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Popovits valutahitelt keresett Svájcban
WSjja mkj jért vég)!e«j®s eredménnyel
W^sisateirközi értekezlet a korona szabályozásáról
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt
fontos ininiszterközi értekezlet folyt le a pénz
ügyminisztériumban Kállay Tibor pénzügymi
niszter elnöklete alatt. A konferencián a pénzilgyminiszleren kiviil részívett: fíelitska Sándcr honvédelmi, Daruváry déza, a külügymi
nisztérium vezetésevei megbízóit igazságügy miniszter. Tcleszky János, a Pénzügyi Tanács
elnöke és Poyooits Sándor, az állami jegyintézel
elnöke, aki szombaton érkezett haza Zürichből.
A minisztereken kívül a konferencián több
-zakreferens is részt vei!. A tanácskozás
Lmgy;', mint. A Heggel légi Délé kesébb helyről
ér! csili,
a korona stabilizációjának ügye és PopovKs Sándor ezzel kapcsolatos svájci útja
volt.
A tanácskozás '2)2 órakor kezdődön és dél
mán ’/Ul órakor ért véget. A Reggel munka
társának alkalma nyílott a. konf'*renvia vé
geztével
Popoviis Sándorral

beszélgetést l'olylatni, aki Telesek.v János tár
saságában távozott a Várból. Az állami jegy
intézet elnöke a következőket volt szives
mondani:
— Megfelel a lényeknek, hogy’
állami ügybon voltam Svájcban, ahol tár
gyalásokat folytattam egy valuiahltcl lét
rehozása ügyében.

'tárgyalásaim részleteiről ma még nem áll
módomban részletesen nyilatkozni, mert csak
tagogutődzós rótt és végleges eredménnyel
hcru járt. Ami. a mai zavaros külpolitikai hely
zetben könnyen érthető.
Kérdést intéztünk a kegyelmes úrhoz a mai
konferencia ügyében is. Kérdésünkre a követ
kezőket mondotta:
— A ma délelőtti konferencia tárgya szigo
rúan bizalmas természetű volt, úgy hogy ar
ról semmit som áll módomban nyilvánosságra
hozni. <ie ki jeleni hetem azt, hogy nem a seb :iei
vulutahitel ilgytocu tárgyaltunk.

Szilárd a Vasárnapi magánforgalom
Becsben is bizakodó a hangulat
Biudttgjcsten 1

(A Heggel tudósítójától.) A szőni hali magán
forgalom idegessége, amely teljes üzleltelenRégben nyi’váuvh meg, vasárnapra megválto
zót!: a piac megszilárdult, sok üzletet kötöttek,
bizakodó hangulat mellett, emelkedő irányza
tot bizonyító árfolyamokon. A legtöbb keresett,
értékben aránytalanul főbb a pénz, mint az
ára. lir/Jafóiap; hatott Kállay pénzügy 'minisz
ter nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy ha
azt látná, hogy az értékpapirforgalmi adó föleineiéso káron hatást váltana ki. akkor még
mindig mód van arra, hogy a fölemelt adót
csökkentsék, illetve a kiadandó rendeletet
revideáljak. Az élénk magánforgalomban a kö
vetkező kötéseket jegyeztük föl: Gumi: 24.500,
Atlantivá: (i«M, Magyar Hitel: 18.000, Kima:
1LMP, Salgó: 75—76.000. Izzó: 86-87.000, Zabolni:
UU'99-19.299, Mág: 12.220—12.300, Cukor: 540.000,

Csáky: 1800. Hoflierr: 7800, M. Á. Kőszén: 179—
ISO.IÍÜO, Karton: 33.000. Uratsche: 40A00, Georgia:
l.%—137—138.090, Szalámi: 5809, Flóra: 33—10.000,
Juta: 17.000, Kender és len: 12.800, Pallos: 7409,
Goldbeiger: 17.099, Fölhitelbank: 20.500. Klotild:
9100-9200.
Bétsbcn 1

(A Reggel tudósi lójának lelet on jelentése.)
A vasárnapi ha tikok és ügynökök közti magán
forgalom szilárd Irányzattal indult. Elénk ér
deklődés nyilvánult meg a Dclivasut értékek
iránt, de keresték a magyar arbitrázspapiroknt, köziük az eddig elhanyagolt Klotildof,
amely árfolyamát 240.600 koronáról 255.000-ig
javította. Legutolsó kurzusok: Osztrák hitel:
58.000. A Hamvasul: 815.9*10, Délivasut: 210.000,
Rima: .100.000, Salgó: 1,920.000 1,930.000. Coburg: 176.000, Klotild: 250.000- 260.000.

