét 
a-nekik oly jó’császárok, akik sok száz esz
tendős kormányzásuk alatt fájdalom nélkül 
operálták ki a nép gerincét és jellegzetessé
gét. Most aztán Bécs és Ausztria is megszen
vedte már a múltat és a jövendőt! Magyar
ország jó viszonyban akar élni szomszédaival, 
igy természetesen Németausztriával is. de 
úgy hisszük, sohasem i'elejheti el. mindig 
vérző sebe marad, hogy ez az ország, amely- 
Igei és amelyért elvérzett, szintén területet ra
bolt., az annigy is megcsonkított ország tes
téből.

Az. első találkozás.
flornbo.dvl osztrák követségl í.-uiúe.soséktiál esik meg 

Stüpel kancellár j-Lső találkozása a budapesti hivatalos 
világgal szombat délután, alig néhány órával a megér
kezése után. (Az n.i osztrák követnek, CaliCe bárónak, 
még nincs lakása, a réginél;, t’noblw-h bárónak, van 
lakása, mivel azonban már Bukarestbe van kinevezve, 
nem fogadhatja hivatalosan kancellárját, csuk mint ma 
gánsz.eniély van jelen.) Ezek a termek előkelő ízlésre, de 
nem parvoniivagyoura valló berendezésükkel, sok fényes 
társaságot láthattak már, ennél ill uszt risa libát tan még 
soha. A nagy hallban a. Üatalképfi, karcsú tanácsos fo
gadja a vendégeket, akiknek a szalonban, ahol fekete
ruhás féríisereg szorong, a magas, elegáns háziasszony 
mond egy-egy kedves szót. Galambszürke ruhája és a 
Cneinoeh. János hercegprímás élénken piros liiborköpii- 
nyege. valamint Schloppa pápai nuncius piros sapkája és 
nagy arany keresztje, egyetlen színfoltok a vagy kétszáz 
főből álló tömeg fehér-fekete egyvelegében, amely ide- 
odahullámzik a három-négy nagyon terjedelmes szobában. 
Seippl pápai prelátns, Ausztria szövetségi kancellárja, 
vagy másfél óra hosszat állva beszélget nz üdvözlésére 
siető urnk'kal. Hosx-.u. nglunk mór szinte szokatlan, Fe
renc .Ifasef-kabdlot visel, a vállas, jőltáplúlt testből ará
nyosan nő ki meglel: f! őr,cn magasltomloktt, kopaszra le- 
ngirt teje. Orra erősen kiugró. Okos szeme nagy pápa
szeme mögött mosoly gat. Hizonydru a: tii) éven innen 
van mét). Olyan, mintha a kényelmes életet szerelné, az 
ember első látszatra cl sem hinné róla, hogy ide-odau<az- 
gat fáradhatatlanul országa érdekében, szónokol, meg be
szél, meg tárgyal, lefogy verzi az ellenséget, móregfogút 
kiszedi az ellenségnek. (Külsőiében egy pesti nagy né
met újság neves zenckritikusáiioz haspidil.l Griinberger 
osztrák külügyminiszter soká, mellette áll. Ezek kelten 
a mai Ausztria képviselői, amely cl akarja felejteni a 
múltat, bele akar törődni megesoiiktiol I súgóba. Polgári 
emberei;, kereszíény-szociálisok. otthon nagyon konzerva
tívoknak számítódnak, pedig n mi korniáiiyférfhiinkhcz 
képest erősen u.iitók és előretörő!;. Nagyon lajmlaágos 
látni őket. A mi magyar minisztereinkkel: Betlilcu Ist
vánnal, itakovszky Ivánnal, Kúllay Tiborral beszélgetnek, 
A mieink a régi Magyarországot jelképezik, amely benne, 
van az ujban is, benne minden érzésünkben, a régi fény, 
a régi nagyság után áhitozásunk. Pe ez az érzés van 
meg legnagyobb ellenzéki férfiunkban is, Apponyi Al- 
bériben, aki itt is csaknem mindenkin tulmagasodik 
egy fejjel és három-négy nyelven beszélget egymásután 
a különböző országbeli diplomatákkal.

l.lcrt diplomata, az, bőven van. A nagyálltául beliek, a 
fi liérha.iii amerikai Hrentano. az angol Holttér, az ola
szok, a franciák, a belgák, a lúsánl-iut minden követe, a 
követségek főbb hivatalnokai, kövelségl tanácsosok, sajtó
főnökök, konzulok. Egész külön kis világ, amelynek 
differenciáltságé!. csak ilyenkor látjuk, hivatalos foga
dások alkalmából, semleges területen. Bőven van ! épvi- 
>telvo a magyar küliigy is, azután a nemzetgyűlés, elnö
kei személyéhen — elmúlt miniszterek és államtitkárok, 
érdekképviseletek vezetői, újságírók nyüzsögnek össze
vissza. Művészt is látunk, egyetlen egyet: Hittan/ Jenői.

Másfélóra múlva, amikor tnár szivarrástbo borult, össze 
minden, a kancellár és a magyar miniszterek eltávoztak. 
Még csak a ruhatárban volt egy kis keresgélés. Kúllay is 
ott állt soká nz előszobában ka hát nélkül, de egy újság
író szerint azért, hogy a télikabátok és kalapok után 
forgalmi és luxnsadót szedjen.

Pohárköszöntők 
a miniszterelnök ebédjén.

Bethlen gróf és felesége szombat este Seipel 
kancellár tiszteletére ebédet adlak, amelyen 
résztvettek az osztrák vendégeken, a kormány 
tagjain, a Ház elnökségen kívül Csernoch 
bibornok. fíánfíy Miklós volt külügyminiszter. 
Mayer János, Gömbös Gyula,
Bálint, Hegyeshalmit, Lévay Mihály, Bottlik 
József, sőt sokorópátkai Szabó is. A miniszter
elnök az estebéd folyamán a következő ponai - 
köszöntőt mondta:

_ fi, magyar kormány Exce.lleaciúd látogatásában an
nak látja értékes bizonyítékát, hogy arra irányuló tö
rekvéseink, hogy minden nehézséget leküzdve, szives, 
barátságostul szoruszódias viszonyt létesítsünk a mi két 
államunk között, megértő méltánylásra találtak osztrák 
részről is. Bizonyára nem kell nyomatékosan hangoztat
nom, hogy a magyar kormány buzgón el fog követni 
mindent, hogy Ausztria és Magyarország között pénz
ügyi és gazdasági kérdésekben még folyamatban levő 
tárgyalások kielégítő megoldáshoz jussanak. Meg va
gyok győződve róla, hogy az Exeellenclád vezetése alatt 
álló osztrák kormányt ugyanilyen kívánságok hatják 
át és hogy ugyanilyen oólok föle törekszik. Ezeknek a 
kérdéseknek a tisztázása azt az utat, amelyen a mi két 
népünk közölt való őszintén barátságos viszony felé ha
ladunk, meg fogja szabadítani a zavaró elemektől és 
ilymódon uj alap Jön létre, amelyen megszilárdulhat 
a Iőriénél ük, földrajzi helyzet ük és közös szenvedéseik 
következlébcn egymásra utalt két államunknak .ió vi
szonya.

Selpel dr. szövetségi kancellár ezzel a po- 
bárköszön tővel válaszolt:

Élénk örömet, kelt bennünk, hogy végre immár le
hetővé vált n°!cünk annak idején tett látogatását: szép 
fővárosukban viszonoznunk. Az a rendkívül szeretetre
méltó fogadtatás, amelyben önöknél részesültünk, meg
szilárdítja azt a reménységünket, hogy Ausztriát és 
Magyarországot közösen érdeklő annyi sok kérdésről foly
tatott megbeszéléseink n két, ország közötti viszonyban 
előmozdítják majd azt a barátságos jelleget, amely meg
felel a két állam földrajzi szomszédságának ég történeté
nek. Azt hisszük, ffiképe.n abban találkozunk a magyar 
állammal, hogy mindkét fél életérdekében minden esz
közzel a gazdasági viszony intm-iv kiépítését' kell 
törekedni.

Az ebédet estély követte, amelyen a magyar 
közélet számos kitűnősége jelent meg. A dip
lomáciai kar, élén Schioppa Lőrinc pápai nun- 
eiussal, szinte teljes számban volt jelen. A kö
vetek feleségei is résztvettek az estélyen.

A kormányzónál.
Seipel szövetségi kancellár. Griinbergrr külügyininisz- 

iet Calicc Ferenc gróf budapesti osztrák követ társasá
gában vasárnap !,íl óra után érkeztek meg n királyt 
várpalotába. A kormányzó dolgozószobája melletti fogadó
szobában Hardy Kálmán sorhajóhadnagy, szolgálatié' ö 
szárnysegéd fogadta és jelenetté be >< kormányzónak, 
aki azonnal kili.<llAatuson fogadta őket. I ki hall gat ás 
ideje 25 percig tartott.

A kihallgatás utá:: a szövetségi kancellár és a külügy
miniszter a Duuapalotábn mentek, almi Dnrnvár.v kül
ügyminiszter vi’lásreggelit adott tiszteletükre.

Megkezdődlek n iárgyalíisok.
Si’ipel kancellár és Griinberger osztrák kíil- 

ügyminisz.lcr vasárnap délelőtt ti) órakor a 
miniszterelnökségi palotába mentek a kísére
tükben Budapestbe érkezeit szakelőadókkal. A 
minii zterplnökségi palotában gróf Bethlen 
fstrá/i. miniszterelnök és a szakminiszterek 
részi vételár- I tanácskozás kezdődött, amelyet 
délelőtt és délután folytattak. \ túrg’ynJűsok 
kedvezően folynak.

Zürichben 0’20’75 
Berlinben 325 a magyar Korona 

Zürich, január ti.
(Cosmographíque.) ló vizamegnyílás. Berlin 

(Htö'/i, .Vcwyork 528, London 2455, Paris 3721), 
Milánt/ 2680, Prága 1520. Budapest 0.20%, Belg- 
rád 560, Varsó 003, Bé<-s (10075. Osztrák bélyeg
zett bankjegy 00076.

Zürich; jtiiiiiár 6.
(J)evizazűrlat. — Berlinen át.) Berlin n.6.25, 

Hollandia 200.25, Mewyork 528, London 24.57, 
Paris 37.21). Milano 27.80, Prága 15.20, Budapest 
0.20.75. Belgrád 5.60, Varsó 0.255. Becs 0.0075.

Berlin, január 6.
( Devizazárlai. Közé per lék.) Amsterdam 3390, 

Brüsszel 555, Milano 430.50. Lomion 31)700. New- 
york 8537.50. Paris 6(10. Zürich 161."', Bécs 1218. 
Prága 244.50, Budapest 325, Szófia 54.50.

KOTÁIÜYI

aki bárminemű 
iné _yug.v elndni

r-;m 1 Országszerte és n fővárosban. a 
rlGyCIuIii ! üzletet vagy ingatlant venni ..................
óhajt, forduljon bizalommal NEUMANN LAJOS országos 
adás-vételi Irodájához, Budapest VII, Wessnlétiyl-ulcn 5|

különlegességek s

Pongráczi 
cégnél, Ku^aperíi VI. kér., 
Szonöy-utca 23. Bzám

Bummitalpu

Hamisságát 320 K-ig,
aranyért, brllltánsért, ezüstért minden hirdetett áráé, 
többet tizetek. Aranyműves, Kossuth Lajos-utca 11, I. cml

vas- és rézbutorok, afrik- c.-> lószőrmatracoknt lég- 
olcsóbban szállít

VL, GyiSt--Mf.ee 1O
. T t

I I

HSRDimüffT-Scísfff-Sti-S- aranyat, ezüstöt, platinát, ék- ©jBu^ls^jStyS^-sábjj szeri az összes hirdetett ár; knal 
dráqahh.-.H x eszel;, i’retsch ‘Wgjy szám ebi i 
Vilmos VII, Rottcnbiller-utca ékszcriizb-i.

órajavitas <-gyévi jótállás mellett.

„Foriuna“ Ingatlanforgalmi Vállalat
az Országos Földblrtokreiidező Bíróság engedélyével 

Buté.íjpest Vf, "í’eráx-ttörMt 2f. Telefon) 7—36.
Nagyszámú birtnkvéteH és eladási megbízás. I’öldbérlf-lek. 
Iittdapesl > és vidéki házak, v.illák és telket. I.ezvet itése. .Tót 
bevált bikúsközvotités, liimncirozós stb. Mindennemű .agai 
Janügyben szoli<l, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás

1Import RETORTA

vasfgQinf.éiGtetsFfen azonnal SKtSiliS I 
GtiSPlÜn Budapest. VL kerület, j
llnngária-körut 72. szám. Telefon: 4—68 és :<!•—fio. H 
Sürgönyeim: á spa r f ti“ Budapest. f

3n?X7EK0fflBKa5«aur

:>issAYnr/cnrtr

<Z"Í FIZET ANNYIT 
hrllliánfiért, aranyért, ezüstért, mint Lenimrl 
(•i.szcrész, l)oh-utca 47. Httmisfogai 320 K-ír

1 Higanyt 1_ fi!
j Zíarrtisffceijat

n -4 «>«—“-
i

tfr.8tsxert •• ’ C .. • j

Fel' Vinnem, ilazratr orr
Vili, llökr S 'd'i.d ltlca 1I>. ti. ritulil ts.

'l'elef<Hs:dm: Jdzs<( .tf í .
T.í

8
e gél részére (F.zUsiseaivnvsanoltths.) Rendelés egész I
| aap. VII. Kal.ói'zi ul 1 ■ 1' ’ 1 hZI l,i1,''

Magyar A^rár- és JáradéKbanli 
veí£mag»osfctá?ya:

Budajfest V. Nádor-utca Ifi. Tclvfoii: ?2 ül 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz legm..gn*..'ib b napi áron lóhere-én Incer aiiingof «■ 
egyeli gazdasági magvakat. Mintázott ujánliitokii-' k- r

■ii»nmi» i»m n.nii i i ifci i i M—' **

Használt glaszékesztyüket festünk
Sí-í-5 fcS V’FE3TVERERC Budapest, Háisfa u. á ll. 
Fióküzletek: Bnross-utoa 112, llúkóczl-tér P , K; rpfen- 

stein-uteu ál és (b erh il-utca 11

Baba-, gyermek’ és bakfiscsoporíok. Főlnötlclf részére kezdő és haladó 
csoportok. Exclusiv-társaság. Külön órarendszer. Külön báliéit, és kiasz- 
szikus táncművészet 1 képző. Beiratkozás naponta délelőtt 11-től 1 óráig 
és d. u.ö—7 óráig. Bálokra, zártkörű estélyekre, zsúrokra terem bérelhető
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Meghalt az ántánt ■

Fogy*®*®* francira kés«C2iődés. — Francia lapok háborúra Izgatnak. — Az angol 
kormány tiltakozik a Raahr-vidék megszállása ellen. — Amerika már vissza

vonja csapatait
Minden h»t»lom tiltakozik -— csak © b®Bgfik tartásnak k« Psiracaré ots©5ía&t

Róma, január 5.
' Az „Idea Nazionale" meg állapit ja, hogy 
i az ántánt a párisi konferencia után már 
! ,• meghalt.

