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Thyssen és társai megme
r - - - - - - - - - - -

MfJ W

Hétfőn már ítélkezni akar a íiányaigazgatók fölött a francia 
haditörvényszék

Minden; munkás és tá^o^an
Düsseldorf, január 21.

Éjszaka jelenii A Reggel tudósítója:
A Thyssen-müvek 45.000 

viselői ma megjelentek a 
csn pa ’ ok parancsnokánál, 
előtt és tudomására adták,

az egész munkásság be fogja szüntetni a 
munkát, ha Thyssent nem bocsátják sza

badon.
Essen, január 21.

A Reggel tudósítója arról értesül, hogy 
a letartóztatott bányatulajdonosok ellen 
stntárláiis eljárás Folyik és a mainzl fran
cia haditörvényszék már hétfen ítélkezni 

fog fölöttük.
Berlin, január 20.

A Wolff-ügynökség jelenti: Thyssen és 
többi bányaigazgató letartóztatása ellen nyom
len fölfoíyamoaással élt.

A letartóztatottak egyikének sem engedték 
meg, hogy családjának bármilyen hirt 

adjon.
A bányaigazgatók letartóztatása következ

tében
már több bányában részleges sztrájk tört ki.

Berlin, január 21.
(J Reggel tudósítójától.) Esscnböl kétségbe

ejtő bír érkezik:
a franciák röviden akarnak elbánni az el
fogott ruhrvidéki hányaigazgatókkai, aki

ket Mainzba vittek.
Hadiiörvén.Vftzék elé állítják őket és ez a 

rögtönit élő bíróság, ha lehet, hinni a hírnek, 
már holnap összeül. Vérző szívvel hallja ezt itt 
mindenki, de a hangulat nyugodt. Ez a dühön
gés éppenséggel nem alkalmas arra, hogy a 
német népet szilárd elhatározásában meg
ingassa.

vasúti munkások és tiszt
viselők léptek Sáráikba

Düsseldorf, január 21.
A WoliT-ügynökség jelenti: A hamburgi és 

ruhr-mühlhcimi Thyssen-mü vek tisztviselői és 
üzemi tanácsainak, valamint a szabad- és u 
keresztény-szociál is szakszórvezeteknek küldött
ségei szombaton megjelentek a megszálló ható
ság ( lőtt és követelték Fritz Thyssen azonnali 
szaba donboc sátúsát.

RcgrJor ezredes, aki fogadta ókét, föibatal- 
mazás híján csupán kijelentéseik tudomásul 
' ételére szorítkozhatott. Az üzemi tanácsok 
azonban követelték, hogy a legrövidebb idő 
alatt beszélhessenek Dcgoutte tábornokkal, 

mint a felelős tényezővel, 
hangoztatván a francia kormány felelősségét 
arra az esetre, ha Degoutte tábornok legkésőbb 
hétfőn reggel d óráig nem rendelné el Thyssen 
szabadoribocsátását; követelik továbbá a biro
dalmi bankfiókinfézetek működésének azonnali 
megkezdését.

Az ezredes
vasárnap 

az üzemi tanácsokat
délelőttre Simon tábornokhoz 

hívta meg,
lehetőség rá. megkapják Dogoutteahol, lia van 

tábornok végleges vár mzóI.
Berlin, január 21.

A Begyei tudósítója jelenti: Jellemző tüneto 
a francia kísérlet hatásának, hogy

összelmvácsolja a munkást, a munkaadóval 
és megszünteti a szociális ellentéteket.

\le••■bizhaló híradás szerint a 7 ‘;iyssen-müvek 
h rmine ni ekása és alkalmazottja, az üzemi 
i'.'. 'ics lagj-A, iilrakelt, hogy tiDakozzék líiis-

Idorfban l'hys en letartóztatása ellen. Meg 
fegjél. mondani Hevigne francia lábon oknak, 
akinek már bejelentették látogatásukat, hogy 

összes Thyssen-mü vekben megáll a 
munka, ha főigazgatójukat, Thyssen Frí-

Dortmund, január 21.
\ Wolff-ügynökség jelenti: Az itteni fo- 

pábaudvar tisztviselői és munkásai a mog- 
száUási hatóságok komolyaid) föllépése miatt 

ina reggel beszüntették a munkát. A Dórt- 
muniion áthaladó vonatokat másfelé kellett 

irányítani.
Berlinből jelentik telefonon A Reggelnek! A

^falsban és Dortmundban letartóztatták a franciák 
a legelSketóbb német álSamtisztvíselöket 

Köanb&i ktatasűtoltök a német pén»«B®yi
Berlin, január ?0.

A Woift’-ügynökség jelenti: A Pfalzban ma
n franciák

Speiser pénzügy igazgatót és n ludwlgs-
hafeni vasút igazgat út letartóztatták.

1 hírt műn dban Bemart fövő aligazgatót és
’-Uuiít váintisztvíbelőt letnrtózfnttálv

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL

felelős szerkesztős lázár mKLÓs
Budapest, “8 923 Jannsáir 22
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munkásának kép
francia megszálló 

Devigne tábornok 
hogy

»

a

német birodalmi bányász szakszervezeti tanács 
értesítéseket kapott arról, hogy

a sztrájkolok száma óráról-őrára tízezrek
kel növekszik.

Ma a francia hadvezetőség nem teljesíti a 
munkások kérését, ugy az egész Kuhr-vidék 
ipari munkássága a holnapi nap folyamán tel
jesen elnémítja ugy a bányákat, mint az összes 
ipari üzemeket.

Mind a keltő túl van a 60 esztendőn. Jfindeni 
olvet'ek tőlük, még fehérneműjüket és dohány- 
neműjüket is.

A kölni pénzügyi főigazgatót a rajnai bizolt- 
KÚg azonnali hatállyal kiutasította. Csaladját 
utasították. hogy négy naj) alatt hagyja el a 
megszállt területet.

Ugyan, kérleK
— IPáipResEÉíViii&etlLéí&sSs —

... Én elismerem, kérlek alássan, 
ruhrmenti bányászok viselkedése 
rokonszenves,

hogy a 
nagyon 

bár sokat ront tetteik szépsé
gén az a körülmény, hogy azok a bányászok 
hirhedett szocialisták, sőt kommunisták. 

•Hidd el, kérlek, egészen más lenne, ha pél
dául fascisták lennének. Hogy akkor sem 
lehetnének németebbek, mint most? Ugyan, 
kérlek! Hogy a német haza keserű próbájá
nak idején elfeledkeztek az osztály harcról és 
a kapitalista vezérekkel egy fronton verek
szenek? Na igen, nem mondom, az is szép 
bizonyos mértékig, hogy ők az ellen feleikért, 
a nagytőkés szénbárókért francia szuronyok 
között sztrájkot kezdenek, mert most azok az 
titkos kapitalisták éppen ugy a német haza 
mártírjai, ahogy ők. a destruktív és nemzet
közi ‘bányászok is készek azokká lenni. Nem 
mondom, kérlek, ez is nemzeti egység, do az 
itthoni, az a fajvédelmi egység, az, belátha
tod, az mégis csak különb. Nem is szólva 
arról, hogy azok a szénbárók, ha jól csaló
dom, zsidók s a Buhr-szocik azért álltak mel
léjük; egészen bizonyos az is, hogy ez a né
met egység gazdasági okokból, ml anyagi 
indítékokból jött léire, nem pedig eszmények 
szerint, mint a miénk. Sőt én azt hiszem, kér
lek, hogy ott, Németországban, nincs is egy
ség és a zsidók azért csatlakoztak az elleni
álláshoz, mert az ottani fajvédők kényszeri- 
tették őket. Nem lehet másként, mint hogy 
a német erkölcsös ifjak ott. már kilőttek az 
országból az összes Blumenthalokat, meg
verték az összes megverendőket és az ottani. 
Vicziánok már elkobozták az összes zsidó 
mozikat és ott már az összes kabarékban tisz
telik Kószó bácsit, mint tekintélyt. Szóval 
ugy kell lenni, hogy Németország már bizo
nyára effektuálta a rendtörvényt, ott. 
kerékbe van törve minden máspárti és 
vallásit és igy sikerülhetett a zsidókat 
szocikat belekényszeríteni a német egységbe. 
Hát, kérlek, a német szocialisták és zsidók 
hazafiasságából is láthatod, milyen eminens 
szükség van nálunk a rendtörvényre. Álért, 
nem elég az, hogy az emberek becsületesek 
és jó-magyarok akarnak lenni. Ez így nem 
lenne jó. Nem, barátom, igazi hazafiakra vau 
itt szükség és hogy ilyen, igaziak lehessenek, 
kell, hogy legyen nem igazi is. Ha magától 
nincs, ilyenné kell tenni egy csomó magyart, 
hogy azután az igaziak kényszerithessék 
őket, hogy megtegyék azt, amit elég szemér
metlenek voltak maguktól is akarni. Ezáltal 
a nemzeti egység nem a szocik érdeme, ha
nem az igaziak diadala lesz és ez mégis csak 
más egység, mint az a ruhrmenti német! 
Na nemi

mű r 
más
én a

*

Azt mondod, hogy a mai képviselöliázbaii 
nem fordul elő egy Madách Imre'? Ugyan, 
kérlek, először is, ha drámaírót keresel ott, 
kettőt is találsz, névszorint a Sokorópátkait 
és a Pekárt 8 ha másfelöl megvizsgálod a 
képviselők aktatáskáit, ott nem holmi Em
ber tragédiáját, de olyan tragikus dokumen
tumokat találsz, amikből nem az ember, de 
az ország tragédiáját állíthatod össze. Ha 
Madách most lenno képviselő, bizonyára meg 
so merne mukkanni az ő drámájával, amidőn 
egyotlen képviselőházi üléseu egész sorát 
láthatod és hallhatod olyan képviselőknek, 
akiknek írni sem kell, mert puszta jelenlétük 
is kész tragédia. Hát mit akarsz még, kér
lek!.., ,
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A tiltakozások eísö eredménye
JUnger és Xehma

Essen, január 21.
A Wolff-ügynökség jelenti: A postai és táv

írdái tisztviselők tiltakozása következtében 
Jünger yposin i főigazgatót é t Zchmz posta- 
igaxgatót, akiket már Düsseldorfba szállítot
tak volt, ismét szabadon bocsátották.

•■ ■ ■■»«riwi|»etaaaw..... y.’i"

Newyorlftan elitéliK 
Poincaré erőszakosságát 

Szabotázs az egész világ el!en“
Neivyork, január 20.

A; Wolff-iigyp.ökség jelenti: A franciák rrdir- 
vidéki akciójának e'Aélö bírálata fokozódik. A 
,.Xewyork World“ vezérei kleken azt írja, hagy az, 

amit Poinearé a Ruhr-vídékeit xégez. vég- 
tnedményképeii gazdasági szabotáMsa 

egész világnak.
**-**MunK>K:aa^kr&D ■■ i

Német üzleti bojkott Belgium 
és Franciaország eslen 

Berlin, január

íistetteto a vasárnapi
f Drasche. Borsodi szén, .Budapesti gőz, I.riLányi, 
’ Mag. Juta és Ofa iránt. A heti pénzt olcsóbbnak 
j ítélik, mint az elmúlt rendezésnél. 21-—2 :-r« 
I értékelik.

'dr! I

99

az

A reggeli lapok jelentése szerint 
vas- és acéliparósok egyesületének 
elhatározta, bogi

Franciaországgal és Belgiummal 
féle üzleti érint kezesbe nem

21. 
a német 
elnöksége

semm--
lép. I

esette

London, január 21.
Az Ih'.Víi',-í<.c.'nök-éy jelenti: Dalig Mail

é>> a Sunday Picturis hm ábjahi l-.rd Bother- 
mere, lord Aurthcll,1fivére és örökösi?

a Iránéin jóválételi politika mdlett Fcglal 
állást,

alkalmas az állandó 
megszállását 

fogja koronázni: Németország kénytelen 
kötc 1 ezt t i ségei t teljetep-i,

Stinmes szécssáHítási tárgyalása 
Aímg^spjax?.

London, január 2.1.
A Beuíer-ügyn.ök>ég jik-níi: A ..People-’ ér

tesülése szerint '.''HrHes bá nni kiiidötije An
gliában l.á’Vi.'jfM) iürii értél'Ai szén s'uá 'a.-i' ára 
szerződést kötőti.

HéwterHílijtó 3 síiilliári araiipáflwí 
kát évi n?cr??é'!i>sid ad hissaré 

Páris, január 21. 
jeh nti: Az „Echa de 
Poincaré és Parth cm, 
tervezetrői, amelynek

ruert az nézete szeriül
béke biztosítására. A llcbr-vidék 
siker 
lesz

■J

* z Havas-ügy iiök.A-g
Pariié' jelentése, szerint 
mit tárgyalnak arról a 
a lapjá n

Nénietozj.z.áRTi’.k >.::! évi cnuratóriumot ad
nának. Némete •szágimk .> iiiíHiárd arany
márkányi belső köiicsünt kellene i'üívouníe 
nagyiparosaitól szeáendö vagyonadó alak

jában.
Az endiUlt összegből 

márkaárfolyam áll) 
m. U ti ú i 'dót j óv álé. tel ’ 
szövei'ségeíadi: mindaddig ke 
zá logokat,

amíg meg vau a hizoByctfaságuk arra, hogy 
Németország- megfizeti tartozásán,

’iUOjh'O.OOil írni fi.at 
áU'ndósi fiisár... ;■ földi . 

cél ok ííi fart ■ ■ i a nák.
ükben tartanák

a
'/«

V . I

a,

I I i—il’.TT/jrt UF»<•**—•

vBBtas'tfjs ^^4ü8ése
(A Heggel tudósító) já.tó)l.) Vasárnap dél után 

!5 órakor gyűlést tartottak a „U listás14 állami 
tisztviselők a. nyugati pályaudvar alsó éltermé- 
ben. A gyűlésen alig jelentek meg a tisztvise
lők közül ötvejicn, ezek hangosan tiltakoztak 
részint h kormány intézkedései, részint a 
.,3-listások egyesületének'* vezetősége ellen. El
keseredett hangok hallatszottak a kormány 
legújabb reiidelete ellen, amely megvonja tőlüK 
a kedvezményes utazást. Ezzel a rendelettel a 
legcsekélyebb mellékjövedelemtől is elesnek. A 
gyűlés egyhangúan elhatározta, hogy a keres
kedelmi minisztert kiildötfségileg fogják föl
kérni a rendelet visszavonásán!, lía a. kormány 
nem hajlandó) akceptálni klvéuiságukai, úgy a 
„B-listósfik" en-block porbe fogják az államot. 
meri szerintük szerződésileg jár a vasúti ked
vezmény a nyugdíjasoknak is. Tizenneuyezer 
„fí-listás,> közül alig háromszázat helyeztek 
vissza állásukba. Az elnökség. Szilágyi elnök
kel együtt elhatározta, hogy tisztségéről le
mond. mert nem. tudott kellő eredményt elérni. 
Ezzel azután véget ért a gyűlés.

A rendőri razziák miatt ti vasárnapi magán- l ----------  . r . . *
forgalom üzlet-leien volt. Nem adtak és nem [ Mag, Juta és Óla iráni 
vettek. Csupán néhány kötés jött létre. így; f -:-4 “■* ' “ •
Salgó 62.500 -<>3.060, őstermelő 10.350, Tröszt 
25.000, Koszén 155.000. Érdeklődtek Georgia, /

* - i ii««>«™» ——

NtglRMNNNNMt 
passzív s

Vftmotj asf&t cssiFs Rímel péfiíziíSrakBaa ?íseoXw®6«
tJí

/

íi<a8ug&©

Berlin, január 20.
A Wolff-ügynökség jelenti: A birodalmi 

pénzügyminiszter utasilást adott ki, amely 
szerint

vámok, adók, kiviteli illetékek csak német 
pénztáraknak és csak német számlára Vízét- 1 I *» • RCCOK.

tt>vn«

A birodalmi pénzügyminiszter elvárja n la
kosságtól, hogy nem fog idegen tisztviselők és 

alatt álló pénztárakba befizetéseket, 
és nem fogja erősíteni azokat a ha- 
a melyek Német országot inejp- -cmml- 
“k.

hatalmak 
teljesíteni 
faliunkat, 
Bilcni akarják

■ B
Ötvenezer

ós az áhnmkülieket íötohít akarják 
a választói névjsgyzékljől

Kogjy vűHftíJ»reM aGSfttSSs L<& ffwcsst a s<? Am!;el<5- 
Sapcst — B'ííiríiMs W-űin Buesztfílk. áss iissszo 

ipfisi:
(A lieg/icl tudósítójától.) A főváros terül tén 

e hónap 10-én fejezték be a nemzetgyűlési kép- 
viselőválasztók né vjegyzékének kiegészítés i

napon az ö.-,szeí'i ó- 
meg is jelentek az 

Jő az összeg; iij- 
rat borítékban lezárták és Je- 

A tnlujdonképeni összeírást csak 
máreitis W-én kezdik meg.

