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A nagyántánt és a kisántánt 
jegyzéket nyújtott át a külügyminiszternek 

A atál Jegyzék a „veszedelmes propagandák megsziin* 
tefésés'e01 hívja föl a kormányt

Daruváry miniszter megnyugtató kijelentése
A „Magyar Távirali Iroda'1 jelenti:
Szombaton délután megjelent Cavtagnetío herceg, budapesti olasz követ a magyar külügy

minisztérium vezetésével megbízóit dr. Daruváry Géza igazságügyminiszternél és az olasz, 
francia és angol kormányok nevében a január 13-úróI keltezett küvetkező^jegyzéket nyújtotta át:

— Kötelességünknek tartjuk, hogy Nag.vméltóságod ügyeimét fölhívjuk azokra az esemé
nyekre, amelyek a legutóbbi magyar-román határoz’.lenseket megelőzték és amelyek azok 
előidézéséhez hozzájárulhattak. December iC-p óiu a tüntetések és nyilvános gyülekezések 
egész sorát rendezték meg a román lia«ár mentén levő magyar helységekben, ahol irredenta 
határozatok és a szerződések megsértésére vonatkozó fölhívások fogadtattak el. Hasonló föl
hívások alkalmasak arra, hogy a kedélyeket. nyugtalanítsák és a szomszédos államokban va
lóságos provokációk benyomását keltik.

— A miniszterelnök ur kétségtelenül azon a véleményen lesz, hogy célszerű volna — ne
hogy a magyar kormány magatartását félre Jöhessen magyarázni — ezt az aggályos propa
gandát megakadályozni és hivatalos nyilatkozattal tanúsítani, hogy elitéli ezeket a túlkapá
sokat, amelyek Magyarország nyugalmára és a szomszédos államokkal való viszonyára csak 
károsak lehetnek.

— Bátrak vagyunk figyelmét fölhívni a jelen helyzet veszedelmére, tisztán a jő egyetértés 
és béke szellemétől vezéreltetve, anre'y hármunk kormányát Magyarország iránt áthatja.

Fogadja, stb. Castagnefto, s. k. Dóul cet, s. k.
• Balfour, s. k.

Az olasz követ a jegyzék átadásakor szóbelileg ismételten kijelentette, hogy 
a jegyzékben foglaltakat kéri baráti tanácsnak tekinteni, 

•melyet ők Magyarország érdekében adnak.
* *

A „Magyar Távirali Iroda" jelenti:
Szombat este folyamán megjelenjek a m. kir. külügyminisztériumban Románia, Jugoszlávia 

es Csehország budapesti követei, akiknek Revében Stireea román követ szóbelileg a következő
ket adta elő:

— Magyarországon a békeszerződések és a szonuizédok ellen hosszabb idő óta izgatás 
folyik. Az utolsó hetekben ez nagyov megerősödött és megszaporodtak a parlamentben, 
gyűléseken és a sajtóban kifejező ,•<■ jutott ellenséges megnyilvánulások. Mindezek a szom
szédos államok lakosságában uyugKhnságot keltenek. A magyar kormány az agltációk 
megakadályozására nem tett semmit, ..őt egyes hivatalos személyiségek beszédeinek oly 
magyarázat adható, amely alkalmas ;« nyugtcl-niság szellemének fokozására. Hogy a kedél .ek 
Magyarországon és nálunk inegify ugarijának, véleményünk szerint.szükséges volna a magyar 
kormány részéről megfelelő intézkedésekre, hogy az ilyen manifesztációk, beszédek és a 
sajtó utján kifejtett veszedelmes propagandák megszűnjenek.

Dr. Daruváry Géza, a külgyminisztej íum vezetője, válaszában hangsúlyozta, hogy a gyű ie- 
kezetek jelentőségét túlozzák. Kiemelte, hogy

Magyarország szabad ország, ahol nincs sajtóeenzura és ahol a gyülekezeteken is szólás
szabadság uralkodik és igy a kormánynak nincs föltétlenül módjában ilyen mán r’esztá- 

ciók megakadályozása.
Biztosította azonban a kisántánt követeit a magyar kormány teljesen békeszerctö szándé

kairól és kijelentette, hogy a magyar kormány már a kisántánt ezen lépése előtt is igyekezett 
Magyarorszag közvéleményére megnyugtatóan hátúi és hogy a jövőben is ilyen magatartást fog 
kftvetni.

Xoés üstei a
Budcpesien i

A vasárnapi magán forgalmat üzleftelenség 
Jellemezte. A kiviteti illetékek leszállítása a 
korona stabilizálására szolgáló intézkedés és 
ez óvatosságra inti azt a spekulációt, amely a 
magyar pénz vásárlóerejének még inkább való 
leromlásává! számol. Másrészt a rendezés és 
ellátás is előreveti árnyékát és ez, a heti játé
kosokat és azt a kevés gyönge kezet, amely 
meg a piacon van, eladásokra készteti. A szom
bati és vasárnapi magánforgalom favoril- 
Papirjai, amelyek iránt valóban kereslet mu
tatkozott: Georgia, Trónt, Urikányl, Pamut, 

Hazai fa. Le van te, Szalámi, és a Salgó, 
valahányszor 51 és 52 között árut kínáltak. 
Kötöttek: Rimát 12.600 és 12.800-zal, Salgót 53 

51.000 között, Georgiát 92.000. Pamutot 30.0(10, 
Magot 9200, Szalámit 5500. Izzót 63.000, Spodiu- 
mot 7700, Ilámpát 31,500, Urikányit 83.000, Jutát 

«

13.000 árfolyamon. Dél táján az üzlet meg
szűnt és anélkül, hogy több áru került volna a 
piacra, csupán névleges árfolyamokról beszél
tek, amelyek nagyjából megfeleltek a tény
legeseknek. A nagyántánt és a kisántánt jegy
zékének híre későn este (erjedt el tőzsdei kö
rökben. Általában

szilárdító momentumnak
Ítélték; miután a közön ségnek, valutákat vásá
rolni nincsen alkalma, valutáris, értékű pa
pírokban korcs majd tőkeelhelyezést.

B ázsbeni
(A Reggel tudósilójának tele fon jelentése.) A 

inagánforgalombun bizakodó és barátságos, a 
hangulat. Az ellátás simán folyt le és pénz 
(*/»%) bőségesen állati rendelkezésre. Az ösz- 
szes értékek 10- 15%-kal emelkedtek.

Politikusok nyilatkozatai 
a jegyzékrfl

„Mindent el kell hárítani, 
ami a nemzetet konfliktusba 

keverheti."
Rassay Károly a következőket mondotta 

A Reggel munkatársának:
— A Reggel értesítése az első információin 

a jegyzékekről. Véleményem röviden ez: Az 
ország adott viszonyai között

mindent el kell hárítani, ami a nemzetet 
konfliktusokba keverheti.

Ezeknek elhárításáról ugy kell gondoskodni^ 
hogy ez ne jelentse egyúttal a nemzet megáld,- 
zását: külső erőknek beavatkozását bclpoliti- 
kai kérdésekbe.

Én ebben a pillanatban főleg a kormány fe
lelőssége szempontjából nézem az eseményeket. 
Az egész ügyhöz alkalmam lesz a nemzetgyű
lésen hozzászólni.

„Frappiroz a jegyzék híre."
Peidt Gyula, a szociáldemokrata képviselők? 

frakciójának elnöke a jegyzékkel kapcsolat
ban hozzáintézetl kérdésünkre igy válaszolt:

— A jegyzékről nem tudtam, önöktől hallom 
először, hogy tegnap este jegyzék és ilyen szö
vegű jegyzék érkezett. Annyira frappirozva va
gyok a jegyzék tartalmától, hogy érdemlegesen, 
most nyilatkozni sem tudok. Azt az egyet 
azonban mondhatom, hogy mindaz,, amiről 
mi külpolitikailag informálva voltunk, hiva
talosan, a legutolsó percig, pont az ellenkezője 
unnak, amit, itt a jegyzékből és a válaszból 
hallok, őszinte ember vagyok, mást e pillanat
ban mondani nem tudok...

„Szú j kosárjegyzék!" 
l'gron Gábor A Reggel tudósítójának a ket

tős jegyzékről igy nyilatkozott:
A körülöttünk alakult uj államok vissza

élnek zerencsóíienségiinkkel és gyengeségünk
kel. Trianon bennünket 35.000 ember tartására, 
kötelez, ók pe«iig milliós hadseregeket szerel
nek föl. Trianon minden rendelkezését, vasszi-* 
.■•orral akarják rúnkkényszeriteni és behajtani, 
ezzel széniben, ami a békeszerződésben a kis- 
ánt-intrn vonatkozik: a kisebbségek védelme, 
ezi o'rys.-.< rüon nem hajtják vegre es emberte
lenül bánnak a kisebbségekkel. Gyöngesegünk- 
kcl való visszaélés a belügyeinkbe való avat
kozó' mostani esete is. Ez tűrhetetlen helyzet, 
A közvélemény fájdalmas szavát elnémítani 
nem lclmt. A kormány megígérheti ezt, de ke
resztül nem viheti soha, hogy a szájkosárjegy
zék értelmében szájkosarat viseljen minden 
magyar ember, aki kiíejezest akar adni meg- 
győződésénck, reményének, keserűségének vagy 
filjdalmáuak. Amíg gyülekezési, szólás- es 
sajtószabadság van. addig nincs m<»d arra, 
hogy az egyéni véleményünk ki ne törjön es 
bc’énk fojtassék. A kettős demarsot brutális be
avat hozásnak látom legbensőbb köz- és magán- 
ii"•veinkbe. ílogv milyen jelentőséget tulajdo
nítok e föllépésnek? Semmi jelentőséget néni 
tulajdonítok az ügynek.

A kormánypárt a jegyzékről.
A kormány félhivatalos jelenti: Politikusotó 

körében az a vélemény alakult ki. hogy a kis- 
ánlánl föllépésében éppen az, ami hiányzik a 
panaszok sorúból, bizonyítja a legjobban, hogy 
a legutóbbi határincidensek kérdéseben a ma
gyar kormánynak teljesen igaza volt. A határ
incidensekről ugyanis a kisántánt szóbeli jegy
zékében egy szó sincs. Ami azonban az 
antant által kifogásolt népgyiiléseket illeti, 
ezeket a népgyiiléseket nem irredenta célból 
tartották az egyes községek, hanem hogy h’Z- 
takozzanak a békeszerződés Millerand-féle 
ki sér ö jegyzékének, amely igazságos határlci- 
igazit ásókat helyezett kilátásba, meg nem fe
lelő végre hajtása ellen. Az igazságtalan hátú- 
rókát természetesen elsősorban a hatúrmenti 
lakosság sínyli meg. Érthető tehát, hogy, 
a magyar hatóságok nem látták okát ilyen 
népgj ülések betiltásának.
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nyilait fa® zlfi> n fotíSMmMS ntpesztelésefcpöl, 
az át ftat&pincldenspölí, a mwz&ösSt&si és csapat- 

összevonási pletyl&áfapöt
Páris, január 14.

, Belitska Sándor honvédelmi miniszter a 
^Temps" budapesti munkatársa előtt a Magyar
ország háborús szándékairól elterjedt hírek
ről a következő nyilatkozatot tette:

— Egyáltalában nem ismerem ezeknek a 
híreknek forrását, de biztosíthatom önt, hogy

a híresztelésekből egy szó sem igaz.
Mindenki meggyőződhetett a miniszterelnök 

ismételi nyilatkozataiból, hogy országunk 
szándékai békések. Akik ennek ellenére, to
vábbra is nteggyanusií ják a mi szándékain
kat, azok abból a célból cselekszenek, hogy az 
igazságot meghamisítsák. A csapatösszevonú- 
sokra vonatkozó hírek teljesen alaptalanok. 
Biztosíthatom önt, hogy egyetlen ember sem 
hagyta el békebeli állomáshelyét és senki nem 
is gondol erre.

.X határon nincs egyetlen katonánk sem, 
kizáróan vámőrök teljesítenek ott járőrszol
gálatot a csempészés megakadályozására.

— Az állítólagos határincidensek dolgában a 
pontos igazság a következő:

A január 8-áról 9-ére virradó éjjel Lőkös- 
házától keletre egy magyar vámorjárőrt. amely 
magyar 1eriileten haladt, a román határőrök 
'puskalövésekkel megtámadtak. A vámőrök vi
szonoztak a lövéseket, anélkül, hogy román te- 

— ------------ —

BaSSiteyáí-a^ TővsöSas* tes Vawcz&Bx fltégsvíselCí feesEáüét féab©sxaí*ií©*Sa 
a reíitíGg'ftrssú.vtseBáí

riiletro behatoltak volna. A január 10-eroJ 
1l-ére virradó éjjel a románok újból megtámad
ták ugyanazon "a helyen a magyar vámőrjár
őrt, amely folytatta útját, anélkül, hogy a lö
véseket viszonozta volna.

Az állítólagos mozgósításról szóló hírek 
egyszerűen nevetségesek.

Ezeknek a híreknek terjesztőit nyerészkedési 
célzat vagy más gonosz szándék vezeti. Min
denki maga meggyőződhetik e hírek teljes 
alaptalanságáról. Gondolja el, hogy különö
sen az országunkba küldött bizottságok ré
széről állandó erős föl ügyelet alatt állunk. Ha 
ezek a szervek kormányaikat az igazsagiia.í 
megfelelően tájékoztatják, , akkor lelmtotlcri 
megmagyarázni a külföldi újságokban újabban 
elterjedt híreket.

Biztosíthatom, hogy mindenki a lét nehéz
ségeivel küzd és senki sem gondol mozgó

sításra.
Szilárdan remélem, hogy ezeknek a Magyar

ország ellen irányuló konok támadásoknak ha
marosan véget vet, amint ez már az előző évek
ben is történt, a nagyhatalmak befolyása. A 
magyar kormány és a magyar nemzet mcv/ó'r.ei 
hidegvérét éa ilyen módon hozzájárul ahhoz, 
hogy lecsillapodjék a szomszéd liliomokban tá
madt idegesség.

Stinnes £ondonban
Páris, január 14.

Az Havas-ügynökség jelenti Londonból, 
hogy ottani hírek szerint.

Stinnes Hugó Londonba jön, hogy kölcsö
nöket vegyen föl.

Valószínűtlennek tartják, hogy ez a kíván
sága teljesül, mert a pénzügyi körök elutasító 
magatartást tanúsítanak.