Páris, január 6.
A Wolff-ügynökség jelenti: A Petit. Párisién 

főivel i a kérdést, mit kezd majd Franciaország 
cselekvési szabadságával.

X katonai eszközök fölhasználása immár 
elkerülhetetlen.

Paris, január 6.
Az Havas-ügynökség jelenti: A Petit Journal 

értesülése szerint Poincaré francia miniszter
elnök informálta Theunis belga miniszterelnö
kül azokról az intézkedésekről, amelyeket 
Franciaország a német zálogok megragadására 
szándékozik igénybe venni. Theunis ismét biz
tosította a francia miniszterelnököt

egész Belgiumnak Franciaországgal való 
lojális együttműködéséről.

A belga vezérkar közvetlenül fog érintke
zésbe lépni a francia katonai hatóságokkal, 
hogy

közö'= katonai intézkedésekben áUapod* 
janak meg.

London, január 7.
A Reuíer-üg.vnökség jelenti: A washingtoni 

szenátus határozatot fogadott el. amely
az amerikai csapatoknak c Rajna vidéké

ről való visszarendelését követeli.
Egyúttal óvást, emelt az ellen, hogy bár

milyen rendszabály következtében érintett 
európai nemzet barátságtalanságot lásson 
ebben.

A „Matin“ Írja: A rajnai hadsereg készen
létben van. A szabadság altokat visszahívták.

Minden egyéb Fnch tábornagy dolga és bi
zonyos, hogy ö .abban a pillanatban készen 
van, amint a francia kormány célszerűnek 

• tartja a cselekvést.
Az Elyséeben ma délelőtt összeülő minisz

tertanács meghozza ez irányban a döntést.

Kormányválság
® RasSn-merSnylet miatt Csehországban 

Válságos az állapota. — Nem térhet vissza hivatalába 
Izgalom, tüntetés

Prága, január 6.
(.•/ Reggel tudósitójának telefon jelentése.) A 

prágai merénylet fokozotl mértékben irányítja 
rá a figyelmet a merénylet áldozatára, Rasinra, 
aki a legnagyobb mértél,ben vette ki részét a 
mai ('sch-Hztovákia megteremtésében.

Még Becsben működött, amikor az uj ál
lamra vonatkozó terveit agyában megérlelte 
és amikor az uj állam valóban megalnkult, 
azonnal élére állt, és első akciója volt a. halár 
elzárása, a vámsorompók fölállítása, a valuta 
önállósítása és alig három hónap alatt kész 
volt az elzárt csehszlovák kereskedelmi állam. 
Rasin senkivel és semmivel sem törődve, kö
nyörtelenül zúzta szét a régi osztrák államot 
és alkotta meg az öm-tU Szlovákiái, nmg mi
előtt St.-Germainbcn és Trianonban a béke- 
szei,ő<|és«>ket megkötötték. Gyűlölte a német? 
séget és a magyarságot is és mindenben elle* 
nük dolgozott. Tervszerűen dolgozott azon, 
hogy a cseh-szlovák föld termékeit az elszegé
nyedett Európában lehetőén nagy nyereséggel 
ert<>kesiiso. Diktálta a szén, a. vas és az ipari 
termékek árát, vé.dvámokat. kreált, megtiltotta 
a behozatalt, fokozta a kivitelt, és azokkal az 
adókkal, amelyek még a régi Ausztriát illet
tél- volna meg, szinültig töltötte meg a cseh 
állam pénztárát.

Egy darabig Rasilll félretolták ellenségei, 
de amikor az általános gazdasági válság már 
az uj államot, is fenyegette. Rasint újból meg
hívták p é n z ii g y m i n i s z te r n e k.

Első dolga az volt, hogy a költségvetésben 
törléseket, eszközölt és ezenfelül az árak 
iliktálás’ival, fizetések leszállításával és 
egyéb intézkedésekkel tartotta távol a defi

citet.
Ez sok ellenséget szerzett neki és folytono

san uj támadások érték, különösen amikor 
1 ardubitzban tartott beszédében élesen kivo
nult n „megfizetett" hazafiak ellen. Olyan vészt- 
.losló atmoszféra támadt körülötte, amely min
denki mást, elrettentett volna, de őt, nem tán
torította meg. A golyó, amely testébe ftiró- 
’lotí. egy hatalmas egyéniségnek az életét, tá
madta meg. aki a maga népe és országa érde
keben a legönfölúldozóbb módon dolgozott.

London, január 6.
A Wolff-ügynökség jelenti: Newyorki újság

jelentés szerint az amerikai szenátusban teg
nap indítványt terjesztettek be az amerikai 
csapatoknak a Rajna mellől leendő vissza
vonása ügyében. Wooks hadügyminiszter a 
tegnapi ípinisztertanáes után kijelentette:

az amerikai megszálló csapatokat legköze
lebb visszavonják.

London, január 6.
A Wolff-ügynökség jelenti: A Daily Neivs 

politikai tudósítójának jelentése szerint e pil
lanatban el akarnak kerülni minden lépést, 
amely Franciaországot és Angliát még jobban 
eltávolithatná egymástól. Példának okáért 
nincs tervben a brit csapatok visszavonása a 
Rajna, mellől.

A Daily Express ismételten
követeli a brit csapatok visszavonását a 

Rajna mellől,
mert nem lesz német pénz eltartásukra és mert 
kénytelen a brit katonát, belekeverni olyan 
politika következményeibe, amelyet az angol 
nép és az angol kormány rossznak tart.

London, január 6.
A Wolff-ügynökség jelenti: A Star jelentése 

szerint
a brit kormány formális tiltakozást jelent 
be, mihelyt a francia csapatok a Ruhr-terii- 
letet megszállják. Ez a tiltakozás, hír sze
rint, világosan kifejezésre fogja juttatni, 
hogy Nagybritannia nemcsak az akcióhoz 
magához nem járul hozzá, hanem követ
kezményeiért sem vállal semminemű fele

lősséget.
Páris, január 6.

Az Oeuvre szerint bármennyire titkolja is 
a francia kormány igazi szándékait,

tény, hogy a Rajna-vidékről és a. keleti ré
szekről szabadságolt katonák parancsot 
kaptak, hogy azonnal térjenek vissza állo

máshelyeikre.
A mérnököket és technikusokat polgári ren

delettel mozgósítják.

és ffascSsta akció
Prága, január 6.

A megsebesült miniszter állapota nagyon 
komoly és

aligha térhet vissza többé hivatalába.
így a merénylet erősen kihat a belpolitikai 

helyzetre és alighanem
teljesen ujjú kell alakítani a kormányt, 

mert most már Svehla miniszterelnök is kény
telen lesz visszavonulni.

Prága, január fi.
A Hasin elleni merénylettől szinte puska

poros a levegő és nagy tüntetésektől tartanak. 
Több cseh és német lap szerkesztőségeit, a 
rendőrség őrizteti. Az első tüntetés különben 
már lezajlott a Vencel-téren, de ez csak tilta
kozás volt a merénylet ellen és nem fajult zh- 
va rgássé.

A faseisfák, hír szeriül, elhatározták, hogy 
tettleg lépnek föl több nekik ellenszenves 

újság ellet).
A faseistáknak különben Rasinnal is bajuk 

volt pardubitzí beszédében a „megfizetett*4 
hazafiakra tett megjegyzése miatt. R'isin, 
amikor a fascisíák emiatt kérdőre vomák. azt 
felelte, hog?' miután a fascisták a bíróság elé 
akarják vinni az ügyet, majd tisztázza olt, 
hogy azt, amit mondott, hogyan érlelte. Rasin 
súlyos sebesülése után azonban kétséges, hogy 
rákerülhet-e még a sor erre a tárgyalásra.

Prága, január fi.
Dr. Husin állapotáról a következőket jelen

tik: Miután a pénteki erős roham elmúlt, 
szombaton röntgenezéssel behatóan megvizs
gálták a beteget és megállapították, hogy a 
golyó a 11-ik mellhordát rézsutosan átütötte és 
annak alsó szélében megakadt. Útjában a golyó 
a hátgerincet megsértette. A beteg állandóan 
teljes eszméletnél van.

r—% I I “T" kényszereladás! Csakis első-LJ I |l| 1 |_f rendű müinunka. Ebédlő, háló,
ÍJ J I v sfb. Lerner asz.tnlos, Itombnch
__________________________ntc.i .!. szúin, í)<»l> utca nar<>k

Németország hallgat...
Berlin, január fi.

A Wolff-ügynökség jelenti: A lapok jelentése 
szerint a német kormány semmiféle határo
zatot, vem hozott, hogy a francia kormánnyal 
közvetlenül tárgyaljon.

u
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Olaszország újjászervezi a had
seregét.

Róma, január <5.
A minisztertanács elfogadta Diaz tábornok

nak a
hadsereg újjászervezésére és az 1993. évbeli 
születésű korosztály behívására vonatkozó 

indítványát.
A szolgálati időt 18 hónapban állapítják meg. 

A kontingens 180.000 ember, a tényleges állo
mány 250.000 ember. z\ miniszterelnök elnök
lésével legfelsőbb honvédelmi bizottságot ala
kítanak és hadseregföl ügyel őséget szerveznek.

a cselekvés terébe
Szeged, január fi.

(A Reggel tudósítójától.) A szegedi város
háza nagytermében ma nagygyűlést tartoltak 
a szegedi ébredők, amelyen Bénává Ágoston 
volt, népjóléti miniszter is résztvett. A nagy
gyűlésen Lába ss Endfe Máv. föl ügyelő elnö
költ; hatérozatilag kimondták, hogy

minden bajnak a zsidóság az oka s ezért 
n mai naptól fogva a cselekvés terére 

lépnek.

A zalsszentgrőti választás
Vass József 8W9g Vince 89®

aBáBrásfi kapott
Zalaszentgrót, január 7.

(A Reggel tudósitójának távirata.) A zala- 
szentgróti kerület nemzetgyűlési képviselőjét, 
amint A Reggel elsőnek jelentette is, Tarányi 
Ferencet, főispánná nevezte ki a kormány és 
igy mandátumáról lemondott. Az uj választás 
kiírásu után az ajánlási ivek benyújtásának 
utolsó határnapjául a tegnapi napot — január 
6-át — tűzték ki. Zalaszentgrótnak 13.500 vá
lasztója van és az ajánlatok lezárásáig Vass 
József népjóléti miniszter, a kormány jelöltje, 
és Nagy Vince párton kívüli függetlenségi kép
viselőjelölt adtak be ajáidási iveket. Kettőjü
kön kiviil még herceg Windischgraetz és Fang- 
ler Béla volt képviselők kísérleteztek mandá
tumszerzéssel a zal ászén tgrótt kerületben, do 
próbálkozásul; kudarccal végződött, mert csak 
néhány ajánló aláírást sikerült összehozniok.

A tegnapi napon benyújtott ajánlási ivek 
közül Vass József ivén 8400 aláírás szerepel. 
Nagy Vince ivét 21 órás pótlásra utasították. 
Ma jár le a pótlás ideje és eddig Nagy Vince 
ivén csak <800 érvényes aláírást találtak. A vá
lasztási biztos többszáz aláírást, mint érvény
telent visszautasított.

Sztrájkolnak Szegeden a mozikban
(A Reggel tudósítójától.) A szegedi mozikban 

a mai napon az összes alkalmazottak sztrájkba 
léptek. X mozik a hétfői előadásukat már meg 
sem tartják, mert az alkalmazottak 50%-os bér
emelését mereven visszautasították.

A CLUB^GARAGE
megszerezte a
EL A. K.

(Peutseher Automobil Kouzern) 
magyarországi cgyedárusitó képviseletét. Németország 
legnagyobb és legkiválóbb autógyárainak, a világhírű

DUX
PRESTO

VONA@ és
MAOgRUS 

kocsiknak lorakatát.
A kifogástalan eleganciája és világhírű márkájú autók 
rövid időn belül megérkeznek. Kérjük az autót vásárló 
közönséget, hogy vásárlásával saját érdekében várjon 

o kocsik megérkezéséig.

VIKTÓRIA-SZALÓN
VII, Erzsébet-körút fi. szám

i SZÓKÉ SZAKÁLL
és becsi társulata németül játssza a

í VONÓSNÉGYEST
(Streichquartett)

Uj miliőn
' Szökő Szakáll. Kőváry Gyula. Horezog .lené. Mezei 
Ilonka. Kari Ehnuinn, l’aul Muhr, Mimi Schramtnel, 
Anita Mu tilsam, Sarkad! Vilmos, Virág Hózsi, Eric 

Ferdinand Stein. Vécsey Sándor. Kardos László
: Kenieto 1O erekor Jegyek et&wétmlban
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Ebéd Kállay miniszternél
Sir Good tiszteletére

(A Reggel tudósítójától.) Szombaton Kállay 
Tibor pénzügyminiszter Sir Williani Good 
tiszteletére lunch-ot adott, amelyre hivatalosak 
voltak: gróf Bethlen István. Valkó kereskede
lemügyi miniszter. Popovics Sándor, Teleszky 
János, Schober Béla, báró Ullmann Adolf, 
Walder Gyula, Weiss Fillöp, báró Madarassy- 
Beck Marcel és báró Madarassy-Beck Gyula. 
Sir Good félhivatalosan tartózkodik Budapes
ten, hogy elvégezze azokat a tanulmányokat, 
amelyekre még a jóvátételt bizottságnak szük
sége van. A társaság a késő délutánig fesztelen 
eszmecserét folytatott, kizárólag közgazdasági 
kérdésekről. Az angol vendég tudvalévőén há
rom évet töltött Becsben, ugyancsak rcparációs 
lanulniánvokat folytatva és egy tervezetet, is 
dolgozott ki Német-Ausztria javára, de az úgy
nevezett „Good-féle program" nem valósult 
meg. Sir Good inkább Lloyd Georgenak voll a 
bizalmi embere, mint a mai angol rezsimnek: 
értékes államférfin és ha angoloknál ezt a jel
zőt nem veszik zokon, sok zseniális van benne. 
A szivéhez nőtt Bécsből akkor távozott, amikor 
a munkanélküliek és a kunbélisták májusban 
összerombolták a Ring hoteljeit és üzleteit. A 
derék Sir Good, az osztrák nép barátja, aki a 
Bristol-szállóban lakott, elvesztette poggyá
szait, sőt minden ruháját is elrabolták. Nálunk 
négy hetet szándékozik tölteni...