A központi váb.i.n:1 inány ez! i: kmgészitő j.'l- 
le^iinck mondott, de alapjában véve név- 
iajiii'romesrjnkiió iminköjá!. amint az egy leg
utóbbi én«‘k.‘zl<’tcn kiderült, úgy un csuk 
kés szempontok szerint akarja végrehajtatni. 
A viílaszímáiiy egyrésza ugyanis 1öbl;ek kö
zölt azt sérelmezi, hogy a nyári választások 

! fi)városban tartózkodó, de 
idevaló illeíö.ségü, nem uműyar úkampoí- 

lóg letelepedési < ngedéllycl sem bíró, 
uc.'c kér tilt a 'válatttési iwvteg.u- 

*■cndoskmíik .no.-á a 
ros egy olyan letolepedesi engedély kiad; 
urnely szerint vagy 50.000 ember 
választóik közül egyszerűen, 
engedély nélküli, elesik válasz 
összeir<» kiildöttscgi elnökök 
inéig szerhA fogják' maguk 
Hiányaik alapján megállapii ják 
választójoguk 
szellemű lesz.

. Ezzel azon!. 
Nem akarják 
miniszleruek 
lúgo. an előírja 
fölvettek io\ál.'hrt' is vain. .női 
bírnak. Egyik szék-ó véle! lóu- ; 
az i I:m u állsiiípdgá rok < ío’sz 
l.’ár d'18-han szc"’. pelti’k :: lajs 
becsi liipósziék magukat. Köztii!- 
llú.áfíb < is. ak'k p-Tsze,
1uk ennek ;:z egé.-z. mm- kizbikuli 
uek. Okét min ién körülmények közt 
jáá rekeszíetii a oévl.'.js-rom-;kból. ih-p/y

~ ;.iül\ ibessék, 
p//- elet:

hű'dbi lség' 
még t

i

Jw !dít“

hónap 10-én fejez 
n: 

mi:nkúhi.fíiit. A követ’ező 
küldöttségek elnökei már 
egyes kerületi elöljáróságoknál s a 
tölt számlúlóbipok 
pecsételték. / ‘ 5

zol!
előtt nagyon sok 
nem 
gar.
külföldi.
zéfcbe. Éppen ezért

Lipján 
Rogy 

arról maji 
:;n mé 
lováh’ 

azt az 
hogy 

l.'I.TL'
?• ’** <

a mull éri 
i/.irit lelt lei), dési 

tó jogától. Az 
az illetőkéi nz-’- 

elé citálni és ok- 
hogy vnu-e 

ez a megáliapjiús milyen 
I meggyőződ iink.

•*• nem clégszmek 
i a akceptálni a be 
alaprendeletét, ami-' 
az 1318. é vi ik v j. :>'• 

jogos:’.!!-'; 
szerint iiv, 

serore.
1 rv-;i(/kb. 

az í.‘ j 
szidó!'' rrasai* 1 .‘ -í 

ki

uieg; 
I l ' ’ X -• If >
v vi- 
■:’|.be 
éggal 
;-. a nis 
akik 
l.ED.-.i 

n/< .(7:7 
vol- 

i: ’ « ‘ 1 f,*• ” 
«.kal
ózt n 

a bel
ei

'■//'•'■/róA 
’ / tÖ TÍj'~ 
•’/ lííjslifi- 

’i’.i’ö.hti 
ezre >> 
SZPTP] 

k mini ínenekiiltek kerüllek a jc 
valójában m m ?./ok, esnie a 

diapoi'iui járó élőn?.öl. mt y : 
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' ..............
hogy 

használják 
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ben a kicgésziiés már szőkébb kcr< -»k között

A P, • • IV Cl l .
aldk pe

< iiimk ;:z rgó-sz m-» 
Okét min ién körül

rekeszfetii a itévlajs' 
iörlési. sz'ibáiyszerüct’ ke 
üggmitdezter újabb 
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ellesem a
A tfomcia megszáBBás tatkai. — BsstóiígísMs tora© kameSSámri

odapesten

Berlin, január 21.
(A Beuih'l tudósítójának telefon jelentésű.) Az „Observer'*, 

u világhírű angol közgazdasági lap szorkesztfijo bőszéi- 
getést folytatott ('unó birodalmi kancellárral, amelyről 
következő távlratu számol be:

Ciino hangjában semmi nyugtalanság vagy 
szenvedély, tökéletes ellentétben a franciák
kal, akik már túlidé gének.

— Hogy a ruhrvidéki megszállás nem tisz
tán katonai akció? Ki hiszi ezt ma már el. 
.. í francia ürügyek hamisak. Miért tm |'szíét
itől l:i a megszállást messze Essencn tűi, miért 
hirdettek statáriumot és üldözik kegyetlenül a 
bányák vezetőit? Poincaré, akinek bizonyára 
5?.r>í.! c:ak az orra hegyéig terjed az inteHifp-n- 
ci'i.'xt. nem gondolhatta egy percig sem, hogy a 
•megszállással megszerezheti a repurációs fize
téseket. Hisz a márka zuhant és ha Német
ország nem nyomai ha t uj bankjegyeket és 
nem űzetheti u béreket és havi iizeléüekeí,

uj forradalmak törhetnek ki és az egész 
világ lángba borul.

Az akció rugóját máshol kell keresni. Csak 
el kiül olvasni Daiiaenak, a francia szenátus 
pénzügyi bizottsága elnökének íitk< s jei'.'uíé- 
séi. Dariae igy referál küldetése eredményé- 
ről:

lést. Azt kei! mondani a német iparmágná
soknak: dolg'izzaiok velünk egykézre vagy 

tönkretesszük az iparotokat.
biz tehát az első cél: uralkodni a német ter

melés fölött. Dirim: szerint előbb az ércek le
foglalása és io.-zm-ep a német fémiparban, 
végül az c'gé'-z német ipar ellenőrzése. Ez a 
jöcő. A'r?n átmeneti intézkedésekről van sző, 
hanem tarlós berendezkedésről. Dariae azzal 
végezte jelentését, hogy Franciaország erről a 
zálogról sohasem mondhat le, de még világo
sabban láthatunk, ha visszaemlékezünk arra, 
hogy

ií ■'••.'.ág mar 1917-ben, amikor 
A »s •' s - ?Ó agy a ror.szaggal tárgyalt külön
heh-’ területi garanciákat követelt a 

F.ujna balpartján,
Vléhtenet uu pedig még ennél is többel, a 
Rajna-vldék telj'.': elválasztását követelte és 
Poincaré, amikor elhagyta az elnöki széket, 
mm hallgatta el a sajtéban, hogy ne/fi is az a 
politikája.

Frat Írország csak azért kért olyan óriási 
jói átöleli összeget, hogy Németország lize- 
fésképte’cnsége révén ürügye legyen u 

ruhrvhléki akció végrehajtására.

(A Heggel tudósilójától.) Báró Korányi Fri
gyes, aki a magyar kormányt a párisi nagykö
vetek tanácsa előtt, a jóvátételi és államadós
sági tárgyalásokon meghatalmazott miniszter
ként képviseli, vasárnap reggel Budapestre ér
kezett. Korányi vasárnap délelőtt gróf Bethlen 
István miniszterelnökkel, majd Kállay pénz
ügy- és Daruváry küliigynijniszterrcLtúrff.vall, 
illetve a jóvátételi ügyekről referált.

^áüíáis széSlhkánwsséggjaS v&áoBlák

a
Szenétől és érré 

német 
Ruhr-vidék.

„Nranrin ország uralhatja 
•>gész termálé rét 
foszth.’.’j'i a dolgozó 
sz.TEtheti a

Ruhr • vidék 
jétől m< 

ipart. Kény- 
k ki asz;: áh::al: t

árnctor.szagot a rr.'t, hogy **'ra i:iaerszág-
: együtt dolgozzék és akkor Francia- 

ország tartósan uralhatja a német terme

Tehet. e mást Németország, mint hogy 
í.itart é ; elientáll a végletekig!

al. ú.-mi!yen, 
méreti kő" 
korrmnyt s 
tik <, meri
r.i<

s'.tlycAvk is lennének ennek ái- 
Alzczv.-cnyei. És ebben a német 
emmiíéío'erőszak sem tántoríthatja 
az ég német nép egységesen áll

Egif j@2e«Sés sstóntaRémS’Sz&IMb&aaa f®g^v©zr®s

<J R'ggd tudósítóját ól) Szombaton délbon 
a Fővár isi Operettszinház elleni támadni rend
őrségi r ‘szó már teljesen fisz ázott volt, a nyo
mozás utolsó .ikitisi’i játszódtak le a fők.-ipi- 
tái',' ságon, i'gyes jelönié!.' ‘elouebh l:i hal Itatá
sok. s?;pí jbie ’lcsck >*s jegyzőkön;, vez >sek. Déli 
2 órakor már nugláísz »ít. hogy a bűnügy uj. 
érdekes fordulatot m in ve , uinbb h tartó:,ía- 
lúsok nem következnek, sót intézkedés történt, 
hogy az összes le'.arlóztatol ‘iki't kiérjék ái az 
ügyészségre.

í

Déli 2 órakor 2'1 fki4nl Phbc rí, az ébredő 
magyarok IX. kerületi és soroksári tagjait, 
a botrány letartóztatott részeseit, erős fü- 

dözet alatt átklsórtók az ügyészségre.
Ugyancsak 2 órákéi* az ossz ■ iratok, nme 

lyet rn a rendőrségit *k már tovább szüksége. 
v"!ti voli. bziulen átkerültek az ügyészség; .■, 
ahol ,-i soros vizsgálóim-í lez.-'cv'tl: ; z ügy •' /- 
s•• letarióziatoíl szereplőit. A íint d: mi>: vek 
kö/'.iil a 2.Í. eszíend 'i éh •I■ orb.au eggcdái Hif
iiéi' Gyvia mérnök haiadte túl, a többiek eg'iio- - 
egyig 1.H 23 éves középiskolai egyetemi hallga
tók. \ rendőrséget a bűnüggyel kap« sol.'*o un 
•'gyedül Adorján Sándor, nz Ébredő Magyarok 
1 igyi.ideiének központi titkára. a .\emzet- 
védelmi osztag" vezetője érdekelte, aki isme
retlen helyen várja a remiőri nyomozás befeje
zését. Kézrekeriléséro minden inté'kedésf. meg
tett a rendőrtcsfidei. Szombaton a következő 
hív italos országos körözést adták ki Ador
jánról :

Dr. Adorján Sándor (Géza), nz Ébredő Magyarok

v.vrj *. ourMvmrvn* nc«». _________

bőim \rtvolíli
és PÉNZvAa.töö.'ía.eír " ikn
KÖZPONT: BlDtl’EST VIt, TIIÖKÖLV-L’T 2. SZÁM

Amatörfénjtképezik
munkálnak szakszerű kidolgozását, 
előhívását, nagyításút, másolását 

elvállalja a
FOTORÍPORfEREK

fény kó pénzeli laboratóriuma
IV, Váci* utca 4C

í,m'. liii ár::. olaposau gyanuait-
Lnt>> a Vúi-árc^l Ounrt'ttitzinh'iz botrányának ínec 
szerv iásével. Bui’ap*': tről ismerd len belyro távozott, 
íóltnlálriba ii leg’bíizelebbi csendorörsnek vagy
rendőrkapitány ,'gnuk adandó át.

Személj leírásának adatai szerint /Adorján 
J65—Hu centiméter magas, kis barna angol ba
juszt viselő, jól, öltözött férfi.

Miután ilottenbillcr-utcai lakásán a rendőr
ség emberei nem tudtak Adorjánra, ráakadni, 
az ország'.’ köröz. ;en kívül két detektivesopor- 
tol, bíztak meg azzal, hogy Budapesten keres
sék. Szombaton este ez a keresés credmenytrlen 
volt, de éjszakára ujubb izgalmat, keltett egy 
névtelen 1 
bán a uyomozu 
rendőri', hunú'.'so 
arról, hogy 
zás ('lenért

\ Üdt ülés -
iáiI •• KO 
rlí.r 
■búz-iít

a ■ 
azt 
az 
S'ni

bejeh ütés kapcsán. A kese esti ovhk- 
oniGzá. irányflojálioz. Horváth Antal 

csoshoz bizalmas jelenlét érkezett 
Idurjáu a szigorú rendőri nyoma- 

van.
i vtclcn levő -. amelynek 

iólinforn úitságot Látszották elárulni, 
illő a rendőrséggel, hogy r,->
do .^agyarok ftggesld 'lében keresse, u

a N: nézeti Színházzal szemben, a Józsel- 
k'hidcn, a Rémi-szállodát szíthassak ,i}.*5 
azonnil delektivekkei, mert Adorján fői
fegyverkezett toslőrség védelme alatt itt 

bujkál a rendőrség éltől.
\ íiévt d-n levéliré) n.e.gcndítclte, /zi/.1 i áilal- 

Iák Adorján fegyveres védelmét és hangsú
lyozta, hogy ezek minden reuftőri föllénessel 
szemben megvédik' n bujkáló Adc ■ jánt. A nyo
mozó rendőrt is,-.1 t'isrlók és detc kti-'ck azonnal 
önként jelentkeztek, hogy Adorján, kiemelik a 
lestőrség közül és behozzák a főkapitányságra, 
Horváth Antal remlőjú'ótnnúcsos azonnal in
tézkedett, hogy még é.jszuka jelentősebb detek- 
tivcsaoat vonuljon a Rémi-szállodához és ugy 
Adorjánt, mint teljes védelmét hozza a főkapi
tányságra. Érthető izgalommal történt a fölvo- 
nnlés. Késő éjszaka volt, amikor a fölvonulás 
megtörtént. A detektívek besiettek a Rémi- 
s '.állóku —■ de az izgalom fölösleges volt. Sem 
Adorjánnak, s<',e icstőreégének hirc-hmn va 
rém volt a szállodában. Ugyancsak scmmii se 
tudtak Adorjánról és „fegyvores testöreirör* a 
Sörház-uiea ö. számú házban sem. A fölösleges 
izgalom a késő hajnali órákban éri véget, Ador
ján hiábavaló keresésével. Eközben olyan bi
zalmas értesítést kapóit a rendőrség, hogy bár 
valóban itt rejtőzött Bénién az (}pcreAtsz\nház 
botrányának tulajdonképeni vezére — de egér- 
utat nyert és

Budapestről az Alföldre szökött.
Vasárnap délben ebbe nz uj irányba Is de- 

tektiveket rendeltek ki.