—mi

Öt bányavárost szálltak 
meg vasárnap a franciák

Páris, január 11.
Az Havas-ügynökség jelenti: A „Journal:' 

szerint a franci a-be' ga csapatok ma
Bochumot, Recklinghausent, valamint R«.ö 
tingent, Dortmundot és Banrnent szállták 

meg.
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I Magyar Nemzeti Reneszánsz Társasa;) 

iümzet? aukdmal
a Nemzeti Szalonban (V, Erzscbet-tér)
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(.! Heggel I udóxilójiilól.) Vasárnap délelőtt a kézmíi- 
i párosul: <-s kereskedők országos szövetsége :i eipész- 
iparlestiilei székházéiban a kereseti adó ügyében tiltakozó 
•nagygyiitéxl tártéit. Az iparosuk <’s a kereskedői: között 
mind nagyobb mérveket ölt a fölzúdulás a kereseti adó 
végrehajtási utasitásáuak sérelmes intézkedései miatt. A 
nagygyűléseit a kötelező könyvvezetés és az alkalmazót’ 
lak adójának levonása ellen tiltakoztak. A gyűlésen meg
jelentek HiPthyúny Ti radar gróf, Giexs.rein Sándor, 
Jlarsa.'i Ki:,’ ’./. Proyjter Sándor, Vnnczál. Jditss, Drózdy 
(}yőzö, Horedth /'ciitáii, Salji Endre és Pakolt József kép
viselők, Pót!n Vilmos fővárosi bizott.-ági tag, a környék 
részéről Tihanyi Kálmán újpesti iparos és Qniltner Vilmos 
kereskedő a kispestiek l;émiselet''h:n, A nagygyűlést 
Somlyó Imre, a szövetség ügyvezető igazgatója nyitotta 
meg, máim t’fr'ffer S'.:x!or rőiiíkór mondott beszállói. 
Adó-kinzóknu.ráknak neve-i a mai mióronibzrrt és a kor
mány :tz adómorál n ében megnyonu 'ltja az ország 
iparé... ;:igét. J».•«•• ie illán percekig tartott :i lárma. Az 
••Illők ilte'’.•!!;-.|.it;a. Jv. -y a lmm'lHnt Izzó, amit meg ír. 
ért, azonban kéri a jc!e”.i . hogy limit gondolunk,
azt i.e iiiondjéik l.i. Az elnök bejelenti még, hogy 

T'-'i<bir gróf. a 48-ns fiiggeltenségi párt ne
vében t.,-rt szó'. P'.'iil e.ieg >s adói;, iínt' iivány kifejtette, 
hogy Ko sn'h Lajosnak és Bnlthyány Lajosnak is már az 
Volt, az ••Ive. hogy az ípr.rf és a kereskedelmet fejleszteni 
kell. A kormány hangzatos az vakkal vezeti félre az 
mlózó iparosságul. '!'•>: vényt csín Inrk aiv Iliül, hogy a 
szakié; Iilletek véieniányát kikérnél:. Ez artaim::.-, az. ipa
rosságra. mert azelőtt, mielőtt egy miniszter törvény, 
javaslalot nyújtott be, meghallgattn a s'taktet.liiletek ki
küldőt tolt, akik azután a készülő j; vadairól véleményt 
mondtak. Követeli, hogy terjesszék tz ország színe elé a 
zárszámadásokat, /erjesszék az ország színe elé a köti, 
ségrr/ési k-l, mer! tudni okai ja nz <>r; .á<>. hogy mire 
költik az adókból befolyó sok-xok milfirírdol.

Batthyány beszédét itt az elitül; a reiidőrlínpiUiiiy föl
szó! 11.': sár.a félbeszakít Ja és kéri, hogy erről n tárgyról 
1öbbé ne börzeijén. I’>r * t h:>y gróf ezután beszédét ;r.<::nl 
fejezte be, hogy reméli, a pénzügyminiszter ide.b. korán

föl fogja ismerni ennek az adórendszernek tartba'atlun- 
súgui és törvényerőre emel kedése előtt változtatni fog 
rajtu. Batthyány grófot sokáig éljenezték.

Utána Pakolt! József képviselő mondott beszédet. Ez a 
korinán y ör.gyilkosi>olitikái folytat. A inai kormánynak 
semmi szociális érzéke nincs. A közszabndsógokhoz is 
hozzányúl, tiltakozni kell ez ellen minden erővel. Aki 
kritikát uter gyakorolni vagy véleményt, mond, nz haza
áruló és kommunista, lüff.-bau kimondták az egyenlősé
get, de most megint mali egy feudális uralom tartja 
ke.ében n hatalmat. Egyenlő, progresszív adózással lehet 
nz országban csak rendet és becsületes munkát teremteni.

A következő szónok Vanezdk János képviselő. Hideg 
nyugalommal kell szembenézni az eseményekkel. Olyan 
ez az ország ma. mint, egy egérfogó, teljesen el vagyunk 
zárva a külvilágtól és csak egy utunk van: Ausztria 
felé. A kormány nz oka ennek. — Az elnök a rendőrtiszt
súroló lila-dósára itt \ anczák beszédét li Ibexzakiljn, 
amire a teremben fölbuíiillk a rend és a jelenlevők han
gos kiállásúinak közepette elvesz nz elnök szava.

— I.a polgári szabadság'.* Hal van Petőfi szelleme? 
— hangzanak iit-otl közbekiáltások.

Az elnök erélyes csöngetés után helyreállít ja a rendet, 
és fölkéri l'anczdk Jánost, hogy ne térjen el. a tárgytól 
is crnl; a kereseti adóról beszéljen. A jelenlevőket, pedig 
újból kéri, hogy no zavarják n gyűlés rendes lefolyá
sát, mert az. ipurossng sérelmeit úgyis illetékes hel.vekro 
juttatják cl. Vanczák ezután folytatja beszédét. Kijelenti, 
hogy ö a magyar munkásság egyik képviselője ét, mind- 
azo’-ért, amit itt mond, helyt áll. Vegye tudomásul a ha- 
L>.ág kiküldött képviselője, Irigy iU nem lerongyolt és 
üldözött munkások tartanak gyüléöt, hanem udólizc.tő 
jxrlgárok. akiknek sz/dá.,-: nbad-águk vau. Az elnök 
bejelenti, a jelenlevő rendőrkapitány ne.vében, hogy a 
i iköldöu r. ndőrkaplláuy a törvény rendelőidnek köte
les érvényt szerezni és ezért kénytelen a tárgytól eltérő- 
kel beszédében félbe.- zaki'nni. Vanczák .János ul.iii Saly 
Endre szólalt föl. imi.'il Tihanyi Károly és Quittner | (]- 
ws. n blokrciidrzcr ügyében mondtak beszédekéi. A 
nagygyűlés az elnök zárszavaival ért veget.
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Százezrek linnepáiyes tüntetése 
Berlinben a megszállás ellen 

Berlin, január 14.
A polgári pállok tömeg! üntetóso a franciák

nak és belgáknak ti Ruhr-területre való benyo- 
nutbísa ellen a Königsplafzon levő birodalmi 
gyűlési palota előtt, többszázezer főnyi iömeg 
részi rélf'lével, imponáló módon folyt le. Pont
ban déli 12 órakor megszólalt valamennyi 
templom harangja. Eg.v zenekar imát játszott 
a gyász jeléül, majd a polgári pártok parla
menti vezérei az óriási lér tizenkét különböző 
helyén beszédet mondtak, amelyek viharos 
helyesléssel fogadott határozati javaslattal 
végződtek.

A határozati javaslatban kijelentik, hogy 
a birodalmi kancellár mögé az egész német 
nép sorakozik és szilárdan megmarad állás

pontja mellett
A hatalmas tömeg ezután elénekelte a 

,.l>ciib:cíilan<)...“ dőli. ;:z „Erős várunk neLiiiik 
jiz Isten** kezdetű imát és más hazahjis dalokat, 
majd teljes remiben szétoszlott.

Andréka fükanitányhelyettes
a közüzemi munkások sztrájkjáról

( I Heggel tadási!ójától.} A közüzemi munká
sok szíré jl:,í:mi ’. omi i ■■’.<,z.öan megkérdeztük 
Andrékrt Károly főkapitánybelyettesl, aki a kö
vetkezőket mondotta:

— A közüzemi munkások közül az ulcasöp- 
rök, a városi ker!gazdaság munkásai és a, vá- 
sárcsarnoki munkások ma reggelre sztrájkba 
lévptek. Kv. egyezkedő- i túrjryniások a sztrájkoló 
munkások meghízollaival azomuil megindul
tuk. de ezidoig eredményre nem vezettek. A 
helyzetben lényeges változás nem állott be. A 
kenyérgyári üzem munkásainak, úgyszintén a 
városi fuvarozási telep munkásainak sztrájkja 
.•ímelye.t vasárnapra vártak, még m;p, kört'lke- 
zefl b'. Valószínűnek tartom, hogy egyáltalán 
nem is fog bekövetkezni. A HÍilőnűmkúsok 
sztrájkjában a holnapi nap fog döntést hozni. 
Az Átvizsgáló Bizottság hétfő délelőtti érte
kezlete,^amelyen az érdekeltek képviselőin kí
vül az Árvíz -áló Bizottság elnöke is rósztve s/., 
határozimk a pékek a kenyér arámik einclásö 
felöl.
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Castlglioni nyilatkozik A Reggelnek 
a magyar koronáról, a jóvátételről, 

Olaszország szerepéről és az Itt tapasztalt pesszimlsztiJ&us 
hangulatról

(A Reggel tudúsiiújálól.) Castiylioni Caniillo, n Ma
gyar-Olasz Bank elDÖke, tegnap Budapestre érkezett, 
hogy rósztvegyen az intézet igazgatósági ülésén. A Reg
gel munkatársa fölkereste Castiglionit, aki a közgazda
sági helyzetre vonatkozó kérdéseinkre a következőkben 
volt szives válaszolni:

— Egyszerűen a Magyar-Olasz Bank igazga
tósági ülésére jöttein, azonban természetesen 

mint mindig — alkalmat vettem magamnak, 
hogy vállalatainkon kívül Magyarország gaz
dasági helyzetéről is röviden tájékozódjam 
és arra a meggyőződésre jutottam, hogy azok 
az ismertetések, amelyeket külföldi lapok a 
magyar helyzetről hoznak, teljesen helyte
lenek.

Különösen azonban föltűnt nekem, mint 
talán hidegebb megfigyelőnek, az a pesszimisz- 
tikus hangulat, amely az országban a gazda
sági helyzetről és különösen a magyar korona 
jövőjéről uralkodik. Ezt egészen éri kötetlen
nek tarlóm. Azok a fáradozások, amelyeket a 
kormány és jobban érdekelt körök folytatnak 
oly irányban, hogy a korona árfolyamát leg
alább stabilizálják és ez által a gazdasági hely
zetet lassan, de állandóan javítsák, nagyobb 
megértéssel kellene, hogy találkozzanak. Éppen 
röviddel ezelőtt alkalmam volt, a különféle 
európai államok bankje.gvforgaimát összeha
sonlítani és azt a benyomást nyertem, hogy az 
a tartózkodás, amelyet ebben az irányban Ma
gyarország tanúsít, tulajdonkepen nagy ered
ményeket éri el. mert a magyar bankjegyfor
galom a normális nyugati jegy forgalommal 
cgybehasonlit ra elenyészően csekély.

- A korona árfolyamának újabb gyöngü
lése talán a keleti devizák általános átesésére

———— -----------------------------------—«- - Wts

Tizezerkoronások hamisítását akadályozta mag a rendőrség
Fénykép5em®2eB*<st9 kBíOnífsw C6?í5kés»81ett fotográfiákat

juttatóit rffitfosi&rkézre a véletlen
(A Reggel tudósítójától.) Szombatén éjszaka 

váratlanul ügyes deteklivmunka lehetetlenné 
1eti egy nagyarányú pé.nzhamisitási bűnügyet. 
Hatalmas bőröndöt foglalt le a nyugati pálya
udvaron Kritzler Lipót detektivfőföl ügyelő cso
portja, különös rajzokkal, hatalmas lemezek
kel, érthetetlen ábrákul jelképező fotográfiák
kal és az uj 10.000 koronás bankjegy hű klisé
másolatával. A különös re ndőri lelet történeté
ről és az ezen a téren lehetetlenné tett nagy
szabású bűnügyi előkészületekről A Reggel 
munkatársa a következőket jelenti:

Szombaton este a nyugati pályaudvar érke
zési oldalán a ruhatárban, a ruhatár egyik al
kalmazottja takarított és egy hetek óta ott 
•fekvő nagy bőrönuro akadt. A bőrönd oldala 
lyukas volt és különféle papír foszlányok lát
szottak ki a lyukas oldalfalon. Vizsgálni kezdte 
a papírokat és nagy meglcnc lésére az egyik 
pa píron

az uj Ifi.&ftO koronás hü fényképét találta, 
sötétszürkén, az eredeti zöldes színezés 

nélkül.
A szóig:.' jelentést lett az áUomásiónökségnck 

n különös és gyanús leletről, ahonnan a főkapi
tányságot értesítették. Késő este a Kritzler (le
tek t ívcső port emberei kimentek a pályaud
varra. behozták a főkapitányságra a gyanús 
bőröndöl, amelynek külső fulán nagy betűkkel 
ez állott:

Ags.
Bankó Gusztáv urnák

Újpest, Árpád-utca.
A fölbontott, Bankó Gusztáv címére szóló bő

röndben még különösebb leletekre akadlak. 
Mindenekelőtt előkerült egy rongyokba csavart 
hatalmas fényképlemez, rajta a 10.000 koronás

egyetlen sarkának körülbelül 5<1 ceníimete- 
rés rajza — !>íh szeres nagyííúsbru.

A rózsák, vonalak, cirádák, alaprajzok, bu- 
rokvonalak óriási nagyításban, úgy, hogy min
den vonalkereszteződést a legpontosabban, Ifaz- 
láv lehel látni, azokkal az értékes és különös 
rajzokkal, amelyek a lO.OOO-es számban különös 
gonddal és éppen a hamisítás megakadólyoza- 
sára, rengeteg variációban vannak lölri; jzolva. 
Majd külön hatalmas klissé a Patrona. Hungá

A Ruhr»YÍd^lc ma rss&al félórái
munkaszürcetfteS tüntetnek a üpaYonMÍái#

Essen, január 14.
(A Reggel tudő&'lójátől.) A Rulír-vidék munkássága

hétfőn reggel félórás munkabeszüntetéssel tüntet
* francia megszállás ellen.

vezethető vissza, amely természetszerűen ki
sebb mértékben a magyar koronát is magával 
ragadta, ezenkívül azonban szerepet játszhatik 
a kontingens homályos politikai helyzete. Ez
zel szemben mégis mindig arra kell rámutat
nom, hogy olyan országban, amely mindon 
veszteségei dacára erejének végső megfeszíté
sével inegközelitőleg önmagát el tudja tartani, 
a belső események képezik a legfontosabb té
nyezőt.

— Hu keresem, hogy a még röviddel ezelőtt 
tapasztalt erős reménység egy jobb és rende
zettebb jövő irám, miért adott helyet a most 
tapasztalható levertségnek, úgy az okok között 
c.cg kell látnom azokat a. híreszteléseket, ame
lyik a reparáeiós követelések, politikai vesze
delmek, stb. tekintetében forgalomba kerültek. 
A. rcparációbizottságot, illetőleg teljesen meg 
vágyói: győződve, hogy az összes számbajövő 
országok mégis belátják annak a szükségét, 
hogy Magyarországgal szemben, amely a gyó
gyulás utján van, könnyítések alkalmaztassa
nak és kizártnak tartom, hogy például Olasz
ország, amely még röviddel ezelőtt félreértést 
nem tűrő módon bizonyította be, milyen fon
tosságot tulajdonit egy gyógyuló és rendezett 
Mugya rországnak, barátságtalan rendszabá
lyokkal veszélyeztetné ezt a gyógyulási folya
matot.