— Diplomáciai jegyzék — egy villarekvirá- 
lásból. Guhl Oszkár, az Orell Füssli-cég főnöke 
és a Magyar Bankjegynyomda Rt. megalapí
tója, az elmúlt év őszén villát, vett Dunakeszi— 
Alag környékén azért, mert az év nagyobb ré
szét Budapesten akarja tölteni és mivel ver
senyistállót is akar létesíteni. Nem sokkal a 
villavétel után kellemetlen meglepetés érte, 
amennyiben Wekerle, váci főszolgabíró elrek- 
viráltatta villáját. Guhl Oszkár, aki. svájci ál
lampolgár. nem nyugodott bele a rekvirálásba, 
hanem védelemért Svájc budapesti konzulátu
sához fordult. A svájci konzulátus jegyzéket 
is intézett a magyar kormányhoz, amelytől a 
villának rekvirálás alól való fölszabadítását 
kérelmezte. A magyar kormány azonnal vála
szolt a svájci jegyzékre és válaszában kijelen
tette, hogy sürgős elintézés végett áttette a 
jegyzéket a m. kir. népjóléti miniszterhez.

— Egy református cgyház'n''gyci gondnok a fajvédelem 
ellen. Az ungi egyházmegye közgyűlésén dr. Patay 
György, újonnan megválasztott egyházmegyei gondnok 
magasan szárnyaló, hazaflságtól és szabadságszereteftöl 
álhatott székfoglaló beszédet mondott, amely most ke
rült nyilvánosságra a „Sárospataki Református Lapok'* 
hasábjain. Wolffok és Friedrichek okulására közöljük e. 
tagadhatatlan ..fajmagyar'* néhány markáns szavát:

— Elég volt már a gyűlöletből, elég volt már 
a féltékenységből és a kétségbeesett tétiem-eg- 
ből. Minden részvétünk, rokonszenvünk azoké, 
akik hitért, hazáért, meggyőződésért szörnyű
séges martiriumot szenvedtek. Tovább pusz
títva: fölépülhetnek a romok? Ha kimegyünk 
tavasszal a szabadba, pompázó díszben látjuk 
virítani a mezőt. Mily békés egyetértésben nyi
ladoznak ott különböző fajú virágok! Ila te
hetnék: ők is vitatnák egymás faji fensőbbsé- 
gél? Hiszen épp faji különbözőségük az, ar i 
gyönyörködtet. Csak a teremtés koronája, az 
érző és gondolkodó ember ne tűrhetne meg 
maga mellett más fajt, más meggyőződést? 
Holott talán mindannyiunk teremtő Atyja épp 
ebben a szinpompás különbözőségben leli örö
méi? Ne azt. élezzük ki. ami elválaszt., hanem 
ami közeledést hozhat létre. Helyrehozhatatlan 
hiba volna kiélesiteni a vallási és nemzetiségi 
ellentéteket.

— A Lakók Szövetségének közgyűlése. A 
Lakók Szövetségének közgyűlésén, amelyet, az 
Ügyvédi Kör helyiségében tartottak, Giesswein 
Sándor elnökölt. Dr. Fán főtitkár terjesztette 
be az évi jelentést. Dl*. Bródy Ernő szólalt föl 
ezután és a jelenlevők helyeslése, között, jelen
tette ki, hogy a magánlakásoknak közhivatalok 
céljaira való elvonása egyenesen erkölcstelen
nel;. minősíthető. Megválasztották dr. Bródy 
Ernőt ügyvezető elnökké.

— A I’ctőfi-filmek harca. A l’ctőfl-fiialvállalat szerzői jog
bitorlás címén port. indított. Deésy Alfréd, a „Bolond Istók'* 
cimii film szerzője ellen. A. bíróság a szakértők szóbeli 
véleménye alapján a zárlati kérelmet elutasította, a szer
zői jog megsértése ügyében pedig a jövő héten dönt. A 
„Bolond Jstók'-ot terjesztő vállalni ellen a tisztességtelen 
.kereskedőimt versenyről szóló törvény alapján eljárást 
indítanak.

„Borgla Luc rétin" TI. befejező része a 
Roynl Apollóban. A ragyogó Cinquecento szép
séges asszonyának története, a művészi szép
ségek gazdag látványossága. A film remekszép 
rekonstrukcióját, nyújtja a Borgiák fényűző 
pompáiénak és Rónia ragyogásának. A mester
film főszereplői: Liáné Haid, Conrad Veidt, 
Paul Wegener. Albert Bassermanu. Lyda Sa- 
lamonava. A Royl Apolló előadásai 5, 7 és 9 
órakor kezdődnek-

Ki nem emlékszik 
soraira, amelyekben azt 

mit fenne. ha pusztán 
inog egy vén mandarint 
/ ki kelljen mozdulni 
hírt. dicsőséget, gazday- 

jó Kádár már a 33-ik 
Megölne minden újság
szerkeszt hcssen újságot, 
hogy csak az ő elbeszé- 

, megölne minden 
fuvolázó orrhangián e«ak ő 
megölne minden férfit, hogy 

............... '.......... '„1j ez n Kádár, az iró, 
és publicista, az egyedüli férfi Buda-

— Egy szerencsétlen tintásról. A „Szózat** 
újévi számában a „Pesti Jogrend" című rovat 
A Reggel-i, még inkább A Reggel szerkesztő
jét tiszteli meg szeretetremelto érdeklődésével. 
Sajnos, nincsen helyünk rá. hogy a finom és 
elmés cikkecskét teljes terjedelmében leközöl
jük, bár méltó volna arra, hogy a mi nagyobb 
nyilvánosságunk vegye pártfogásába. A. szerző 
megállapítja, hogy hamis indexre vettük Göm
bös újévi külpolitikai vallomását, amely 
„A Reggel vállas kis törpéje szerint, aki szel
lemi izmait verseny képessé dolgozta a Ka
rolyi-forradalom idején" (Ez én volnék! -- 
A szerk) beismerése a külpolitika eddigi csőd
jének. A „&8<te(ZÍ“ — Így folytalja szerzőnk —, 
sem annak cikkírója (Gömbös) meg véletlenül 
sem korrigálhatja magát. annyira, hogy 
A Reg(iel-\e\ (a heti kis tiszt át kínnal) es forra- 
dalomtépott szerkesztőjével egy véleményen 
Jegven. Ez a lénveg. Ami ezután következik 
(gyászkörmii külpolitika? gyászkörmü zsur
nalisztika?) már csupa közhely, fáradt leverkh- 
zése unott invektiváknak. E temperamentu
mos zsörtölődésnek a meggyőződés izzó kohó
jában összekovácsolt mondatai elárulják a cikk 
szerzőjének inkognilóját. Csakis Kádár Lehel, 
„Az E$t“-n<‘k a forradalom és a proletárdikta
túra alatt oly lelkes, hűséges és szorgalmas 
munkatársa reklamirozhat bennünket ilyen 
mérges, elbizakodott, mániákus hangon, amely 
a magyar sajtóban, egyedül e liórihorgas, 
karvalyom!, sziriai hangú fiatalember sajátja. 
Hiszen értjük határtalan elbizakodottságai: 
három hétig A Reggel szerkesztőiének harctéri 
bundájában járt Éíindenburg főhadiszállasan 
és a dicsőség a fejébe szállott. !*/«' a gntsijzende 
bőrbekecs tragédiája! 
Rousseau babonás 
kérdezi olvasójától, 
akaratával ölhetne 
Kínában, anélkül, hogy 
Parisból és ha ezzel I.. 
súgót szerezne? Ez a 
mandarinnál tartana, 
írót, hogy egyedül 
menői ne minden írót, 
léseit és regényei! olvassák, 
politikust, hogy 
szónokolhasson és 
a nők az! mondják: mégis 
politikus és . 
pesten...

— A nagv Montblanc-alaguf. Berlinből táv
iratozzak: Chamounix mclhdt 1923 tavaszán 
kezdik építeni a nagy Montblanc-alagutát. Az 
építés 5 esztendeig fog eltartani.

— Benedek .Jár.os hatvanéves, Vizkareszt napjan 150 terí
tékes vacsorát adott n Központi Demokrata Kör Benedek 
Jávor, hatvanadik születésnapja alkalmából. A Központi 
Demokrata Kör nevében Váznonyi Vilmor, a Lipótvárosi 
Demokrata Kör nevében Gá! Jenő, a fÜRgetlenséftiek ne
vében Sümegi Vilmos, képviselőtársai nevében Pakols 
József üdvözölte Benedek Jánost, mint Írót, költőt és 
politikust. A jubiláns mcgliatottan válaszolt az üdvözlé
sekre. ami után leleplezték Benedek János oljfestésii arc
képét.

— Megnyílt az Omke adótanfolyaina. Az 
Omke — mint ismeretes — sorozatos előadáso
kat rendez az adózásról. Az adótanfolyam első 
előadását Vizkereszt napján a régi képviselő
házban 1 ártotta nmg Benedek Sándor dr., a 
magyar királyi közigazgatási bíróság másod
elnöke „A magyar adórendszer" címen. Ma 
este 6 órakor Thury Zoltán dr., magyar királyi 
közigazgatási bíró „a-társulati adó,l-ró\ beszél.

— Halálozás. Dr. Barcs Géza egészségügyi tanácsos neje 
e hó fi-án, rövid szenvedés után, elhunyt. Ma, hétfőn dél
után L3 órakor helyezik örök nyugalomra a 
temetőben.

— „Borgia Lucretia"
Urániában. A ragyogó 
asszonyának története 
gazdag látványossága, 
konstrukcióját nyújtja a Borgiák fényűző pom
pájának és Róma ragyogásának. A mester
film főszereplői: Liáné Haid. Conrad Veidt, 
Paul Wegener. Albert Bassermann, Lyda
Sale.monova. Az Uránia előpdásni: 5, ’éT, %9 
és 10.1(1 óiakor kezdődnek.

— Vcrekodés a tőzsdeteremben. A rendőrség tavaly 
ősszel többizhen rendezőit razziát a tőzsde körül. Így 
történt, hogy Auor Dezső fözsdebizonifinyos egy roko
nát is valutaüzcrkcdésoii érték és meg is büntették. Aucr 
azt hitte, h","> Schulz Gyula tőzsűcblzouuiiiyos árulta be 
rokonát a rendőrségnek 6 ezért tavaly november 17-én a 
tőzsdeteremben rátúniadt behulz. Gyulára, rendőr- 
spiclinek nevezte, „80%-os árulónak" titulálta .s azt 
mondotta, hogy «z ilyen gazombert ki kell dobni. 
A jelen volt tőzsdetagok is i n z u 1 t á 1 t ú k Sehulzot, aki
nek nioiiekülnie kellett. Sehulz ezután becsületsértés é* 
rágalmazás miatt l'öljolentett’j Anert. akinek ügyét szom
baton túrgynllu dr. C'illléry járásblró. Auer kijelentette, 
hogy bizonyítani hajlandó állitá-ait és több lantit neve
zett meg. akik igazolni tudják, hogy S e h n 1 z valóba n 
be ntigó ja a rendőrségnek. A bíróság több taifu 
beidézéao végett a tárgyalást elnapolta.

— Binét és Bárrá különl -ges din;'kelmék áruházában 
(Deák Ferenc-utca lh) nagy választékban kaphatói, szövet- 
óh .selyemújdonságok.

Kere;»e«i-uti

II. befejező 
Cinquecento 
a művészi 
A film remekszép re-

része az 
szépséges 
szépségek

Tulhalmozott raktár miatt " ———
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NYILTTÉR*)

Külön értesítés helyett.
A Mindenható magúhoz szólította nagy ezen- 

vedésolbő!

GYÖNGY JENŐ

■

kedves, jó fiunkat.
Itt hagyta mély fájdalomban 

legjobban szeretett és akik ót 
szerették. ....

Ltolsó útjára folyó ho S-aa.
3 órakor a rákoskeresztúri izr. 
luk elkísérni.

György Lajos és Nelly, szülei; Gyöngy Pál, 
testvére.

A llókuwtél délután 2 órakor külön villamos 
indul.

Rófizvótlátogatások mellőzése kéretik.

azokat, akiket 
inindenckfölött

hétfőn délután 
temetőben fog.

■
• E rovatban közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

RÉSZVÉNYTŐZSDE
GRESHAMPALOTA

Egyes részvények, tört darabok, vidéki és nem 
jegyzett részvények, külföldi részvények 

vételét és el dúsát, hetipénzek érték- 
pnplrhlztoslték melletti ki

helyezését kulánsan 
eszközli

REICH JENŐ
BANKÜGYNÖKSÉGE

Bl PAPEST, V. KERÜLET, GRESHA
TELEFON: 130-88. 11'4-69.

Tömeges jje-iSEtákezés ffotyftán 
a kedvozményes üdülésre jelentkezők nagy része, az ünne
pek alatt elhelyezhető nem volt és ig.v u kedvezményt meg

hosszabbítjuk:

$
25.000 K-ért üdülhet

ALATONFÜREDEN 
n<iplgjnn. 1-től jan. 31-ig a Grnnd Hotelben.

Fönti összegben bennfoglaltatnak: négyszeri kitűnő étke
zés, szoba, fűtés és világítás, Szobulefoglalások a balaton
füredi fürdőigaz,ga!óságní 1. Fölvilágositást uyujt a köz 
ponti iroda: Budapest, VII, Erzsébet körut 41. Telefon: 

.József 73—07 és .József 119—35.