(A Reggel tudósító jóitól.) A szép Scotty bá
róné! Mindenki igy ismerte. Az elegáns, föl
tűnően szép hölgy évekkel ezelőtt sokat szere
pelt Pest társadalmi életében. .Most vgji nagy
arányú külföldi szélhámosság központjában 
áll. Három évvel ezelőtt hagyta el Magyar
országot, ahová Tirolból, mint szegény, állási
kereső polgárleány került. Gépirónőnek vették 
föl a Haggenmacher-sörgyárban. De nem ma
radt sokáig az írógép mellett. A barnaarcu, 
karcsú leány rövidesen egy elhunyt, ismert 
nagyiparos jóvoltából lemondhatott az írógép
ről. Öltözködni kezdett, sok ékszerre telt szert. 
Mint elegáns, érdekes és szép nő, leginkább a 
vidám életet kedvelő bankigazgatóknak, kép
viselőknek. mulatni vágyó gyárosoknak és 
< jjeli életet élő előkelőségeknek társaságában 
fordult meg. Egy előkelő, volt munkapárti kép
viselő sokáig barátkozott vele. Összekö tetései 
révén a báróné nagy üzleteket is bonyolítóit le. 
Vagyont gyűjtött. Megunta született nevét, a 
Prcindl Friderikát. Nem tetszett már nek', 
hogy Fr’cinek szólítják. Nemesi névre vágyott, 
kisleányának is nevet keresett. Megismerke
dett tehát egy elszegényedett, az éjjeleknek és 
italoknak élő báróval, Scotty Jenővel. A báró 
a házasság után nyomban elvált és elutazott, 
később /Ausztriában nősült újra. A szép báró 
Scottyné most még otthonosabb lett Pesten és 
újabb összeköttetésekre tett szert. Leánykáját, 
a kis Adát elkényeztetve, nagyúri módon ne
veltette, komornával, nevelőkkel. Életrajzához 
tartozik, hogy egy összeszólal kozásból ki
folyóan inasa szóddá vizesüveggel ugy fé lbe
vágta. hogy élet és halál között szállították a 
Herczel-szanatóriumba. A lapok meg is. iriák. 
A sebhelyet homlokán ügyesen fésült bajl’ürt 
födi. Scottyné csakhamar a Pestet elözönlő idő- 
gén missziókhoz is bejáratos lelt. Különösen 
az olasz misszió tisztjeivel tartott fönn barát
ságos érintkezést. Később össze barát kozott egy 
Pestre került svájci bankárral, Richard Ge
deonnal, akit mindenki Zsedeonnak hivott. A 
bankiír időközben csődbement. Pestről, több 
kényes ügye lévén, utaznia kelleti. Külföldre. 
A báróné mindenét pénzzé téve, vele együtt 
ment. Mindmáig csak rövid hírek érkeztek fe
lőle, de pontos és bőséges pénzesutalványok 
kilencéves leánykája neveltetésére.

Most aztán két nagy amerikai újság hosszú 
tudósításban számol be egy föltünést keltő, 
botrányos szélhámosságról, amelyben a bárónő 
is szerepel. Eszerint ő. Richárd Gedeon és tit
kárjuk. Ausztria, Németország egyes városai
nak meglátogatása után Newyorkban. Rio de 
Yaneiroban. majd mnlt év júniusa óta a bra
zíliai San-PaolobriH tartózkodtak. Ott a város 
legelőkelőbb szállójában, a ..Rua Liberó B;i- 
daro“-ban szálltak meg. Bányatermékek érté
kesítésével -.üköző irodát nyitottak.
Seottvné föltűnő élet mód iával fölkeltett <* a 
rendőrség figyelmét Nyomozni kozd+ek. Meg
állapították, hegy bányatermékek ér éke ’té- 
sénck orvé alatt a társaság csalárd módén ki
fosztja a lekossáyol. Richárd Gedeont és tit
kárját letartó ztáiták. A báróné eltűrd. \ vizs- 
gálat kiderítette, ho^y Scottyné rége bbcn 
pincérnő volt, titkárja pedig ilaunök nRí 
három nevet is használt. Válera. Essenfelder 
és Herzfcld néven szerepelt s a „Poster Llnyd‘‘ 
tudósítójának mondotta magát. Bordeauxból 
ti párisi magyar követség túmogatás.ít is kérte, 
mint magyar lap levelezője. A követség ér
deklődésére a „Pestet Lloyd“ kijelentette, 
hogy soha a lap kötelékéhez nem tartozott. 
Rieíinrd Gedeon, aki mint báró a szép Scotlyné 
férjeként szerepelt, a háromnevü titkárral a 
brazíliai rendőrség foglya.

LYSOFORM egészségünk biztos őre 
te vagy 

„Ki téged feltalált, az volt ám még 
az agy“

Upányi Pál 
Epnst lmv>e 
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R hivatalos Magiiarország 
hódolata Petőit Sándor előtt

M lleyoel tudósítójától.) A parlament kupolacsarno
kába vasárnap délelőtt. összegyűlt, az ország minden ré
széből— hivatalos testületek, egyesületek, küldöttségek, 
hogy hódolatokat nrutafHiák he Petőfi nzellemének. Kira
gadó látvány fogadta az érkezőket. Minden lámpa föl- 
gyújtva, úgy hogy a gyönyörű kupolacsarnokra nappali 
világosság áradt: Vörösdrapérlás háttér előtt Petőfi 
Sándor szobra. Valamivel 11 óra előtt érkezett József 
főherceg, családjával, utána érkezeit Horthy Miklós kor
mányzó. Jelen volt még az ünnepségen Albrecht főherceg, 
Izabella főhercegnő, Gabriella főhercegnő, Vitéz Nagy 
Pál tábornok, a kormány tagjai közül llaltovszky, Kle- 
bclsberff, Daruvdry, .nagyatádi Szabó miniszterek, Ma
gyarország összes vármegyéinek fő- és alispánjai, az 
egyetemek és a műegyetem tanácsa, a nemzetgyűlés tag
jai majdnem kivétel nélkül, püspökök, a legfőbb bíró
ságok vezetői, stb. Mintegy 3500 főnyi közönség figyelme 
közepetto nyitotta meg Szcitovszky Béla, n nemzetgyűlés 
elnöke, a dlszülést. Ezután Itakovszky Iván tartott be
szédet.

— Petőfi forradalmár volt — mondotta —, a nemzeti 
forradalomnak harcosa. Akkor a nemzeti forradalmak 
korszakát éltük, nia a társadalmi forradalmak ideje van 
és valószínű, liogy Petőfi ma a nemzeti érzés oldalán 
volna. Nemzetközinek mondják, mert meg tudta a nagy 
pmheri. érzéseket szólaltatni. Pedig ez er.uk az <• nagy 
lelkét jellemzi és semmi mást. Mega mondja egy ver
dében :

„Ha nem is volnék magyar,
1J nemzet mellé állanék."
j’.s Bzentségtelonsóg^.lia Petőfinek cbh.:: az érzéséhez 

egye-jnk durva kársai merészelnek hozzányúl:ii.
Vitéz Nagy Pál tábornok Petőfitől mint, katonáról be

szélt.
— Petőfi nemzetünk évezredes haját harsogja az em

beriség fülébe és rázza bilincseinket. Kérünk, ha szűz
mániás harci, lobogónk kibomlik. In harsogjad szent küz
delmünkhöz a riadót.

Jiercxcy Fcreno mondott ezután beszédet.
— Annyira magyar Petőfi — kezdto hogy néha nem 

Js úgy érezzük, mintha ember szavát hallanánk dalai
ban, hanem mintha n magyar föld szólalna rnog. Demo
krata volt, de demokratizmusa elválaszthatatlan a nem
zeti szellemtől, a világszahadságot dicsőítette s mi bát
ran elfogadhatjuk a világszabadság hirdetését n+tól. aki 
a „Talpra magyar !"-t harsogja el.

Márkus Emília szavalt ezután egy Petőfi-verset és 
ntánu a nemzetgyűlés gazdatagjehiak nevében Lovrfss 
János képviselő beszélt. Petőfi verseiből összeállított be
szédében megemlékezett arról, hogy Petőfit milyen szo
ros kapocs fűzte a magyar falu népéhez. Horváth Gergely 
a magyar munkások nevében fogadta meg Petőfi szelle
mének, hogy a magyar munkásság saját érdekeiért való 
küzdése mellett mindig nemzeti fog maradni. Nagy Jván 
beszélt ezután a MEFTTOSz nevében. Leszünk ma*!’ ököl 

mondotta —, amely fegyvert markol, leszünk sereg, 
amely mindent legázol, leszünk hosszú, amely mindenen 
keresztül győzelemre viszi lobogónkat. Petőfi szelleme 
vezesse riadóra rab Magyarország rab ifjúságát. Pékár 
Gyula, a Petőfi Társaság elnöke, emlékezett meg ezután 
Petőfiről.

— öt múzsa csókolta homlokon Petőfit bölcsőjében: et
től lett költővé, látnokká, npostollá, hőssé és mártírrá. 
Talán a sors rendelése, hogy Petőfinek nem lett sír
helye, mert így minden magyar rög magáénak vallbatja. 
Gzcitovsthy Béla zárószavai után a jelenl-’vők elénekel
lek ei Himnuszt.

Emelt fővel, francia szuronyok köpött... 
A Berliner Tageblatt tudósítást közöl 'J'hyssen 
és a. többi német bányatulajdonos letartóztatá
sáról. A francia tábornok és a hányák igaz
gatói között a tárgyalás csak néhány percig 
1 ártott. A tábornok azt követelte, hogy hagyja
nak föl az eHentállással és kezdjék meg a jóvá- 
tétcli szónszállitást, amire röviden csak annyit 
válaszoltak: „Nem és újból nem!" Nyomban 
ezután történt a letartóztatás. Amikor a bre- 
derieyi városházáról elvitték őket, a bánya
tulajdonosok méltóságteljesen, emelt fővel lép
kedtek a szuronyos francia katonák közölt.

— Háromszor villát akarnak építeni a köztisztviselők. 
A Budapesten működő köztisztviselők vasárnap délelőtt 
gyűlést tartottak a büntető törvényszék esküdtszék! nagy
termében. Mintegy 1500 tisztviselő jolont inog, hogy meg 
hallgassák az a tervet, amelynek célja, hogy 766 hold 
területen 3000 kerti villát építsenek. Minden vilin 150-300 
négyszögöl kerttel, 8—5 szobás lakásból állana. Az elő
készítő bizottság érintkezésbe lépett egy svájci, holland 
és amerikai pénzceoporttal, amelyek hajlandók a 7 mil
liárd koronát teltért! kiadásokat abban az esetben elő
legezni, ha 19% kamatbMositást oarantál az állam. Az 
előkészítő bizottság ezirányban a miniszterelnökkel és a 
pénzügyminiszterrel is tárgyalt, akiktől kedvező Ígéretet 
kaptak. Az ülést Ury Lajos kúriai biró, Ítélőtábla! ta
nácselnök nyitotta meg. Indítványára az előkészítő bi
zottságba beválasztották Gracsák Károly volt igazság- 
ügyminisztert, Ury Lajos tábla! tanácselnököt. Baka 
János táblai irodaigazgatót, Waltenberg Lajos posta- és 
távirdaigazgatót, Engler Károly építészt, Füsti Emil mű
szaki főtanácsost, Gazdik llóbert törvényszéki bírót, fíer- 
lóezy Zsigmond egyetemi tanárt, Kllmm Róbert dr. tiszti
főügyészt, Minnieh Zoltán Őrnagyot, Náday Bélát, a Nem
zeti Színház tagját, Sdndy Gyula műegyetemi tanárt, 
Hajtay Mihály földmivelésügyl miniszteri tanácsost óa 
Kormai/ Kun Béla igazságügyi államtitkárt. Az elnök 
bejelentette, hogy a napokban a megválasztott bizottság 
tisztelegni fog a miniszterelnöknél és a népjóléti miniai-' 
térnél.

— A „Szeptember végén" muzsikája. Petőfi Sándor 
„Szeptember végén" című költeménye Földes Púi zené
jével megjelent. A zene teljes mértékben érvényre Jut
tatja a költemény minden szépségét, dallamos és könnyen 
énekelhető. A dalt, amely la leégtél önül nagy sikert fog 
aratni, a BArd-cég adta ki.

— Ugyan, kérlek, hát mi kifogásod lehet 
Annita Berber kisasszony ellen? Hát jó, most 
Petőfinek la, Madáchiink is századik .szüle
tési évfordulóját ünnepli Magyarország és 
Petőfiről ezenfelül az egész müveit emberi
ség megemlékezik. Ennek azonban nem lo
gikus következménye, hogy itthon ezalatt ne 
rajonghassunk eg.v kitűnő meztelen táncos
nőért, akit Bécs nem tudott megérteni s aki
nek itteni ünneplésével kulturfölényünket 
ragyogtatliaíjuk. Hogy aztán e mezítelen 
hölgy dicsősége meglehetősen elhomályosítja 
itthon a Petőfiét és a Ma dúchét, Istenem, ez 
is érthető, hiszen a nem tudom milyen, nem 
tudom micsoda cimii g’rilibe Felőli és Madách 
még se Hinnének s az ő köldökük nem elég 
dekadens ahhoz, hogy púderrel preparálva 
föltálalódjék a kultúrára éhes pesti ájropér- 
nek. Az említett két költő megkapja a magáét 
Pékártól és Kiss Menyhérttől s ha még egyes 
nyugati országok is tudomásull veszik őket, 
úgy igazán meg lehetnek elégedve. Pest mar 
túl van ezeken, kérlek, itt nagy élet vau, a 
teremburaját és ezt a nagy életet olyanok 
élik, akiket már néni lehet akármivel főzni, 
mert ők már a Berber Anikó kokainos artisz- 
t’kumát is meg tudják érteni.

— Fa:far.gjs ékszfresaló u blrós/ác cicl-1. A vetülő 
néhány hónappal ezelőtt IcIartózfnUa Stc'ner Aladár 
ügyr.ökö'., aki furfangos trükkjeivel főbb mint l.OUO-OM 
korona értékű ékszert csali ki hiszékeny emberektől, így 
PaUiór László ékszerésszel elhiteti*. hogy egy érlékes 
b: illiánsgyüriire vevőt tud s amikor kelten együtt föl
mentek c.jy Józser-kövntl k./.: nuífiodik emeletére, ffteiner 
megtekintés végett még egyszer elkérte Polgártól a nagy- 
értékíi gyűrűt, azzal fölsraladt a ház harmadik emele
tére 8 onnan u ház másik kiji.rójún át mcgszöKöl.. 
Ugyanígy c.-u'j-to be Kiéin Adott, f'prim/er Mihály, Lcut- 
?tcr Sámuel, Fcrines Kúhnán cs Márkus Mór kereskedő
ket is. \ biiiitclőlíirvényazékcn szombaton tárgyalták 
Steiuer Aladár bűnügyét w az ügyben az ítélet''! e hét 
szombatján fogják kihirdetni.

— A váci püspök a íánedüh ellen. I)r. //a- 
nauer Á. jutván váci megyéopiisjiök átírni lat 
fordul a vallás- és közoktatásügyi miuisztor- 
hez. akit arra kér. tiltaná meg, hogy a taninté
zetek által tánciskolák tartassanak fönn vagy 
táncmulatságok rendeztessenek. Átiratában a 
püspök rámutat arra, hogy az egyes tani meze
ink által rendezett vagy engedélyezett tánc
iskolák t úllépik a megengedett ha túrokul s így 
ajkaimul szolgálunk arra. hogy a tánctanitas 
örve alatt a tanulóifjúság a mai túneor illet 
sodrától elkapatva, reggelig tartó mulatozást 
folytasson és ott a legerkölcstelenebb modern 
táncoknak is hódoljon. Elismeri a püspök, hogy 
a kellő korlátok közó szorított táncoktatás mel
lett hozhatók lol érvek, mégis mostanában, ami
kor társadalmunkban hazánk gyászos helyzete 
ellenére valóságos táncdüh tombol, ezeket a 
tanintézetek által rendezett vagy engedélyezett j 
tánciskolákat az ifjúságra károsnak látja, mert I 
a táncszenvedélyt fölszítják és az ifjúságnak i 
amúgy is megromlott erkölcsi érzékét még job
ban megrontják. E tilalom -- fejezi be átiratát 
u püspök -- kétségtelenül jótékony fékező erő- | 
vei hatna az Immár fékuéíktíli mulatozásra és 
az ifjúság előtt állandó inemenlo lesz, hogy, 
hazánk jövőjének kulcsa, amely az ő kezében 
van letéve, nem a táncban és mulatozásban, 
hanem a produktív munkában és a komoly 
magábaszáUásban van.