— A politikai helyzet megítélésére bizonyára 
nem vagyok illetékes. Azonban ineg vagyok 
győződve, hogy ezek a. felhők is immár el fog
nak szállni, ha az összes szomszédos államok 
meg fognak győződni Magyarország békesze- 
reíetéről, amely minden objektív szemlélő szá
mára kétségtelennek látszik.

riáé rajzáról, amelyben szintén a díszítési mi
niatűr figurák egész légiója szerepel. Teljes 
gonddal és szinte művészi előkészülettel vannak 
elkészítve a lemezek, közel egy tucat, majd mö
götte hatalmas másolatok az egész tízezresről. 
Külön lemezek, másolatok, rajzki serietek ma
gáról a 10.000 koronás rendes alakjáról, majd 
ugyancsak fölvételek a klisirozáshoz ezekről a 
ncgativokról. A bőrönd nagy műgonddal fölké
szült. pénzhamisitási előkészület terveit és kí
sérleteit mutatta megadott pontos címmel, 
Bankó Gusztáv újpesti lakásával. Még éjszaka 
detektívek mentek ki Újpestre Bankóért. Bankó 
cinkografussegéd, régóta nincs alkalmazásban, 
de nem akart mit se tudni arról, hogy ő a 
10.000 koronások hamisítására előkészületeket 
folytatott volna vagy- bárki, esetleges társai 
vagy ismerősei közül ilyennel foglalkozott. Mi
után a detektívek éjszaka a rendőrségen tartot
ták és ezalatt összeköttetései után nyomoztak, 
megállapítást nyeri, hogy Bankó ártatlan, de 
ismerősei akarták igy ráirányítani a. rendőrség 
figyelmét. Elengedték a főkapitányságról 
Bankó Gusztávot, azonban vallomása alapján

nyomóba került a rendőrség azoknak, akik 
a 10.000 koronás hamisításával kísérleteztek.
Megállapítást nyert, hogy egy nagyobb ér

dek iársaság közel két hónapig kísérletezett a 
10.000 koronások hamisításával. Hogy minél 
precízebb munkál végezzenek, rujz és fotográfia 
utján próbálkoztak és a rajz pontosságához volt 
szükség a hatalmas migvitásokra. Munkájuk 
azonban nem volt eredményes. A fölösleges le
mezei eí 1 • cscmugolták és Bankó címére a nyu
gati pályaudvar ruhatárában elhelyezték. Ak
imé reménykedtek, hogy azalatt, amíg a hamis 
10.0(10 koronásokat olkészitil:, a rendőrség vélet
lenül ráakad u csomagra és a ham isit ások után 
nyomozva, félrevezető irányt és egy megátal
kodott tagadó embert fog el — akinek a foglal
kozása is elég gyanús a hamisításra. Bankó 
ugyanis cinkografus. A nyomozás éppen ezen 
a réven a lü.tHIO koronás hamisításával kísérle
tezők nyomába akadt és bár nem tudni, hogy 
munkájukban meddig jutottak, remélhető, hogy 
a korai ,.öllel* révén kézrekeritik az igazi hami
sítókat. Valószínű, hogy előbb rendőrkézre 
akadnak a hamisítók, mielőtt hamisít ványaik 
forguloinbaUozásáva l kísérletezhet nőnek.

Mlniszieptanács
a fcettos jegyzék vtáán.

(A Reggel tudósitójától.) A „Neue Freie 
Presse*’ jelenti: A magyar kormány miniszter
tanácsáról, amelyet a nagy- és kisántánt jegy
zékeinek kézhezvétele után tartott, a következő 
információt kaptuk: A határincidenssel kap
csolatban a kormány azzal a kéréssel fordul a 
n agyán tán thoz, hogy a Budapesten tartózkodó 
katonai ellenőrző bizottság kiküldöttei, a hely
színen vizsgálják meg az esetet. (Ebből a cél
ból egy angol és egy francia tiszt tegnap Deb
recenbe utazott. — Szerk.) A minisztertanácson 
az a fölfogás alakult ki, hogy idegességre nin
csen ok. Azokat a híreket, hogy a román csa
patösszevonások a határsértéssel állanak kap
csolatban, nem tartják helytállóknak. A román 
részleges mozgósítás kétségtelenül a szovjet
csapatok besszarábiai mozdulataival áll össze
függésben. —.

Paris, január 14.
Ribot volt miniszterelnök meghalt.

j i — mii ■■■■

Az ügyeletes rendőrtiszt viselő sze
rint VanczáK János izgatott a 

vasárnap délelőtti gyűlésen
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 

— amint arról lapunk más helyén beszámo
lunk — a Kézmüiparosok és Kereskedők Or
szágos Szövetsége a cipészipartestület üléster
mében nagygyűlést tartott, amelyen többek 
között Vanczák János képviselő is beszédet 
mondott. Vanczák János beszéde közben a kö
vetkezőket mondotta: Egérfogóban vagyunk, 
amelybe a kisántánt kergetett, de hogy ide ke
rültünk. annak oka a kormány és a belpoliti
kai viszonyok is...

Amikor beszédében Vanczák ideért, Horváth 
András dr. rendőrkapitány figyelmeztette az 
elnök utján, úgy hogy Vanczák gondolatmene
tét tovább nem folytatta. Ezzel az incidens 
azonban nem zárult le, mert Horváth rendőr
kapitány vasárnap délben, a gyűlés befejezése 
utón, fölöttes hatóságának, Andréka Károly 
főkapitányhelyettesnek jelentést tett a gyűlé
sen történtekről és jelentésében Vanczák beszé
dét mint izgatást inkriminálta.

rendkívül olcsón kaphatók az
A U R © R Á - nál

VI, Aradi-utca 22. Telefon 117—36

-—3

PJj A karácsonyi vásárból vissza-
maradt legjobb magyar művészek

| festményei és rézkarcai 
E
a

HffiS NEMZETI B0YAL 0BFEUM
Minden este
>/s8 órakor

és

Telefon 
J. 12I-GS

MAESTRO rozshva: 
Mister Herkules

H'.SS aklZCHfi
Miss «Hía
ARANYMADÁR

Harmatli-Zorkovitz-opcrctt MAGYAR ET’ZS’VPL

IMeiwschBosz-Lifihtig 
r®pS88őgépgyái* és faipar Ht.
Telefon : 156 -á4, József 84—62, M 03

KarcssKÍiríák, tou&srote, gyermekkocsik

VI, Jlévay-n. 18 KIS KOMÉDIA Telefon 14 22
IJJ mfisor! „AZ liJ ASS1STENS" és „PFEIFENDEtKEL" 

Kezdető pontban í’/s órakor

sz.

„Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat 
nz Országos Földblrtokrendezfi Bíróság engedélyével 

Budapest VI, Toréx-körut 21. Telefont 7—36.
Nngyszdmn hlrtokvóteli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házuk, villák és telkek közvetítése. Jót 
bevált, lakásközvotités, flnnncirozás stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.

és smokíng-kölcsönsö 
BRAUN ELEMÉR
VTT, Kúroly-köru! 13, félemelet.
Telefon: József 115—20FRAKK

pen<feiíFn*mibc£
0 gek részére. lExUstsulvarsanottfaul Rondolée egész



1923 január 15.

A „Magyarság” napilap 
a Központi Sajtóvál'alat Rt. érdeKKörébe 

Kerül
(A Reggel tudósit ójától,) érdekes lapvállal

kozási tranzakcióról értesül A Heggel. A 
Központi Sajtóvállalat Rt., amelynek kon
szernjéhez tartozik a „Nemzeti TJjság”, az „Lj 
Nemzedék” és a „Képes Krónika” című hetilap, 
megszerezte a „Magyarság” napilapot. , E 
tranzakcióval kapcsolatban a „Magyarság 
szerkesztésében nem történik változás; to
vábbra is Milotay István szerkeszti. A lap to
vábbra is reggel jelenik meg, megtartva 
eddigi legitimista politikai irányát.

- Német bojkot francia áruk ellen. Berlinből 
jeleuti A Reggel tudósi tója: A német szakszer
vizetek egy vezető parlamenti politikus kezde
ményezésére azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy a francia áruk elleni bojkotot megszer
vezzék.

Hogyan stabilizálhatjuk a koronát? IVindisch Hermán 
gazdasági főtanácsos, a Pénzintézet: Központ igazgatója, 
vasárnap délelőtt előadást, tartott a Kereskedelmi Uta
zók Egyesületében koronánk leromlásának okairól és a 
valutajavitás módjairól. A háború előtt a régi monarchiá
nak úgynevezett sántító aranyvalutája volt — mondotta 
Windiseh —. vagyis az arany mellett ezüst, is szolgált, az | 
Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott bankjegyek födő* 
zeléül. A bábom miatt, folytatólagosan tovább kellett, bi- 
gilaui a bankjegymennyiséget, anélkül, hány annak födö- 
:-etc megfelelően emelkedett volna. Így siiiyedt valutánk 
födözctlen államjeggyé. A háborút követő forradalmi 
években a szó legteljesebb értelmében inflációnísztikus 
gazdálkodás folyt az immár tisztán papírpénzzé vált 
pénzünkkel. A forradalom utáni időkben életbelópnek 
ugyan az államháztartás bevételeinek fokozására irá
nyuló intézkedésok, mint a kónyszcrkölcsön, adóemelés, 
uj adók, vagyonváltságok. állami szolgáltatások és ille
tékek emelése, stb., azonban az államháztartás szükség
leteinek előteremtésére a bankőprés további működését, 
meg sem lehet, egészen beszüntetni. Óriási haladás a 
múlttal szemben az, hogy a pénz szaporodásának alapja 
ma már túlnyomó részben a gazdasági élet hitelszükség
leteinek kielégítése s igy a forgalomba kerillö állam
jegyek nagyrésze már ismét teljes értékű bankjegyfödö- 
zettel bír. Hozzájárulnak a helyzet javításához az állam
háztartás egyensúlyának elérésére irányuló törekvések, 
az adórendszer fokozatos kiépítése utján és különböző va- 
lutavcdelmi intézkedések által. Viszont a valuta meg- 
javulásáuak akadályozó tényozői: az államháztartás ál
landó deficitje, fizetési mérlegünknek különösen a kül
földi tartozásaink által előidézett passzivitása és a jóvá
tétel állandóan fenyegető kérdése. A jövőre vonatkozóan 
— Windiseh szerint — elsősorban az összes fölmerülő ne
hézségek ellenére is főcélul stabilizációra kell töreked
nünk, de tényleg eredménnyel ebben az irányban vala
mit tenni nem lehet mindaddig, áráig a szükséges inter- 
nacionális elöföltétclek adva nincsenek. Megjelölik a há
ború előtti gazdasági, társadalmi, kiil- és belpolitikai 
állapotok, amelyek az akkori pénzrendszer értékállandó
ságát biztosították. Amilyen mértékben közeledni tudunk 
azokhoz az állapotokhoz, olyan mértékben közeledünk va
lutánk meggyóg vitásához is.

-- A beljja munkásság; a luuir-viuca u^z- 
szállása ellen. Brüsszelből jelentik: A belga 
munkáspárt vezcrlőbizottsúcra egyhangú határo
zattal tiltakozik a ruhrvidéki francia megszál
lás eJicn. A határozat, rámutat arra, hogy a 
katonai rendszabályoknak kiszámíthatatlan 
gazda:-ági következményei lesznek, az ellentéte
ket a legnagyobb mértékben kiélositik és a 
valódi béke Iclyreállását végképen megakadá- 
lyozzák.

— A Landau-pör tárgyalása a táblán. A budapesti bün
tető törvényszéken tavaly hónapokon át tárgyalták a 
Landau-pör vádlottjainak ügyét. Amint ismeretes, Dobó 
Nándort 3 évi, dr. Ruzics Ferenc ügyvédet 3>j évi, dr. 
Siposs Kamillót 5 évi fegyhúzra és Becker Tstván katonai 
nyomozót 6 hónapi börtöure Ítélték. A marasztaló Ítélet 
ellen ugy az ügyészség, mint a védők föllebbozóst jelení
tettek be; oz ügy tárgyalását a táblán szombaton kezdte 
meg dr. Degré Miklós kúriai bíró tanácsa. A védői kar
ban mindössze egy változás történt, amennyiben dr. 
Siposs Kamillót dr. Altorjuy Sándor védi. A tárgyalás 
valószínűen a hét végén ér véget.

— 15.0110 tüdőbeteg közül csak 530-at lehet 
Pesten elhelyezni. Budapest tisztifőorvos he
lyettese, dr. Végh, a közegészségügyi bizottság 
szombati ülésén számolt bo Budapest, egész
ségügyi viszonyáról. Az idült fertőző megbete
gedések közül a gümőkór vezet. Ennek a ki
terjedése ma sem kisebb, mint háború előtt 
volt. A gümőkóros halálozások száma az el
múlt évben 3000. Minden tbc. halálesetre szá
míthatunk 5 gümőkóros beteget, vagyis egy 
esetre számíthatunk 5 gümőkóros beteget, 
vagyis egy évben 15.000 beteget. Minden tuber- 
kulotikus betegre számítván 15 könnyű 
tuberkulotikns (tüdőcsuoshurut) beteget, vagyis 
összesen 200.000 gümőkóros beteg van 
egy évben Budapesten. Ezzel a horribilis 
beteglétszámmal szemben áll a gümőkóros be
tegek gyógyítására Budapesten összesen 
4 dispersairo. Ezenkívül 530 ágy a fővárosi 
kórházakban. Tehát évi lő./fOü súlyos tüdőbeteg 
közül csak 530-at lehet elhelyezni kórházban,

— Einlre-plnea. Az óriás! sikert ért januári műsor kereté
ben minden este föllépnek: Korolóssy Emma m. Kondor 
Ibolya, Mczey Ilonka, I’ázmánné GÍza, Pál Piroeku. László 
Andor m. v., Békeffy László, Halamon Béla, Kővúry Gyula. 
Tiadó tíúndor, íSimay István, GabányJ László. Németh 
Nándor. Konferál: Tliurúnyi Al i Ion. Zenei vezető: Márkus 
Alfréd. Az előadások kezdető 1410 órakor. Vasárnap dél
után 5 órai kezdettel müvésa-déiutáo teljes esti luüeorraL
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— Hatmillió aranyaikéit sikkasztott a kom
munista intcmaeionáie. Parisból jelentik 
A Reggel-nek: Orosz jelentések szerint a kom
munista internacionále vagyonkezelosege mit 
millió arany rubelt sikkasztott. A sikkasz
tásért több francia kommunista vezer is felelős.

— Inkognlto. Jványi Grünwald Béla, a kiváló festő- 
művész meséli:

— A múlt, liótcn reudbehozattam a műtermemet. Hor
dárt hívtam s azt mondtam neki:

— Nézze, öreg, rakja rendbe ezt a sok skatulyát, üve
gei. pemzlit, vásznat s hordja föl a padlásra. Délután 
visszajövök, addigra legyen Tondben minden.

Délután jövök vissza a műterembe s látom, hogy az 
örog zsidó mindent pompásan elintézett.

— No, mondom, derék ember maga. Látom, szorgalmas 
volt, mindent szépen rendbe hozott. Köszönöm. Mivel tar
tozom*

— Nagyságos művész ur — mondja az öreg—. egész nap 
dolgoztam, azt- hiszem, megérdemlőm az ezer koronát.

— Ezret? — mondom. — Hogyne. Szívesen. Odaadom 
neki az ezret s mert nagyon meg vagyok elégedve, azt 
mondom:

— öreg, szombaton elutazom. Jöjjön ide reggel hétre. 
Majd kiviszi a kofferemet a vasútra.

— Szombaton?
—. Szombaton.
Rám néz és azt mondja:
_ Muszáj o.uno.k éppen szombaton lenni?
— Persze. Akkor utazom. Miért kérdi?
— Nagyságos művész ur, nem lehet. Szombaton nwm 

jöhetek, ünnep van.
Szünet.
_ Hát — mondom —, lm. magának ünnepe van, öreg, 

küldjön maga helyett valakit.
Az öreg láthatóan megijed, nyilván arra gondol, hogy 

ilyen jó kundsaflot nem akar másra testálni. Tűnődik s 
végre azf mondja:

— Meggondoltam. Eljövök, nagyságos ur. Eljövök — 
de civilben.

— Fiatal lányok öngyilkossága. Szkovi.cs Er
zsébet 17 éves urileány az Eötvös-utca 3L 
szám alatti ház harmadik emeletéről leugrott. 
Súlyos agyrázkódást, koponyatörést szenve
dett. A kihívóit mentők bekötözték és szülői 
kérésére a lakásán hagyták. — Misii Karalin 
16 éves háztartásbeli alkalmazott a Tisza Kál- 
mán-tér 16. számú ház negyedik emeletéről le
vetette magát. Amire a segítségére kihívott 
mentők megérkeztek, súlyos sérüléseibe bele
halt. Holttestét a bonctani intézetbe szállítot
ták.