ZJj». GpUnwaíd Emil
bankilzlete

V, Bálvány-utca 1•) 
Félemelet

Telefon: 192-27
Fostalak. szia: 52117 .
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Magyar Nemzeti Reneszánsz Társaság

IV. művészeti aukciója
a Nemzeti Szalonban (V, Erzsébet-tér)

Gr. A. K. és Dr. V. M. gyűjteményei, valamint főúri és 
inas magánbirtokból szármázó festmények (Primitívek, 
Brontinó, Eeckhout, Malin rt, Mengs, Molonaor, Iliben:, 
Waldmílller, Barabás, Bihari, Katona, Lotz, Med- 
nyáiiszky. Markó, Nagy-Balogh, Székely Bertalan, Fc- 
roncz.v stb.): XVI., XVII. századbeli miniatűrök én 
plasztika; ritka keletázslal gyűjtemény; nngyértékü 
porcellánok és fajánszok; üvegek; ezüst- és aranytár
gyak; fegyverek; szőnyegek; elefántcsont faragványok; 

antik bútorok stb.
KEáBllt£si

1923 január 12, 13 és 14-én d. e. 9-től d. u. 7-ig
IfcUkGiÚ 3

1923 január 15, 16, 17, 18, 19, 20 és 22-én dél
után ‘/,4-től kezdve
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SAJÁT GYÁRTÁSÚ
NYAKKENDŐK 

FINOM
ÚRI DIVATÁRUK

NYAKKENDOHÁZ
IV, KÍGYÓ UTCA 5. (KLOTILD-PALOTA)



_ Knaller Győző súlyos beteg. Knaller 
’Gvó'w szocialista képviselőt, amint A Hegyei 
részvéttel értesül, vasárnap szélhüdés érte,

. Mussolini államtitkárjának magyar feleséjre. Mnssu- 
liuiick még -zerii fnscista vezér korában hűséges c.Mit- 
]ésa, iroda fűtiöke volt gróf Ferid százados, aki az. 
(ittszfoiniáH után a trieszti cenzora főnöke volt. Ferizi gróf 
h fch-j'ge révén jelentős vagyonhoz. jutott és nagyrészt 
ö vásárolta míg Abbáziában az osztrák éa magyar állam
polgáréi: házait és telkeit. Most, hogy Mussolini forra
dalma győzött és a forradalmárból Itália miniszterelnöke 
jett, államtitkárjának, az, elnöki osztály főnökének Ferizi 
grófot neveztette ki. Mussolini államtitkárjának feleségo 
aradi ismert nricsalád győrinek?: Brener Elzának hívják. 
Vallása: pesti.
- Zsarolásért elítélték a Phöbus igazgatóját. 

A pestkörnyéki községek világítását évek óta 
az újpesti Phöbus villamossági rt. látja el. 
A Heggel már ismételten beszámolt arról az 
rlégületlenségTŐl, amellyel az újpesti polgár
ság a Phöbus árdrágító tevékenységét kiséri. 
Legutóbb már tiltakozó gyűlést, is tartottak 
a vállalat, ellen,* amely a sűrűn előforduló 
üzemzavarok mellett, óriás csizmában balad 
előre az áramfogyasztás díjemelésében. A múlt 
évben Rákospalotán a társaság a szerződés 
aramfogyasztási dijainál magasabb összegű 
számlák kifizetését; követelte a fogyasztóktól, 
akik' közül hárman, nagyon helyesen, zsarolás 
iniall följelentést tettek a Phöbus ellen. Az 
ügyel a vestvidéki törvényszék tárgyalta és 
<h. 7,a1a Hugót, a Phöbus igazgatóját, zsarolás 
rélségc miatt 5000 korona pénzbüntetésre 
Ítélte. Ez az ítélet rendkívül érdekes és érté
ke- precedens a fogyasztók számára és remél
jük, egyéb kategóriákban is megismétlik.

iij tranzakció a Kiofilduál? Tőzsdei körök
ben arról beszélnek, hogy a Klotild vegyipari 
rí., amely a múlt héten hajtotta végre tőke
emelése utolsó részletét, uj lei-tranzakció előtt 
áll. Erre vall az is. hogy dr. Laz Iliescu, a 
bukaresti immonalizúló bizottság vezértitkára 
vesértian Budapestre érkezett és a Klotild na* 
c ■ < o i a I ’> z I á s vei ö s sze f i i ggő i á rgv a I á so ka t föl y- 
tnt a váll fial pesti igazgatóságával.

- daüuúr 21-én kezdődnek a magyar-esek 
tárgyalások. X magyar-vseh árueseretárgyalá- 
sokat a cseh kormány kérésére elhalasztották. 
X tárgyal;'-ok csak január 24-én indulnak meg 
újra, mert a. < seb szakértők még nem készültek 
el a. magyar, ellen ja vaslat tanulmányozásával.

Buzavaluta ntán mézvaluta. Debrecenből írják: A 
debreceni postaigazgatóság beadványban azt kérto n 
\<-rosi laii.i-dvl. hogy a posta tisztviselői Által létesített 
hív! ■ •./. -c h t ljeiru. a Mngyerdőn engedjen át Ingyen 
iir i használóira két |iold földet. A városi tanács a kért 
r •íulctct az nkácvirégzás idejére, rendelkezésre bocsátja 
az, egyletnek, i.nido a terület használati diját minden 
m<'hC'í Iád után egy kilograrn mézben állapítja meg. Ez
zel egy újabbal szaporodott a fantasztikus vjiluták soro
zata.

- D’Anumrzio Ir.not indít a fascisták ellen. 
Rómából jelentik A Heggel-mái: Amint a „Gior- 
n;t!" d’Lalin" értesül, Gábriellé d’Annunzio 
Rómában napilapot indít. Lapja, amely a 
h'iseizmus ellen fog harcolni, rövidesen meg
jelenik. (Legutóbb az olasz fascista lapok 
d ’ A n n linzi o t-mi grá I á sá t j élen tették.)

Közvetlen ba jóösszeköt tetős Anglia és 
Oroszország közüli. Londonból jelentik: A la
pok jelentése szerint aWhite Star Line tárt-ya- 
l.'sokat folytai a szovjctkormánnual Anglia és 
Oroszország között megnyitandó közvetlen 
hajószol gáláiról. Tegnap a Cityben közölték, 
hogy más ismert hajóstársulatok is tárgyalá
sokat folytatnak a. szovjetkormánnyal, hogy
Moszkvában ügynökségeket létesítsenek ten
gerentúli hajószolgá’at megindítására. Kame- 
név tudvalévőén kijelentette, hogy a szovjet- 

n’ány ratifikálni fogja az Urguhardt-egycz- 
méiiyt és ezzel útját egyengeti az orosz keres
kedelemnek a tőkeszerzés céljaira.

Mozgókép-Olt’iou. „Essex grófja" az idény 
kiváltságos nagy filmeseményének bizonyult 
1 - ehhez mérten az idény legnagyobb sikerének 
'••• Nagy, izgalmas idők, nagy emberek, gyö
nyörű nők, nagy hibákkal, nagy erényekkel, 
í’orróv érit szerelemmel, tomboló bosszúvággyal, 
ai imínnyal, szinte emberfölötti méretekben vo- 
iii-l végig ;>z izgalmas cselekmény kkel telt da» 
rabban, lelkei, szivet, agyat és ideget egyaránt 
lenyűgözve, mesés külsőségek, káprázatos ren
dezés < s művészi játékkal. „Chaplin a zálogház
hon" kitűnő 2 löivonásos lmrleszkjében aratott 
nevető orkánokat. Aktualitások és egyéb érdé
it' ej< szolgálnak a pompás műsor kiegészi- 
téséiil. ('/-4. %fi, ‘A8 és ’/alO.)

- Nyolc pár hócipő eltűnt. 11 pár hócipő megkerüh.
- X in/(</.- íiieftnyitoelöadása után nagy kavaró-

d.iM i. nuuli u ruhái jr.iK körül. Bundába hurkolt liöicyek 
■'“i',n kon igélték n hócipő’leit. mások a kalap.'nhat, 

'" ii ziirzuviirhan ’ieni tihlf ík megtalálni. V rziuház, 
gond nők'•ág. i >•.•<’,< :'C-l inoRnv.i.’iiit'ík n hölgyekül: fts-'k 
" h'.iii.’.t nri nap bejelenteni. j/iiwi}, atiif'Oi 1.’ fltúnl t's 
HK’t/i ■ I l,l)tl,iii s: p,;r Jul’tif II fiit •' r''liiiil<'l I fül
'' i’il.inl.i ;,ii<J<lhiin. A rejtély nyílja az, hogy n rúna- 
p'i'i kavarod,int íii'-háuy no ravaszul arra, hasznúlin föl, 
'"■ v oinyliff hócipőjét egyszerűen riem vette át,

Imin in azt állította, hogy az övét elcserélték, mégpedig 
vi •li<-. példánnyal. A Fővárosi Színház igazgató. 

*•'KA ugy segít mattan. hogy mind a II pár hócipőt érté- 
a kárvnllottnknnk uj hócipőre vuló pénzeket 

! ' i. Az • .el tipikusan pesli es külön is jellemző iiz
í " 'fő nruo;okban clhur.'pódzott hóehiőtébolyra.

- n'í’íalaii szemorvos! vizsgálat kiváló szak
orvos által '..12 I ig és I (í-ig. Refraetio lát- 
kze,vszeti intézet, Szervita, tér tj, a templomnál.

ApEGCEi.
■■■■■■■■•••Ma -MWf rjrm—ii.—zifxx. at.

száz^Sélkos fizetés©me!Sst kérnek 
a banktisztviselők

A pénzintézeti tisztvásei^k nagygyűlése a régi képviselöhSzban
Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta nagy

gyűlését a Pénzintézeti Tisztviselők Országos 
Egyesülete a régi képviselőház üléstermében. 
Erdőssy Antal elnöki megnyitójában a magán
tisztviselők három egyesületének közösen ter
vezett, a rendőrség által betiltott gyűléséről em
lékezett meg és kijelentette, hogy az egyesülést 
nem lehet így sem megakadályozni. Tóth fő
titkár előadói beszédében hangsúlyozza a tiszt
viselői fizetésrendezés fontosságát, számadatok
kal bizonyítja be a mai fizetések tarthatatlan
ságát, majd határozati javaslatot nyújt be, 
amelyben elsősorban a szervezkedési szabadság 
biztosítását kívánják. Követelik a T. E. B, E. 
által behozott, képviselőtestületek helyett, a tel
jesen demokratikus, osztálybnként választott 
tisztviselői választmányok létesítését, amelyek 
a tisztviselői kar képviseletében az igazgatósá
gokkal mindennemű tisztviselőkérdésben tár
gyalásokat folytathassanak. Kérik az együttes 
paritásbizottság megalakítását a létminimum 
megállapítására; a drágasági pótléknak 50%-ra 
való fölemelését, végül a téti beszerzési segély 
azon nali kiutalását.

A fizctésrendezéssel kapcsolatban kívánják, 
hogy

a fizetésemelés kivétel nélkül minden tiszt

— Vámpírok a tőzsdén. A Heggel foglalko
zott már a tőzsdei középárfolyamokkal, öröm
mel regisztráljuk, hogy komoly tőzsdei körök
ben a középárfolyamok iránt megpendített ja
vaslatunk élénk visszhangra talált. Tudomá
sunkkal a tőzsde vezetőségében is meg van az 
akarat arra, hogy a középárfolyamok örve 
alatt kifejlődött visszaéléseknek véget vessen, 
sajnos, a bátorság hiányzik. hogy szembe
szálljon a tőzsde vámpírjaival. Kit, a tőzsde 
vámpírjai? Tőz>ftlevámpirók alatt azokkal az 
emberi érzést és kereskedői erkölesöt nélkülöző 
tőzsdetagokat és alkalmazottakat érljüi:, akik 
vadállalias ösztönnel vetik magukat rá. ember
társaikra és nincsen olyan eszköz, amely nem 
volna elég tisztességes nekik arra, hogy azo
kat mindenükből — kiforgassák, összepaklizá- 
sok — úgynevezett „lámnaüzleteld1, hamis ár
folyamok bemondása, erőszakos kurzus le- és 
fölhajtások, stb. — nillanatról-ni'il ’natra válta
koznak. Mi jól tudjuk, hogy a tőzsdetanácso
sok tisztségükért nem húznak - fizetési, sőt 
azt is 1 adjuk, hogy ők is el vannak foglalva, 
a megélhetés gondjaival — mégis rájuk hárul 
a föladat, hogy az üzlet tisztességén őrköd
jenek. Mert ha a tőzsdetanács a mai álPp t i
kon nem segít, okosabb, ha a részvények árá
nak jegyzését megszűnteit, mert a most 
jegyzett hivatalos árfolyamok' már régen nem 
tükrei a legtöbb papír tényleges árfolyamá
nak. A szama szerint osztályozott különféle 
piacok guerillabnndák kénye-kedvének, pere- 
ről-percre megújuló betöréseinek szinterévé 
váltak. Mi. akik a tőzsdeintézménynek nagy 
tisztelői voltunk, föl kell, hogy emeljük sza
vunkat a rablóbandák garázdálkodása ellen, 
kérjük és követeljük, hogy a tőzsde'■••i? s 
rendet teremtsen. Az árfolvemjegyző titkárok 
intézménye egyedül nem felel meg a céloknak. 
Vasaknratn és vne’-ezü, tel;es nouvolrnd 
fölruházott igazgató kell oda, aki a hamis ár
folyamokat kreáló urat nyomban lefüleli, 
a tőzsdéről kivezetteti és addig többé be nem 
engedi, nmig a fegyelmi tanács fölötte nem 
ítélkezik.

— A kereskedelmi kamarák február 8-án országos gyű
lést tartanak. Győrból Jelentik: Ar. ország kereskedelmi 
kamarái vasárnap lla'brittfr Kiírói}/ győri kamarai el
nök vezetésével ülést tartottak, amelyen a kamarai in
tézmény főkérdéseinelr törvényes rendezést) vér/elt f'tu/c- 
temen lenmarai u.i/üIi'k tarhtsrít Itattlroxlúk cl. A gyűlés 
Budapesten lesz [cbrttdr 8-dn.