— Lfhet-c rlpéesmeiHcr n ghnnáziatnl tanár? A Kúria. 
u napokban egy gimnáziumi tanár ügyével foglalkozott, 
tiki 1920-ban JO.COfl korona tőkévM egy cipőfelslirúszkészi- 
tővel közös cipé8zmühelyt nyílott. A gimnúv.tunti tanár
nak :i tizcrzvdós szerint 10 éven ál az ür.lel: jövedelméből 
egy hnrinadrÓM'z. haszon jutott volna. Az <1kö kilcuc hó
napban 10.000 korona .intőit n tanárra. A cipőfelsőrész.. 
készítő túlságosan aránytalannak talúltn a tanár jövedel
mét, mórt minden szakértelem é, közreműködés nélkül 
élvezto a hasznot. Üpp ezért a szerződés Initálytalnnitúi.a 
Iránt pört indított, amelyet m»g is nyert. Az elsőfokú 
bíróság kimondotta, hogy egy nyilrtirios középiskolai 
tanintézetben alkalmazott tanár -- tehát közhivatnlnok - 
ipart nem gyakorolhat. A Ktiria ezt az Ítéletet Jóvá
hagyta.

— Annii a Berber egyik táncát kiemelte n 
rendőrség. A meztelennek reklamirozott fél- 
inoztelen táncosnő, «4nm7a Berber, csuk rek
lámját^ botrányainak hírét és mérsékelt mű
vészetet hozta magával Budapestre abban a 
húrom táncban, amelyet egy éjszakai mulató
helyen havi 1,200.000 koronáért lejt part
nerével. A bárom tánc közöl a rendőrség csak 
kettőt talált elfogadhatónak és ízlésesnek. A 
harmadik táncot, amely egy öngyilkossági 
fantázia erőszakolt, erotikus m égj átázása, teg
nap esto le kellett vonnia a rcklánnnüvésznő
nek műsoráról. Bizalmasan értesitettók Annita 
Berbert, hogy a rendőrség ezt a pusztán ero- 
tikumra utazó mutatványt nem nézi szívesen 
és ezért „emelje ki" műsorából a harmadik 
számot. A rendőrségi bizalmas figyelmeztetés 
hatott és így az öngyilkossági fantazmagória 
múr tegnap este nem került műsorra.

Scdronyógjbetét Haidvkkernél, UllOt-ut <3.
— Amerikai főgázzal. Müfog kaucstikba foglalva 50Ö ko

rona. Amerikai lemezen miífog ÍOIII) korona. Amerikai 
miifog. «.7/ájnad)ásmciitcs. 2000 korona. Amerikai porcellán 
fogkorona 2000 koronától. Blombúk. Vidékieknek eoron. 
kiviil rendelés egész nap. Vasárnap és ünnepnap 10--! 
óráig. Grosi’imtnn S. vizsgaijclt fogási, Budapest, Erzsóbcl- 
körul 50, i. euielüU

— Heller Oszkár, a hozomány és a feleség. 
Néhány héttel ezelőtt behozták a rendőrségre 
Heller Oszkárt, u'ó emlékezetes „Ile’ler--Wcisz 
„ánnie bűnügy" egyik ártatlan szereplőjét. Az 
volt a vád ellene, hogy ti feleségét kifosztotta 
a vagyonúból, elsikkasztotta a hozományát, a 
kelengyéjét és amikor mindent elsikkasztott, 
otthagyta a fiatal, alig núrhónapos feleségét. 
Heller Oszkárt, akit úgy látszik, inkább a félté
kenység, mint komolyabb bűncselekmény jut
tatott rendőrkézre, letartóztatták és az ügyész
ségre vitték. Itt bűnügyében a vizsgálatot most 
fejezte be dr. Engedi vizsgálóbíró, aki szomba
ton elrendelte Heller Oszkár szabdlábrahelyc. 
zését. Miután az ügyészség a végzés ellen föl
folyamodást. jelentett be, uz iratok a vádlanúes- 
hoz kerülnek és ennek döntéséig Heller Oszkár 
még fogva marad.

Figyelem!
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— „A zsidók is magyarok és azok is akarunk 
lenni." Benedek Jrfnoa, régi Kossuth-párti kép
viselő mondta a Házban ezt az egyszerű igaz
ságot, amelyet 1849-től 1919-ig senki kétségbe 
sem vont. Azok a források, amelyekre a nem
zetgyűlésen és a publicisztikában a szélső 
antiszemitizmus hivatkozni szokott, szóval a 
mai fajvédőim! irányzat ősei, még álmukban 
sem gondoltíilc teljes és ki vétóim'1 kiilt általá
nosításokra, ellenkezően, a tőzsgyökeres ma
gyar zsidóság érzékenységét mindenkor kí
mélték. Bariba Miklós „Kazárföldön" elmü 
nagyszerű könyve, amelyet olvasni még ma 
is szivbeli gyönyörűség és nemes irodn'mi 
élvezet, nemcsak az úgynevezett Galíciából be
szivárgott kazárnénsóg elleni vádirat, de a 
százezres latifundiumok megdönthetetlen bí
rálata. És ez a fajáért lángoló zseni, a kossuthi 
demokrácia, szóval a jogegyenlőség fanati
kusa, úgy szerepel, mint akinek a „Kazár
földön" című müve a magyar zsidóság Jdközö- 
sH'.'í'.éro irányuló hadjárat első esntúkiáltása* 
Ezzel szemben álljon itt csupán egyetlen idé
zel: „A zsidó yallásu magyarokat, akikben 
oly nagy az. érzékenység, annyi a tudásszomj, 
a becsvágy, a költészet, a zeneérzék: kérve 
kérem, ne azonosítsák magukat, ezzel az érzé
ketlen. tudatlan, ambíció nélkül való, durván 
materiális és mosdatlan fajjal." Tehát általá
nosításról szó sincs és az azonosítás ellen 
kérve kérj — a magyar zsidókat. táa nem faj
ró.', de zsftfd vallása. magyarokról, szól. Bene
dek kijelentésére jellemző volt K állay Tamás 
p«;. ségespártl képviselő közbeszólása: „E'p.i/ is 
ram! A szabolcsiak azok is!" Szóval magyarok 
és azok is akarnak lenni. Kállay Tamás persze 
legjobban Sznholcsot ismeri, hiszen a családja 
ÍOOÓ esztendeje temetkezik a porhanyóé, fekete 
nyírségi földbe. Joggal szólhat hozzá az ö vi
dékének, nomzotségo ősi földjének erkölcséhez, 
ahol a vallás soha különbséget nem lett em
ber és ember, magyar és magyar közöl*. A 
Ká’Jayaknak pedig van jussuk fajukra olyan 
gőgös magyaroknak lenni, mint a ',7 ol ttoknak, 
Peirová azoknak, Hrnsztekoek...

— Hóbort bírni n T.ehncr-kvnrt.’tt. Sok óhoz' embernek 
jel-nt nsfiryon sokat Jnr.nár Só-lka, cr. a nap, amelyen 
nz crósz. Európában cl'nnery Z.oArzJr-voniísní’flwe.* tfirsasdo 
hn’i"vorsenyt adott Róbert bácsi IntM/crktmyhdja javára. 
tíemciak nr.'rt, mert a teljes JÖTcflelem n. jótékony czlt 
szol/Tá'.ia, hanem a-árt to, mert a S7.(lnet után a pódiumra 
lápéit Kóbort bácsi én — n Jelonlevő Prdlow kapitányra 
és n többi kftlföldi vendégre való tekintettől angol nyel
ten — bcjnlentotto. hosjy Otthont szándékszik fölállítani, 
iiiTiely éjjel-nappal nyitva Iosti a- éhezőknek, n bajlók- 
la’pnoknak és azoknak, akik jó könyvöt akarnak olvasni 
és ahol n;;y fognak bánni az cnibviebiről, mint ahogy jó 
barátaival bánik az cinbor. Ks e-t is mondtn Róbert bácsi, 
a Jótékonyság molegBzivfl fanatikusa, hogy amikor nem
rég Londonban Járt, azt mondták neki, hogy jól JsmeriL 
a mn.'jynr.oknt, mert ismernek négy nagyszerű mngyar 
fla’oleiabort. Ez a négy fiatalember, akiknek hangver
senyeit Angliában ngy hirdették: „The greatest qunrtot 
In tho World", olyan programot hozott ezen az estón is, 
amilyent nőm szoktak Jótókonycélu koncerteken adni; 

'Ihe.hnlkows/ky, Ttavnl éo Haydn műveit Játszották töké
letesen ón külön elitrmoróB illeti Lehnor Jenőt, aki egész 
héten ót betegen feküdt én betegen Jétfszólta végig a 
konecTtot.

riUiíu vlllama»járnt n l.ilrnyékliell ’-skolásj-ycrmekok- 
Jif'i:. ’.'.-ldilnt Kőbánya. Rákospalota. I Jpest, 
Budafok, Rakosszoirtmiliály, AH srtrulvn Uüás kör ól • 
1.-t, helyek kis diftkjadTHtk tííölfti nójyos órtekí delel tor

iak, amolyen oLh v hagy kűMöttségfitog fordul 
: a n í' iv:.irtó..hoz, hogy múltán u navy hidegben 
a !.'irr ■ .'4-b • • i-'o'ú /.vet icn’t*■VocR hajnalban .roll a 
folt v'llí'mo- ,k' a az lAnláklia Jávniok « óit állandóim a 

' ' . faiak, >ri s&crów 1.1 . • -éknek
i inni Imi i'. . igyon környékbeli helyekről
■ •, oh ugyermeknk részére, a téli idő.*.;okra, külön yil- 
' iiiir.ii' altok inisit. 1 g. ubh-’nt a fövároo csorda! köz- 
gjiilói? a is clőtwjosztonek ilyen értelmű indítványt.

— A lrokainlzmus terjedése Bécsbcn. A ko- 
ka’u. ez a rettenetes ideges:llapiló szór, amely 
vclóbun csillapít ngynn, do helyrehozhatatlan 
kiírókat okoz a szervezetben, Parisból, Dómén 
át bevonult Becsbe Is. Ez tűnik, ki egy iör- 
V“i'ysz6kl tárgyalásból, amely Lőcsben Blu- 
meuau 20 éves állítólagos fnánősz ellen folyt, 
■ilumenau kokainnal kereskedett-. Az utcán 
árulta a kokaint, de mégis titokban, félreeső 
helyekre vonult vevőivel és egy ilyen helyen 
chinték meg, most másodízben, két leány és két 
súhano társaságában, akik a rendőrre azt a 
benyomást tettók, hogy közvetlenül lctartóztn- 
lás'ik előtt már kokaint szippantottak. Blu- 
incnau kibaBgatáíakor minden tagadott, do rá
bizonyult, hogy csempész utón szerzett kokaint 
és tólú'lnk is nála egy tubust, a veszedelmes 
■szerből, amelyet a Graben-kúvéházban, a Cnrl- 
icu-kávóházban és hasonló helyeken, ahol fól- 
vi.láp;i hölgyek szoktak megfordulni, árulta. A 
bíró öt napi elzárásra ítélte.

— 3 a óbudai nőpkör kflldöttoóee Bérce? Istvánnál. Aa 
Óbudái „Népkör" 100 tagú küldötkiőgo tisztelgett vasár- 
> :>P délben Rtlrcsji István képviodőnól, akinek fölajánlot
tak a köT egyhangú elnökségét. Ddrcay őzt köszönettel 
clfoqn !ta ós tncglgATto, hogy legkfrsolcbb n Nöplrörbcn 
nagyobb betwéd keretében t.'irtja s^ákfofflalójdt,

— Yes-puder, Legjobb a világon.
— EzllntkőRalotot, 12 naemőlyoset, verzált, AJóutotokíit lis 

VAbfin vagy délután 5—6 óra között telefonon Kallós Já
nos VI, l'/abelIn.utón 4B, In. •
t- BrJlHánit, ékszert, aranyai, ezüstöt, hamistortat ne 

nrtjor 61 e»n.ki, amíg meg nőni bn.llgat.la léjsehw Ó8 Ei^nop 
'’i’i'ri'.'" .'k logntagasabb nnpt árait, JlÁkóczl- ul 27.

Uvíbda — „Sodorna és Gomurrha" — a 
rr'.^ rr.;y cKín.diís k^votóbcn &i a/i7> ’/:!) és 

W óra 13 porokon

lejnendtsk a hajnali záráráróS
(A Heggel tudósítójától.) Az utóbbi időkben 

azzal az újítással lepték meg az éjjeli mulató
helyek a közönséget, hogy a 2 órai záróra he
lyett hajnali 5 óráig tarthattak nyitva. Néhány 
heti tapasztalat után szombaton a cirkuszok és 
mulatóhelyek igazgatóinak értekezletén _ azt 
határozták el, hogy további intézkedésig a 
záróra meghosszabbítását nem fogják sem 
kérni, sem igénybevenni.

A határozatot rendkívül érdekes vita előzte 
meg,, amelynek során az egyes mulatók veze
tőinek előadásából szomorúan bontakozott ki. a 
„mulató" Budapest, kéne. A határozat hozata
lára elsősorban az szolgáltatott okot, hogy

| a zárórán tol mulató közönség nagy része 
annyira nem üti meg sem erkölcsileg, 

sem anyagilag azt. a mértéket, amely az ilyen 
mulatozások kotr dny mentes lefolyását, üzleti
leg pedig a legminimálisabb hasznot biztosít
hatná. A helyzet látszólag ellene mond ennek, 
mert a nyitvalevö helyiségekben 2 óra után 
rendőröket keli nz ajtóba állítani, hogy a már 
megtelt helyiségbe senkit se bocsússanak be. 
A legtöbb vendég azonban olyan állapotban 
kerül oda, hogy a további fogyasztást vagy 
anyagi helyzete vagy fizikai állapota kizárja. 
Ezek az indokok adják magyarázatát, hogy a 
hajnali zárórakedvczményről inkább önként 
lemondanak az éjszakai mulatóhelyek tulajdo
nosai — semhogy külvárosi lobujok kocsma
jeleneteit honosítsák meg helyiségeikben.

■■ ...■raCT r.t amin -.........

— Színházi botrány Innsbruckban. A Reggel 
bécsi tudósitója írja: A budapesti színházi 
botrány, úgy látszik, kedvet csinált az inns
brucki fiatalságnak, nem ahhoz ugyan, hogy 
riasztónisztolyokból lövöldözzön, hanem, hogy 
MoZicre „Tartuffé,l-jének előadását lármás tűn- 
iciéssel megzavarja. A rendőrség a botrány- 
csinálókat azonnal kivezette a színházból és 
letartóztatta őket. A színház igazgatójának 
fölhív/'sára, hogy kivánja-e a közönség a 
klasszikus francia vígjáték folytatását, általá
nos helyesléssel válaszoltak.

— OliUuaimágMn eltiltották a nyilvános esákolédzást. 
Mint írják nekünk, a?, olasz hatóság rondelotct
adott ki, amellyel — amerikai múltára — eltiltják a n>/ib- 
r,<tno3 hcl/ieken val'í csákolárizágt. A hevesvérű olaszokat 
bosszantja ez a pxüdéria. mások mos egyenesen mnlat- 
tmk rajta, mert tudvalevő, lmíry Itáliában a legfőbb mél- 
tós.-fctok csuipiianóe cwikokat váltanak parlamentben, diplo
máciai fogad."sokain, pályaudvarokon. Logutúb'o Mua&oliuit 
csókolta, inog H- Viktor Emánuel. Arról nőm szól a rendo- 
Ivt, hoiiy e.zcatnl níos losz-tí a politikai csók.

— „Fenét oép kor!" Az elmúlt hót ezerdáján ünnepelte 
Mezen Már, a llpótváros volt képviselője és a Kereske
delmi Bank igazgatósági tagja S7-ik xeületéfmavJdt. Az 
öreg nr csodálatos tnsti és lelki frissességben értő meg 
crt a pétrlúreha életkorát. Délben nagy küldöttség tisz
telgett nála a Koreskedolmi Bankban, ahová mlndon reg
itől lellrilsmoreteson bejár. A szónok éppen Mezey ayt}- 
n-ySrii ez&p kardról szavalt, amikor az üimopelt közbe
vágott:

— Soha senkit som szakítottam nióg félbe, do itt meg 
kell cselekednem, rrnmöosóm az én gyönyörű szép ko
romról beszél. Hát egy fenét szép kor! 25 év. nz a gyö
nyörű szép kor!