— A Phöbus zsarolási ügye. M Reggel megírta, hogy 
dr. Zala Hugót, a Phöbus igazgatóját, a pestvidéki tör- 
vényszék zsarolás miatt pénzbüntetésre Ítélte. E hí
rünkre a Phöbus Rt. nyílttéri közleményt adott, közre a 
lapokban, amolynek zagyva, megtévesztő és főlog magyar
talan fogalmazásáért most már szabadságvesztés! bünte
tést érdemelne a t. c. igazgatóság. Egyik hétfői „hctilap**- 
nak óhaltja doklassziílkálnt A Reggel-l (mintha hétfői 
napilap is volna a világon), majd önérzetesen kijelenti 
a kis ravasz, hogy a „közleményben említett és kétség
telenül téves tényadatokra alapított" — (mór azt hinné 
ez ember, hogy A Reggel-t cáfolja — „ttdlet ellen": 
(tehát A Reggel híre szóról-szóra igaz) „jogorvoslattal 
élünk**. Hogy föllebbez-e a Phöbus vagy megnyugszik, 
ehhez nincs közünk. Az Ítéletet azonban, mint érdekes és 
hasznos precedenst, csak helyeselhetjük.

— Az orosz menekültek tüntetnek a németek 
mellett. Berlinből jelentik: A Berlinben élő 
oroszok oly módon fejezték ki a németekkel 
való rokouérzésüket, hogy szombaton az oro'z 
Szilveszter és vasárnap, orosz ujóv nanján 
lemondtak minden tervezett mulatságukról, el
lenben résztvesznek a németeknek a franc’a 
megszállás alkalmából rendezett gyásztüntelc- 
sciben.

— A tanítóság a kormányzótól kéri helyzetének javí
tását. A tanítóság anyagi helyzetének rendezőm céljából 
vasárnap délelőtt a Magyarországi Tanítók vezértöbizott- 
ságu ülést tartott Rákos István elnöklósóvel. A bizottság 
elhatározta, hogy újból fölkeresi a pénzügyminisztert, 
miután a legutóbb benyújtott memorandum nem vezetett 
eredményre, amennyiben még mindig késik az átmeneti 
segélyek és a fölemelt lakbérek kiutalása. Jla n pénz
ügyminiszter kitérő választ adna, a kormányzótól kérik 
sérelmeik orvoslását. Szóbakoriilt még a tanítóságot ért 
ama sérolem is, hogy a községi és felekezeti tanítók csa
ládtagjaitól mogvontúk a vasúti utazás kedvezményét. 
Ennek orvoslására bizottságot alakítottak, amely a na
pokban a kereskedelmi minisztert fogja fölkeresni.

— „Ginette, a senki lánya.” A tizenhárom föl- 
vonásos Gaumont-attrakciót, amelyről már ho- 
tek óta beszélnek, szombaton mutatta be a 
Kamara, Bimbula, aki a kalandorregóny fő
szerepéi játszó, nálunk is nagyon népszerű. 
Különösen a „Judcx" és a „Páris gyermekei" 
óta. Valóban ötletesebb és kedvesebb komikus, 
mint ő, még kevés szerepelt a vásznon. De ol
dalán szerepelnek a legjelesebb francia színé
szek. közöttük a Comédie Franchise tagjai, akik 
az attrakciót teljes sikerre vitték. A fölvételek 
is nagyon szépek. Egyiptom, Arábia, Francia
ország és a. "Riviéra legszebb és logfestőibb tá
jai jelennek meg a néző elolt, színes és megejtő 
változatossággal. A filmregény brilliáns és ér- 
dekfeszitő fordulatai Fenillet Oktáv avatott 
mestertollát dicsérik. Az első két rész etry elő
adás keretében kerül bemutatásra 5, 7, ‘A 10 
órakor.

— Briliiánsi, ékszert, aranyai, ezüstöt. hamisfognt no 
adjon el senki, nmig meg nem hallgat ja l ifrcher és El mór 
ékszerészek legmagasabb napi árait. Rákóczi-nt 27.

— Yes-puder. Legjobb a világon.

— „Leomlott az uzsorakamat korlátja.** (Levél a ezer, 
kesztőhöz.) Igen tisztelt Szerkesztő l’r! Ki. ön lapja, 
A Reggel, egyformán osztja mindenkinek az igazságot éa 
igy szolgálja méltóan a közérdeket. Ezért, fordulok Önhöz, 
hogy mondandóimmal is a köznek tehessen ismét szolgá
latot. Iin Széchenyi a „hitel", ugy ez □ kér a ..winca 
hitel" problémáját alkotta meg. Egész nemzetgazdaságunk 
léte o kérdés óh nem foglalkozik vele senki. Fájdalmas 
szívvel látom, mint sorvad gazdasági téren minden, ami 
régi, jó és becsületesen konzervatív. Egy mondatban: 
Magyarországon az elmúlt években nagyon sok nemkivá. 
natos korlát épült, de egy leomlott — az uzsorakamat 
korlátja. Ebben látom a legnagyobb veszedelmet. A kofát, 
a Szimonokat, a Kohnokat eléri a törvény kiló barackért, 
de nem éri el légióit azoknak, akik a törvényes K K-tól 
:oo K-ig szedik a kamatot. Ez a kamat ráfokszik mind
nyájunk napi megélhetésére., kouycrére, cipőjére, ingére, 
stb. Elvégre még sem jövője egy nemzetnek, hogy poj. 
gárai és munkásai börzospekuláeiókból tengessék életűket 
becsületos munka helyett, mert csak ez, — de ez is csak 
Játszóau — bírja el a kamatokat. Ha elővesszük kofa- 
asszonyainkul, susztereinket, orvos, tanár, ügyvéd, rák
segéd. hivatalnok, kereskedő, szemotcskocsis, a pesz.ton- 
kák, stb. légióit, mind a tőzndo utján vélik boldogulásu
kat, a termelő és egyedül üdvözítő munka helyett, meg- 
találni. Elvoszctt az a mérték, hogy a boldogulás egyet
len lehetősége a becsületes munka. Picike exi6ztenciák, a 
pillanatnyi zsákmány birtokában, szemérmetlen luxust 
fejtenek ki közmegbotránközútira; ugyanilyen kis szilva
fák egy hlaítrn fél-, egész, sőt többmilliót dobnak oda. 
Nem irigylem egyiktől sem, legyen keresztény, zsidó 
vagy renegát, de ezek a lehetőségek, ez a levegő fojto
gatja az ipart, kereskedelmet, azokat, akik sem jártak és 
Hcm járnak ezen az utón. A legrégibb, a múltban leg
erősebb konzervatív ipari és kereskedelmi osztály sorvad 
cl ebben a légkörben. Nagyon sokat lehetne erről Írni, de 
egy lop terjedelme kevés ehhez. Egyelőre tehát csak 
ennyit. Él bonná az a remény, hogy ha az utolsó órában 
is, ez a „Mamentfi** talán nem fog veszendőbe menni. Igaz 
lisz.tolet.1cl: Gáspár Fiilöp.
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Árverési hirdetmény 
Ma, hétfőn délután 3 órától

kir. közjegyző jelenlétében árverés alá kerül: 
ebédlő-, háló- és uriszobaberendezés, vilrinok, 
angol bőrgarnitúrák, elsőrangú mesterek olaj
festményei. nemes porcellánok, kereszthuros zon
gora. zenélőórák, pianoia több klasszikus kot
tával, ezüsttárgyak, brtmzok, régisének, elefánt
csont- és miniaíürgyüjtemények, Arnhcim- és 
más pénzszekrények, amerikai rolós iroda

bútorok, slb.
Tausztk L. és Társa ffi*L^uuaváJ:

BBlfci sElyGuivásár
Budapest IV, Ferenciek-tere 4. Irányi-u.sarok 

a napiáron alul orépe de chine, jupon, crépe
Georgelte, Libcrty, bálin, grenadin,charmetiae 

ai űsazes tsáli &xtrte».ben.
Tricotselymek

minden létező színekben.
Nagy választék mintázott árukban.

TEt.EFONi 18—03

Kczpciiti Iroda: Pilvax-kdz 9

Amatőrfényképezők
munkáinak szakszerű kidolgozását, 
előhívását, nagyítását, másolását 

elvállalja a
FOTCR1PORTEREK 

fényképészeti laboratóriuma
IV, Váol-utca 4fi
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• IV. KIGYó-UWA 6. (KLOTILD-PALOTA)
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1923 január 1Ö. aReggel
— Ej’.'.v szerencsétlen brngósról. Az olvasó 

elnézését kérem, amiért e hasáb már második 
|K.fe a szerkesztő box-mateh-énok porondja 
lett A legtöbb ujsíijf bölcsen kitér személyes 
invéktivák elől, én azonban Angliában nevel- 
kedtem, ahol azt tanultam, hogy ha valaki ne
kem támad, légyen az gentleman vagy rascal, 
egvremegy, le a kabáttal és kéket a szeme alá. 
A marakodás után persze lysoformmal meg
mosom a kezem vagy a Pasteur-intézotben be
oltó tóin magam. A múlt héten „Egg szeren- 
esetlen flótás" cím alatt Kádár Lehelnek kény
szerültem válaszolni a „$£<feaf‘-baa megjelent 
’ pesti jogrend”-jere, amelyben elmésen, de 
iidviiriatlainil nyilatkozott A Reggel~tö\ és az 
én igazán szerény személyemről. A flótás az 
első round után visszalépett és a szélső jobb- 
oldali sajtó brugósát, Lehnert. állította ki el
lenein. Lz rám lehelt a „Szózatában és, beval
lom. elszédültem egy pillanatra. A hanzlis 
sörbe kevert seprőpálinkának émelygős illata 
kólintott fejbe és kavarta föl a gyomromat. 
Viszont edzett fickó vagyok, hiszen a bolseviz- 
jdus alatt Kun Béla flótásai és b rugósai szó- 
ról-szóra ilyen alpári hangú förmedvényekkel 
tiszteltek meg és elmúlván a proletárdiktatúra, 
egyetlen diktatúra sem örökkévaló, fi7. ostoba 
támadások féleszű szerzői börtönbe kerültek 
vagy külföldön nyomorognak. Én pedig büszke 
vagyok rá, hogy Kun Béla tollai mind belém- 
bz;1 ladtak, valószínűleg azért, mert nem Ká
dárban és Lehnerben, hanem bennem látták 
e süléi korszak legveszedelmesebb hírlapíró 
éjién felét. Ugyanabban a szélsőbaloldali heti
lapban, amely a „Neue Tag“-ban megjelent 
cikksorozatomért akasztóiét helyezett kifci- 
iásba, Lehner pardont kér a szerkesztőtől. 
Igaztalan volnék, ha akkori ijedt dadogását 
ma számon kérném. Először: mit érdekei en
gem ez a garabonciás diák? Másodszor: ha a 
libabőrét védi az ember, nem lehet olyan mog- 
ibiilolt. mint Chateaubriand. Tiszteljük egy
más hibáit és erényeit! Lehner jogrendjében 
az ellenem elhelyezett sörbombái közül egyet
len egy talált elevenemre. A fiatalember, aki 
éppen a kíméletlen polémiában még ma is en
gem majmol (szavakat, fordulatokat, formákat 
tulajdonit cl lőlem önkéntelenül), dühének 
paroxizmusában — Mukiuak nevez. Nem tit
kolom: ez fájl. Bizonyos intimitásra enged 
következtetni, aminek a látszata is borzadály- 
lyal tölt cl. Inkább megadom magam, bocsá
natot kérek, írhat rólam, amit, akar, nem bá
nom, csak azt ne, hogy Muki. Legyünk tár
gyilagosak. Lehnernek már akkor szerkesztő 
nr voltam, amikor, mint egyszerű munkatárs, 
szívesen protozoái tóm őt, ahol csak erre módom 
és alkalmam nyílt. Levéltáramban turkálva, 
kezembe akadnak hozzám intézett írásai, ame
lyeknek, képességeimet messze túlbecsülő 
hangja, még ma is megszégyenít. Kezembe 
temetem a fejem és a. végsőkig megfeszitem 
emlékezőtehetségem: sehol semmi, ami a 
Aiukira följogosítaná. Hogy kopasznak csúfol, 
amikor még dús fürtjeimmel hival kod hatom, 
ez egyetlen eredeti ötlete. Különben, ha kopasz 
volnék, ez sem a rosszabb race jellemző sajá
tossága, Bethlen István gróf sem Sámson, 
Lehner eszményének, Pékárnak, sem tudom, 
milyen szinti haja volt. A nem tiszta rácé
nak máshol égnek soha el nem múló jelei. És 
ezek sem bizonyítanak semmit. Hogy indrtx- 
hamisitássnl vél szívenszurni, szerencsétlen 
brugós, ezt már újra tőlem csente el. Evek 
előtt egyik hetilap életrajzomat kérte és ott 
•irtain meg. hogy közel két évtized előtt, mint 
a legfiatalabb pesti újságíró, mint kerültem a 
hamisítás vádja alá. De már akkor is több 
eszem és bátorságom volt, mint ma az összes 
Lchnereknek. Számolva az emberek aljassá
gával, bíróság elé vittem az ügyet, szóval az elé 
a hírűm elé, amelytől úgy irtózik ez a fenegye
rekké változott „slemil”, mint az ördög a szen
teltvíztől, A bíróság természetesen fölmentett. 
Végül nem is akarom tudni, minő titkos ha
talmaknál árul be azzal, hogy vezércikkemben 
tiltakoztam „területi integritásunk fegyveres 
vi-.szaszorzéso ellen". Hogy a harctéren becsü
let sen, lértiasan, beosztásom kényelmét el- 
ingva álltam meg a helyem, erről a San 
Michclc és a San Martiné négy magyar ezre- 

ek tisztikara és legénysége tanúskodik, 
l.ibnerünk ezidö alatt mint a Iladsegélyző 
ö jnoka lapult és a rongyszedőakció frontján 
Indáit megvető bátorsággal rubrikázott Buvó- 
‘ > fi ideje és jókedve volt igazán szép ma
gyar sorokat papírra vetni. Sebtében, váloga
tás nélkül, íme az egyik valamely „Fronton” 
'inni könyv kritikájából: „Gyónócédulák ezek, 
• ' iga <•<'•(1 nlák, amelyeket eí kell tennünk, hogy 
valamikor szemükbe vághassuk a kételkedők- 
nel,- vagy tagadóknak es o dokumentum jel
leró miatt; kell ezt a vérrel és könnyel megirt 
könyvet elsősorban föléltük helyezni a gyár
tott könyveknek, a lólcktelonsóg kompendiu
mainak...* E könyv szerzője én valék. Ugyan 
Lehner, ne gyerekeskedjiink...

-- Mussolini nem válaszolt a németeknek. 
Londonból jelentik: Mussolini olasz miniszter
elnök Németországnak a Ruhr-vidék megszál- 
asa ellen történt tiltakozását válasz nélkül 
hagyta. Az olasz sajtó azt a véleményét fejezi 
ki, hogy a jegyzék hangja olyan, hogy nyitva 
marad a mogogyozós utju.

Az IMIKE, n legmagunnbb «ziuvonaln közgv.z<Vtrógi 
JiT,1 • 11 ’.,l"Wókhrf*«i: a piac., a kereskedő joga, a karcH- 
?■ ’. Eiőflznli&Sl ára: fólérvre ‘MM) korom. Kiadó.
Hivatal: X Márta V«Wrta-utc* W. raám.