A német munkások ruhrvidéki harcát
pénzel támogatja a szakszervezeti szövetség
Aachen, január 28.
A V oi fi-ügy nők ség jeleuli: A nemzetközi
s 'ikszervezeti szövetség központjának e hónap
2 > é:i tartott ülésén elhatározták, hogy
a szövetséghez

csatlakozott szakszervezeti

központokat fölhívják, kövessék a német
alföldi szak szervezeti szövetség példáját és
bocsássanak tekintélyes pénzösszegeket a
német munkások rendelkezésére, hogy a
Rubr-vidék megszállása ellen folytathassák
harcukat.

Lapbeszüntetéssel operálnaK a franciái! a Ruhr-vidéKen
Düsseldorf, január 28.
\. Wo»l“’-üg,vnökség jelenti: Francia csapatok
inn délelőtt megszállották az itteni postahiva~
lolt és a férő és női
tisztviselőket részint erőszakkal kizavarták.
F'rre nz intézkedésre azt hozták föl ürügyül,
hogy n francia központ néhány táviratvezeteke nem működik,

A megszálló hatóságok újabban
ismét több lap megjelenését tiltották meg
rövidebb vug.v hosszabb időre.
A Kobtcnz—Boni vonalszakaszon a franciák
úgy vezetik a vonatokat, hogy nem ügyelnek
a jelzésekre és emiatt a szomszédos sínpáron
meg kellett szüntetni a forgalmat, nehogy.'
ótaeü t kÖzés 1örtén jck.

Maiidéi Ignác fia Samu
a numerus clausus mellett
Maiidéi Ignác derék, becsületes magyal?
ur volt, az isten nyugosztalja. Már hatvan
hétben tb. főszolgabíró nemes Szatmárvúrmegyében, szép birtok, tekintélyes bérletek'
ura; őfelsége, az öreg császár, kántorjánosi
előnóvvel nemességet adományozott neki, a
legkegyelmesebben: a képviselőválasztások
előtt volt ez szokásban a magyar élői dőltben.
Az akkori nemzedék, bár Jókait, Mikszáthot,
Ábrányi Kornélt, Bariba Miklpst, Ugrón
Gábort, Kaas ivóit és Beöthy’’ Ákost, csupa
lobogó és izzó, forró és száguldó fantáziát
vailhatott magáénak, boros álmában sem
képzelte, hogy még olyan világ is lehet Ma
gyarországon, ahol az ifjúság egyrészének
tilalomfát állítanak a tanulmányai folyta
tása
elé:
tilalomfát
élő
törvényből
és somfából, amelyre gumit húznak, hogy,
súlyosabbat, lehessen lemérni vele. Akkor
az volt a kormánypolitika, hogy a magyar
ság szupremáciáját tanult és csiszolt el
méknek és Jelkekuek sokasaga tarthatja
fönn. Ma, ha nyájasabb hangsúllyal is, a hi
vatalos politikának más a meggyőződése: a
zsidó vallási) magyar ifjúság csupán bizo
nyos százalékig lehet képviselve az egyete
meken. A gazdag íiu még segithel magán,
külföldön kezdi vagy folytatja tanulmá
nyait,, a szegény gyerek azonban ki vau
űzve a tudomány paradicsomából. Csak az a
jó isten tudja, hány egetverő zseni sorvad
el igy, nz emberiség milyen j óltevői, e hazá
nak mennyi dicsősége pusztul el; hiszen
még Hallév István sem tagadhatja, hogy,
éppen a földhözragadt szegény magyar zsi
dóság adta nekünk a Vámbéri Árminokat,
Goldzieher lgnáeokaí. Simonyi Zsigmondokat, Marczali Henrikeket, Herzl Manókat,
Ballagj Mórokai, Szily Kálmánokat, Kár
mán Mórokat, Angyal Dávidokat, Balassa
Józsefeket. Vájjon lialler István helyeselte
volna n numerus clausust harminc és egy
néhány év előtt azon az áron, hogy ez a,
névsor és hozzá még száz név ne került volna
be a magyar tudomány és az európai műve
lődés történetébe?
Majd belátják egy
szer. mit cselekedtek, ráeszmélnek és pi
rulni fognak. Kuna Pótol, Csontos bácsi
tól kérjem, hogy számoljon el a szavazatá
val? A juhászkutya is elhessegeti a szénától
a libákat, pedig maga nem harap belé. A
Maridéi Náci bácsi Samu fiától, Mandy Sá
muel egységespárti képviselő úrtól jussom
van számon kérni a voksát, amely^ a nume
rus clausvs föntartására. esett. A Náci bácsi
Samu Ha sok tízezer holdak birtokosa ebben
az országban, élvezte a régi nemes szabadelviiség minden előnyét és most megtagadja
önmagát, hogy Gömbös Gyula váljveregetését élvezze. Ahogy' ón elmúlt, időkből Gömbös
Gyulát és Eckhardt Tibort ismerem, ugyan
azt gondolják Mándyról ma, mini én. És a
bájos Maillott báróról néhány szól csupán,
akit a tállyai izrajliía főtiszt ölendő az ölé
ben vitt kortesutra, veres szakálla alatt
hordván a reverzálist. öt sem hibáztatom. A.
kövér emberke egy félreeső fülkében (nem
a telefonfülkében) verejtékezett rnásfélóráig
és azt hívén, hogy elvonultak a megpróbál
tatás fekete felhői, éppen akkor lépett; a te
rembe, amikor másodszor olvasták a név
sort. Szegény , nyelt egyet, rám nézett, aztán
Gömbösre és halkan leszavazott, mint egy;
pintyőke madár. Maillott Nándort sajnálom,
Mándy, Samut utálom,