így maradt el nz ünnepi szónoklat, befejező rószo.,, 
-- Színész, nlrt 35O.MO koronát keres eary kuniéval. Szín

házi körökben érdekes kuíjláknrriórröl beszélnek napok 
óta. Wado Sándor, az, ismert kubarékóittikus, egy hó
nap óto ói'.dili a ..Komái" cimil kupiét 10 különféle 
kutairébnr. ér. rnttltifúlielyim. Hízol az egyetlenegy sikerült 
kupiéval HSO.OCO koronát keresett.

— Poíhoh Doiix. — Édes méreg. Lengyel 
György és László, ez a kót ismert és a közön
ség körében oly népszerű parfümériás, minden 
eszter.döben cgy-egy uj illatkreációval lepi meg 
híveit. A szezon uj parfümjének, az „Édes mé
reg" (Poison Doux) nevű illatnak a minap veit 
a premierjo a NagymezŐ-ntcai intim helyiség
ben. Igazi boxnutatóközönség gyűlt egybe ób 
már magának e franciásan finom és nmorikaia- 
san ötletes gondoláinak is sikere volt. Az ope
raházi balett négy kecses tagja rokokóruhában, 
fehér parókáiban permetezte be a vendégeket 
és szolgálta föl n Gerbeaudokat Négytagú 
Géczy—Butula vonósnégyes diszkrét muzsi
kája adta meg az igazi emplrhangvlat vará
zsát. Csupa kedves, érdekes ember volt jelen, 
neves színésznők, művészek, előkelő katonák, 
külföldiek is. Az uj parfüm g-yőzötti decens, 
finom női illatszer. A Lengyel-cég úttörő Ma- 
gynrországon és egyelőre a jövőnek dolgozik.

— Belvedere. Peri rótt Csaba Vilmos festő
művész és Csorba Géza szobrászművész nagy 
sikert aratott kiállítása rnóg e hó 21-ig marad 
nyitva. A következő kiállítás Jdndi Dávid 
festőmiivész és Schönbauer Henrik szobrász 
művész gyüjteményo lesz.

— Miről beszélnek Páriában? A párisi mű
vészkörök és az előkelő szalónok legújabb té
mája egy grandiózus film körül forog. A film 
címe a „PíjVím/cíi" és Zola Emil általánosan is
mert. „Lassomolr" című regénye nyomán ké
szült.

—' A Magyar Nemzeti Reneszánsz Társaság 
IV. művészeti aukciójának folyó hó 22-iki. nini 
utolsó napján a legkiválóbb antik bútorok kö
rűinek sorra. Az aukciót délután ’á4 órakor 
kezdik a Nemzeti Szalón (V, Erzsébet-tér) 
helyiségeiben.

— Tíungiíria "fürdő reggel 4-től egész nap 
nyitva.

A Golem premierje
a legnagyobb sikerek jegyében folyt le
Sok ezren nem kaptak jegyet a bemutatóra.
A Royal-Apolló, Omn’a és Helikon nézőterét 

minden előadáson zsúfolásig töltötték meg azok 
a miiérfő nézők, akik elsokül akarták átadni 
magukat annak a nagyszerű élménynek, ame
lyet Raul. Wegenernelc. a legnagyobb német 
filmművésznek, uj Gólem-alakltása hoz. A 
rendkívüli érdeklődés, amely a „Gólem'* meg- 
születése és pusztulása iránt a közönség leg
szélesebb rétegeiben megnyilvánul, teljes kielé
gülést nyert a gTandiózus német filmattrakció 
láttán. Lenyűgözően hatalmas kompozíció és 
mindent fölülmulóan tökéletes a játék, amelyet 
Paul Wcgenerrel az, élén a legjobban össze
válogatott német művészgárda nyújt. Albert 
Stcinrück a prágai rabbi alakjában egy ön
maga lázában emésztődő, a fanatizált tömegre 
szuverénül hatni tudó, de a maga gyöngeségét 
mélyen álérző és csak a transzcendentális ha
talmak segítségében bízó tudós férfiút formált, 
A rabbi leányának, Mirjamnak, szerepében 
Lyda Salmonmva excellál, aki a hővérii, keleti 
race minden bujaságát hozza és Flórián apród
dal való titkos nászában az örök asszonyt. Kí
vülük feledhetetlenül pompás Ernst Deufseh, 
Oito Gebii.hr és Lothar Műikéi művészi al.-.ki- 
tása. A rendezés, amely a XVH. század prágai 
gettóját adja vissza, kortörténeti remekművet 
hoz és az alkimista laboratórium, a pince, ahol 
a rabbi a sárgyurmát emberré formálja, az ut- 
cqk, ahol a Gölem hajánál cibálva vonszolja 
végig Mirjamot, a császári palota összeomlása 
és a Gölem halála egy-egy remekbe illő epizól.

A három szín házban a nagy attrakciót kitűnő 
rövidebb filmek előzik meg. Az előadásod a 
Royal-Apo)lóban 5. 7 és 9 órakor, az Omniában 
’-iő. tiT, 8 és VilO órakor, a Helikonban 'í'4. ’/G 
és 7 órakor kezdődnek.

-!•' Mozgókép-Otthon. A mozgókép föltalálása 
óta nem volt még olyan film, ami csak 
megközelítőiog is olyan leírhatatlan ha
tást váltott volna ki, mint a .Jfiacskám" 
Jackie Coogannal, ezzel az istenáldotta zse
niális gyerekkel. Amikor a meghatottság el
ült a sziveken, orkánszerü taps zúgott föl a 
fölvonásközben, könnytelt szemmel tapsolt, 
mindenki. A szellemes és mulatságos „Körho- 
körbe" című 5 fölvonásos amerikai vígjáték 
és „Peggy, mint olrkuszclown" 2 fölvonásos 
nagyszerű ameríka burleszk parádés Idegé- 
szitői a nagyszerű műsornak. (%4, ViG, Yz8 és 
%10.)

Griffith flimóriása, az „Intolerance" Ma
gyarországon. Évezredek rohanó eseményein' 
keresztül mutatja meg D. W. Griffíth, a film
alkotás legnagyobb zsenije, hatalmas müvé
ben, az ulntoleranc^-ban a türelmetlenség 
örök küzdelmét a szeretettel. Nem egy egy
szerű történet tehát az, ami a tárgyát képezi 
ennek a lenyűgöző hatású miinek, hanem 
népek, korok története. Babilon eltűnt mesés 
gazdagsága, Krisztus életének legendás kora, 
a Szent Bertalan vértől párás levegő.jo és a 
modern Amerika rohanó ritmusú küzdelme a 
létért adja keretét a változatos és gazdag me
sének. A film még be sem végezte amerikai 
diadalmas körútját, ahol hiteles adatok sze
rint eddig 7000 mozgófényképszinházhan kö
rülbelül 30,000.000 néző előtt került bemuta
tásra. máris hazánkban üdvözölhetjük rövid 
időn belül Griffithnek immár második reme
két egy év leforgásán belül. Azok, akik látták 
a filmet, csodákat beszélnek arról a művészei
ről, amellyel Griftith megoldotta azt a problé
mát, hogvan lehet egy filmben eszmék küzdel
mét megjeleníteni. A film bemutatóját, ame
lyet értesülésünk szerint 27-én, szombaton tar
tanak meg, óriási érdeklődés előzi meg, amit 
legjobban jellemez az, hogy az Otnnia pénz
táránál számosán jelentkeznek olyanok, akik 
a film premierjére jegyet akarnak maguknak 
előjegyezte tnt

Megtörtén tndtttjuk barátntn.kk’nl,

TIHANYI NÁNMRNÉ
sxFJH. DreehsBer Kamilla

ótetónet 44 ik Ab boWo« hácnjwáirtoa.k 26-JJr énré- 
ben, o hó 26-ő.n vúraŰanHl meghalt.

Kedden, o hó 23-<án. dóújött $12 órakxw kísér
jük utolsó útjára a rákoskerrewturi aeldó temotu 
niuotita'Sh ázaból.

Tihanyt Nándor, Mrjoj Tihanyi JcbTI, fia: Ifarr. 
Drer.tíMcr Rlmonné, ádenitnyja: Dóri vllniOB, 
Freiiml Zstginondní\ fcxiH. l)r»ohsler Irén, Déri 
Emil. Dóri Alfréd, testvérei; llzv. TiffOrmann 
SíiiKlornő. Ikv. dr. Tihanyi Mónié. Btms&nyl 
Mómó, Frcnnd Znigmond, Öorainyl Már, oévor. 
női, illetve uógoTai; Fronnd László nnokaöocao 
óh rokonai.

Aki isaiftrto Jő radvdt, noha al nam
folojthetl. Bőke áldott poraira.

■ “'iá!

Acélsocfilrony&gybetétek
»ai« ős rdntontovoKf afrik- és lóatőrmatraMkAl let- 

olcsóbban szállít:

VI, OyAr-wtca iO

Gebii.hr


aReccel6

Budapest, január 21.
(A Heggel munkatársától.) Aki összefoglaló 

'áttekintést vet a hét kurzusaira, unnak első
sorban az ötlik szemébe, hogy ez az átértéke
lés nem folyik a kelleténél erősebb tempóban, 
hanem szép csöndesen, szinte 4ruc.s‘oporíon7céní, 
vagy helyesebben aszerint, hogy melyik bank
csoporthoz tartoznak az egyes értékek. A na
pokban úgy vázoltuk a budapesti tőzsde hansse- 
mozgalmainak menetét, hogy az emelkedések 
rendszerint a nagy értékeken kezdődve, végig
vonulnak a közép és kis papirokon s aztán a 
bankértékeknél állapodnak meg. Bankok sze
rint pedig a dolgok menete legtöbbnyire az, 
hogy a hausse a Hitelbank papírjainál indul 
s onnan terjed aztán tovább. Ez a recept e hé
ten is teljesen bevált s miután a Hitelbank 
'értékei -- az egy Georgiát kivéve — amelyben 
egyébként a jövő bét nagy meglepetéseket hoz
hat azok javára, akik hűek maradtak hozzá — 
nagyon erősen részt vettek az árfejlődésben, a 
hét utolsó két napján — talán A Reggel ösz
tönzésére is — a Kereskedelmi Bank papírjai, 
mint az Izzó, Schlick és Salgó kerültek a 
hausse értékei közé. Árucsoportok szerint, ez a 
hét elsősorban a .sx'én-, bánya- és téglapapirók
ban, aztán a malomértékekben hozott érdekes 
mozgalmakat. A szénpiacon az Általános Kő
szén emelkedett 30.000 koronával, a borsodi szén 
lés északi szén lü.OOO-rel, az TJrikányi 20.000-rel 
s túljutott a százezres árfolyamon. Ugyancsak 
erős ál-fejlődést mutat a Salgó. a Szászvári, a 
Drasehe is, míg a Kohó kissé elmaradt az álta
lános szénhaussebaD. A malomcsoportban,. 
amelyben erős üzlet volt a héten, nagyon je
lentékeny emelkedés jelentkezett a Budapesti 
Gőzmalom értékeiben, mig a többi malompapir, 
habár lassan, de egyenletesen emelte árnivójái. 
A textilipar értékeiben egyenesen meglepeté
seket hozott a tőzsde, igy különösen Goldber- 
gerben, amelyben szinte megkettőzte éri ékéi, a 
Karton, amely a hét végén 10.009 koronával éc 
többet, mint a hét elején, a Juta, a Kender, a 
Gyapjumosó s a Pamut, valamennyien emel
kedő irányzatot mutattak.

<1

A hausse-mozgalom alig érintette a vas- 
pjacot, a faipari és vegyi gyárak papírjait, 
a közlekedési értékekben pedig szinte visz- 

szaesés mutatkozott
*

Ha a jövő hét képét, az elmúlt hét jelensé- 
tlapján akarjuk megrajzolni, körülbelül a 
tkezőt kell papírra vetnünk:

A szén- é? bánya papírokban még mindig 
igen nagy árnyereséget sejtenek

és ha nem tévedünk, a közönség még mindig a 
legnagyobb bízrdommr/l az Általános Kőszén- 
Lánya részvényei felé fordul, mint amelyben 
Xnég sohasem csalódott. A bányaértékek pia
cán a legelmaradottabb u Kohó, amely bizo
nyosan jelentékeny áremelkedéssel fog hozzá - 
formálódni a bányapapirok árnivójúhoz. Erős 
érdeklődés. amely mindig a papír emelkedő 
tendenciájának bizonyítéka, mutatkozik külö
nösen a Magnezit, Drasehe, Cukor, a Borsodi 
szén, Nasici, a Juta, Hazai fa és az aláértékelt 
'Globiis-nyomda iránt, amely üzemét közeli na
pok érdekes tranzakciójával jelentékenyen ki
bővíti. Ha minden a logika törvényei szerint 
megy, a jövő hét a vasművek és gépgyárak ér
tékeire fogja kiterjeszteni az emelkedő irány
zatot, mint amelyek között számos elhanya
golt érték van, mini a Még és a Scldick, A 
mezőgazdasági vállalatok közül az Őstermelő
nek vannak erős kilátásai, amelyről azt hiresz- 
tolik, hogy valamely érdekközönséget létesítene 
ti Mezőgazdasági Iparral. E hirt A Reggel előtt 
nem erősítették meg, a Georgia e heti 
ellanyhufása pedig, a beavatottak szerint, egy 
nagyarányú emelkedésnek egyáltalán nem 
mond cMent.

Mindent összevéve, tőzsdei 
Xéíeinény, hogy

a hav.sse-iaozgalüm tovább
hogy elsősorban a szén- és ___________
bán, főleg ezeknek vezető értékeiben, majd 

a vámpapírokban fog tovább fejlődni.

akörüliben az

fog tartani és 
bányapapirok-

X A Pltöbus részvényt öbbsegét megvette a 
íJtoFCskedelnií‘Bank. A Phöbus villamos vál
lalatok részvénytársaság papírjai január első 
beidben karriert csináli ik. 5000 koronáról 9830 
L’oronúig ugrott árfolyamuk, azután épp 
oly hirtelenséggel GflPO koronáig csúszott visz- 
sza. A 9000 és GOOO koronás árfolyamok kö
pött nevezetes esemény játszódott le: a Phöbus 
részvényeinek többségét megszerezte a Keres
kedelmi Bank. Mondanunk sem kell, hogy nem 
a leipnagasahfo árfolyamon. A benföntesek fo
kozott vásárlásaira szaladt, föl az árfolyam 
olyan magasra, araikor aztán a Irán zakói ónak 
szélesebb körökben is híre terjedt, gyorsan túl
adtak az ok-són vett papírokon, A Phöbus te

hát végkép kikerült a Belvárosi Tukarékpénz- 
tár érdekköréből és Kereskedelmi Bank-pupir 
lett belőle. Székely Ferenc elnök nyomban ki 
is utazott Páriába, Amsterdamba és Milanóba, 
hogy intézetének békebeli tartozásait rendezze. 
A Belvárosi Takarékpénztár minden adóssá
gát kifizeti most a Phöbuson szerzett pénzzel, 
igaz viszont, hogy most már egyetlen komoly 
ipari vállalkozása sínes. , A Kereskedelmi 
Bank, hir szerint, fúziót készít elő a Phöbus 
és az Izzó között.

X Alhlrek a korona zürichi fölemeléséről. Az utóbbi 
napokban ismét rebesgetni kezdték, hogy a Dovizaközp mt 
nem elégszik meg azzal a sikerrel, hogy a korona a kül
politikai bonyodalmak és a zavaros európai helyzet el
lenére stabil maradt Zürichben, amikor az összes többi 
valuták, u font és dollár kivételével jelentékenyen estek. 
A koronaemelési akeió hírének terjesztői az újból erőseb
ben meginduló kivitellel és az ezüstkorona rohamos ár
emelkedésével támasztották alá értesülésüket. Ámbár 
mindkét körülmény valóban fönnáll, A Reggel szerint a 
korona mesterséges zürichi feljavításának tervével ezt 
összefüggésbe hozni nem lehet. A Üovizaközpont komoly 
pénzügyi politikája — amint ezt jól értesült helyről ve
lünk közük — az ilyen kalandos kísérletezést clevo ki
zárja, mert kétségtelen, hogy egg koronaemcléiti akció a 
l)evi:aköxpont hóttapoken ól összegyűjtött tartalékait 
annyira kimerítené, hogy egy esetleg újból megismét
lődő nemzetközi korona koúlreininuel szemben, amelynek 
aknamunkáját a jóvátétoli döntés közeledése amúgy is 
megkönnyíti, a Devizaközpont nem tudná u kellő ellcnt- 
állást kifejteni. Az egész híresztelés tőzsdei manőver szol
gálatában áll, umelynek célja nagy bclérlékit részvé
nyeink fokozatos áremelkedéséi mcgállitani ragu éppen 
lemorzsolni és igy néhány lelkiismeretlen betörést végre- 
hajlani u nehezebb papírok piacán. Arról nem is beszé
lünk, hogy eg.v erőszakos koronaföljavitúsi akció mi
lyen végzetes hatással lehet egész közgazdusúgi éle
tünkre, kereskedői ruifnk re és iparunkra. Tehát A Reggel 
kitűnő érteaülcse szerint a följavitási akció dlhlr, amely
nek nem kell jelentőséget tulajdonítani.