— Éjszakai lovagdráma a Dunaparton. Va
sárnap este */i!0 órakor a budai Dunaparton, 
a József-Müegyetem előtt, féltékenységi dráma 
játszódott le, amelynek szerencsére nem volt 
súlyosabb következménye. Weiszberger Ervin 
28 éves mechanikus Frommer-pisztolyából két
szer1 rálőtt Román Éva 21 éves banktisztviselő
nőre, aki Loránd Vilmos magánhivatalnok kí
séretében sétált a Műegyetem előtt.

JVeiszberger szombaton érkezett meg a fő
városba Cseh-szlovákiából és volt menyasszo
nyát, Román Évát még vasárnap délelőtt föl
kereste lakásán. Román Éva időközben meg
ismerkedett Loránddal, akivel esténként a bu
dai Dunaparton szokott sétálni. Ezt elmondot
ták a házbeliek Weiszbergernek, aki kijelen
tette többek előtt, hogy ha ez igaz, öngyilkos 
lesz. Esto figyelni ment a Dunapartra. */tlO 
órakor az egyik sötét sarokból előugrott a 
mechanikus és anélkül, hogy bármit is mon
dott volna, pisztolyával a leányra lőtt. A lövé
sek célt tévesztettek a sötétben. Weiszberger 
ezután hirtelen eltűnt a Műegyetem mögött. 
A lövésre, összesereglő emberek azonnal üldö
zőbe vették. Weiszberger még eddig nem ke
rült. elő.

— Potőfi-llnnopély n Korvin Mátyás-társaságban. Petőfit 
ünnepelte vasárnap délelőtt a Magyar Tudományos Aka
démia üléstermében a Korvin Mátyás magyar-olasz egyo- 
eület. Az ünnepélyen meg jelont gróf Apponyi Albert és 
Castannetto herceg olasz követ a feleségével. Berzcviczy 
Albert olasz nyelven tartott elnöki megnyitójában Petőfi 
életét vázolta, majd Castagnctto herceg tartott előadást. 
Méltatta Petőfi zsenijét; párhuzamot vont az olasz és 
magyar szabadságharc között. Életét — mondotta — há
rom szóban lehetne összefoglalni: szabadság, szerelem és 
halál. Megliatotlan gondolunk Petőfi lirójának a mi or
szágunk iránt szerotottol telített szavaira. A szabadság 
szent eszméje njra tisztult fénnyel kezd ragyogni. A kor
mányoknak minden eszközzel a lelkek megbékélésére kell 
törekedő lök. így mondotta az Istoni költő is. Beszédet 
igy fojozte bo: A magam és Olaszország nevében di
csőítve Magyarország legnagyobb költőjét, vele tisztelet
tel adózom a nemes magyar nemzetnek. Fcrenczy Zoltán 
Petőfi tanulmányát olvasta föl, utána Paulay Erzsi 
Petőn két költoinényét szavalta cl olaszul, nagy hatással. 
Kóseréi László olasz nyelvű előadása után Berzeviczy 
zárószavnival ért véget a szép ünnepély.

— Két milliárd korona adót fizettek be 1922- 
ben Budapesten. A főváros összes kerületei 
adópénztáraihoz a múlt évben 2.010,889.162 ko
rona folyt be. A legtöbb adót természetesen a 
Lipótvárosban fizették. Itt 88,248.889 korona 
folyt Le állami egyenes adóból, 37,504.484 korona 
községi adóból. 50,009.000 volt a hadinyereség
adó, 26,000.000 a jövedelmi adó. Ugyancsak erős 
volt a VI. kerület adó.íövedelme. Itt 44.645 adó
fizető a föld-, ház- és kereseti adók címén 
113.000.000 koronát fizették be. Csak a végrehaj
tási dij 1H24.460 koronára rúgott. Jövedelmi és 
vagyonadókban 18.107 adófizető 15,500.000 koro
nát fizetett be. 71S9 adófizető pedig hadinyorc- 
ségadóba 79,66A<f68 koronát rótt le. Az Erzsébet
város adófizető nolgársóga állami egyenes adó
ban 109.0no.fíOO koronát fizetett he, amelyből 
51.900.000 korona községi adó. A hadinyereség
adó ebben a kerületben csaknem 46,000.000 ko
ronát tett ki. A jövedelmi- és vagyonadó nedip1 
25,500000 koronát. a vagyon váltsa" 30.030,009 
koronát és ,8.5900110 koronaovi értékpapírt, a 
fö’dadó 2.0*0.000 koronát tett ki. Ebben a kerü
letben nz összes nd'’' 78’t%-át hajtották be. A 
.Tózsefvároebnn. r -> >ret szegény kerületnek 
iicvo7Pok. só neo.ooo korona tol”t be egyenes 
adóban, 000 tompa községi adóban. A ürull- 
n vereség? dó 27 onn ono koronát tett ki. a földadó 
mirdö^«7R 1"000 koronát. A vagyonváltsúeból 
5pnomv) korona folvf be.

— A lle-irmrarra vádlottjait fölmentették. A nnilt év 
nyarán a ron-’ő-séjrnek t-i'tamóMíra hn?t/>'k hogy n kedvez
ményes HsztMIAtás körül vlssznólérck történnek. Meg. 
indult az ellátás F'cf^nt Márton és Mfísztlcs Kelemen, 
a Punngőrha.lÓT.dsi Társaság beszerzési csoport'úrink ve- 
r.etői ellen Is. Rajtuk kívül több fővárosi füszerkereskedő 
és pék ellon is vádnt emelt nz ügyészség s ez ügyet szom
baton tárgyalta dr, fiával Ítélőtáblái hlró tanácsa. A be
szerzési csoport alkalmazót mi azzal védekeztek, hogy a 
Dnnigőzhaiózási Társaság alkalmazottéiról pontos névsort 
beadni nem lehetett, mert állandóan jönnek és mennek 
a hajók, amelyeknok személyzete folyton változik. Egyéb
ként Is — védekeztek n vádlottak — a kiutalt liszt oly 
kevés volt, hogy még ezen kivül is szabad forgalma 
lisztet kellett vásároln’ok. Mintán n tanuk is igazolták a 
vádlottak védekezését, as ügyész, valamennyi ellen el
ejtette a vádat és igy ez fi<ryben a törvényszék megszün
tette az eljárást.

— ITázassár- Ohniny Miklós o hó 14-én házasságot kötött 
Ualmos Jucival.

— Altman Sándor műszaki kereskedő é*> Crukkcr Ilus 
jegyesek. Minden külön értesítés helyett.

— „Borgla Luereíia" — a teljes film egy elő
adás keretében az Urániában. „Borgla Litere- 
tia" nagy filmje állandóan telt házakat vonz 
az Urániába. A film remekszép rekonstrukció
ját nyújtja a Borgiák fényűző pompájának és 
Róma ragyogásának. Főszereplői: TAane Hetid, 
Conrad Veidt, Wegener. Bassermann, csupa 
olyan név, amely a színpad világában aiany- 
csengésü. Ugyanaz a kvalitás, amely a „Lady 
HamiMon* és „Hindu siremlékf uagv filmjeit 
tette kiválóvá, meg van a „Borgla TAieretia"- 
filmben is. Az Uránia a téljes filmet minden 
na]) 5. Vi7, %9 és 10 óra 10 perces kezdettel mu
tatja be.

SodrMytarybehH HaitMíbevnél. ÜHől-ut 48.
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— Tengerbe zuhant léghajó. Keywestből je
lentik: A Kot limbus nevű léghajó a tengerbe 
zuhant és elsülyedt. öt utas a vízbe fűlt.

— A Mozgókép-Otthonban táblás házak előtt 
folynak az előadások, a „Mámoros éjszakák” a 
drámai műfajban, „Nősül a cég” a humor biro
dalmában, „Fatty és Bigorno" a burleszk terén 
a legkiválóbb íilmtermékek. Jegyelővétel aján
latos! (’/24, %6, ’/iS és %1O).

— Amerika! fogászat. Müfog karosukba foglalva 500 ko
rona. Amerikai lemezen müfog 1000 korona. Amerikai 
müfog .tzájpadlá-smentes 2000 korona. Amorikai porcoUáu 
fogkorona 2000 koronától. Blombák. Vddékieknok soron 
lciviil rendelés egósa nap. Vasárnap éo üiuwzimnp 10—1 
óráig. Gros&mann S. vizsgázott fogász, Budapest, Erzsébet- 
kömt 50, I. emelet.

— 100 dollár ajándék egy budapesti kLsleánykának. A 
„Newyork Tcmps“ föl-zóLitásáíu a budapesti fotorijx>r- 
terck több szép fölvételt küldtek lm a magyar gyerme
kekről. Az egyik megjelent kép annyim megtetszett 
Mm. Iliiler newyorki kereskedőnek, hogy lül) dollárt 
küldött a Jap azerkesztősógéhe azzal, hogy a kép tulaj
donosának karácsonyi ajándékul kézbesiltaék. A hír óta 
tömegesen hívják ki a fotori porterelcet, akik IV. Váci
utca 4(5. faúm alatt találhatók, hogy izlésos, szép mun
káikkal a cealúd egyes tagjait mindjárt a rendelők laká
saiban megörökítsék.

— Legalkalmasabb ajándék: Mona Lka-fénykép. Szépít. 
Fiutnliit. Nagyit. Megörökít. Műterem: Erasébet-körut 20.

legmagasabb 
műtárgyakért, disztár gyökért, ha 
azokat nálam értékesíti. Egyes por- S K.
cellánokat, antik bútort, perzsa- Jg,--. 
szőnyeget, aranyat, ékszert, antik 
ezüsttárgyakat, olajfestményeket, 
könyveket és egyéb műtárgyakat 
a legmagasabb árban vásárolok. ®

(Lukács Gyula) 
VII, Erzsékct-körut 15. Telefon: József 28-68

RÓ 7- Ó <í V 3 C h lí 1 ftirn sodronyok, ágybetétek, rí«X Oö Vd&UylünJK gyermekkocsik Hlkker 
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Holló-ntca 3, Dohány-utca 6. Telefon: J. 61—97

BERKOVITS
M. KIR. ÜDV. SZÁLLÍTÓ KRISTÓF-TÉR a. SZÁM

Eredeti tervezésű,
valamint valódi francia kosztümök, ruhák, köpenyek

320 K~ig, 
aranyért, brllll/.nsért, ezüstért minden hirdetett árná. 
többet űzetek. Aranyműves, Kossuth Lajos-utca 11. I. eml

fjígsta szanatórium
Búd.:pest legszebb klimatikus helyén. 
Diétás kezelés, Modern központi fű
tés. Vizgj ágy intézet bejárók részére is

EudÜ. RAth G^Brgy-utca 5. ssám 
a Déli vasúti villamosmegállótól 1 perc. Telefon 113-87

régiségeket,
györgyölu't. teljes értékben vesz és elad Schmelner Benff
IV, háioly király-tii28, Központi Városház, főkapu mellett

| H&xwt fínyágból
jgl is készít

hindii iéipfiinsieí
Feftévnemiisxa on

S VHT, fíSkk Szildrd-ntca 19. szám, II. emelet 18. 
Telafonszám: József 34—42.

A* 3 18 '» a megszerez, értékesít
3 z & ö a ü a í. m a t mőuTar

szabadalmi iroda, Budapest, Vili., József-körut 9. az.

Telefon136—09

> -Gyerme^kádak
Xor'VtíteL és va<]ó VI, Király-utca 108

könyökén családi ház háromszoha bcköl- 
IF a tasva tozhüiósóggci egy millióért. Erzsébatfalván 
csalúdiház két szoba bcköltözhetőaóggol. bútorral egvütl. 
kéimillióúrt eladó. — Heumamviroda, Wcssolényi-utcá 54 

| BÚTOR kényszereladás! Csakis első
rendű müniunka. Ebédlő, háló, 
sfb. Lerner asztalos, Rombaeh- 
utca 2. szám, Dob-ntca Bárok

Használt glaszékesztyüket festünk 
ILC-" ÉS TKSTVERKK Budapest, Hársfu-a. 9/11. 
MókOzletek: Baross-utca 33, Rákóozi-tér 10, Karpfen- 

stein-utca 31 és üserhát-utca 11

Magyar Agrár- és Járadékbank 
vetf osztálya:

Budapest V, Nádor utca 18. Telefon: 72-U 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz legmagasabb napi áron lóhere-éslucernnmagot ás 
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kir

vnndégi^idz for0«ta,M társat keresek 
magános ombort vagy uőt, vagy gyermektalwn párt TtTIJM 

korinával. Nswmann-iMMta, M



Reggel . 1923 január 15.

A. ^JLk4k&A.(jt
Ml LESZ A TŐZSDÉN?

Budapest, január 14.
(A Reggel munkatársától.) Már a múlt hé

ten megjósoltuk, hogy a gazdasági helyzeten 
túl, külpolitikai események meglepetésszerűen 
befolyásolhatják a piacot. A két demars, ame
lyet szombaton este nyújtottak át a külügy
minisztériumban, vasárnap későn este terjedt 
el a bankok és a tőzsdei közönség körében. 
Természetesen a tőzsdei helyzettel összefüg
gésben a demarsok megítélése elsőrendű mo
mentummá nőtt. Általában az a vélemény ala
kult ki, hogy a nagy- és a kisántánt föllépése 
nem lehet alkalma sem a kontremin betörésé
nek, sem ijedtség okozta ellanyhulásnak. A 
tőke külpolitikailag tisztázatlan időkben még 
intenzivebben keres majd valóságos értékekben 
elhelyezkedést és miután valutákat nem vá
sárolhat, jelentősebb belértékü értékpapírok 
vásárlásával biztosítja magát. Az úgynevezett 
határidőüzlet (helyesebben szállítási üzlet) 
megakadályozása is újabb tőkét hozhat az ér
téktőzsdére. A legiskolázottabb és legtapasztal
tabb tőzsdei vezotőegyéniségek inkább szilár
dító, mint lanyhitó ösztönzést tulajdonítanak 
a mai nap politikai szenzációjának. Lehetsé
ges, hogy gyönge kezek az ellátás közelsége 
miatt is, ijedten adnak túl angazsmánjaikon, 
de egészen bizonyos, hogy a piacra dobott pa
pi rókát könnyen fölveszik az erősebb pozíciók. 
Ha lanyhulás következnék be mégis pillanat
nyilag, ennek tartósságát még a kontremin 
sem remélheti.

Az elmúlt hét csütörtöki hatalmas, majdnem 
példa nélkül való hausse robbanása után hig
gadtabb fölfogás alakult ki és az árszínvonal 
egyszerre ismét lesülyedt. Ez a sülyedés csofc 
a csütörtöki erupcióhoz képest jelent számot- , 
tevő változást lefelé, de a hételeji helyzethez 
viszonyítva még mindig tekintélyes emelke
désnek mondható. Ha már most ennek az ár
szintkülönbségnek jellemét akarjuk megállapí
tani, azt kell mondanunk, hogy az elmúlt heti 
tőzsdeüzlet és az ennek folyamán kifejlődött 
árak jellemzője, a tulaj dón képeni forrása is 
egyúttal: öz idegesség és érzékenység. Belső 
gazdasági okokat nem nagyon tudnánk fölso
rolni, de megmondtuk már a múlt héten:

a külpolitika eseményei
lesznek a tőzsde irányitói.

Mi lesz a tőzsdén?... Ha nem csalódunk, 
az idegesség és érzékenység nem szűnt meg 

és igy ezek maradnak a jövő hét tőzsdéjének 
is moüvumai. A közönségnek mindenesetre al- 
kalma lesz a Hitelbank papírjain kivid más 
értékek felől is tájékozódni. Ez a tájékozódás 
valószínűen a fapiac felé irányúi és elsősor
ban a Hazai fa, n Guttmann, ti Slavóniára és 
a Zabolaira fog fordulni.