aReccel
A franciák tegnap megszálltak
több vasúti állomást
Essen, január 28.
A Wolff-ügynökség jelenti: A franciák a
tegnapi nap folyamán ismét, több vasúti átlóinast szálltak meg.
__

Berlinben élő Külföldi diplomaták
a megszállás kudarcát jósolják
Berlin, .január 28.
Gf Heggel I adásitójának telcfovjelentése.)
Egy. az angol-amerikai körökhöz tartozó Ber
linben élő előkelő diplomata úgy nyilatkozott
a német újságírók előtt, hogy a IIahr-vidék
megszállása egyike volt a legnagyobb ostoba
ságoknak. amelyeket Franciaország eddig el
követett. Erről a Berlinben élő külföldiek
.meg vannak győződve és épp ezért: Német
ország magatartását helyeslik.
Az akció kudarca biztos és amikor ez be
következik. közbeléphet Anglia s Amerika,
Ida uiost még nem interveniálhatnak. Különö
sen Amerika magatartása, amint Boydennek,
w jóvátételt bizottság kiküldött megfigyelőjé
nek adott utasításaiból kitűnik - ■ egyelőre
nagyon tartózkodó.

Tüntetés Berlinben egy francia
darab eííen
Berlin, január 28.
'A Wolff-ügynökség jelenti:
.Az itteni Intimes Theaterbun egy francia
iegyfölvonásos előadása alkalmával tiltakozó
tüntetést rendezeti a közönség, amely azt kö
vetelte, hogy a darabot vegyek le a műsorról.
Az igazgatóságot kéjiyszeritefték a követe
lés teljesítésére.
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Elfogták az újpesti gyilkost
(A Béggel tudósitójától.) Vasárnap este. 11
óra után telefonon fölhívták a rendőrség köz
ponti ügyeletét és a fóti cs.mdőrség jelentet te.
hogy olt elfogták ’’oz
Mihály asztalossegéd
gyilkosát Jiozsák Sándor tóti földniíves sze
mélyében. Bozsák bei sínért p, hogy ő szúrta le
az asztalossegédet. A pesti rendőrség detek
tív jei hét ion reggel utaznak le Hóira és részle
tesen kihallgatják a gyilkost.

Leszakadt egy rozoga ház
folyosója
Vasárnap éjszaka az Angyal utca .‘19. számú
házban leszakadt a félemelet folyosója, éppen
akkor, amikor Kovát: Károlyné, a húz egyik
lakója ment arra. Az asszony lezuhant és sú
lyos sérüléseket szenvedett. A rendőri bizott
ság egy városi mérnökkel azonnal kiszállt a
helyszínre és jegyzőkönyvet vett föl a rozoga
házban.

Törvény Készül Becsben az állami
tisztviselőn létszámcsökkentéséről
Bécs, január 28.
A rendkívüli kormányzótanács mai illésén
folytatták az állami tiszt viselők létszámánál:
csökkentéséről szóló tör vény no cella tárgyalá
sát. A tanácskozást, holnap folytatják.

Bár is, január 28.
A garantáló hatalmak ellenőrző bizottsága
elvben elfogadta az osztrák, kormánynak a kül
földi kölcsönök fölvételeire vonatkozó javas
latait.