— Sodrony hetét llaldckkornél, t'llöl-ut 48.
— BrlIltánM, ékszert, aranyat, (••.ii töt. iiamisfogut ne 

adjon (*1 centi, ainig inog ncn hiiliiratja Eíi-’Iut ás Eisn ■ • 
ékszori's'jck logniagaf-'.ibb ,’itipl árait, ftákóezi-ut !!".

— Yes-puttor. L o g i o b b a v i 1 á. g o n.

Páratian marad
a valódi

„Szarvasi-jegyű

„Schicht-szappan"
Jósága, kiadóaága és mosóerejo. ;l 

viselőre vonatkozzék és az emelés mini
muma legalább 200%-kal legyen nagyobb a 

tavalyinál.
Kérik u lakbér, gyermekpótlék fölemelését, 

az egyforma munkakörii nőtisztviselőknek a 
férfiakéval egyenlő javadalmazását, a rokkan
tak kímélését anyagi hátrányok nélkül s rt 
túlmunkák megfelelő díjazását.

A nőtisztviselők férjhezmenetelét gátló 
intézkedések eileni tiltakozással végződik a 

javaslat.
A határozati javaslat fölolvasása után Tóth 

Andor megindokolta annak egyes pontjait és 
kijelentette, hogy a bankok ellenséges indulat
tal viseltetnek az indexszám iránt, hogy a túl
munkát nem akarják kellőkéj) honorálni. Pél
dákat sorol föl, hogy segédtisztviselők túl
munkát végeznek 20—25 koronás óradijjal. 
Végül fölhívja a gyűlés figyelmét a Ferenc 
.József kereskedelmi kórházra, amelynek auto
nómiáját vissza kell állítani a beteg tisztvise
lők érdekében, mert a mai vezetőség egyálta
lán nem alkalmas a vezetésre.

A nagygyűlés minden incidens nélkül vég
ződött.

a boleiogsfig f elé
jESÍMfllF *S4

Budapesten kizárólag

I
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Kezdető pontban "‘,'2 órakor
Pálinkafőző es mosoüstök 
vörösrézből, rézgálie, raffla, téz- 
kótipor, sz'ib. Balaton, Turul és 
Verinorel-rondszevit szölőpermc- 
tezők, szí nkénegezők, hátl-esegy- 
I.ezcs kénporozó gépek a legol
csóbb gyári áron beszerezhotők 
^aontúgh Pál r6zérugv4r Budapest 
IX, üllúi-ut 10, Cóallnak: forény Samu,
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
. Budapest, január 6.

(A Reggel tudósítójától.) Meglepetés volt, 
hogy a kosztpénz iránt igen nagy kereslet és 
minimális kínálat mutatkozott. Azt is meg
mondtuk a múlt hét végén, hogy a kosztpénz 
emelkedése nagyon könnyen válhatik baisse- 
faktorrá, de mi magunk sem számítottunk 
arra a nagyarányú kosztkamat emelkedésre, 
mint amelynek e téren tanúi lettünk. A múlt 
hét végén 1—1%% volt a pénz s a hét végén 
a kamatláb már határozott emelkedést mu
tatva, 2%-ra szökött, kedden pedig 3—4a/a-kal 
kötöttek pénzt, A józan fölfogás legott kiala
kult, amely szerint a mai emelkedett árszint 
mellett

évi 200%-os kölcsönkamatot egyetlen hausse- 
engagement sem bir ki,

hacsak valamely viharos és meglepetésszerü 
esemény nem áll be, amely a korona zuhanását 
nem eredményezi. Berlinben a jóvátételi kér
dés hirtelen rosszra fordulta pánikszerű 
márkaesést hozott létre, úgy hogy a mienknél 
jóval drágább kölcsönpénzzel operáló emberek 
is megtalálták a maguk számítását Ám ilyen 
katasztrofális zuhanásra a mi higgadt pénz
ügyi politikánk mellett nem lehetett gondolni 
s így a magas kosztok miatt hirtelen nemcsak 
árredukció, de rögtön érezhető tartózkodás ál
lott be.

A következő nap ennek hatása alatt indulva, 
viszonylagos gyöngeséget mutatott, lényogesen 
megcsappant üzletmenet mellett, de azért ki
ütközött az a fölfogás, hogy

a nehéz papírokról a középértékekre kell 
áttérni.

Vagyis ezen a ponton is teljességgel honorál
ták az események azt, amit múlt heti fejtege
téseinkben megállapítottunk. A középpapirok 
közül az első helyen a Gummi, Pamut, Danica, 
Hazai fa, Juta, Hofherr és a két ófa állott. Nyo
mukban, mint a hét favoritjai a Spódium, Boni 
jelentkeztek. Karriért jósolnak a Kartonnak 
és a Klotildnak. Ez az emelkedés s — ha csak 
nem várt események nem fordítják föl telje
sen a helyzetet —

a további emelkedés a középpapirok terén 
teljesen megfelel a tényleges helyzetnek,

mert ez értékek határozottan olcsók s mert 
ezeknek átvétele vagy tartása sokkal kisebb 
kamatáldozatot igényel, mint a nehéz papíroké.

*
A hét hivatalos forgalma ezzel a tendenciá

val fejeződött be s szombat reggelig a magán
forgalom csak folytatta azt az utat, amelyet 
a hivatalos forgalom kijelölt. Szombaton dél
ei ött azonban hirtelen megváltozott, a hangú
irt s a dóii órákban már mindenfelől az az ér
tői lés jött, hogy a forgalom nemcsak hogy 
megcsappant, de teljesen megállt A külpoli
tikai feszültség ekkor már tartózkodásra kész
tette az érdekelteket s ezen az utolsó napon 
jelentkezett koronaromlás sem változtatott. 
Ennek a jelenségnek két magyarázata lehet 
csupán. Az egyik, hogy a viszonylag fölemel- 
Fedett árakban már előre kifejezést nyert a 
korona, csökkent árfolyama. A másik, hogy 

politikai helyzet tisztázásáig mindenki tar
tózkodást látott indokoltnak,

*
Vannak szituációk, amelyekben minden kom

bináció csődöt mond, mert az események ha
talmas folyama még azt sem engedi meg, hogy 
a logikai kiindulási pontot helyesen lehessen 
megállapítani. Minden jel szerint ilyen szituá- 
c óban vagyunk most, amikor e sorokat írjuk.
\ párisi konferencia lefolyása és eredmény- 

telensége olyan változott szituációt hozott, 
amelynek visszahatásait senki sem láthatja, 
ilyenformán mindössze annyit lehet mondá
éin k. hogy a tartózkodás bizonyára uralkodó 
irányzata lesz a tőzsdének s legföljebb az ide
ge-.ség lesz az a faktor, amely fluktuációkat, 
hozhat létre.

A közgazdász csak gazdasági jelenségekből 
építheti föl véleményét és jóslásait. Az a köz
gazdász. o7cí csal- politikai eseményekre helyezi 
l'ombinációinak fix pontját, bizonyára tévedni 
fog. Ma ez a helyzet s nem szeretünk — 
tévedni.

X f'.lénk a devizák zngforgalma. Két hónajwn kor.xsxtül, 
hinig ii Devizaközpont kellő mértékben teljesitotto a kórt 
igényieteket, szünetelt a valuták zugforgalma, most azon
ban, hogy a Devizaközpont nem nngyon teljositi a kórt 
deviza kifizetéseket, ismét megindult a zugforgalom, 
nmelynek méreteire l< lleinző, hogy amíg a Devlzaközpont 
2500 koronával jegyzi n dollárt, addig a zugforgalomban 
11000—32(10 koronával is veszik a dollárt. Az, nrannyal való 
kereskedés fölszabadítása álltáimul szolgált arra, hogy 
n Nr.noleon árát alapul véve, a Devizaközpont jegyzóso 
Jnollett egy uj devizaárfolyam nlnkuljon ki — jóval ma 
gasabb árakon nagy kereslet és kevés kínálat mellett.

X Jegyzetek a 400.000 uj Rima margójára. A 
Kereskedelmi Bank egy ev óta lassan elveszti 
régi jelentőségét. A közönség látja a legtöbb 
nagybank, sőt egyes bankcégek ipari céget, de 
a Kereskedelmi Bankét sehol sem látja. A Ke
reskedelmi Bank geszciója a régi. 80 év előtt 
megmentették a Haas és Deutschet és a Haas 
és Deutsch nem volt többé. Egy sor más össze
roppanás alkalmával, amint árverésen az ár
verési — vásárló megjelent, mert pénze az 
mindig volt. Úgy látszik, most is ugyanazt a 
politikát követi, halmozza a pénzt arra az 
esetre, ha majd ingyen lehet vásárolni. Honnan 
van az, hogy ilyen nagy és előkelő intézet ré
széről kellemes meglepetés még sohasem érte 
a közönséget? Most a Rima tőkeemelését ha
tározták el brutális számösszegek erejéig. Alig 
hogy a Rimamurányi részvényesei a legutóbbi 
támadás ijedtségéből magukhoz tértek, újabb 
erőpróbát kell állni ok: 400.000 darab részvényt 
zúdítanak a piacra, ebben az aggodalmasan 
pénzszűke időben. Nem tudjuk még, hogyan 
fogják kibocsátani az uj részvényeket, de akár
milyen számot vegyünk is alapul: két. milliárd 
lesz az az összeg, amelyet, a vállalat dividen- 
dáját tekintve, alig 1 vagy ll/s°/a-ért fog a pub
likum odaadni. A Kereskedelmi Bank pedig ur 
lenne ezzel az olcsó pénzzel és ismét pénzbeli 
legnagyobb hatalmassága a piacnak. Reméljük, 
hogy a közönségnek lesz esze és nem kér ebből 
a részvételből; intézzék el a Kereskedelmi 
Bank és érdektársai ügyeiket maguk között és 
nem az amúgy is anyagilag és idegileg meg
viselt részvényesek pénzén. Még csak annyit: 
ilyen méretű és ilyen gyakori fölvizezés, mint 
éppen a Rimában, még aligha történt a ma
gyar piacon.

X Miért drágul a gabona? (Frey Kálmán 
nyilatkozata A Reggel számára.) A budapesti 
érték- és gabonatőzsde alelnőkével, Frey Kál
mán kormány főtanácsossal a piac helyzetéről 
és a különböző értékek áralakulására kiható 
tényezőkről beható beszélgetést folytattunk, 
amelynek során a magyar közgazdasági élet
nek ez a kiváló gyakorlati embere a követke
zőket mondotta:

— A kenyérmagvak uiabb drágulását főkópen a mini
mális kínálat idézi elő. Ezzel szemben a kereslot meglehe
tősen nagy, úgy a vidéki malmok, mint a kereskedők ré
széről. Eionkivül az Iparvállalatok is most kívánnak 
gondoskodni munkásaik számára a megfelelő termény- 
födözotről. Ez hozta magával, hogy későbbi átvételre 
aránytalanul magasabb árakat fizettek, mint amennyi a 
napiár. A későbbi átvételre eladott búza ára azonban 
csak kénzelt nagyobb ár, mert a mai pénzviszonyok mel
lett, a kamatok és az esetleges koronaromlás beszámítá
sával, a későbbi gabona magas ára tulnjdonkópen kisebb, 
mint a prompt ár. Március végére egyes helyeken 10.300 
koronát fizettek, pedig a prompt úr 12.200—12.500 korona. 
Ennek az,után az a következménye, hogy a prompt búzát 
is csak vontatottan bocsátják áruba. A termelők már most 
arra számítanak, hogy még magasabb Arakat fognak 
fizetni a konyérmagvakért, mert oddig sem a malomkon
centráció, sem a kormány nem jelentkezett mint vásárló, 
holott mind a kettő legközelebb esedékes. .Tönnlök kell 
és ezt mindon termelő tndja. Az úrak tehát megmaradnak 
vagy még fokozódnak.

— Szorosan összefügg a kérdéssel a takarmányárak, kü
lönösen a tengeri óriási áremelkedése. Másfél hónap óta 
az áprilisi tengeri ára 40—50%-kal emelkedett, úgy 
hogy ma már u 10.000 koronát is elérte. A termelő, akinek 
az az elvo, hogy mindennel ráér és akkor ad el, amikor 
a legjobb árakat látja, most a tengerijét ndjn el és a 
búzájával tovább spekulál.

— Ami az értéktőzsdét, illeti, lanyhaságrn semmiféio 
okot nem látok. Az értékpapírok áremelkedése tartósnak 
mutatkozik. A különféle bel- és külpolitikai mendo-mon- 
dák cgyáltulán nem fognak hatni a tözndére. Mindenki 
tisztában van ezeknek a kószn híreknek komolytalanságá
val. Megengedem, hogy a pénz drága és ez megnehezíti a 
spekulációt, de hát nem kell <>)> rmoknak is a tőzsdére 
menni, akik egy kötés Szlavóniát sem tudnak tisztessé
gesen födözni. Beszélnek a tőzsdei magánforgalom 
legalizálásáról. A magam részéről ezt kizártnak tartom 
és nem hiszem, hogy a tőzsdetanács intenciójának meg- 
fololne egy zugtőzsde létesítése. lln a megnagyobbodott 
forgalom valóban szükségessé teszi az üzleti idő megliosz- 
sznbbitásút, a tanács majd bcccvcli a délutáni tőzsdét és 
ott a titkárok közreműködése mellett rendes nt.ódőzsde 
lesz. Egyelőre valószínűleg félórával megtoldják a déli 
tőzsdeidőt, vagyis 11-1 ől 1-ig lesz forgalom. Eg.v dolog bi
zonyos: ha a tőzsdén naponta tizenkét óra hosszat tartana 
az üzlet, akkor is Játszanának nz úgynevezett magánfor
galomban.

X Kohner báróék 100 milliós uj bankot ala- 
B^anak. Ismeretes, hogy Kohnerék kiléptek a 
Földhitelbankból. és hogy darabonként egy an- I 
go] fontért eladtak 100.000 Földhitelbank rész
vényt Garthwai lenek. az ismert londoni ban
kárnak. Kohner báróék most, hogy a Földhitel
bankot eladták, arra a megállapodásra jutot
tak, hogy összes bankszerti üzleteiket uj bank
cég keretében fogják összpontosítani. Megin
dultak tehát a tárgyalások és amint A Reggel 
értesül. Kohner báróék a Keszthelyi és Társa 
betéti társaságból fognak részvénytársaságot 
alakítani, amelynek elnöke Kohner Adolf 
báró lesz, vezérigazgató Kánitz Vilmos, a 
Keszthelyi-család exponense, a igazgatóság 
tagjai között pedig helyet, foglalnak: Kohner 
Villy báró, Dirsztay báró. Az uj bank 100 millió 
alaptőkével indul a közel jövőben.