X A berlini bankok előrelátása. A Reggel 
berlini tudósítója arról értesül, hogy a német 
nagybankok, a külpolitikai helyzetre való te
kintettel, az utódállamokban fönnálló követe
léseiket semleges országok pénzintézeteire ru
házzák át.

X Tíz Magnesit lesz egy kötés. A hét egyik 
favoritja a Magnesit, amely 160.000 koronáig 
ugrott és a különben üzletfelén vasárnapi ma
gán forgalom bán is keresték. Az érdeklődés in
dokolt, mert a Magnesit belső értéke, ame
rikai piacát tekintve, még ma is messze van 
az aranyparitásban kifejezhető kurzusától. A 
magyar tőkésék számára azonban ma már a 
hozzáférhetetlenség régióiba ugrott: 4,090.009 
koronáért kell átvenni egy kötést, 25 darabot. 
A Reggel értesülése szerint a Magnesit leg
közelebb már 10 darabonként kerül kötésen
ként tőzsdei forgalomba.

X A Hazai fa előnyös tőkeemelése. A Hazai 
Faterinelő Itt. szombati rendkívüli közgyűlése 
elhatározta az alaptőkének 40.000 darab 200 ko
rona. névértékű u.i részvény kibocsátása által 
40,000.00(1 koronáról 48,000.000 koronára való föl
emelését; az összes uj részvény 5:1 arányban 
darabonként 4100 koronáért a régi részvénye
seknek ajánllalnak föl és ezenkívül 25 darabon
ként a vállalat jugoszláv üzemeiből alakult 
Doniovinska Proizvodnja Drva Rh 200 jugo
szláv korona u. é. í darab egyenként 500 ma
gyar korona árban. Az elővételi jog a Magyar- 
Olasz Bank Rt.-nál január 25-től február 1-ig 
bezáróan gyakorolható. Ezt a jelentős bélérlékü 
Domovinska-részvényt a. közeli időben a pesti 
tőzsdére is bevezetik, igen nagy erdőségeket 
reprezentál a Hazai fának jugoszláv testvér
vállalata. Esterházy hercegnek Jugoszláviába 
érő erdeit, a volt Schaumburg-Lippo herceg 
baranyai erdeit, és u belovári és bródy vagyon
közösség erdeit. Ezenkívül 70.000 köbméter 
tölgygömb-fa, Csáktornyái fűrésztelep 25.000 
vagon tiizifu fölött rendelkezik, egyél) fehérfa- 
nemüektől eltekintve. Alaptőkéje 20,000.000 ju
goszláv korona és 8% osztalékot fizetett.

X A Coburg rejtelmes áremelkedése. Úgy a 
bécsi, mint a pesti tőzsdén e héten megmozdult, 
a Coburg-részvény, amely az utóbbi időben, a 
legizgalmasabban szilárd tőzsdenapokon is 
mozdulatlan maradt vagy éppen csöndesen le
morzsolódott. Érthetetlenül nagy tételekben 
vásárolták és vásárolják a Coburgot, holott 
nyilvánvaló — éppen A Reggel irta meg —, 
hogy a vállalatot, mint a cseh ipart, általában, 
nagyon súlyos veszteségek érték. A Coburg 
telepei nincsenek üzemben, a készleteit nem 
tudta idejében értékesíteni és ha ma dobná 
azokat piacra, az előállítási költségekkel 
szemben annyira kisebb értéket reprezentál
nának, hogy a részvényekre semmi sem jutna. 
Nem képzelhető, hogy a cseh gazdasági körök 
e köztudomású tényekről mit sem tudnának 
és éppen ezért rogtely, hogy kik azok, akik ily 
körülmények között a részvényekben hosszt 
készítenek elő. A Reggel mindenesetre még ide
jében figyelmeztetni és óvatosságra inteni kí
vánja olvasóit.

X E hét: az alaptőkééin elések hete. A Ba
ráti szesz finomító, cognac és likőrgyár rt. 
(Magyar-Olasz érdekeltsége) szombati közgyű
lésén alaptőkéjét 37,000.000 koronára emelte. Az 
u.i részvényeket 3:1 arányban H98 korona ki
bocsátási ár ellenében, a régi részvényesek 
kapják. — A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár 
Rt. (a Hazai Bank érdekeHsége) o héten egy
behívandó közgyűlésén részvényeseire előnyös 
és olcsó alaptőkeemelésre készül. A jelentősen 
föllendült vállalatnak jelenlegi . alaptőkéje 
mindössze 12.900.01)9 korona. Az uj részvényeket 
1500 korona körül kapják a régi részvényesek. 

' — A Láng L. gépgyár Rt. (a Hitelbank érde
keltsége) 15,000.099 koronás alaptőkéjűi. 
100,900.000-ra emeli föl. egyrészt 25.000 egyen
ként 1900 korona névértékű részvény kibocsá
tásával, másrészt a jelenleg forgalomban lévő 
75.000 darab részvény névértékének 200 koro
náról 1000 koronára való fölemelése utján. A 
vállalat alaptőkéje tehát 100.90 darab 1090 ko
rona névértékű részvényre fölosztott 100,000.000 
korona lesz. — Az Óceán magyar konzervgyár 
és kereskedelmi rt. (a Mercur .érdekeltsége) 
alaptőkéjét 40,000.000 koronáról 80,000.000 koro
nára emeli. Minden régi Óceán részvényes egy 
uj részvényt vehet 2090 korona elővételi ár
folyamon. — A Stadler Mihály sodrony szövet, 
fonal és vasárugyár (a Magyar-Olasz érdekelt- 

i sége) 10,500.000 koronáról 16,000.000 koronára 
1 emeli az alaptőkéjét. Az emelés kizáróan a 

már megkezdett bővítési üzemek továbbfej
lesztésére és tömegcikkek gyártási céljaira 
szolgál. Az uj részvényeket a regiek kapják 
teljes összegében. — A Mohácsi, selyemipar rt. 
(a Kobner-csoport, a Magyar-Olasz Bank és 
a. M. kir. selyem fonódák haszonbérlete rt. 
közös alapítása) 50,000.900 koronáról 80,000.000 
koronára emeli alaptőkéjét. — A Trüszt-rész
vények kibocsátási árfolyama 28(19 korona lesz. 
— Alaptőkcemelésre készül: a Juta, a Ma
gyar Fém- és Lámpaárugyár, a Lignum és egy 
nagyobb tranzakcióval kapcsolatban a Glo- 
bus-nyomda is.

X A Ganz cü Társa—Danubius Gép-. Vagon- 6s líajó- 
gyúr Részvénytársaság iga.zgaUWl.ga. a január 31-éro cffylMí 
liivnndó köz.ayülésnek juva-nlni fojr.iu, l>u»r;' <>z. ixltütri 
J4.4PU.OGO korona alaptőke 21,ö<)0.000 koronára onielb-^ók föl. 
9001* darab, egyenként 800 korona uovérbékii. uz. 1923. Avre 
osz.t;:lék.iogosiiLt uj rész.vcny kibosátúsa által, amelyeknek 
telje* niennyiíógérc elővételi jog illeti meg a régi ró-,?.vé 
nyeleket oiyképcn^ hogy loti.fiiMI korona, kibocsátási ár le
fizetése ellenében 2 régi részvényre 1 nj részvény fog 
iuatkitni.

X A Ganz-féle Villamossági Rt. igazg»tós.''ga a február 
fi-rn egybehívandó köz.gyülósnok javasolni fogja, hogy a 
részvény tőke 20.01)0 darab 1923-ra osztalék jogosult, ko
rona névértékű részvény kibocsátása és n régi részvé
nyei: névértékénok 400 koronáról 2000 koronára való föl-, 
enndése által 24 millióról ISO millió /.•orond,’<t i’melle.tftól,. 
\v. összes uj részvények részevénvejikén; ö.-sz.esen SO.OOt) 
korona befizetés ellenében n bőgi rész,vérryt;.wknek ajánl' 
latnak föl. Tervben van a lőzsdclnnácsnái a kötésegység- 
nek ;'.;-röl 5 darabra való Ictszállilásdl kérelmezni.

X Az Esztergom—Szászvári Kőwténhánya Kt. iguzgatá- 
eáza január 30 áru rendkívüli közgyiiésl l.iv egybe, amely
nek üidifAúnyozn.i fogja, hof,'v a társasági ’ilsfitökét 80.000 
darab u.i részvény kibocsátása úJtal 10,000.000 korar.ávaí 
emelje és az összes uj rcrz.vényekro a régi részvényesek
nek az. elővételi jogot ujánbja föl.

X A Riinamnrúny -Saltrótnrjúnl Vasmű Rt. rendkívüli 
közgyűlése az alaptőkének 400.000 darab u.i rószvónnyeil 
való fölemelését <‘Uiatjirozla. imudyck a régi részvényc- 
seknek 4000 K árfolyamon ajánl tatnak föl, ngy hug.v min
den 5 régi részvényre 2 uj réírz.vóiiy. esi’.; a be nem oszt • 
ható 10.21!' drb tpxibadkézből fog clábalni. /\v, elővételi jog 
január 27-ig be.záríia>n gyakorolható.

X Budapesti Közúti Vaspálya Társaság. X Nova Kt. 
részvényei január 23 tót február 22-ig n tárva- ig pénz.f; ra 
nrtl (Kertész-utca hl), a IHtóibanknál, a K érc. kodeiné 
Banknál, a beszámitoló Bankmil <-< av. Angol Magyar 
Banknál adatnak ki. Miiuten da.rnii Közútira 3 darab 
Nóva-ró-v,vény vehető át, daralKuikí-ut 200 koronáért. A 
kisorsolt Közúti részvények és kötvények, továbbá a hát
ralékos kötvénys'zclvcnyokT.ek beváltása is megkezdődik.

Budapest IV, Vád-utca 26

Értesíti nb. vevőközönségét, hogy

újdonságai dús választékban már raktáron

Ezúton kéri tisztelt vevők özön ségéf, 
hogy tavasza árukban loondő szükségletét 

már most 
fedezni szíveskedjenek.
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^MNHÁXí^ALOXI.
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
hát a Pedák Sári szenzációs expedíciójáról 
miért nem beszél egy árva kukkot sem?

— Miféle expedícióról?
— Fedők expedíciót szervezett, amellyel ta

vasszal Amerikába készül. Az expedíció lét
számát azon az estélyen állapították meg, ame
lyet Zsazsa tegnapelőtt adott Zsigmond-utcai. 
lakásán. A. létszám két hölgyből és négy űrből 
áll, a hölgyek: Fedák Sári és Gách Lilla, az 
urak; Molnár Ferenc, Hellai Jenő, Rátkai Már
ton és egy negyedik.

— óriási!
— ,\etn megpukkadnom amiatt, hogy a 

korábban megjelenő lapok megelőzték a Hal
vány Lili báljának leírásával?

— ])c igen. Rögtön!
— Csak ne legyen olyan fölényes! öl perc, 

múlva bejön c.z utcámba és jxirdonért könyö
rög. A „Pesti 1 ozsde" előzött meg öt nappal 
annak a leírásával, hogy báró Madar assy-Beck 
Marcelnek milyen komoly színészi sikere volt 
egy régimódi, finom, konzervatív bankár sze
repében, Hát mondja, hallott a Hegedűs Gyula 
nagy beszédéről*!

— Hol!
— Visszakérdezni, azt tud! A pesti szinház- 

igazgatók, színészek, szerzők 9-es bizottsága 
ülésezett, amelyre a lapkiadókat is meghívták. 
Arról volt szó, hogy a főpróbákról ugyanaz
nap ne jelenhessenek meg kritikák, mert be
folyásolják a közönséget is, a színészeket is. 
Amikor ezt letárgyalták. Hegedűs Gyula meg- 
állapította, hogy általánosságban színház
ellenes tendenciát tapasztal, nemcsak a ható
ságoknál, hanem a sajtóban is. Pedig a csonka 
ország színházi kultúrája az egyetlen, ami 
megmaradt, amit szeretni, pártfogolni kéne.

— Éljen! Igaza van!
— Hát azt tudja-e, kinek köszönheti a közön

ség, hogy súlyosabb verekedés nem lett a 
Fővárosi Operettszinház körül, amikor a so
roksári sváb legények fölvonultat:’!

— A rendőrségnek.
— Szépen. Halmay Tibornak, aki a háborúban

főhadnagy volt és io hónapig szolgait a fron
ton. ö szervezte meg a színpadi munkásokat 
es slurmot vezényelt a botosokra, amikor be 
akartak törni a Mozsár-utcai kiskapun.

Óriási! Szeretem, ha a fiatalság kitesz 
magáért!

A7z látja. A Városiban pedig azzal a /tatai 
priaiadonnu-növendckkcl akarnak kísérletezni, 
aki lla Mary álnéven keltett nagyon élénk ér
deklődést maga iránt a Rákosi Szidi asszony 
tegnapelőtti növendékelőadásán.

— Ml. van Nagy Endrével? Nagy Endre nem 
játszik?

— De játszik. Mégpedig a Hungária-fürdő
ben fog játszani. Nagy Endre azt mondja, 
hogy ha minden úgy sikerül, ahogyan ő 
akarja, ez lesz Európa legszebb kabaréja. Az 
Unió ezzel szemben kibérelte a körúti Gambri- 
nus-vendéglőt, ahol a jövő szezonban az 
Andrássy-uli színházat helyezik el...

— Na, de ilye!...
— Persze, azt se tudja, hogy egy eredcli Van 

Gyek képet fedeztek föl Budapesten.
— Hol? Hol?
— A Nemzeti Színház „Lear király't-ánuk har

madik föl'vonásában. Paulay Erzsi ez a Van 
Dyck-porlré, mini a haragvó Lear középső 
lánya, Regan királykisasszony. Gyönyörű volt 
fekete-fehérben, valóban egy meg elevenedett 
Van nyelt-. Egyébként kedden utazik Paulay 
Parisba...

— Tudják már a párisi Petőfi-ünnepély 
programjai?

— A bevezetőbeszed után de Monzie sze
nátor és Strowszky, a Sorbonne híres tanára 
tart beszédet Petőfiről, Rostand fia, Maurice 
Rost und, majd Jcan Sarment, a két ismert 
francia költő olvassa föl Petőfiről szóló költe
ményét. Lucia Belát ue-Mardrus asszonynak 
,.óda az Uföld dalnokához'* című versét Ma- 
dclainc Roch, a Comédie. Francaise tagja sza
valja el.

— Az élet álom, magamat ajánlom!

Corvín-Szinháa1!: „FiacsKám"
Még soha ül nmek olyan sikere nem volt 

öudapeslct), mint a .,Flacsk(ím"-nok, Jackie 
Coogati, tt világ lcghíijosabb színészének szivet 
és szemel gyönyörködi-lő alakításában. De so
kat tapsolták és nevették a pompás kiséró- 
miisort. Zigotot, akinek az apacsokkal volt 
sok tréfás kalandja és a népszerű „Ö“-t, aki 
mint hoxbajnok exeellúlt.

Az előadások kezdete: 4, V-.C>, %8 és %10 óra
kor. Elővételi jegypénztár telefonszámai: 
József 89—88 és József 95—84.