A nehéz papírok közül a Georgia, Brassói, 
Levante, Beoesrni, Urikányi, Kohó vannak 

elmaradva
és semmi ok sincs arra, hogy be ne hozzák 
azt a különbséget, amely árszintjük és a töb
bieké között fönnáll. Nagy érdeklődés lesz a 
Tröszt után is. A sörpiac értékei sem mi képen 
sem vettek részt az áruforgalomban, sőt a 
.Részvénysör és a Polgári, amelyek egyidőben 
tfavoritértékek voltak, most teljesen háttérbe 
szorultak. A textilpiac érdeklődése a Gumi. 
Juta, Kenderés Len, Karton és Goldberger felié 
■fordul, míg a góppiacon,

ha a normális állapotok nem változnak, 
nem fog csökkenni az üzlet, sőt valószínű, 
hogy a Budapesten székelő gépipari vállalatok 
alacsony árfolyamú papírjai, mint a Kistar- 
csai, Mág„ Láng, Hofherr az érdeklődés elő
terébe kerülnek. Az arbitrázsér tókek sorsa 
persze Bécstől függ, de ugy látszik, hogy 

Mécsben is, az ottani tartózkodó irányzat 
elleném, a magyar értékek nyomulnak elő

térbe.

X Jfleisslg Sáudor a demarsok tőzsdei hatá
ráról. Fleissig Sándor, a tőzsde alelnöke, a két 
jegyzékkel kapcsolatban a várható tőzsdei han
gulatról a következőket mondotta A Reggel 
inunkatársának: Lehetséges, hogy pillanat
nyilag hatással lesz a demars híre a tőzsde 
üzleti hangulatára, de ez a hatás, hangsúlyo
zom, csak pűRnurínyi lehet, mert hiszen maga 
ti jegyzék olyan barátságos hangú és a kor
mány részéről olyan lojális nyilatkozat fog 
következni, hogy 21 óra alatt el is felejtik a 
jegyzék Mstórityúl. Ugy gondolom, hogy egy 
yöwjwetö gyöngülés fog következni erre a hírre, 
limit hamarosan változatlan üzletmenet követ 
majd és igy a^ tőzsde életére nem fog komo
lyabb’ behatást gyakorolni az átnyújtott 
fctesMtrs híre.

X Uj rend az értéktőzsdén. Megírta már A 
Reggel, hogy a tőzsdetanács az értéktőzsde üz
letrendjének a mai időnek megfelelő megvál
toztatását határozta el. A tanács legutóbbi ülé
sén inár döntöttek is ez ügyben. Csütörtöktől 
a hivatalos forgalom már egy óráig fog tar
tani. Egy órától pont kettőig a tőzsdetagok a 
teremben tartózkodhatnak, de

hangos szóval üzletet nem köthetnek.
Két órakor pedig mindenkinek el kell hagyni 
a termet. A tőzsdeidő egy óráig való meghos
szabbításának erős ellenzéke volt a tőzsde
tanácsban. Az árjegyző bizottság munkája 
ugyanis az uj rend szerint a késő délutáni órái
kig elhuzódliatik és igy nagy forgalom után 
megtörténhetik, hogy a „Mester Lloyd“ és a 
többi délutáni lapok nem közölhetik a hiteles 
árfolyam jegyzéseket. Miszen, legutóbb pénte
ken, fél háromkor készültek el a kurzusokkal...

X A Kereskedelmi Bank veszendő presztízse.
A Hitelbank iparvállalati részvényeinek újév 
óta tapasztalható jelentékeny előretörése mel
lett a Kereskedelmi Bank érdekeltségeinek pa
pírjait teljes stagnáció jellemzi. Még szembe- 
szökőbb a különbség az árfolyamok alaku
lása tekintetében, ha a. legutóbbi zárlati kur
zusokat a négy hét előttiekkel, illetve a decem
ber 1-én jegyzettekkel egybevetjük. Kitűnik 
ugyanis, hogy a Kereskedelmi Bank papírjai 
között egyetlen egy sincs, amely december óta 
akkori árnivóját megkéiszerezte volna. K<*la- 
tive legjobban javult a Kelten és Izzó: előbbi 
34.000 koronáról 95%-kal 60.000-re, az Izzó pe- 
dig 90%os árnyereséget ért el. A Salgó és 
leányvállalata, a Szászvári alig 60%-kal javí
tották kurzusukat, a Kohó, Budapesti gőz, 
Guttmann 50% árnyereséget adtak csupán tu
lajdonosaiknak, amíg a Rima többlete mind
össze 20%. Az egyetlen papír, amely kibonta
kozni látszik a Kereskedelmi Bank . címletei
nek nehézkességéből, a Gazdasági gépgyár 
részvénye. Ezzel szemben a Hitelbanki válla
latokat részvényeseik számára is örvendetes 
élénkség jellemzi. Itt alig találunk részvényt, 
amely legalább annyival nem emelkedett 
vohia, mint a Kereskedelmi Bank vezetőpapir- 
jai, viszont nagy számmal vannak 150%-on 
fölüli árnyereségek is. A Fegyvergyár decem
ber 1-én 33.000 koronán állott; mai kurzusa 
ennek épp négyszerese. A Ganz-villamossági és 
a Láng 200%-kal gyarapodott, a Beocsini, 
Levante. Trust, Lámpa két és félszeresébe 
kerülnek, mint másfél hónap előtt, nem szólva 
a Magyar cukor negyed milliós és a Ganz kö
zel egymilliós árnyereségéről. A Kőszén, Mag
nezit, Flóra, Urikányi, Hungária-malom, Kar
ton. stb. szintén hatalmas nyereséggel örven
deztették meg tulajdonosaikat. Hol maradt ezek
kel szemben a Kereskedelmi Bank? önmagát 
kontreminálja. Alaptőkeemeléseiben az a 
kapzsi, stílustalan szellem nyilatkozik meg, 
amely leginkább riasztja el a részvényeseket. 
He nemzeti, se ipari, se tőzsdééi politikája, üz
letköre is egyre szőkébb határok közölt mo
zog. Stern Soma vállalatai kiskereskedésekké 
zsugorodtak, a Hannauer-Timár csoport, amely 
milliárdos külföldi üzleteket, bonyolított le, 
szintén uj bankárt keres Frankfurtban.. Így 
csak természetes, hogy a tőkések nem rajong
nak a Kereskedelmi Bank papírjaiért...

X Közgazdasági hírek. Krausz Simon, az 
Angol-Magyar Bank alelnöke, egy heti külföldi 
tartózkodás után Budapestre érkezett. — X 
Reggel irta meg a Pallas amerikai üzletter
veit. Két hónap előtt dr. Szabó László egyetemi 
magántanár, a Pallas igazgatósági tagja, New- 
vorkba utazott, hogy lekösse az előzetes meg
állapodásokat. A nagyszabású üzletek most be
fejezés elölt állanak és értesülésünk szeriül 
Szabó sikerrel oldotta meg az amerikai érde
keltségek bevonását a Pallas üzletkörébe. — 
A-z utóbbi napokban jól feküdtek a piacon a 
Royal-szállő Rt. részvényei. A Royal tudva
levőleg megvette a Körúti fürdőt, amelynek 
átalakítására és üzembehoznialára nagystílű 
tervei vannak. A papír e héten 10.0IM) ről 14.000 
koronáig emelkedett. A Koyiilt a Halász Lajos 
bankcég plasszirozza a tőzsdén. — A tőzsde
tanács a kotirozásra bejelentett hét részvény 
közül a Stephaneum nyomda, a Diana Keres
kedelmi Rt., Törökszentmiklósi Malom és a 
Krausz-Moskovits Ipartelepek kibocsátásainak 
jegyzését rendelte el. — Székely Ferenc, a Bel
városi Takarékpénztár elnöke, a múlt héten 
Parisba utazott. Onnét Amsterdamba, majd 
Milanóba megy. Az utazás részint a Phöbus 
villamosvállalat küszöbön álló tranzakciójá
val, részint a Belvárosi Takaréknak Hollan
diába kihelyezett zálogleveleivel áll összekötte
tésben. — Á Ganz-Danubius, a Ganz villamos
sági, Lámpa és a Magyar Cukor, amint beava
tott helyről közük velünk, nevezetes tranz
akciók előtt állanak, amelyeket bnnkkörökben 
kedvezően Ítélnek meg. <

Csütörtöktől az értéktőzsde két piasa 
a ruhatárba kerül

Megvonnak 1OO alkalmasodba jegyet. 
Csata arcképes igazolvány fölmutatá
séival Hetest elsejétől a tőzsdére jutni.

FBIvéSeBi dtji 2 millió koroana

(A Reggel tudósitójától.) Az utóbbi hetekben, 
hu az értéktőzsdének szilárd napjai voltak, a 
nagyterem ben valósággal életveszcdelmessé 
fajult a tolongás. Az úgynevezett Schertz-piac 
körül, a vas és u különfélék piacán komoly 
üzletkötés lehetetlenné vált, az egész forga
lom komoly és lelkiismeretes áttekintéséről 
pedig szó sem lehetett. A terem egyik végéből 
a másikba, mint a sülyedő hajóról menekülő 
utasok könyökkel, ököllel dolgozták át magu
kat a tőzsdetagok és e téren is a „legifjabb 
generáció" vezet a kíméletlen legázolásban. 
Pénteken Bing Gyula tőzsdetanácsost, az ár
jegyző bizottság népszerű és köztiszteletben 
álló elnökét, kevés hijján letaposták, amikor 
kötelességszerüen bejárta a piacot. Miután a 
tőzsdetagok számának óriási szaporodása már 
régen megérlelte a tőzsdetanács szándékát, 
hogy megoldja végre az összes piacok kényel
mes és emberi elhelyezését, főkén Bing taná
csos föllépésére, vasárnap konferenciát tar
tottak Fleissig Sándor alelnök elnöklete alatt 
Meghallgatván Alpár Ignác szakértő vélemé
nyét, elhatározták, hogy a garderobe udvarra 
néző falai mellé uj ruhatárat építenek az első 
emelet magasságában és az eddigi hatalmas 
ruhatárban már csütörtöktől két piacot helyez
nek el. Éspedig a malom-piacot, amelyhez a 
Tröszt, Goldberger, Karton, stb. járul és a fa
piacot.

A konferencia behatóan foglalkozott az ..al- 
kalmazottak“ tömeges jelentkezésének kérdésé
vel. Az elmúlt évben 120 ilyen alkalmazotti je* 
gyet vontak be, még e hónapban

újra revízió alá veszik a tőzsdetagok listá
ját, különösen az alkalmazotti igazolvá

nyokat
és lehetőleg megtisztítják a tőzsdét a 20 és 22 
éves fiatalemberektől, akiknek száma fölötte 
megszaporodott. Előfordult az is, hogy a hiva
talos tőzsdei forgalom ideje után hivat lan ele
mek csúsztak be a szolgák kordonján keresztül, 
Február 1-től

senki sem juthat a tőzsdére anélkül, hog.v 
arcképes jegyét föl ne mutatná a terem

öröknek.
Végül tagsági fölvételi kérvényekkel foglal

koztak. Egy lipótvárosi posztókereskedőre, aki 
üzlete mellett magánbankot, is alapított és tag
ságért folyamodott — kél millió korona főt*, 
vételi dijat róttak ki.

■ - -------

X A Juta 99%-kaI emelkedett. Az elmúlt 
héten a Juta és kenderipar rt. 7000-ről 18.500 
koronára ugrott, szóval 90%-kal javítói la 
meg az ár-folyamát- Szombaton is. vasárnap 
is a magán forgalomban élénken keresték a 
Jutát, de áru alig mutatkozott. A Reggel ér
tesülése szerint a papír kedvező értékelése jo
gosult. A Juta és kenderipar rt. rendkívül 
előnyösen rendezte háborús és külföldi tarto
zásait és olyan transzakciók előtt áll, amelyek, 
belértékét jelentékenyen emelni fogják. A 
Juta szoros kapcsolata a Magyar kender- és 
leniparral ismeretes és tőzsdei körökben, ha a 
gazdasági megítélésen kívül eső körülmények 
nem befolyásolják a piacot, a Kendernek is 
érdekes karriert jósolnak.

X ..A tőzsdén hullámzások várhatóit.“ Av. Arttftfőz*1o 
helyzetéről Uoffmavn IWIti, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank igazgatója, a következőket mondotta zl fíiw/'d 
számára:

— A jiicfí hétre u kiiltmlilikai holyzet ón n korona vári 
ható áralakulása dönti el az ártól.tőzsde hangulatút. Való, 
színű, hogy hosszabb időre ez n két szempont lesz most 
már a döntő faktor. Ehhez járni, illetve szervesen bele, 
kapcsolódik a ropa ráció kérdése, n kisántánthoz való vi. 
Hzonyunk, az exportlehetőség, a Devizaközpont arany, 
készlete és több más pénzügyi kérdés. J íőjsdén bizonyt* 
hűlItitnsdsok vőrluilók., dr d la lonyue nem vaoyok 
lanyha...
X Hé .zvénytár .-.nság Villamos és Közlekedési Vállalatok 
száméra. (Trust.) A január 2!l-i közgyűlés határozni fog 
az alaptőkének 40,000.000 koronáról t!0<l,OOO.tJOO koronára és 
ennek kapcsán a részvények névértékűnek 200 koronáról 
500 koronára való fölemelése iránt. A ki bocsát omló 200.000 
darab uj részvény 1:1 arányban fog a közgyűlés ól
lal megállapítandó árfolyamon a részvényeseknek föl- 
njúnllaini.
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A ni az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

melyik az a darab, amiért leél nagy pesti szín
ház ' lek óta mozgósít, demarsokat küld, el
keseredett csatákat vM

— Tudom, amit tudok.
— A „Pompadour"-ról van szó, az elmúlt év 

legnagyobb operát tesikeréröl...
— Fali... Bori in... Frilzi M assary..,
— \a lássa! Fali legjobb barátjára, dr. Már

ton Miskára bízta a darabját, aki Beöthynek 
még a premier elölt opciót adott rá. A berlini 
bemutatón megjelent azonban Koboz és Fali
vá! kötötte le az operettet az uj színház szá
mára. Ebből aztán olyan jő!fordulás keletke
zeit, hogy a poloporiésusi háború kismiska 
hozzá képest. Fali végre úgy döntött, hogy 
..Ponipadour"-t annak a színháznak adja, 
amelyikben Zsazsa játsza a címszerepet. 
Most Fedők körül az ajánlatok orkánja és a 
•ma éjjel 12 órakor érkezeit hadljelcntés szerint 
Beöthy nek sikerült a virágvölgyi állásokat 
megszállnia, az ellenség az egész fronton 
visszavonulóban, a „Pompadour" minden való
színű ég szerint a Királyban kerül színre 
február közepén. Ezek intimitások, kedves 
Intim!

— Megadom magam!
— Keljen föl a földi öl és törülje meg magát. 

Hál Pisla ur, mondja, mi a „Csipke" szenzá
ciója.

Három cyyfölronásos. Irta Ernőd Tamás 
és a lvárosi Színházban próbálják belek, 
óla. Rendező: Tárnái. Még ma sem tudják, kik 
jáhzák a főszerepekéi.