X AJ Földhitelintézet uj részvénybevczetésc. A Magyar 
Földhitelintézet logközelebb bevezeti n tőzsdére a 
Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó, a Szent István 
Társulat Egyesített Üzemei Itt. részvényeit. A Stepha
neum papírjai a magánforgalomban legutóbb 6000 koro- 
nóa árfolyamon cseréltek gazdát és tőzsdei bevezetésük 
hihetőleg még jobban fogja fokozni kelendőségüket,

X A nagy Ganz, a Fegyver és a Láng tőke, 
emelése. A Reggel értesülése szerint Kiéin 
Gyula, a Hitelbank ügyvezető igazgatója, Ber
linbe utazott a Ganz-Danubius, Fegyver, Láng 
tranzakció lebonyolítása ügyében. Kiéin Gyula 
elsősorban a Bleíchröder bankházzal fog tár
gyalni.

. X A nagybankok és a pénzszűke. A nagy
bankok legfontosabb problémája ismét a pénz
szűke. A közönség betétei a legimpozánsabb 
intézetekben is úgyszólván a minimumra, csök
kennek, aminek nagyon egyszerű s érthető oka: 
a kosztpénz megdrágulása. Ha a Hitelbankban 
6%-ot kap a tőkés, úgy nem bolond ott tartani, 
amikor a tőzsdén 200%-ra kihelyezheti. Három 
millióért havonta kockázat nélkül .120.000 koro
nát kereshetnek. Ezt a, mondjuk, tisztességte
len konkurrenciát egyik nagybank sem áll
hatja, de nem állhatják azok a magánbankok 
sem, amelyek tradíciója és tisztessége tiltako
zik a 40%-os kosztpénz fölszámitása és leve
lekben való megörökítése ellen. Végül is ez a 
Btk.-be ütköző közönséges uzsora. Ezzé! szem
ben karácsony előtt már kezdtek némi loin- 
bardot adni papirosokra, papirosok vételére a 
vezető intézetek, most, azonban, hogy a pénz 
ilyen méreg-, helyesebben uzsoradrága, kény
telenek a lombardot megszorítani, sok esetben 
beszüntetni. E gyöngébb kezek részvényeinek 
a piacra dobása jelentékenyen hozzájárult 
ahhoz, hogy a legkedveltebb játékpapirokban: 
Salgóban, Állainvasutban, Izzóban, ne fejlőd
hessék ki e héten az a szilárdság, amelyet e pa- 
pirok valóságos értéke, a többi részvények 
emelkedési vonalában, reprezentál. A nagy
bankokat kedvezőtlenül érintette a devizaüzlet 
kimaradása. Az üzletet, teljesen a zugforgalom 
vette át, amely a korona zürichi kis lemorzsoló
dásával hihetetlen módon újra fölvirágzott 
(kávéházi argót), hiába inti a titkos de vízőrö
ket: Zugligetből (zugtőzsdéből) egyenes itt a 
Hüvösvölgybe (a rendőrségre). A bankok ipar
vállalatának folyton növekedő hiteligényei, a. 
folyton emelkedő munkabérek (a bányákban 
most történt 40%-os emelés) kikerülhetni lenné 
teszik az újabb tőkeemelések szolid és mérsé
kelt formában való végrehajtásai.

X A Wömcr-botrány. A Wörner-giépgy&r igazgat .ipra 
közgyűlésének botrányos lefolyásáról szóló jegyzőköny
vét az elmúlt hét végéig még mindig nem terjesztette 
be a kereskedelmi törvényszékhez. Úgy látszik, nngyon 
törik a fejűket a jegyzőkönyvön a Wörner-gépgyúr jog
tanácsosai, dr. Weisz, dr. Kindlovits és Schwarz Mór. 
Természetesen az elégedetlen rész vény esek, hn a keres
kedelmi törvényben előirt határidőn holül nem adják he 
a jegyzőkönyvi határozatot, büntető följelentéssel fordul
nak a bírósághoz. Amint egyébként értesülünk, a rész
vényesek külön utón akarják szóvátenni azt. hogy miért 
volt szükség és milyen körülmények között történt ti 
vállalat egyes munkagépeinek és Diesel-mótnr jónak, érté
kesítése.

X 1280 milliárd a német bankjegyforgalom. 
Berlinből táviratozzék: A birodalmi gyűlés 
december végi kimutatása szerint a bankjegy
forgalom 143 milliárd márkával 1280 milliárara 
növekedett.

X A Rimniniirány-Salgótarján) Vasmű Rt. igazgató-?.g.i, 
e hónap 16-án tartandó rendkívüli közgyűléséit alaptőké
jét 400.000 drb uj részvény kibocsátása által 2110 millió 
koronáról 280 millió koronára emeli. Az uj részvények n 
rendes részvényekre 5:2 arányban ajánltntnak föl. A 
társaság termelése a mull év májusi kibocsátása óta 
újólag növekedett- és az azóta az általános értékei zo 
n.vokbnn beállott nagy eltolódás megokolná teszi, hogy a 
vállalat forgótőkéjét üzletének terjedelmével jobban össz
hangba hozza. Az uj kibocsátás eredménye főivé beru
házásokra és a bankhitel törlesztésére fog fordíttntni.

X A Brassói Cellulosegyár Rt. igazgatósága Ulhnnim 
Adolf báró elnöklete alatt megtartott ülésében nz 1921,22 
iizlctévro 18,664.143.06 korona nyereséget állapított meg 
én a január 22-ikéro összehívandó közgyűlésnek részvé
nyenként 200 korona (100%) osztalék fizetését javasolja.

X A ;,Hermes“ Magyar Általános Váltóilzlct Rt. köz- 
EU, .5° az iizlotévre. részvényenként 33 korona

a múlt évi Jtt%-kn) szemben) osztalék fizetését, 
határozta. Az igazgatóság nj tagja: báró Radvánszky 
Béla.

X A ,,Pesti rőzsdc“ legújabb száma rendisiviif érdekes 
tárta outinál ínogjelent.. Kapható mindenütt.. Áru -to K.

X A Danubius Mezőgazdasági és Kere-ledehnl Rt.
Ilfillor 1bIv«íd >iy. iniiiiszípr viiiöklplo nliitt 

tartott ülésén elhatározta, hogy a közgyűlésnek indít
ványozni fogja az alaptőkének 5,000.000 koronáin fűtenie 
lesét és az igazgatóság újjászervezését. Az ni igazgató 
ság két alelnöki tisztségére ifj. Széchenyi Rezső gróf 
«/. £?uc’??y< István Lajos fognak megválaszt alul. A 
töke főiem elést dr. Grünicald Emil banküzleto bonyolítja le. ■

Belvfl
Budapest IV, Ferenciek-tere 4. Irányi u.sarok

Jt
3Í1

■ 251'.,
a naptáron alul crépe de cliine. jupon, crépe 
Georgette, Liberty, sulin, grenadin,charmeuse 

«z összes báli száncCeben,

Tricotsely mek
minden létező sziliekben.

Nagy választék mintázott árukban.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

hol lesz a szezon legfényesebb estélye, ahol 
■jelen néni lenni mondain hölgy vagy aranyifju 
mámára a legnagyobb bukás?

Társaság! Színház? Szellemi, születési, 
pén zár i szí o k rác ia ?

— Mindez együtt, apám és már hiába, is kér
dez, mert ibolyabléd szemén látom, hogy újra 
vem lúd. semmit. Hát a Várban. Hatvány Lily 
és Antónia bárónők palotáidban lesz a jövő 
héten egy nagyszerű estély, ahol megjelenik 
az arisztokrácia, a plutokrácia. a színművészet, 
-< politika, a diplomácia, belföld és külföld, 
összesen 200-an. A hölgyek és az urak csakis 
1875-10! 1890-ig való divatban. Az se utolsó ér
dekessége a bálnak, hogy a meghívottak közt 
egyetlen parvenü sem lesz. Szóval, édes Pistám, 
ne számítson meghívóra! Hót, azt tudja-e, 
■maga ódondász, hogy ki frissebb, egészsége
sebb. mint Valaha, azok közül, akiket a színház 
és a társaság hónapok óta nem látott?

— Be... De... Fe...
- Hol tanult meg ilyen folyékonyan da

dogni? A képviselőházban? Bán ffy Miklós, a. 
volt külügyminiszter, aki, nincs kizárva, 
a Hátrány Idly estélyén, most már a m űvészek 
közöli szerepel, barátjával, Batthyány Gyula 
gróffal. Na, kinyomozta már, hogy Paulay 
Erzsi milyen toalettben szava! Páriában 
Petőfi-verseket?

— D tsz m agya rb a n!
— Ellenkezően. Parisban Így ulrarták. Erzsi 

ti .ónban megírta, hogy egy árva ország színész
nőjéhez nem illő csillogói dlszmagyar, a leg
egyszerűbb fekete ruhában áll ki majd a pá
risi publikum elé, a szive fölött drága kis nem
zeti sz i n ü esoko rra l.

— Megható! Finom! Okos!
— Nézze, Paulay túl van azon, hogy maga 

dicsérje az eszét! Inkább arra feleljen, jó! 
megy-e a színházaknak és a. lokáloknak?

— Zsu ... zsu .., Zsúfolásig...
— A maguk collstoekkal kimért cikkeiben! 

Szilveszter óta a közönség, hogy tőzsdei nyel
ven fejezzük ki magunkat: tartózkodó. Se a 
színházak, se a kabarék, se a mulatóhelyek 
nincsenek úgy zsúfolva, mint ahogy a város
házán hiszik, ahol újabb vigalmi, luxus és 
< gyéb adókon törik a fejükéi, amivel aztán tel
jesen tönl.rc teszik a pesti színházakat is. Éhen 
fog halni. Pista, V.'olffék direkl magára utaz
nak! Addig is találja ki, mi és ki következik 
o Királyban .. -1 bajadér1' után?

- Hál először fő!újítják a felejthetetlen Ja
kobi Pici „Jánoska" cimii gyönyörű operettjét, 
ami anno dazumot Fényes Annuslcával ment. 
Azután a „Mézeskalács huszár" következik 
idi'tmii— Ernőd magyar datjátéka, amelynek 

; ószcrcvét. egy hiiszárkaplart ki fogja játszani?
— K iklki...
— Kiss Ferkó, a Nemzeti Színház művésze, 

írről jut az eszembe, hogy Beöthy Zsolt kiadat
lan verseiből. amelyeket senki som ismer, talán 
a-, egy Kák.osi Jenőn kívül, január 12-én sza- 
calácsiétyt rntdez a Nemzeti Színház . másik 
t eh épség os művésznője, Mátray Erzsi, hi játszó 
u Belvárosiban Ernőd darabját, amelyet Hos- 
rim llózsinafc osztattak ki. de ói közben átment 
Bárdoshoz a II' nassinccba ?

Pisié, magú mégis a dologházban fogja vé
gezni. Három színésznőről van szó: Bolh Klá
riról, Németh Juliskáról és — llosvay Bözsi
ről. mint vendégről. Egyébként tudja-e, hogy 
az Andrásxy-uti Szinházbun Somlay és l'arnai 
r< ndégjátckárc készülnek, mind a kelten ugyan 
abban a darabban fognak föllépni, viszont 
Törés nem. lép föl többé kisszinpadon. Nos. kül
földi vendégszereplésekről persze sejtelme 
sincs, maga bölény? Mi?

■— Mag né ni ült. Darvas Lili megvárja a Föl
des premiérl. akkor három napig Kassán ven
dégszerepel az „F.gl és földi szrrelem"-bt n; 
li'altér Hózsi szeptemberben a milánói Xéniá
ban énekli Toscal — olaszul: Sándor Erzsi pe
dig e hónap cégén utazik el Bukarestbe két hó
napi vendégszereplésre. Titkos Honát holozs- 
várra bírják, hogy a ..Kékszakállú Herceg"-ben 
vendégszerepeljen és föllépéseiért negyven
ezer lett kiválnak neki.

— Elájulok! Ebből én hat hétig élnék! Meg 
kél pletykát, aztán rohanok...

— Az első: Darvas Lili sokat tárgyal Hevesi 
Sándorral. A második: A Nemzeti Színház ifjú 
művésznője, aki válófélben volt rokonszenves 
urától és egy koszorús író, sőt akadémikus, az
tán egy nagybank devizaigazgatója versengett 
gyönyörű kezéért, hátat fordított az Akadémiá
nak és a Kereskedelmi Banknak és uj mézes
hetekre készül — a férjével... Az élet álom, 
magamat ajánlom!

lm

Márkus László-az Operaház rendezője
<A Retiticl Iudó«itó jutói.) Az Operaház lappangó igaz- 

gatóválságával kapcsolatban úgy művészi, mint a kö
zönség körében örömmel beszéltek arról, hogy a kitűnő 
Márkus I.dszlőf, ezt a magyar őstalentumot, aki első
rangú író, fostő, publicista és színházi rendező egy sze
mélyben, sikerült, az Operaház rendezőjének megnyerni. 
.< lieooel Márkus Lászlóhoz fordult a hír dolgában, aki 
a következőket volt szives mondani:

— Arról csakugyan volt már szó, hogy «« Operuházhw 
szerződöm rendezőnek. Nem főrendezőnek, tessék ezt jól 
aláhúzni, hanem nz Opera kitűnő mostani rendezője mel
lett egy másik rendezőnek. Rengeleg munka van egy 
ilyen nagycélu és nagykultúráin intézetnél és TFlassics 
főigazgató nr gondolom -- i'gy véli, hogy két rende
zőnek is bőrén ultad itt tennivalója. Mondom, szó lehet 
arról, hogy én leszek az egyik rendező, de seiutuiképen 
se főrendező. Ennek a ehnnek nincs is semmi értelme, 
mert a gyakorlatban a rendezőnek nem lehet más princi
pálisa, mint nz igazgató és én, aki nagyon rá lennék 
utalva a Mihályi nr kollégiális támogatására, ha ezt 
a nekem igazán uj megbízatást vállalhatnám, en igazan 
nem tudnék mit kezdeni ezzel a büszke titulussal. Két 
rendező egymás mellett, egymást barátilug támogatva, 
jó munkát végezhet, anélkül, hogy rangsorba lennének 
osztva egymáshoz képest és ha időszerűvé válnék az én 
szerződtetésein, én osak érdemes kollégámmal harmúniá- 
bafi tudnám magamat abban a helyzetben elképzelni. 
Hogy ón most a „ParsifaV'-t fogom, mint vendég ren
dezni, annak szintén csak az lehet, az értelme, ami a 
két rendező jelenlétét indokolja. Mihályi nr olyan rop
pant föladatokkal van tulhalmozva, hogy már az idén 
ráfér némi tehermentesítés, egyúttal pedig a jövőre való 
tekintettel, ón is alkalmat kapok, hogy kipróbáljam ma
gamat, hogy megismerjem a rám váró föladatot, és asze
rint kezdjünk aztán n főigazgató úrral érdemlegesen 
beszélgetni. Azt hiszem, helyesen értelmeztem a főigaz
gató nr szándékait, amikor az én operaházi vonatkozá
saimat igy látom. Ami pedig azt. illeti, hogy én a 
„Paraifal" díszleteit és kosztüméit is torvezom, hát ez 
csak annyit jelent, hogy ón a színpad képzőművészeti 
részével is szoktam tudvalévőén foglalkozni és ezzel 
könnyebbségére lehetek a szintén nagyon elfoglalt Ké- 
mendy mesternek. Én mindenütt; magam csinálom ezeket 
n dolgokat, ha egy darab rendezésével megbíznak, de 
most nagyon kell számítanom a Kérnendy mester szives 
támogatásúra, nki bizonyórn nem is fogja ezt megtagadni 
tőlem.