— Álomszerűén szé

* A Vflf. filharmonikus főpróbát llubay
• '•moll szimfóniája nyitotta meg. Hazafias
eszmevilága, a harci zaj pattogó ritmusai föl- 
tüzeltc.k, a nagy technikai apparátus azonban 
nem áll arányban az invenció eredetiségével. 
A szerző vezényletében a mii nagy tetszést 
aratott. A súlyos beteg Kerner István lendü
letét Máder szürke precizitása nem India he
lyettesíteni a további müvek iuternretáiá-iá- 
bau. Bozskícwicz rmgysztiiuísu. do kiforratlan, 
helyenként tol hangszerelt gordonkaversenyét 
í;"ijmmer Pál nemes művészete vitte sikerre. 
Pfitzner „Ka! eben von Helbroun44 című ro
mantikus nyitánya fejezte be a szokottnál 
halvány ab színezetű délelőttöt. fi”. M.)

* Slinon.vl lliria, Oiortoa Uyuiu és Bcrcay a ..Dupla 
vagy aemntibea**. Suvoir páratlanul inulatthii'os vigjáté- 
kában wt< ről—Aíetc i:únU3 -.ik-rl arat n ■ uolA-ig túli 
J>eiiais..ai,'ce Sxinhrizbini. A jövő hót mindtn napján a 
..Dupla vagy •cinmf” vnu n lisornn. szombatot kívúvo, 
amikor a lugyaikorü „Mandarin'* kerül színre Csortos
• «y ulúval.

* Molnár Ferenc és Földes Imre darabjai -váltakozva 
M-i'ri'polneV n jövő heten a Magyar Színház uiiinorán. Az. 
..Égi «*.s földi uv.'rei.'u." t'oddcn. csütörtökön és szombaton, 
.a nagysikerű l''ölile»-vlgjúték', „A lúuyoru hozománya 500 
millió" szerdán, péntekéit éa vasárnap este Rákosi Szidi 
röltáptévcl. Vasárnap délután P. Márkus Emília vondég- 
folléptevcl „A névtelen asszon? :** játszúk ,3 órakor, mér 
sókéit helyűrnkkul.

* LJjáBzOIotett n „Talár Jár Az". Oly lelkesen fogadta a 
Tóvárosi <3(>ervt'"ziníiaz I.öí.vuscu'o » világhírű Kulmán- 

c>(wr.«i te(, min' aiiiűUk Idején n \ I js:.i nhuz publikuma. A 
ixirtjtiiru minden egyes -ziimát többször is ínrgihraáUütot- 
'ék. Vasárnap délután is a „Tatárjárás" kerül sziltro a 
l övárosi Operettszinházbau.

* IM-lk előadásához közeledik a „Kékszokull nyolcadik 
fe.leflóge", amelynek minden előadásán utolsó helyig ni- 
adott nézőtér közönsége tapsol a kiváló szereplőknél.. A 
•uucysilierü vigjáiékoi. szombat kivételével, amikoris a 
..'I ii.’>'k'' et. ismétlik, mlndon esto játszók. Vasárnap dél
után „A gazdag lány" kerül színre 3 órakor, mérsékolt 
helyárakku).

* A „P.nlond Istók** e héten ke-ldnn é-< pénteken szerepel 
a ViiiroM Színház iiiitvaran. A innlat-sAgos szöveg Szctbuúob 
Béla gyönyörű magyar mn■•dlcaja. n szereplők kiiíimi jú-
• eka halunk közre abban, hogy aki csak látta u ..Bolond 
Istók" ni. mind eleven reklámja a pompás darabnak. A 
daljáték buniutatója óta a vasárnap estéket mindig elfog
lalta. ..öve vasárnap <’fito azonban n színház játv!-. rend jón 
operaclőndás: a „Búnk Mm" szerepel es a „Bolond Istók.** 
délután kerül szírire, azonban teljes outi helyű rak kid, hogy 
’gy a főváros környékbeli közóm,ege is mogteklnthosHt*. 
A következő vasárnap esto ismét a „Boloml Istók" van 
műsorra tűzve.

* Az „Olivla hercegnő" hete leisz n Fővárosi Opevwtt- 
cznihuz jövő hote is. MhnUni esto adják a nugytókerii 
JJ'.íltykuy—Fíddcs--Bi'ó.ly - operoltct, Kosáry ljmniy t'*
'„'/“'.y Krnő vnndógiölléjrtév/'l. Vasárnap ildiilán a 

•• 3ntárjár>V." raórakoztnlja n közönséget. Szomlmt délutóu 
jíyeemckeJőiidásnl a „Huncut kóniéay-**prő**-t adják.

* Szőke Hzxkétl darcljjuil adják minden kabaréban, ö
ezemélycsen a Víctorla-rzulonban tErzsébet-körút) 

*ep Ibi bitéi túrsuluiávni, n „Vonja négyesé ben.

* A Városi Stinliáz e heti operai műsora n kozou.-og kö
rében vn.ló8úgo*i k ikosí-dónt fog kelteni, a közkedvelt ope
rák asirozitávul és a kiváló vcudégwiivósziok köanzmüKö- 
dósével. Hétfőn a „Zsidónő"-boti l'ukel Péter énekli Ebiu- 
znrt, Vágó 1’i.i'it.i.a Beehát. Kálmán Oszkár IJrognik. Szer
dán „Uoffiuann meséi" Aqiiiln-Adler Adelinával. Csütör
tökön „Bohémélet** Tihanyi Vilmával. Szombaton a nagy- 
r ikei ü „Biivös vadáévasárnap este ..Bi nk- bán" Aqnilu- 
\dlcr Atleiiiiáviil. 'teskuyval. i.’ivő hct'őji „Bajazz.ók" 
Környei i'öllópésév.-i és ..Paresztbeesülvv" van műsoron.

„Sasfiók
A Cito-Cinema nagy filmje

Megírtuk c héten, hogy a francia filmművé
szet örökbecsű alkotása, a „Sasfiók", sorra hó
dítja meg* az európai városokat A hatalmas 
fi J Bűnesten nii, amelynek kvalitásai örökbe- 
csüek — amint értesülünk —, hozzánk is elérke
zett és nemsokára a budapesti mozipublikum
nak is alkalma lesz gyönyörködni ennek a 
csodaszép filmattrakciónak egyedülálló értékei
ben. Milliós áldozatok árán szerezte meg a 
„Sasfiók"-ot, a helybeli Cito-Cinema filmválla- 
Jat és legközelebb ünnepi főpróba keretében 
fogja az újdonságot bemutatni, amelynek hí
rére már most a legszélesebb érdeklődés mu
tatkozik. És méltán, mert akiknek már mód
jukban állt vászonra vetítve látni a francia 
filmkultúra e legreprezentánsabb niestenuii- 
vét, példátlan lelkesedéssel és elismeréssel 
nyilatkoznak annak abszolút tökéletességéről, 
kiilöiiösképen a film cselekményének rendkí
vüli hatásosságáról, a stilszerü rendezésről és 
a kettős főszerepet játszó klasszikus francia 
színművész: Se ver in Mars kiforrott, nemes 
játéktudásáról.

„Sodorna és üomorra“ — mindkét része 
együtt az Urániában. Hatalmas méretekben, a 
káprázatos látványosság egész tömegével épült 
i'öi í.z u filmo; '„'iamely „Sodorna és Go- 
morra‘‘ címen hódítva járta be Amerikát és 
Európa metropolisait. Miránk, magyarokra 
különösen értékes ez a világsiker, mert a film 
írója: Vajda László, rendezője: Kertész Mi
hály és főszereplői: Lucy Dóráin, Várkonyi 
Mihály — magyarok. A film Budapesten csak 
részenként került bemutatásra, az Uránia most 
lehetővé teszi, hogy .a nagy filmet egyszerre, 
egy előadás keretében láthassa a közönség. A 
szombati bemutató zajos sikere — a közönség 
igaz elismerését hozta az Urániának a teljes 
film, bemutatásáért. Az Uránia előadásai 5, 
%7, ’/s'J és 10 óra 10 perckor kezdődnek.

4- Két amerikai moatecmU a Reualnuaite.o-mozl uj mü-> 
Korán, a „CslUatfok felé" című tiiuotnényeH üoldwyn-flliu 
tG fölv.) és Stovenvon világhírű regénye: „A kincses szi- 
;:c'.*‘ fű fiilv.L Előadások hétköznap 5, 10 órakor, vasárnap 

;3 és 10 órakor.
-r Sir és nevet Jlimbul.i. csodálatos kaland

jain egész Budapest. Az évad legbrilliánsabb 
kalandorlílmjének befejező részei: „Sakounin, 
11 rém" és „A nagy leszámolás44 kerülnek elő
adásra a Kamarában (5, 7 és ’/alO órakor).

• A Vigs. i’tiiúr. e hete hozza meg F/.< mury Dearő új mii-
vétu .. u „ítléirlű**-niik bemutat újért. Szonibuiíon adják elfi- 
í.zör ez. ilh - z-i.-. •./■•! < i uj inltvót. rendki ■ i.!i ér
deklőd*1 olőz r.uu'. <u-'-igi l'rida, (íyöugvös.i Erzz-.i, 
Fény, • .i, <.,«.)•. Ijukács. Szeremy, Tuanv jútw.-svk az. ujdon- 
1 ág i'ó-.zvr.A pi • -íg „ A ki- c ikréiszda** dominálja 
a ■utisori. A kedd; .•líki-'JáAt a Vndáe-h-ccuuinnáriinn alkal
mából irinl: l;'ii öanepély vereti be. Szerdán etóo u 
..Bnceni'r.í" kerül ‘zii.r.. \ neáraap délután az „Owtkay 
brigádér<«<*■ t j.űtézák.

• MiulAch-iiHiiepély a Vlgizinházban. Madách Imre pzille 
tót-ének százuxfik évforduló,w alkalmaim! a á'igvziiihú’Abnn 
kodd'-ii i*u> ..A ’.i.-. culí>íi/z1.l" előadását emlékünnepély 
vo.-.i ti be. S<-br.u,yen Karol? , a kiváló e.-zU.tik os. fogja 
luédtul.ni Madách l.nre Irmielmi miil;ixtó<-át. Vtá-nu (,aze>i 
•Mariska olmmuDa Muiiá'li Imre pr.u'.-tai ihlettől ‘'tignlmtv- 
zol.l k 'l 1-ölte pényi". Vz. cbáulás üli órakor kezdődik.

• ..A bujadér** 75-<M>ször. Kálium) Imre ritka népszerü- 
f-óge !»)>••■ li.ic. „,\ ba.ddór" k. d«b-.) öciször kerül színre 
a Eirúl.--- S'.iuhíiz.biiii a bemutatót kiváló együttesével: F*<s- 
dák S'árivai. Honfhy 1 ín úrival. Vátkaival. Nádorral. La 
tahóiral, lluskóval. X ugóvnl. Ihásszal u főszerepekben. A 
hét többi estéjén ngyaiii' ak. ...A i>HÍad<r‘*i. ismétlik. Va
sárnap délután „Offeubacli** kerül színre .3 órakor, mérsé
kelt iielyárakkal.

• Törzs Jené, (leltárt. La.lo- és Német Juliska játszók a
i'ős-ic.. pci a Ikeríi „A jong“-niik, amely K&enUst
ÖO-odazcr kerül t ilure az Anurásay-uti s,-.inlinzban, a szen- 

záci<V« d-mihlwil eo'yütt a ..Boszorkánylron; ha" és «i kitűnő 
nmgánázántnk minden esle szánra kerülnek, valamint va- 
siíriiap délután is • ,l órakor, mérsékeli; belyárak mellett.

• „Szép Heléna" sorozatos előadónál folytatódnak a 
Hlului j,tijzu-'U'/inbiz.bcn. -i kitűnő operett mitidon c«to mű
soron vr.n. Vasárnap délután a népsz.erü „Lili bárónő** 
elvudúaait. ismétlik .3 órakor, mérsékelt belyárakkal.

• licitál Jenő inrntoí'l fordításában kerül sziure a Blaha
Lujz.-)-8z.;nhá7.bni a ritka nepszerüségii e-jei-zötinok
újai i>i op •■*.i.i' , a .Jö'-dé**. nnwdytidc előadása ús kiállí- 
túba ml.idén 'ekintetbon múltú lesz a külföldi sikerei ultin 
itt is r.ug.v várakozást kellő operett hírének.

• lif.'og! Oszkár nem lön Pestre, ellenben Bókeffy I ászló. 
Kíibos Oyola, Viragb .Jenő. Morosini Lya grófnő, Bnduy 
I'ieip-i, í.’ikíó Sándor, llaiisi'ly Aliét), dr. Erdélyi Géza, Sza

lont,>i f'c.rik.'. Sinu'tiy’ l'e> fi, .,lb., ftb. j:tt.sza.'Nik esténként 
)i ,.l atin" jnnmivi t •ica<«»i'slélycin. Szőke Sz ikáli, Har
matit Ttr.ro. Mihály Istvun és Bókeffy László óiicliea, tan- 

cof, mókáiban. Jog.vnk Buriimil. u „Sxlnhiwi Elet** nÁl. a 
,.Kui'>irá"-i:al, valnmint a ...Fami" jni;izt;u'.-iiiiil elővétel
ben kaphatók.

• Az Intim-kabaré januári műsora ösziuic nagy sikert: 
árul minden iv< ■. Kiilönö.* >n -i „Biw-t.haviMi-íWonáta.** e.iinii 
ki.i dr. inának van tomboló siker.’. Frii-z ö lön ebben n nli- 
lusos drámában megriizú művészi játékot produkál, kiváló 
partnerei: Szárai Bürke, Palin én Szentiványl. Zajos tet
szésben ró; . nili Mihály Imv.in bohózata, ..A jó vidék", 
amelyben ‘-'r/.i-ti m 1,1 4 rcudkivül bájo>, kedve-a. Sokat ma
iul. >1 közönség Német, SzentivAnyi, Andny, Hugó humoros 
alnbilásahi. Kalmár Tibor a „Háznicstm-i n.'izoj" és Som
ja" Karoly „MullimiUimnos" cimti tréfát ütletvürk c.i 
alaposan tücgnovuttcliu u puliikuutot k

és

?'“*^** •- -u—-m— 3 —» — 1 -----n-.. J K .i -rn

í| Nanyrabecsillt vevőim érdekében nagy

Íií rendezek igen jutányos árakkal.

KJi3«fr»s759 SaerEUosetas
V£snn#ji&c pamutból ús cénrébó!, vákonyizáJu 

fi ví!fitaijS2áiu 
jj ChüSúocaofct éítynomiiokre ós fehérnömflalire
it combinés és .'íticm íahér-
(1 nsmüokrn
{; B.ejvödfií'üfAEawaSc kitűnő minüóújekboR 

*>■ US'ap'-iawSűjifl’sfSívé cliitfon é3 vászon 
I* ZeíMraíc férfiingekre, szép mintákkal
;! DamasxSgri&dBi, kanavász, angin ós sr?.tón 
íl CISppsL- sírna os csíkos aíaóna.'k.'tyoltra 
“ VOrCJSlfiíÁxíík, poiiúrtörlölc cs abroszkeimék, 
IAs.uinfiiké»zietelf. domasztból, színes é3 faiiór

S?e*<nttíQe*£Kőj>wctG3c füntfikabálokra, 
8zlnű3, szap mintákkal.