— Majd megmondom én! A Belvárosi nemes 
versenyt kezd Bárdos színházával, A „Csipkc"- 
vel akarja kivágni a rezet. Az első darabban, 
amely a. középkorban, sőt Hollandiában pereg, 
iiosvay Rózsié a vezető szerep (in. vendég). 
A másodikban, e század elején, magyar csárdá
ban Németh Juliska, a harmadikban, Boccaccio 
vígjátékban — Kökény Ilona a főnö. A sze
rt tmes színész mind végig l'ray Tivadar és 
nagyszerű szerep jutott kedvencünk nők, Kör- 
mendynek is. Na, könnyű kérdést kap! Mit 
csillát Móric.: Zsigmond?

— Szorgalmasan jár a színházi főpróbákra, 
cs...

— Ne folytassa! Móricnak nincs kész darabja, 
nem igaz, hogy befejezte, nem igaz, hogy itt 
vagy öli benyújtói la. Még csak most gondolko
zik rajta. Beletelik pór hónán, amíg végig el
gondolja s újra pár hónap. am>g megírja, fis 
tudja, mi fáj legjobban neki?

— Na, ml?...
— Hegy egy népies rigjáléhál néhány év 

elöli, dühében széj.iclléptr és még a hozzávaló 
■jegyzeteket is tiizbevetcltc. Most már nem is 
i ml. ks ik ni, mii irt meg... Hát ki képviselte 
a kormányt a Fészek csütörtöki hangrerse- 
n yén

— .índ'iházi Kasnya.
— Ugyan kérem! Pelei t i ■ kuli i^zminisz- 

teri állum'ilkár Egész este el nem mozdult a 
l'ii' hi és lehetséges Mátray Erzsi mellől. Mire 
készülnek a Benyissa Herbait, dacára az első 
sikernek!

— Vonom a váltamul kérem.
— Félix (íavdera háromfölvonásos rigjáté- 

kára, amelyet Szép Ernő le is fordított „A szív’' 
rímen. Szerepe lesz benne a szép Komjáthy 
Máriának is, aki most Kassán és Ungváron 
sz reget óriási sikerű Petöfi-matinékon. Persze 
nem tudja, hogy Hevesi Sándor már elkészí
tette színpadra, teljesen uj rendezésben a 
,.Ht>ndet"-i't és a „Velenr< i kalmár"-!. Előbbi 
február elején, utóbbi február végén kerül 
színre. Az uj Hamlet Odry Árpád, az uj 
Shylork pedig (lát Gyula tesz. Előbb azonban 
- mához egy hétre ■ „Az ember tragédiájá"- 
nak ünnepi előadása lesz, a Maddeh-centenná- 
riiim alkuiméiból. Ezen az előadáson. Hippiát 
Márkus Emília játsza, aki ..Az ember tragé,- 
diájdF-nak bemutató előadásán, 1883 szeptem
ber 23-án is ebben a szerepben lépett föl, Lu
cifert is az játsza. aki negyven évvel ezelőtt az 
első előadáson: Gycnes László. Az egész új
rendezésű előadás, dacára, hogy „Az Ür"-t is 
előadják, amit eddigelé sohasem tettek, nem 
tart tovább drdnríí. Paulay Erzsi, aki még 
a. díszelőadáson föllép, utána való napon nyolc 
napra Parisba utazik, amint azl a múlt héten 
büszkén bekonferáltuk...

— Egy pillanatnyi szünetet kérek! Elönt új
donságaival, már levegő után kapkodok...

— Péchy Erzsiről valamit, ha egy kicsit sze
ret engem...

— Péchy Erzsi február 3-án föllép az Operá
ban a „Remete csengetyüjé"-ben, 'március ele
jén pedig a. Városi Színházban Lehár dalművé
nek, „A hercegkisasszony"-na.k a főszerepét 
játsza el, amelyet az Operaházban annak ide
jén Szamosi Elza kreált. Péchy partnere Kör- 
nyey Béla lesz.

— Vezérem, valamit a nőknek! Egy jó kis 
hirt, ami. a hölgyvilágot érdekli...

— Harry Piel, a berlini gavallérbetörő mozi
színész és fessember, a jövő hónap közepén 
megjelenik Budapesten és egy filmszkeccsben 
lép föl.

— Végül, egy pikáns pletykát!
— Pikánsa'! Utazzon a. Se mer ing re éde

sem, olt tombol most, ami még sohasem volt... 
A részeg, szemérmetlen uj gazdagság őrjön
gése. Osztrák százezresekkel gyújtanak cigaret
tára és magyar tízezressel szivarra...

• Földes-hc mulató a Varv.tr Színházban. X Magyar 
Színház c boti es •ínénye Földet Imre „A lányom hozo
mánya 500 millió** einiii mulatságos vigiátékánnk szőni- 
buli bemutatója Rákosi Szhlivcl. T. Forrni Rózsival, 
Pécsi Blankával, Simon Marosával., Urayvnl, Knbossal, 
Körmendvvel Vá.idorlval óh Kertésszel a főszerepekben. 
\ nagy ••rdekl'M'é" vöt iiidnnsúcot vásári','i> o-fe meg- 

ismétlik. Hétfőn. •>.’ T '.á'i, <• i'<l nőkön és péuiekeii i még 
nllandótm leit házakat vonzo .'.lolnár-dmnbot, az .Rgi és 
földi ‘.i'.errlismétlik, kedden P. Márkus Emília von- 
dégl'íilléptévcl ,.A névtelen asszony’*-! adják. Vasárnap 
délután n mulatságos ,,Gretclien“-l játszók, 3 ómkor, mér
sékelt hclyárakkal.

4 „Olíva hercegnő’* jegyében fog lefolyni a Fővárost 
Operett■ vijibúz <■ hete is. Együtt vannak ismét a pompás 
operett kreáló!, Kosáry Euimy. Király Ernő, Sarkndy 
Aladár, X ir.ii Sínnel és Tlahuny Tibor és az, ő föllépésük
kel adják minden este a nagysikerű Bnttykay—Földes— 
Bródy operettet. amely kedden érkezik meg a 25-ik elő
adás jubileumához. Vasárnap délután . a „Tatárlárús“-t, 
n világhírű Kúlntán-opi vettet játszók. Szerdán délután az 
országos s •iuésziskola vlzsgaelőadásául a „Három, a kis
lány** kerül színre. Szómból délután rendkívül mérsékelt. 
hcl.yiirakk.il gyermeke’*>a<lúsul n „Huncut kéményseprőit 
adják.

• Péchy Erzsi n ,.l)é-Dó**-bcn, A l’dnba Lujza-Színház 
legközelebbi bemutatója a páratlan népszoriiségü „Fi-Fi 
szerzőinek, Albert Wlllemetz és Henri Christine külföldi 
színpadokon ugyancsak nagy sikerről előadóit „lte-Dé’ 
cimii operettje lesz, amely Jíeltnl .lenő mesteri fordításá
ban méltán az. idei é\ <d kjnbignsló sikerének ígérkezik. 
A női főszerepben vonzó egyéniségének ,megfelelő föladat
hoz jutott í'écliy Erzsi, a színház illusztris vondég- 
müvé-iznó i . \ másik női főszerepbe:! Vanly Ilona lép főt

féríl fő- z.iTvi»r: Z. Molnár Lászii) Játsza; a darab többi 
pompás szerepében D’Arrigó, Szirmai. Tanúm lépnek föl. 
'. z u idő ■’n .hoz ’ >veA, n.l kiáll ''-'!.' l e ?h| Ilá pby, István 
tervei nlspjún. A pompás kosztümöket Faragó Géza ter
vezte. A rendezés Vágó Géza közi ben vun.

• A Város! S :!n!iár. változatos opera-uiüsorán hétfőn 
Környei Béla és Gábor Ar;..>ld knuminéncker. vc.idégföl- 
léptével „Toscti**, kedden „T; avinin**, Aquiln-Adlor Ade- 
liuá’.rd. csütörtökön armen**. szombatim „Bánk bán", 
.itn.’irnap délután „Troubndour” _ós jövő hét fitt Unkcl 
Péter vendégfölléptóvel a „Z.-időnö** szerep''!.

‘ Harmadik jubileumához közeledik Kálmán Imre szem 
záclós sikerű operettje, „A btHadár", amelyet e heti .’ Is 
minden este iii's.'.innl: n Király Színházban Fcdák Sári
val. Hontliv Hannával. Rátkaivn’. Nádorral. Lntnbarrnl, 
1laské»val, Vágóval. Siró Annával és dr. Erdélyivel a fő- 
szerepekben. Vasárnap délután „János vitéz** kerül isni-t- 
lésre. ’ órakor, mérsékelt hch’ár.ik mellett. E hó 20-án. 
sz liiiim'.on déhitiin I órakor a UákoMi-iskoln növendékei 
vlz.sgáznnk; szírre kerül r „Csárdaskirályne*’, rendkívül 
mérsékelt bei.'arak mellett.

• .\ X igrziiihúz e hetét a ..Kis eukrú-sz/|,T* don-.imil.ia. 
Holt ai Jenő nmayszirti vígjátéké hétfőn, kedden, (25-ötöd- 
szőr), csütörtökön, pi'iitolicii. valamint vasárnap cs hétien 
keríii színre. Szerdán n ..Tnifun*‘-t. szombaton este nr,

.sknv hrigadóron*‘.l j;il‘ .’ák. Xz esti előadások M óra
kor kezdődnek. Szombaton éjjeli előadásul nz „Osztrigós 
M;ci’’-t ism iük. Vasárun’' d>d"tá.'i a „Három ufivér *■!., 

('bchov remekművét adjál.. < sülörlökön délután a „Hun 
out k 'ipényacnrő* mnlallat a a gyermekvilágot.

• A rég! Fiildes-dnralmk sikere fogja kísérni lngninbb 
vigjntékái, „A lányom hoz'>mányn állít millió** olőndásait 
is. L'íg.v mciegszivü. kedves. Untai leány (I’<< -i Blanka) 
és n fiiifal hereng (I rnv) szerelmi his<ória.in körül mulut- 
ságos és erősen humoros jelenetek egész sora fűződik n 
darnbhftn. Különösen Rákosi Szüli, n színház nagynevű 
vendcgmüvészuőji', jutott nagyszerű, művészi föladathoz.

• Somlnv. Z. Molnár. Titkos Hona. Szilágyi Rózsi. Bene
dek Margit i's Ihász l,n|oa jn'szák a főszerepeit a páratlan 
sikerű „Kóksznkáll nyolcadik felcségé**-nek, amely o 
héten, szerdát, kivéve, amikor is a nagysikerű . Tüzrk**-ot 
adják, minden este szinru kerül a Belvárosi Színházban. 
Vasárnap délután ..A tinta embor'*-t ndjúk, 3 órakor, mér
sékelt. helyárak melleit.

• A ..Szén Hrlérn’’ 75-lk o’őndása. OfTcnbach örökszóp 
operettje harmadszor jubilál vasárnap este n Blaha 
Lu'za-Szinh.izbnn. A nagysikerű darab minden este mű
soron van. a címszerepben mindannyiszor a színház ki
váló vendógniiivé.szuőjév’l, Péchy Erzsivel, n többi fő
szerepben Vnóly Ilonával, Rozsnyói Honával, Pobrovils 
Mártával, l.á.’zióvul, Szirmaival. Tamással és Fiilőppel. 
Vasárnap délután a „Lili bórónő‘‘-t adják, 8 órakor, mér
sékelt helyárnk mellett.

Dr. PROPPB-^ Ör ÖH
VII, RákóCKl-nt 11. — Telofon: József 129—85 

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETE 
Szépséghibák eltávolítása. - Orvosi kozmetika. - Bőr
gyógyászul. - rénykczel 'sek. — Speciflkns eljárások

* Az Andriissy-utl Színház nagysikerű műsora e héten is 
minden ente ismétlésre kerül. „A gong", „Boszorkány
konyha** és a mulatságos magánszáinok most és a jövő 
vasárnap délután is műsoron vannak, tóí órakor, mérsé
kelt belyúrakkal.

* Az Apolló-Szlnpad szenzációs uj reviijét. előre eladott 
házak tapsai és kacagása kiséri. Harsáuyi Zsolt mindig 
ízléses és mindig nagyon muluttutó jelenetei és versei és 
a revü keretében Zágon István két vidám tréfája és 
finom dalai az. Apolló népszerű gárdájának lelkes előadá
sában hosszú időre, fölmentették az Apolló vezetőségét, a 
műsorkészítés gondja alól. Jegyekről ajánlatos előre gon
doskodni. A jegypénztár uj telefonszámu: 195—06.

* Uj műsor a Palacebati. Szőke Szakáll. Harmath Jinre, 
Zugon és Bókefly darabjai dominálják a Puluce-kabaró uj 
műsorát.. Szőke Szalui’. „Erigy az ágyba!...** cimon irt 
ragyogó bohózatot, amely ötletességben fölülmúlja n „Vo 
nósnégycs**-!.. Harmath egy vigopcrával és két bohózat
tal, Zágon óh Békefly egy-egy darabbal szerepelnek a mű
soron. A tréfákon kívül pompás magánszáinok szerepel
nek, csupa nagyszerű Heldlborg-muzaika. A Palócé nagy
szerű együttese: Antal Erzsi, Haraszty Miéi, Balogh Juci. 
Fekete Etel, Krajnik Mária, Boross. Fritz. Salamon. Bé- 
keffy, l.'jváry Lajos, Ferenczy Károly és a többiek garan
tálják ezmttal is annak a művészi célnak a megvalósításút, 
amely.et Ujváry Ferenc direktor tűzött maga elé.

* Szenzációs lesz a Fauu (Opera-pince) mu bemuta
tandó uj műsora. Csupa vidám szám, Békeffy László, 
Szőke Szakáll, Mihály István, Harmath Imre, Forró Pál. 
Erős Béli. Pallós Tivadar bohózatul, tréfái, énekes-táncos 
mókái. BekeíTy László. Kabos Gyula, X'irágh Jenő, Sza- 
lontai Ferike, Radó Sándor, dr. Erdélyi Géza, Saásdy 
Alice, Gerőffy Böske, Simonyi Dezső, Németh Nándor, 
Sugár Eiza, Ballay Manci, Kabos Lúsz.ló fölléptóvel. Lia 
MorozJui, az, internacionális szubrett, Buday Dénes dalait 
énekli a szerző kisérctéveL Szcnzúeiós Wajdits Sári euró
pai hírű hárfannivésznőnek föllépése. Jegyek csekély 
számban a Színházi Életnél, valamint a Faun pénztáránál 
12—2-ig és délután 5-től kaphatók. Kezdete fi órakor.

’ Az Intim-kabaré pompás uj műsorát minden este felt 
ház. tapsolja végig. Különösen L. Szelcss Ella. Féld Irén, 
Szécsi Böske, Fritz Ödön, Bulla, Szeutivány 1, Andai, Né
met részesül zajos tetszésben. A nagyszerű gyerniekelö- 
adásokal e héten is csütörtökön és szombat délután és 
vasárnap délelőtt ’áll órakor tartja a népszerű színház 
Szécsi l’crkó fölléptével.

A Corvin-Szinház uj műsorával
elérte a legnagyobb sikert, dinit niozgésziuliáz 
Budapesten arathat. Közönsége eddigi előadá
sain az ucolsó zugig aiegtöltöiío hatalmas né
zőterét s elragadtatással adózott a „Mámoros 
éjszakák" különleges .szépségeinek. Mintha va
lami forró, heves szél volna, úgy l’üti át e szen
vedélytől izzó íilntreniek lázas hevületével a 
néző fantáziáját. A műsor másik száma, „A fe
hér rabszolganő", a rejtelmes Kína misztiku
mait tárja elénk, azt a sok megragadó excen
trikus dolgot, amiben oly szívesen gyönyörkö
dik az európai néző. E pompás műsornak, amel
lyel „Othello és Don Jriau“ cimii kacagtató 
burleszk vezet l>e, előadásai 3. 5, 7 és 9 órakor 
kezdődnek. Az elővételi jegypénztár telefon
számai: József 89—88 és József 94—84.