- mra g —■

• „Ikeresl|lag.“ (Színi Gyula in e » e d r á m á j a
a S z i n h á z b a n.) 8 z i n i G' y u 1 a. mindenkor a fiata
lok liurcosa és deresedé fejlői i*» n. fiatalság' protoktorn, 
első w-lnvadi müvével. amelynek előadásáról a Nemzeti 
Színház a koöztümkbllaég miatt lemondott, a fiatalok szín
házában kapót* hajlékot. Nagyobb igyckvéwse) és ■•zeretel. 
tel talán má«uvt som lehetett volna eljátezani, legföljebb 
több rutinnal cs anyagi sikerr I. Elég m:gy kár. hogy 
t-zinhiizigíizgatóink nőm erezték meg ebben a kliltőelkép- 
zdt>’ és csinálta .színpadi műben a pénzszagot. Nagy «jio- 
piulon, megfelelő kiállításban ez n végig érdekfeszilő 
me*ed.rátna vagy ótven előadást jelent. Pedig költő irta, 
:>ki a régi Kinn, ősrégi mos molivonlait szőtte drámává, 
luélyrehutó s; iliisi. t»i<-r< tlel <•*> < gj nekünk idegi n világba 
bolevójó esodálfllof* elképzeléssel. Két ikerbány testvér 
egyikét a császár. « másikat ii festő veszi el feleségül. 
Egyik férfi sem tud felesége hasonmásának létéről. Négy 
esztendő inulvu n ••-juzúr kiábrándult meddő nejéből, egy 
táncosnő gonoszul arra bírja, hogy ítélje halálra a meg
unt asszonyt. Ekkor megjeleni az Ikcresillag, a testvére, 
aki eddig az ország távoli részeiben uyoiuorgotl. eljátsza 
s császárné szerepét, nővérét meg h menti, de a maga 
és férje halálának okozója lesz. A császár, minden cselek- 
vécét i'ilhi.rfeb'nkcdő, boldogtalan hatalmas ember, végül 
is magányostul marad (neje kolostorba vonul), tragikus 
komorságban, egy gyermekéül fogadott kisdeddel az ölé
ben. A bűbájos részletekben és drámai fokozásokban gaz
dag. nciupaverclü prózában megalkotott mesedrámát. 
amelyhez Lányi Viktor irt hangulatos kísérőzenét. 
M u k 1 á r y Z o 1 t á n, H a d ó c z Kefe u o, K e in é n y 
I, á s z I ó, <í o n d a .1 ó z n e f, B a r a u 1 c s A n n á. 
tiárdonyi A ilmn vitték sikerre. iO r b á ii Viola 
a táncosnő szerepében adott eg.v érdekes erolikutnu, kínai 
fametszetről való figurát. Szint tlynla színmüvét sürgő
sen át kellene telepit.mi valamelyik négy színpadunkra. 
Amíg ez meg nőm történik, mindenkinek meg kellene 
nézni a Színházban, amely a Helikon helyiacgóbon, a 
Kossuth Lajos utcában játszik vasárnap és ünnepnap dél- 
olőttiinkónt 11 órakor. Ez pedig nem hirdetés, hanem 
beszámoló Budapest legbecsületesebb színházi vállalkozó 
sáról. i )

• A „Vonósnégyes" utóda, az „Oroszlán" cimii színpadi 
vérengzés cgv fölvonáslmn, Salamonnal és Hnrusztival, 
amelyet kifogvhatatlan kacagás kísér esténként az Apolló- 
Színpadon.

* Molnár Ferenc mélységes drámája, az „Égi éa földi 
azerolem", e héten hétfőn, kedden, csüvöríökím, pénteken 
éfi vaiárnnp este kerül színre n. Magyar Szinházlmn. Szer
dán P. Márkus Emília lép föl „A névtelen asszony" cím
szerepében, szombaton a mulatságos „Oretchen"-t ismét
lik. Vnaórnap délután Molnár Ferenc másik nagysikerű 
darabját, a „S»inház“-at iamétlik, 3 órakor, mérsékelt 
helyárakknl.

* „Olivia hercegnő" hete lesz a Fővárosi Oporettazinhéz 
e hete is. Estéről-estére adják egész héten a szezon nagy 
onerettsikerét Kosáry Emmy es Király Ernő vendég- 
fólléptóvel. (AUitörtököu délután, rondklvíi) mérsékelt heiv- 
árnkKi’l, a „Ifnnout kéinényf>wprő“-t adják, vasárnap dél
után pedig h ,,Tatárjáráft“-nak lesz első előadása.

* „Dupla vagy semmi!" — a leghíresebb Savoir-vigjáték 
Holtai fordításában — u Renaiswance-Szinház jövő szom
bati újdonsága. Az újdonság iránt, amelynek szinlapjún 
Suvoiroit és Holtai .Jenőn kívül még Csortos. Slmonyi 
Mária, Bérozy, Virányi. Bárdos Artúr és Márkus László 
neve szerepel, legnagyobb érdeklődés nyilvánul. A kisebb 
szerepek Várnay. Papp Jolán és Rittka kezében vaunak. 
A bemutatóig a nagysikerű „A mandarin" azerepel & mű
soron.

* A „Kékszakáll nyolcadik felesége" hatszor szerepel it 
Belvárost Színház jövő heti játékrendjén: hétfőn, kidden. 
szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap este. Csütörtö
kön u nagysikerű „Tüzek‘*-et ismétlik. Vasárnap délután 
„A gazdag lány" van műsorra, tűzve, ö órakor, mérsé
kelt helyárukkal.

'• A „Bolond Istók" hódító útja. Táblás- ház tapsolta 
végig a Városi Színház nagysikerű újdonságának, a 
„Bolond Istók"-nak legutóbbi előadását. A nagysikerű dal
játék most indul a vidékre és a megszállott területekre. 
Amerikával is folynak már tárgyalások s valósággal 
diadalulr*i kél a Városi Színház ujdouisága, atmdy kitűnő 
szereplőivel e hét. Játékrendjén hétfőn, szerdán, pénteken 
és vasárnap szerepel.

* Péehy Erzsi meggyógyult. A Blaha Lujzu-sziiiház veu- 
dégmüvésznője több napig tartó betegségéből fölgyógyult 
és szombattól kezdvo minden este föllép naráxiés szerepé 
ben, a „Szép Heiéná‘'-ban, amely a jövő héten is minden 
este szénre kerül. Szoreplőtár-joi Vaály Ilona, Ilozsnyai 
Hona, Dobrovits Márta, .László, Szirmai, '1'ainá-. Fiilöp, 
Boross, Verebes és R^»tt lösznek. Vasárnap délután a nagy
sikerű „Fi-I'T"-t ismétlik, 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

* A Vígszínház e hetét is a „Kis cukrászda", Holtai 
Jenő nagyszerű vigjátéka dominálja, amely ötször -z.erepel 
a műsoron. Szerdán este az „Osztriirás Mici“-t adják, 
szonmton este pedig az „Oeskay hrigadéros"-! ismétlik. 
Szombaton délután gyermekelőadásul a ..Huncut kéméiij 
seprő" kerül ■szinte, vasárnap lesz a „Három nővér" első 
délutáni előadó .a. Pénteket bezáróan minden nap éjiéi 
•Ull órai kezdettel a „Kék madár" orosz-német kabaré 
folytatja fényes sikerű vendégszereplését.

* A Király-Színház szenzációs sikere: Kálmán Imre „A 
hajr.dér" című operettje, » héten is minden este műsoron 
van Fodák Sárival, Honthy Hannával, RAtkaival, Nádor
ral és L.-itabárral a vezető szerepekben. Vasárnap délután 
„János vitéz" t adják. 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

* A Várost Színházban hétfőn „Bolond Istók" van mű
soron, koddon Környei Béla lép föl n „Hegyek alján".han, 
csütörtökön „Faust", szombaton „Rigofctto" megy Aquiia- 
Adler Adeliuával, a címszerepet Gábor Arnold kumara- 
ónektM, a berlini állami opera tagja, énekli. Vasárnap 
délután a „Denevér", hétfőn Gábor Arnold és Környei 
Béla vendégfölléptével a „Tosea" egészíti ki a változatos 
műsort.

* A szenzációs „A mandarin", Csortos Gyulával, naponta 
megtölti a Kenialssnnc.e-Szlnház nézőterét.

* Jusnlj vidám kunferálása külön attrakciója a Víg
színházban vendégfezercplő orosz-német. „Kok madár" 
káoárónak. Első pillanatra megtalálja Jusnij a kontaktust, 
a közönséggel, amely jókedvűen honorálja az ötletes kon- 
ferencicr tréfáit. Ezek komolyan és tréfásan niegmagya- 
) ózzák, mit hoz a gazdag műsor minden egyes száma. 
Alig lehetne megmondani, hogy o számok között melyik 
tetszik legjobban. Nagv a hatása valamennyinek, a régi 
románcoknak, a népdaloknak, a hollandi fayancenek, az 
ólomkatonák parádéjának, az „Idő pénz" cimii három
perces amerikai oporettnek, a tovehajcsár árnyképei álmá
nak és a többinek. Az előadásokat pontban ti 11 órakor 
kezdik, csak a vasárnapi előadás kezdődik délután 
3 órakor.

* „A gong". „Boszorkánykonyha", TTarsányi Zsolt, mulat- 
ságov tréfája: „Tessék kilépni" és egy csomó mulatságos 
inagánszóm kerül színre minden este az Andrassv-nti 
Színházban: ugyanezt a műsort ismétlik vasárnap délután 
is. ’;l órakor, mérsékelt helyárnkkal.

Moziközíeménj?ek

Amihez minden asszony ért
és a

Chaplin-ötfelvonásos a Kamarában.
Ez a hét isméi diszhete lesz a Kamarának’. 

Nagyszabású művészi programjának egy je
lentős fejezete kerül most beváltásra, amikor 
egy műsoron a. világ fii mm ü végzetének két 
reprezentáns ♦•gyéniségét. Klart' Kimball- 
Youngot és Charlie Chaplint hozza.

A nagy amerikai díva egyik ‘fömüvében, az 
„Amihez minden asszony ért" cimii filmjáték- 
hun vendégszerepel mától kezdve n Kamará
ban. Külsőségeiben is eredeti és lenyűgöző n 
darab: valóságos divatki állítást hoz, sorra 
vonulnak föl a filmen a legfrissebb párisi di
vatkreációk, amíg művészi szempontokban elég 
arra utalnunk, hogy a nagy Kiara alkalmai 
talált a különleges szövegkönyv kapcsán arra, 
hogy kivételes művészeiének széles skáláját 
ragyogtassa. Pompa és fény, ész és szív, félté
kenység. csalódás: ezek a fömotivumok a ra
gyogó színjátékban, amely nálunk sem fog 
semmivel kisebb hatást kelleni, mint min
denütt a külföldön.

„Carmen“-parodia, Don Hősé szerepében 
Charlie Chaplin, ez a másik nevezetessége a 
Donipás műsornak. Chaplin minden hurleszk- 

,lében újat, meglepői és hallatlanul kacagtatót 
hoz, amit azonban ebben az ötfölvonásos 
perszillázsban produkál, az fölülmúl minden 
várakozást. Maró szatíra, tinóm eszprit és 
bursikóz kedvesség vonulnak át a. film minden 
jelenetében, amelyek a szív hangjait, ütik meg 
és egészen beférköznek a szivünkbe. Chaplin 
ebben a darabban fog elérkezni nálunk sikerei 
(telelőjéhez.

+ „Othello" » Uenalwwincc-niurdbnn. Fftaicreplők! Len- 
kefir len (o Jnnntnflpi*, továbbá „Ery élet regénye" (3 föl- 
vnnár). Előadások 3. 5 ón lfl órakor.

4- „Borgla Lucretfa** II. befejező része na 
Urániában 5, ’/«7, ’/t# és 10 óra 10 perckor.
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Rombadőntik a magyar amatőr boxolósportot 
fi botrányba fűlt vigadói öoxverseny végzetes következményei. 

Nyílt levél dr, Tatlcs Péterhez, az MBOSz társelnökéhez.
Az utóbbi időben tért hódító p r o fenez1on1sta 

boxolóvenseuvokkul kapcsolatban — amelyeknek becsületes 
és sportszerű startját a Nemzeti Sport adta meg — 
mindenkor elmondtuk pártatlan véleményünket amelyek, 
ugyan sokaknak nem tetszettek, bár az a in a t. 0 r boxoló- 
spóft. érdekeit célozták. Az események bennünket igazol
tak és. sajnos, már a mai nappal szomorú es n noxolo- 
sportra szinte végzetes eseményről adhatunk hirt.