; Minden esalAdnak szükEéire vnu a fonti
1 ajánlatos tehát ezen kedvező bevásárlást
• mielőbb kihasználni

tollár és

cikkekre, 
alkalmai

I BucEapes&j 3»3 í
(a íoréz-iempíonná!)

mnmr« xiwwnrvwuMnmimma-arvr’ --------------- ----------------- - __

Dr. I5»WÍ>IPF£R ÖOÖM
VII, ílákóczi-iit 14. — Telefon: .Józsi.f 129 bű

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETE
Szépséghibák eltávolítása. — Orvosi kozmetika. - Bőr- fe' 
gyó;:y;iaxut. — Fényi:adóiénak. — hpceitlkns eljárások u

':.'i''’noRe- éc fuiizcrküb-nlege:.;j-uck üzlete. Budai,> t 
vili, Üilvi-ul34,íparjjuvészcli inuzcutniual szcuibc r
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Izgalmas boxverseny
a MpvIaeUHtázban 

A !«apÉa8,j®s»tffBs nemseteözi fooxversenyéire EichStoteer Begyőzte Vös*ösíB 
mSg íLöwüg geaSFaesük ©sxlyák toajKickoí 8€éwysze(rBft©tttQ magadásra. — 
Ef@!?váShB az Ssgaar-dlSg gg^fösSase imponáló győzelmet araSatt Watwri- 

ntwszky osztrák boxsampion fföBStt

J-.Tyl

Zi// 
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w ’ ' 1

(.1 Begyei ‘munkatársától.) A jelen sportjai 
közül a nagyközönséget azok érdeklik a leg
jobban, amelyek soft izgalommal járnak. Ezért 
nőtt meg a fziVoallnak és a boxolásnak a tá
bora. Valóságos boxhullám vonul végig Euró
pán, amely clöl nincs menekvés. Hozzájik ép
pen most érkezett el és csak ezután leszünk 
benne nyakig. Sokan durva sportnak mondják 
az ökölvívást, pedig valójában a legpompásabb 
eszköz arra, hogy az egyént emberi méltóságára 
rávezesse, bátorrá, harciassá tegye. Neip hiába 
mondja az angol hogy a

„boxelás az önvédelem nemes művészete » 
inért az igazi boxoló sohasem fitogtatja az ere
jét és tudását, nem, támad, de kegyetlenül vé
dekezik. Csak természetes, hogy nálunk, ma
gyaroknál, a boxolásnak jó talaja van, mert a 
magyar, az igazi magyar, mindenkor lovagias 
volt. Hazánkban boxolnak is már régóta, vagy 
40 éve, tehát nem vagyunk benne kezdők — 
mint ahogyan azt némelyek állítják.

*
Bátran mondhatjuk azt, hogy o. magyar 

boxolósport most éli, a reneszánszát és ebben a 
Ilapterjesztők SC-jának vasárnapi nemzetközi 
versenye — amely zsúfolt ház előtt folyt le — 
valóságos sportesemény, mert tíz esztendő óta, 
ilyen sporiértékü amatőr-boxverseny meg nem 
volt a fővárosban. A hirdetett osztrák verseny
zők közül Anderschitz nem érkezett meg, mert 
pár nap előtt professzionista lett és pénteken 
este egy tréningen Wesselitsch osztrák profi 
boxsampion olyau erővel knoekoirtotta, hogy 
esés közben a fején súlyos sérülést szenvedett. 
A többiek: Eicholzer, Sedlacsek és Wawri- 
novszky nemcsak tudásukkal, hanem kifogás
talan magatartásukkal is a legteljesebb élis- 
mérést érdemlik. Közülük

Eichholzer győzött Vörös fölött, míg Löwig 
_ Seíilaeseket Horváth, az Espár-dij győz

tese pedig Wawrinovszkyt kényszerít ette 
megadásra.

A nemzetközi küzdelmeket szenior verseny
zőknek mérkőzései előzték meg.

—»

Rdssdetes eredmény. Szenior ve. rsenyok: T. IxógKuly-. L 
Adler (III. kcr. TV1C), 2. Beregi (Lapt.). Beregi szépen 
fejlődik, de Adler még jobb.

II. Bantauisuly: 1. Rappensberger (III. kér.), 2. Flsch- 
maun (Lapt.). Semmi technika egyiknél sem.

Változatlan olcsó árak mellett kaphatók:
Sárdpő, Iloithoffer, női 3939 K. Sárclpö. angol gyárt
mányú (francia fnzón) 3268 K. ííáretpő, Rclthoifor. férfi 
3500 K. Elegáns lakkcipői: 4509 K. Házlclpők 2M és 
121’íü K. Posztó ftázicipflk, magnsszárn, bőrtalppal 2593 K. 
Tornacipők, valódi bivalyiiőrtalppal, fehér ős egyéb 
színiekben. Női és f^e.rmek bőre.lpők a napi árnál jóval 
olceóbbun. Hócipők fúríink, nők és gyermek-ok részére 
olcsó árban kaphatók. Harbmyanoinuek óriási válasz

tó ktwui, mérsékelt árban.
SCHAFEB-cég, Döbrentei-tór 4-G. Tel.: 5-7!. Alapítva 1893
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AHCE
VI’, Rákócz!-ul 43. Tnlefon: Józaef 123—01

Igazgató: Ujváry Ferenc
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1923 január 15-ón, hétfőn és minden este
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Tüdő ür
Tréfa 
írta: 

Zágon István

Boross G. 
Antal E. 
Ujváry L

Kél iwIIím
Burleszk 

Irta;
Harmuth lmro E

Ferenczy K.

Haraszty M.
Eriüvazóiivös

Bohózat 
Irta: 

Szökő Szakáll

Békeffy L.

Salamon B.

Pesll kávéhoz
Vigopera 2 felv.

Irta: 
Harmatit Itare
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Balogh J. 
Krapik M. 
Fekete E. 
Várnay V.

A hörcsög
Tréfa
Irta: 

Bókoíty LóbzJó
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Zeneszerző: H. Haldibtrg A.
6«cs'J©te ®7« <6ra&íor
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E. FíllTZ m. v.
ESciaeflás

Vacsora >• órától
Jogyclővótcl: Délután 5—7-ig, este 8 órától
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III. Pehelysúly: 1. Bernwallcr (Hl. kor.), 2. Rcieh (111.
FT.* Weltorsuly: 1. Wicscl (Sport a), 1 Brlzsinszky

(Lapt.).
V. E________ _____

(Lapt.). Mogéi-demelt győzelem.
VI. Kisnenézsuly: 1. Czígány 

föladta.

Weltorsuly: 1. Wicscl (Sparta),
Középsuly: 1. Krisztinovits (III. kor.), 2.

(III. kér.), 2. Bokor

Marék
(FTC)

Nemzetközi küzdelmek.
I. Eichtwltor (Wiener SC) 60 kn- Vöröa 'Lapt.)

Vezető bíró: Hegedűs Péter. Pontozó bírák: Erdős Piilitz.
Az első monet egyenlő erők küzdelmét mutatta. A má

sodik menetben az osztrák volt a jobb. A harmadik me
netben Vörös oltaktikázta a versenyt és igy Eichholzer 
győzött.

II. Löwif/ < Lapt.) 61 kfi.-ftcdlacse.il (WSC) 65 kg.
Vezető bíró: Piilitz Nándor. Pontozó bírák: Hegedűs- 
Erdős. ■

A.-l első menőiben inkább Sculacsek van frontban, bár 
Löwig nem egyszer* operál erős {Résekkel. Mini két fél na
gyon gyors. A második rónádban az ütések '„Apóra hull 
mindkét fél arcára és gyomrára. Az utolsó menetben 
Sedlacsek óriási rutinjából ól, ilo nem tudja megakadá
lyozni Löwig győzelmét. Piilitz a nehéz meccset kitü
nően vezette.

III. Horváth (Lapt.) 66 kg.—Watvriuovszky (WSC)7Skg. 
Vezető biró: Gerhárd Lajos. Pontozó birák: Piilitz-He
gedűs.

A gongütésre azonnal Horváth támad, de W ausrinovszky 
sikeresen áll ellen. Nagyon heves küzdelemben egyizben 
uz osztrák 2 másodpercre a földre került. A második me
netben kozd kidomborodni Horváth fölénye, .» rettenetes 
erejű ütések egész sorozata zuhog az ellenfelek testén. 
Az utolsó 3 percbon a magyar bajnokjelölt még egészen 
friss, amíg az osztrák már erősen fáradt. Horváth azon
ban nem igyekszik ellenfelét knock-outolni, hanem lova- 
gias munkájával nemcsak a győzelmet, hanem a közön
ség elismerését is elnyerte. (G. L.)
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Zongorát, fiamnál 
ne vogyen, inig REMÍNVI MIHÁLY zon 
goratelopét meg nem látogatta. Budapest 

c VI, Király-utca 58. szám — Régi zongorát 
3 vesz, cserél, javit, hangol. — TELEFON
•fXManwsrwKMKUQMBLKU' IMUM 
a>jhD2k'« j«unui»bc««nt)r:)i

i üj szeméig- teherautők | 
i Reiman Gizclla-tér 3. •
í Telcfonszám: Ml—03 és 148—77. !
” írnJOiiaancaaiutaiasdJiiit!

MEbTÍC oi'»KÁ V É M ÁZ 
Szemben az Iparművészet! Múzeummal.--Az ur! közönség 
találkozó helye. — Kitűnő Italok. Elsőrendű cigányzene
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b / latDynámo- és
összinditőberendezések, legjutányosabban

Gyár-utca 17. Telefon: 21-97
—■■n       " — -■ ' ír n——

A Ili. kér. TVK nemzetközi baxvprbenye február 
lösz, amelyen a legkiválóbb bécsi 
vesznok részi, közöttük <>rbavíc^ 
legutóbb Svédországban érlek el

A MAFC első boxcstéje c hó 
órakor lesz a klub műegyetemi 
versenyzőink közül a következő 
Bodor (FTC) -Jóst (MAFC). •' ’ 
(111. kér.), vörös (Lapt.)—

2-án 
és gfáci versenyzők 

és Wittkowitz. akik 
kitűnő eredményeket.
25-án, pónteken este ’i’ 
box t er in ében. Ne vese bb 

párok fognak mérkőz.ni:
Bodor (FTC) -Jóst (MAFC), Scliofler ífiÁ*' "
(11.1. kér.), vörös (Lapt.)—Horn wallor (Ifi
Ilit, kor.) -Beregi (Lapt.). L_.'...;
kor.). Palló (MAFC) -Bokor (FTC). .. _______
est bizonyára előkelő közönségét fog vonzani.

Magyar találmánya boxkeztj ti. Wclas Ferenc uj elveken 
készült boxkeztjilt szabadalmaztatott., amelynek lényeges 
újítása egy belső, úgynevezett, görbe, bőrkeztyü és a 
hüvelykujj megrögzítése a ke.ztyü külső falán. A gya
korlat fogja majd megmutatni, hogy ezek az uj magyar 
keztyük mit érnek.

• (BAK) -Jávorszky
______ __I. kér.), Adler 

llorbst (MAFC)—Cigány (ÍJl.
(FTC). A nívóénak Ígérkező

A Pannonok győztek a sí-cgaiiat verseny ben. 
A magyar ni-sportoloknak évek óta nem volt 
olyan kedvező terepük a legszebb téli sport 
gyakorlására, mint, a mai napokban, amikor az 
egész budai hegyvidéket vastag hó borítja. Ezt 
a kedvező alkalmat, ki is használják síelőink 
és megrendezték első si-csapa (versenyüket, 
amelyet a legideálisabb terepen, a Svábhegyen 
és környékén vasárnap tartottak meg. A körül
belül 30 kilométeres távon 11 csapat indult..és 
a Pannónia 2 óra 10 perces idejével mi űzött a 
többi csapat fölött. Második a MAC csapata 2 
óra 11. perc, 44 inp.-el. harmadik a Sl-Club 2 óra 
13 perc, 43 mp. .jó idővel.

Futballistáink önbiztotdlása. A futball erős, férfias sport 
és bizony nem egyszer őri a játékost baleset. Erre való 
tekintettel az MLSz önbiztosilásl létesít, amely az öaz- 
szes igazolt játékosokra kiterjed. A tervezet szerint bzö- 
yetségi bíró állni levezetőit inói'kőzésből taniadó munka
képtelenség esetén a sűrűit játékos napi 809 korona se
gélyt fog kapni.

A 25 esztendő!* uóiuet futtiallupurt. A magyar labda
rúgással együtt jubilál Hcrlin futballsporljn, amelynek 
fojlodóseről erdekos mlatokui. közöl a Hrandcnhurfiirclit-r 
fíallsnielvcreine. Tgy 1905-ben 27 egyesület 1685 játékost 
foglalkoztatott, míg 1922-bou 323 klubban 4J.KÖ0 igazolt 
játékos szerepelt. Ha ebhez hozzászámítják az úgyneve
zett „vadjátékosok“-at (a klubon kívüliekéi), kitűnik, 
hogj félmilliónál, tiibbfín futballoznak Herllvben. A né
zők számú is évről-évre szaporodik. A rekordot 1922 má
jus 14-én a Hcrlin liudapest válogatott inérkőzósou érték 
2.V ,kimkor 40.000 ember volt szóin latin ja a grunewaldi 
Stadionban n magyar íluk győzőimének (4 : 21). A nagy
szerűen fojlődö berlinieket, nemsokára látni fogjuk, mert 
április 8-án fővárosunkban jálsznnuk Budapest váloga- 
tottjni ellen. HcrlinH>tdapest válogatottjai eddig négy 
niérkózésbon találkoztak egymással, amelyek közül a 
magyarok két Ízben győztek (3 :1, 4 :2). egyszer eldön
tetlen volt az eredmény (2 : ?) és egy alkalommal a nó- 
motek diadalmaskodtak (2 : t). Gólarány 11 :6 Budapest 
Javára.
, vlvómatlnéja. A régi vivógártia logkiválóbbjai
találkoztak a BEAG vívótermében, ahol dr. Geventsár 
Lászlón, a klub vivóniesterón kívül Bogeri Bóla, Ellátás 
I'oronc ezredes, (farai János, Krsjticzey Géza, dr. Posta 
Sándor, Ropotzky László, Skalitzky Géza és Tihanyi Ló«zló 
magasuivóju niíszőkbun tettek bizonyságot arról’, hogy a 
magyar kardvívás még a régi fényéban ragyog.

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

Világosság könyvnyomda rt., Budapest Vflf, Con'.l utca 4. 
'íttszoki Igazgató: Deutsch 1).

régiségeket, BviUtónst,
gyöngyöket teljes értekben vesz és elad Schn>eiT2r Uvni>
IV, Károly király«ut23, Központi Városház, főkapu mellett
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különlegességek :

Ponqráczi 
cégnél, (Suttapesf VI. her., i 

- lr Szsndy-uica 23. czám >
uuaasr.• a•««■■■■•«

EB R S*BW?g«í!«’>iy4tni2' aranyat, ezüstöt, platinát, ék' MHS öifl'. .(Sl s MuJi'Xj flg szert az összes hirdetett áraknál 
fflrSjl dráqabéan veszek, l’retscli szám alatti
aj Qs Vilmos VII, Rotícnbtller-iitca ékszerüzlet

órajuvitáB egyévi jótállás mellett.

s«$r'£iip& 
legjobb minőségben 

Javiíhaíó^ Gézánál
Vy, JVű0ys3faz<?*u< 44 Ta’efon I3B-77

irz-uBBadLaMUi

és 55!rte»íc.íng-lk(áSes8tnr5 
BlSSffiVM EF.S.RÍMIER
VII, Károly-körut. 13, félemelet. 
'I.‘olefon: József 115—20

xa: wer— ~r i----- 1 inimwinm aw——■—»

kényszereladás! Csakis első- I 
rendii miimunka. Ebédlő, iiAló, I 
sfb. Lerner asztalos, Rombach- < 
ulea 2. szám, Doh-utca sarok I 
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Réz- és vasbutorok
gyárából a legjobbak Ab olcsók. Szakmábóli javítások vál- 
laltatuuk: Holló-utca 3, Dohány-utca 6. Telefon: J. 61—97

CUT.**.

Használt glaszékcsziyüket festünk 
ÍL&AKS TESWSgXISK Budapest, llársfu-u. 9/11. 
Fióküzletek: Baross-utea 32. Bákóe.zi-tér 10, Knrpfcn- 

stciu-ulea 31 és Cserhát utca 11

DEM! SEC

központi Iroda: Pilvnit-liöi O
Cnlntkaíuzo ch mosoustok 
vörösrézből, rézgálle, raffla, réz- 
kévpor, szab. Balaton, Turul és 
V ertnorcl-rondszerii szőlőperme- 
tczCk, szénkénegezők, háti- és cgy- 
kozns kónporozó gépek a legol
csóbb gyári áron beszorezlietők 
Sísonuí^jh Piái reztruovár (ludgpuit 

jjL.PU0.Lut 10- Cégfénlik: <erény Samu, j

[! gf k r<‘Mére. (fc:xtí«eG5i8v©r5anoa:Zfx.) RondoRs cg/wa 
hJinjjJ J ?..JI üJjICÁíJ! ■ JJ-a ty'- !•« QP1* J- (U ók szem ben)
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