A Royal-Apoilo Kétslágeres műsora
„A bánat leánya“ és „A fehér rabszolganő" 

bemutatója.
A nagy történelmi filmek után két modern 

tárgya újdonságot mutat be a Royal-Apoilo. 
Mind a két film amerikai és úgy játék, mint 
rendezés tekintetében nagyon értékes alkotása 
a tengerentúli filmművészetnek. Az egyik: „A 
bánat leánya", végtelenül érdekes meséjü, ro
mantikus színjáték, amely a mozikedvelő pub
likum körében igen nagy sikerre tarthat szá
mot. A másik: „A fehér rabszolganő" cimii 
dráma, amelynek izgalmas menetű cselek
ménye. jelenetről-je.l Ire fokozódó bravúrjai 
és mesteri me.gjátszása a legteljesebb tetszésre 
tarthat számot.

A Royal-Apoilo igazgatósága, amely minden
kor gondoskodott arról, hogy a legszebb és leg
érdekesebb filmekből válogassa össze műsorát, 
ezen a héten is nívójához méltó programmal 
kedveskedik publikumának. Az előadások 5, 7 
és 9 órakor kezdődnek.

A Renais-ance-Mozi diszhete
Egy uj (rriffith-film, kizárólagos joggal. 

Casano va-f ilm Beregi vei.
\ Renais-ance-Mozi czoinbntzm mutatta be Griffil.h k? 

ujubb )r.<v>terniüvét, ..A raiv törvényét**. A tünmiényes 
attrakciót, nmely méltó párja tíTiffith másik viláRTome- 
kéTtf’k, az ..llt »t boldogság felé** cimii filmnek, a Rcnuis- 
.-metcc horribilis ;il»lo*n.tok árán, kizárólagos joe-tml sv.c- 
rezfe mes. „A szív törccavc** nagy szerepeit a leg.i'bh 
i's lrgiinncpeltebb Griffith-sninéisaxjk iátszák. Egy boldog 
talán nő a hősnője, akii bűnös múltjától és a’ szerelem 
iiigováuyálót, a legédcwcbh és legősibb ösztön váll meg: 
az anyti szombst. A rirániái>n.k vannak nagy jelcnek-í. 
amelyeknél kevés szem marad szárazon.. A tündöklő fül. 
vételek felcjthctotlon esaménnyé avatjuk ezt n ini*-f''rnlk'i- 
tást, A ltcnalssancc másik nagy ultráké iája a ( asanova 
film, ntnolynek főszerei<l Beregi Oszkár játsza. \ nagy 
nŐhéKlitóról, n swerclmi kalandok világhírű bőséről sz<>l 
ov a film, amelynek szövegei’szó l« rendkívül érdekes. Az 
előadások liét.köznep 5 és Itt, vasárnap 8, 5 és 16 órakor 
kezdődnek.

4- Urania — „Borgia Lucr®tía“«fibt». mindkét 
része egy előadásban 5, 8,'«7, 'á9 és 19 óra 10 
perckor.

H- „Sorglus Pánin** és „A tetszés művészete*, 
két grandiózus attrakció kerül színre ma ar. 
Omniában és a Helikonban. Az elsőben, Geor- 
ges Ohnet világszerte népszerű regényének 
filmváltozatában a párisi Odeon művészei mű
ködnek közre, míg a másodikban egy tünemé
nyes szépségű amerikai színésznő, Enid Bennetl 
excellál.

4- Csak a Rcnalwancc-Morlban látható az nj Grffflth- 
mnslmull: ..A »rlv törvénye" (Z fölv.) fa „Casanova** Br- 
regi Oszkárrnl. Rlőadáwk hétköznap 5. M órakor, ünnepnap 
3, 5 és 18 órakor.

Varv.tr
hcl.yiirakk.il
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A magyar őserő a párisi olympiászon
A vidékről! uj negysőgck ffognak kikerülni. — Sípos# Márton, a világ
rekorder a Balaton csodája. — EngelthaSer, a hádmex&vásárhelyi óriás 

A Magyar Atfuletlkal Szövetség a vidékre olympiai trénereket küld
A stockholmi olympiász óta 11 esztendő múlt 

el, mert a nagy világégés miatt a népek leg
szebb háborúja, az oZg/mpiai vetélkedés szüne
telt A testi kultúra zászlóvivőinek a harca 
azonban nem sokáig késik, mert

1924-ben Parisban lesz a legközelebb! 
olympiász.

A magyar sportélet hivatalos szervei, a 
sportszövetségek céltudatos munkával akarják 
a magyar ifjúság erejét megnövelni. Elsőnek 
a Magyar Athletikai Szövetség foglalkozott a 
hazai sportélet elméiyitésével. Európaszerte 
ismert elnöke, dr. Sztankovits Szilárd vetette 
föl azt a gondolatot — és ebben a MASz ta
nácsa teljes mértékben támogatta —, hogy

a vidék őserejéből keressük ki a legkivá
lóbb anyagot, amely dicsőséget fog szerezni 

a magyarságnak.
Elég itt rámutatnunk arra, hogy legnagy

szerűbb atlétáinkat a múltban is a vidék adta, 
így Mudin Imre és István, dr. Ráez Vilmos, 
Kóczán, stb., stb. a magyar falu szülöttei vol
tak és most is a Balaton adott egy világrekor
dért Siposs Márton személyében, az óriás 
Engélthaler meg Hódmezővásárhely szülötte. 
Kivülök azonban még száz és száz tehetség 
rejtőzik a pusztákon és a falvakban. Ezért a 
MASz elhatározta, hogy a vidékre legkiválóbb 
szakoktatóit küldi le, akik ott a legteljesebb 
szabadsággal fognak dolgozni. Legelsőnek 
Szeged vállalkozott arra, hogy a szövetséget 
nagyjelentőségű tervében támogatja és az

Atlétaszövetség azonnal megbízta Pericht 
Rezsőt, a BEAC kiváló all-round atlétáját, 
hogy menjen le. Pericht a régi gárdából való, 
aki nemcsak mint versenyző, hanem mint szer
vező és oktató is elsőrangú eredményeket ért 
el és az egyetemisták között ma is több ne
veltje szerepel nagy sikerrel. Nagyon szeren
csés volt a szövetség választása azért is, mert 
.Pericht szegedi ember, aki a lcgálmosabb ma
gyar városban és a környékén kipróbált szak
tudásával bizonyára élénk és egészséges atlé
tikai életet fog teremteni.

A vidék másik sportvárosa, Pécs is rajong 
azért, hogy a falai közül kerüljön ki az a 
magyar tiu, aki a trikolort a győzelmi árboc 
élére juttatja. Pécsre a szövetség Merényi La
jost. vagy Stenzer Emilt küldi le. A többi vi
dék — még alszik. (G. L.)

Hajós Alfréd műépítész, az Újpesti Stadion tervezője 
volt az első magyar olympial világbajnok. A régi görög 
olympiászok mintájára 1896 óta rendezik a modern olyin- 
piai versenyeket, éppen úgy 4 óvenként, mint valamikor 
régen. A Millenium évében Athénben egy IS éves magyar 
ifjú április 11-én egy órán belül két világbajnokságot 
nyert. Ez az ifjú Hajós Alfréd volt, aki dermesztő hi
degben, 11 fokos vízben, n pireuszi öbölben, a 100 és 1200 
méteres úszásban lett első. A 100 méteren Irnrcsapással 
győzött. Félóra múlva már az 1200 méterre startolt a 
háborgó tengerben 31 társával együtt. A világ legjobb 
úszói voltak özek, akik közül azonban esnk hármat) bír
ták végig úszni a távot, n többit ugy halászták ki 
félig megfagyva. Hajós ezt n versenyét vagy 100 méter
rel nyerte, de utána két napig nem tudott enni, any- 
nyir.i rithültek az. alkapcsai. — Később mint futballista 
ért el nagy sikereket a BTC első csapatában. Jelenleg 
az MLSz nlolnöke és a legkiválóbb mngyar Stadion-ter
vező.

A Máv. Gépgyári Sport Kör 
országos junior birkózóversenye

A MÁV-gépgyári Sportkör több mint 70 ín- 
dúló részvételével rendezte rneg ezidei junior 
birkózóversenyét. A nívós küzdelmek reggeltől 
a késő esti órákig tartottak, amelyekben szá
mos kiváló fiatal tehetség' mutatott sokat ígérő 
formát.

Részletes eredmények: 7. Légsuly: 1. Neubcr* 
ger József (Törekvés). 2. Nobl (Testv.). 3. Eis- 
uer (Törekvés). II. Pehelysúly: 1. Magyar Ró
bert (Vasas). 2. Hartmann (MTE). 3.* Lengyel. 
(Vasas). III. Könnyüsuly: 1. Szauer (MÁV. 
GSC). 2. Svágl (ÚTÉ). 3. Janicek (UTE). IV, 
K isközépsuly: 1. Hartmann Rudolf (UTE).
2. Dvorszki (MÁV GSC). 3. Koprek (Törekvés). 
4. Nagy (UTE). V. Nagyközépsuly: 1. Biski 
Béla (Húsos). 2. Hoffmann Béla (ETC). A ver
seny mintaszerű rendezésben folyt le. amely 
Szieberth Imre elnök, Talár Árpád, Szekeres 
Pál alelnökök és Schenker Sándor szakosztály
vezető érdeme.

1 ’ ' " ' ” 1 ■ —I ■ ■ ■ II I a
Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
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A budai hölgyek kitűnő szereplése
a LOvészegyesOlet ünnepi disztornáján gumtsar>ok a clp&f taptősabbá 

és elcgánsaöüá feszt.
Az a kitűnő gárda, amely múlt vasárnap a 

legmagasabb körök elismerését vivta ki műkö
désével, ismét ünnepet szerzett a főváros testi 
kultúrájáért lelkesedő publikumnak, amely 
zsúfolásig megtöltötte Magyarország legrégibb 
egyesületének a dísztermét. Az ünnepi disztor- 
.nán fölvonuló hölgyek szabadgyakorlataikkal 
és a bordás falon végzett mutatványaikkal, kü
lönösen pedig a zenére bemutatott ritmikus és 
táncgyakorlatokkal sokszor ragadták tapsra a 
megjelent közönséget. Megismételték a katonai 
fegyverekkel való szobacéllövészetet is, amely
nek kitűnő eredményei fölött a megjelent ka
tonai előkelőségek is nagyon elismerően nyilat
koztak.

A Himnusz eléncklésével és a diszelvonulás- 
sal befejezeti, ünnep után a magyar sportegye
sületek nevében Molnár Dezső altábornagy üd
vözölte a Lövészegyesületet és annak kiváló 
elnökét, Kolár Nándor főlövészmestert, akinek

agilis működésével szorosan egybeforr a leg
régibb egyesület sportéletének reneszánsza.

Áz osztatlan ünneplés nagy része még J ellenek 
Antal főlövészmester, egyesületi alel nők és 
Staub Cecília tanárnő felé fordult, akiknek 
Franz Vali, és ifj. Erdödy Imre művezető vol
tak az értékes munkatársai.

Génuábnn vagy Nápolyban lesz az olasz-magyar váloga
tott mérkőzés. Az olaszok futball-parlamcntje, a Föderá
cióm) Italian a Giuoco dől Calcio úgy határozott, hogy a 
március 4-iki olasz-magyar válogatói l mérkőzést. nem 
Kómában, hanem Génuábnn vagy Nápolyban fogják meg
tartani. A két nemzet lcgjobbjainuk a találkozásán az 
MT.Sz az olaszoknak agy remekbe készült nemzet iszinü 
selyemzászlót és Coriuthirin-plaketteket fog ajándékozni. 
Az olaszok országos társadalmi esom>'myni-K fogják föl a 
magyarok vendégszereplését, ami legjobban az olasz 
szövetség elnökének, Lombardinak, az alábbi nyilatkoza
tából tűnik ki:

— Mi nem a magyar csapatot, hanem az egész magyar 
nemzetet akarjuk körünkben üdvözölni, ezért mindent el- 
követünk, hogy a magyarok n legszebb emlékkel távozza
nak Itália földjéről.

Parisban mérkőzik először az IJTE. Az újpestiek derék 
csapata Francia- és Spanyolországba utazik, hogy ki
küszöbölje azt a csorbát, amely olasz utján érte. A csa
pat most újból megerősödött, mert az őszi rák-nmgyar 
válogatott mérkőzésen megsérült Fog! Károly, a nép. 
szerű „Karcsi", teljesen rendbejött és bizonyára sokat 
fog lendíteni a csapaton. A kapuba njból Knollt állít
ják, akinek helyetteséül Kleint in magukkal viszik, zfs 
VTK első mérkőzése Parisban lesz, ahol a Bed Slar, a 
bajnokcsapat, lesz az ellenfele. Utána Amiensban fog a 
magyar színekért küzdeni, ahonnan Spanyolországba 
mennek át. Itt az FC Barcelona után legerősebb spanyol 
csapattal, az FC Európával fog kemény küzdelmet 
vívni, akik bizonyára kemény legényok, mert az FC Bar
celonát is meg tudták verni.

A belgák véleményt kérnek az MLSz-től a magyar profi- 
szövetségről. Amint ismeretes, a magyar professzionista 
fiitballszővetség megalakulása után elismertetésért for
dult uz európai sportszövetségekhez. A belgák foglalkoz
tak a magyar profikkal és az Unión lloyale des Sociétés 
de Football Assoclation azzal a kéressél fordult az 
MLSz-hez, hogy mondjon véleményt n magyar protl- 
bzövetségről.

Osztrák amatőr-boxbajnokok Budapesten. A professzio
nista boxrautatványok után valóságos föliidiiles lesz az 
uj esztendő első nemzetközi amatőr boxverscnye, innolv 
jövő vasárnap a régi képviselőháziján a Lapterjesztők 
SC-jn rendezésében kerül eldöntésre. A rendező egyesü
let az ország legnagyobb és legeredményesebb box-
klubja, amely még obiig mindenkor becsülettel állotta 
meg a helyét.. Vezetősége nem riadt vissza a nagy
anyagi áldozatoktól és személyesen kötötte le a legkl- 

osztrák versenyzőket, hogy a verseny magas
P’Y'’ út, biztosítsa. A Wiener SC kiváló gárdá
jából lejön ficdlncsek (65 kg.), akit már jól ismer a 
pesti BporiközönHóg. Ezuttftl a luirforxnúmibb magyar 
boxolo. (61 kg-), fog vele megküzdeni aki ebben a
mérkőzésben igazolja azt, hogy a ..ilrst c.laiis'*-hoz tartó- 
rák. Horváthnak (66 kg.), a legkiválóbb amatőrnek, uz 
tf.wdr-rfij győztesének, Anderschitz (72 kg) lösz az cllen- 
fclo, aki tavasszal l nternnckcrrol szemben szerepelt szen
zációsán. Máté (<6 kg.) pedig, nz, uj boxcsillag Waivi- 
novszkyval (7J kg.) kerül szeinbo, míg a legtipikusabb 
versenyzőnk. Himmelbaver (57 kg.). Eichholzerrel (Go kg.) 
jog clct-halal harcot vívni. A párosításból látható, hogy 
az egesz vonalon a sportszerűség elve az uralkodó vs 
ezért a megérdemelt siker nem maradhat el.
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A legmodernebb tánezonék 
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SlBíTBHSSOöSílt aranyat, ezüstöt, platinát, ék- 
tó fi! veszek. Fretsch szóin nlntti
■ ™ ' Uniós VII,Kottenblllcr-utca ékszerüzlet

órajavitás egyévi jótállás mellett.
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vsobb gyári áron benzorozbotők 
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