A „Holta i—O 11 y c é g“ által legutóbb rendezett 
botrányos vigadói boxverse.ny miatt egy minden támoga
tásra méltó jótékony egyesületünket, félmilliós kár 
érte. Jelesül a Munkások Gyermekbarát Egyesületének 
a Vigadóban rendezett nagyszabású ünnepélyén, este 
fi órakor, a Lapterjesztők boxolói versenyeztek 
volna, amelyet az utolsó órában

a székesfőváros tanácsa betiltott azzal, bogy a leg
utóbbi botrány miatt a Vigadóban többé hoxversenyt 

nem engedélyez.
A szegény vezetőség mit tehetett mást, szomorúan vette 

tudomásul a megmásíthatatlan rendelkezést ás kihirdette 
a Vigadót zsúfolásig megtöltő előkelő közönségnek, hogy 
mi történt. A publikumot — akik között sok külföldi 
volt — természet oson nagyon kellemetlenül érintette ez az 
eset és nem a leghizelgőbb jelzőkkel illottók azokat, akik 
miatt- ez megtörténhetett és nem szívesen bár, de eltávoz
tak a. pénztárakhoz, ahol

közel 588.OT0 koronát fizettek vissza;

Érdeklődésünkre megtudtuk azt, hogy
az összes fővárosi épületekben, tehát a régi képviselő
házban és a cirkuszban is lehetetlenné aknrják tenni 

a boxveracnyekot.
Tehát jóslásunk bevált.
Nemcsak aláásták az amatőr boxolósportot, de azt 
romba la döntötték — szövetségi asszisztencia mellett, 

mert az MBOSz boxoló szakosztálya teljes erkölcsi súlyá
val és közreműködésével segítette két Ízben is a Holtat— 
Olty céget, amely cég a magyar sportban soha 
semmiféle érdemeket, nem szerzett.

Ezzel az üggyel kapcsolatban érdekesnek tartjuk ide
iiktatni Rád vá n y 0 d ö n n c k. a sokszoros magyar baj
noknak a nyilatkozatát, aki a következőket mondotta:

—• Már régóta figyelőin a boxolósportban történteket és 
a szövetségben a legközelebbi alkalommal föl fogom vetni 
a kabinetkérdést, mert szerintem lehetetlen egy csárdában 
két nótát fújni. Mi, birkózók, évek óta nem engedtük meg, 
hogy profi verseny okon amatőrök bárminő funkciót is tel
jééi tsenek, tehát a boxolásra is áll ez. II a n e m a k a r- 
ják ezt vállalni, akkor váljanak ki a 
uoxolók az M BŐS z-b ó 1.

Ezek után csak azt vagyunk bátrak kérdezni: Ki felel 
a történtekért? (G. L.)

A Kormányzó szózata a magyar ifjúsághoz
7T Ij övé szegye sillet évnyitó dlsztornáfa

„Legyőzetlen a csapatotoK,
de nem legyőzhetetlen!"

A mai napon két érdekes levél érkezett szerkesztői 
Bégünkbe,, amelyek egyikét Fischer Mór, az MLSz nemi 
zotközi bizottságának az előadója irt — akit külföldön 
„futball-pópd'.'-nak nevezte el — és a következőleg hangi 
zik: A Németország—Olaszország válogatott mérkőzés 
után (amelyben tudvalévőén Olaszország győzött 8 :1 
arányban), Milanóban az htternaclonOle FC fényes helyi
ségeiben fogadta az olasz labdarugó szövetség vezetősé
gét, akikkel együtt én is hivatalos voltam. Nagy érdek
lődéssel várták a válaszomat arra kérdésre: Vájjon mi 
lesz a március 4-iki magyar—olasz válogatott mérkőzés 
eredménye? Győzelmi mámorban úszott nz egész társaság 
— jogos reménységgel egy njabb sikerre. Legjobb lelki
ismerettel azonban csak ezt felehettem:

— „La squadra vostra o invinta ma non invicibile!'* 
(Lcgyőzetlen a csapatotok, de nem legyőzhetetlen!) 
Soha még ekkora érdeklődés nem előzött meg nemzetközi 
mérkőzést, mint a legközelebbit velünk, mert 1921 február 
óta egyetlen egy mérkőzést sem vesztett Olaszország. 
Legyőzte Éra ne in országot. Belgiumot, Svájcot, Német
országot, eldöntetlenül végzett Hollandiával. Svájccal. 
Ausztriával és Csehszlovákiával. Legnagyobb vereségüket 
azonban tőlünk szenvedték 1910-ben (fi : 1!).

A másik levél dr. Fodor Henriktől. az MTK futball, 
vezérétől való Barcelonából és csak ennyi áll a kedélyes 
írásban:

Ezennel tisztelettel megóvom nz FC Barcelona elleni 
mérkőzésünket Sancho és Don Quixote (!) jogosulatlan és 
igazolatlan szeropeltetéso miatt.

Magyarország legrégibb egyesülete — a Bu
dapesti Polgári Lövész Egyesület fényes ke
retek között tartotta meg ezévi első disztorná- 
ját, amelyen Horthy Miklós kormányzó és kí
sérete, Nádossy országos főkapitány, Kolár 
Nándor fölövészmester, az egyesület igazga
tója és a budai közönség előkelőségei vettek 
részt. A disztornán két érdekes újdon
ság került bemutatásra. A hölgyek kitü
nően sikerült száltól és a közszeretetben álló 
örökifjú Jellenek Antal fölövészmester vezeté
sével bemutatott nagyon jó eredményű szoba
céllövészet. Az állandó derültséget teremtő 
apró emberkék gyermektornájával kezdődő 
ünnep befejezésekor Horthy Miklós kormányzó 
lépett az emelvényre.

Öröm tölti el a lelkemet— úgymond —, ami- 
’ kor látom, hogy Magyarország ifjúsága ne

mes versenyre kél egymással testi kultúránk 
fölemelésére, mert sohasem volt egy nemzet
nek annyira szüksége ifjúinak ép testére és 
ép lelkére, mint most ennek a sokat szen
vedő Csonkamagyarurszágnak. Szárnyakat 
és acélos erőt szeretnék adni szavaimnak, 
hogy minden magyar ifjú szivéhez találjon 
buzdító szavam: fogadjátok szeretettel és 
kövessétek bizalommal testi és szellemi, mes
tereitek tanítását. Erősítsétek testeteket, csi
szoljátok telketeket, hogy egy boldogabb Ma
gyarország boldog polgárai lehessetek. *

A kormányzó ezután az egyesület elnöksé
gével megtekintette a muzeális számba menő 
lövészrelikviákat és elismerő köszönetét fe
jezte ki az ünnep előkészítőinek, Staub Cecí
liának, Frank Valériának és Jellenek, főlövéaz- 
mesternek.

»» '—i i ■

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.

JTz MTK győzőit 
San-Sebasttanban

San-Sebastian, 1923 január 6.
A magyar színeknek sok dicsőséget szerző 

Testgyakorlók újabb győzelméről hozott hirt a 
távíró. Lelkesen tüntető közönség előtt lépett 
Eályára a magyar csapat, amelyben most Orth 

elyére Schaffert állították. A fölázott talajon 
a magyar link kitünően mozogtak és már a 
startnál szembetűnő volt a fölényük. Két. góllal 
terhelték meg az I. félidőben az ellenfél háló
ját, mig a mérkőzés II. félidejében mindkét 
csapat 1—1 gólt rúgott.

A mérkőzés igy 3:1 arányú magyar győ
zelemmel végződött, amelynek góljait 

Opata, Schaffer és Slklóssy lőtték.
♦

A Vasasok spanyolországi eredményéről la
punk zártáig még nem érkezett tudósítás a fő
városba.

Szabó Sándor és Glücií Teddy 
a VÁC uszóbajnoKai

Slózf usnógyöxQlme

Telt ház előtt rendezte a VÁC házi uszóversanyét a 
Eudasftirdő uszodájában, amelynek oredményoi a kővet
kezők: I, 100 m. gyorsuszás, klubbajnoksog (egyúttal 
Szabó G.i/wía-omlékvándordij): 1. Szabó Sándor 1 p. 12 
mp. 2. Róbert. 3. Somon. II. fiO m. nyeretlen hdt.uszás:
1. Kfinig László 55 mp. 2. Kovács, 8. Hertz. III. 60 m. 
ifjúsági hát úszás: 1. Szabó István 55 mp. 2. Laub. 
IV. 100 ni. mellúszás, klubbajnokság; 1. Gliick Teddy.
2. Bartn. 8. Weisz. V. 60 ni. nyeretlen gyorsuszás: 1. Per- 
mes Pál 47 mp. 2. Eckstein. 3. Nádler. VI. 100 m. hdt
uszds, klubbajnoksdg: 1. Vajda László 1 p. 25 mp. 2. Nád- 
lcr. 3. Szabó. VII. 40 m. úszás, klubtagok részére: 1. 
Schlosser 29 mp. 2. Gíückstein. 8. Noufeld. VIII. 20 m. 
labdavezetéses verseny: 1. Róbert Ferenc 11.2 mp. 2. Pol
liik 3. Szabó. IX. GO m. ifjúsági mellúszás: 1. Balogh 
László 52 mp. 2. Fricdmann. 3. Szász. X. Labdadobás:
1. Nádler Jenő 18 méter. 2. Róbert. 8. Túri. XI. 100 m. 
hölgyuszds, klubbajnoksdg: 1. Pártos Olga 1 p. 57 mp.
2. Friodmann Hajnalka. XII. 90 m. nyeretlen mellúszás:
1. Gíückstein 55 mp. 2. Szász. 8. Kőnig. XIII. 60 m. ifjú
sági gyorsuszds: 1. Vermes Ferenc 43 mp. 2. Szabó István. 
XIV. Búvárúszás 20 méteren: 1. Szabó István 14 p. 08 mp.
2. Pollák. 3. Róbert. XV. .1 X 20 m. staféta: 1. Orósz- 
csapat, 2. futball b). XVI. 200 m. gyorsuszás, klubbajnok. 
sdg: 1. Verme,s Pál 8 p. 02 mp. 2. Somos. 8. Hóbort. XVII. 
60 m. hölgyuszds, hendikep: 1. Pártos Duci 1 P. 11 mp.

Í Friodmann Hajnal. 8. Róbert XVIII. 40 m. verseng:
Lengyel 38 mp. 2. Bloler. 3. dr. Bombováry. Visipoló- 

mérkőzést VAO I—VÁG II 4 : 4 (2 : S). Btró: Nádas.

A párisi olympiászra 
nagyszerű ifjú birKőzó gárda Készül 

ifjúsági bivftózóbíifncksdg

Régi képviselőház. — 1000 néző.
Már ebben az esztendőben minden sportese

ményt a jövő évi párisi olympiászon való sze
replésünk szempontjából kell megvizsgálnunk, 
örvendetesen állapíthatjuk meg, hogy a mai 
estén, az ifjúsági birkózóbajnokságokban olyan 
kiváló uj erőket láttunk, akik közül többen — 
a régi kipróbált nagyságokkal együtt — mél
tóan fogják megállani helyüket, a népek e leg
nagyszerűbb harcában. Az MBOSz mintaszerű 
rendezésében lefolyó versenyt a régi képviselő
házban nagyon előkelő közönség nézte végig, 
amely mindvégig hűen kitartott és lelkesen ün
nepelte az ifjú bajnokokat. A versenyen meg
jelent Molnár Dezső altábornagy is, a BTC 
elnöke, aki lelkesitő szaví ’* kíséretében osz
totta ki a dijakat.

A magyar birkózósport uj hősei közül Debre- 
czi Gyula (MTE), Horina Lajos (Máv. GSK), 
Szél Kálmán (Vasas), Németh Sándor (Törek
vés SE) és Tidrenszky József (Ceglédi MOVE) 
méltó utódai lesznek a mi nagyjainknak, aki
ket egész Európa tisztel és becsül már évtize
dek óta.

Az ifjúsági birkózóbajnokság nagy sportér
téke a MBOSz birkózószakosztályának céltuda
tos és kipróbált munkásságát dicséri.

Részletes eredmények: I. Légsuly. Bajnok: 
Debreczi Gyula (MTE). 2. Balázs E. (Törekvés). 
3. Hirsch I. (MTE).

II. Könnyüsvly. Bajnok: Szabó István (Máv. 
GSK). 2. Szél K. (Vasas). 3. Lengyel j. (Vasas).

III. Nagyközépsuly: Bajnok: Tiringer Fe
renc (Vasas). 2. Németh ,L (Törekvés). 3. Akocsí 
G. (Vasas).

A küzdelmek még lapunk zártáig nem nyer
tek teljes befejezést.

Világosság-könyvnyomda rt„ Budapest Vili, Contl-utca 4, 
Műszaki igazgató: Ileiitsch D.

g um i s ar o k a cipőt fartósabbá 
és elegdnsabbá teszt.

rendkTvülí OCCASIÚ!
Eredeti párisi nőlruha inoileljclmct a log- 
jutányosabb árban kiárusítom.
F a <; o n in unkát i s v á 11 a 1 o k.
MAUTNER
IV. Váci-utca 17. szám. — Telefon: 159-52.

SZALON

I®5l nemzeti royal orfeum JrjjíK
Minden este 
UtR órakor 

és

MISS ARITOHA 
Ptisa Rítta 
ARANY

Harmath Zcrkovitz-oporett

MAESTRO nOZSNYAI 
Mister Herkules 

MADÁR 
MAGYAR ERXSIVIL

Jnichettn cablé Pneu 
Dynamo- cs 

összinditóberenaezések legjutányosabban

Gyár-utca. 17. Telefon: 21-97

BUDAPEST, DÁKÓCZI-UT 43. TELEFONI 
JÓZSEF 12S-O1. Igazgató ÚJVÁRT FERENC

Minden este

A JANUÁRI UJ MŰSOR

lesta szanatórium
Budnncsí legszebb klimatikus helyén. 
Iíiótús kezelés, Modern központi fű
tés, Vizgyógyintézet bejárók részére Is

Budapest I, Ráth OyBrgy-utca 5. safim
a Déli vasúti villumosmególlótól 1 porc. Tolefon 118-87

CharBotte Waüden
vendégjátéka

ElBadés keedete 9 és <41 órakort

Cigányzene Vacsora 8 órától
Az úri világ találkozóhelye

Jegy elővételi délutón S—7 Mg, 8 órótól

és teherautók
Relman Gizolla-tér 8.
Tolofonszám: 141—08 ée 148—77.