Ezernégyszázzal kevesebb hallgató iratkozott be az egyetemre,
mint a moSt félévben.
(A Heggel iudósitójálól.) A Tudómé nyegye- kozva a hallgatók, nem válthatnál: kedvezmé
lemen a mull héten nagyjából véget ért a be nyes villamosjegyei. Amíg tehát a kérvényü
iratkozás. Néhány napig tart még a tandíj ket elintézik, sokkal többet elvillanyosoznak
1000 koronánál.
mentesek beiratkozása s hosszabb ideig irat
kozhatnak még rektori engedéllyel azok a, hall
A numerus claüsust, amelyet a nemzetgyűlé
gatók, akik a megszállt területről nem tudtál: sen a miilt héten erősítettek meg jogaiban,
idejében fölutazni. Ezek azonban már csak ke
az egyetemen szigorúan betartják
véssel növelik a 11. félévre beiratkozó hallga
tók szárnál. Értesülésünk szerint eddig körül unnál a kevés fölvételnél is. antil a mostani uj
belül 6000 hallgató iratkozott be, mig az első félév elején eszközölnek. Az egyes karokon alig
félévben a hallgatók száma 7400 volt.
100 uj hallgató kérte most fölvételét, a bölcséA mostani beiratkozásnál föltűnően kevés u szeli karon mégis 33 folyamodó karmit eluta
tandíjmentességért folyamodó hallgató. Ennek sító végzést, hogy nem vehetik föl, mert A)eaz az oka, hogy
egyetemi tandíj aránylag telt a létszám". A !i:i elül ásított között 12 leány
van. Ezen a karon 56 uj hallgatót vettek föl
elég kevés, félévenként 1000 korona s x tandíj
mentességi kérvény elintézése sokáig tart. Ad erre a félévre, mig a többi karon a döntést
dig pedig, amíg véglegesen nincsenek beirat még nem hozták nyilvánosságra.

GLÓRJ (a csillag felé):
lm ő is nézi mos’laii... <ü... (és hirtelen) Ki az.? Ki van itt?
(mert a homályban, középről a küszöbön,
fiziies Kálmán megjelent. Úgy kézi bőröndje
van és bot. esernyő egymáshoz kötve. Egy
nagy puha kalap és egy nyakkendő, ami. lobog.
A zsebéből gyűrötten egy csomó régi újság
papír süvegje tör elő.)
KÁLMÁN: Jó estét!
GLÓRJ (nyugtalan): Jó estél...
KÁLMÁN: Széji kisasszony, jó estél, ha nem
►értem... MobI érkezein a nyolcórással éppen...
GLÓRI: Ez. nem n fogadó itten, kérem... Ez
Kinőtt van, lul az Endrey-ház.on ... gyakran té
vednek ...
KÁLMÁN: Ó. nekem jó lesz ió is kérem...
nem vagyok kényes.., annyit láttam a világ
ban! ...
GLí >111: Nem ériem ...
KÁLMÁN: Nem is lövedék. h:< jól niegiiéxem ... Ez a Vargha Menyhért liáz.a ...
GLÓRI: Ez, igen...
KÁLMÁN: Ezt keresem... (s egy lépéssel
'közelebb és egy tekintet a leányra.) Ö.
GLÓRI: .Most vackoréinak bent... magam
is. — hívom az inast....
KÁLMÁN (nagyon udvarias): ó. ráér az...
.Csak tessék... tíem zavarom... csuk tessék...
fc.v i'gy ■második, még mélyebb tekintet a le
ányra és egy más hang): ' ()... jó estét... ó!
tés a fölivdiillságán ál, hogy leküzdje.) finom...
ünom kis vacsorája ez, kisasszony... ó, csak
éppen mondom, úgy látom. ízlik... jól főznek
itten... jól... (és egy kacagása is volt.) Hát;
csak így szokott, egyedül, niagúbah ...
GLónl: Ez csal, mr vau...
KÁLMÁN: ' alaml kis büntetés, rniiit a kis
lányokat szoklák a sarokba...
GLÓRI: Nem...
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VÁSÁROLJUNK
SZÖVETKEZET!
KÖLCSÖNKÖTVÉNYT

Elfogadták Ausztria Kölcsönjavaslatát

egyetemen szigorúan betartják
a numerus clausust

Suitufnjj Ih’txő n.tgysikt rij .sziumiivének
első föl vonósé hói vajó ei » briliáns róozlot,
az a jelenet, amelyből) s. hősnő. Glóvia
kisasszony, élőiében először találkozik az.
apjával.

1923 január 29

KÁLMÁN: Ó. ha megengedné... ha megen
gedi!... Magával vacsorázom... talán mulat
ságosabb ...
GLÓRI: Hogyan?
KÁLMÁN: Vhd itl nekem minden, a tarisz
nyámban... mindég, ln< utazom, tudja... nag.v
utazó vagyok a világban..., lm megengedi...
(leül az asztalhoz) magával olyan régen va
csoráztam... Vau itt, nekem, ami magának
nincs... ha akar, cserélünk is... nem bánom ...
mi ez? bárány?... adok egy szép kis szelet son
kát itten, azért a két fala! bárányért ... Mi az?
nem sok! két falat bárány... Még maga jár
jól...
G L()RI (bódull(in): Ncin értem...
KÁLMÁN: Borom is van... egv egész. üveg
gel. lássa... Nem bízom magam az étkezőre,
ha ugyan uiu az. az ilyen rongy vonaton, ami
bedörög Híd végre... No. hadd töltsék Magá
nak... Magamnak is. az ezüst kupámba, no
lássa... (Koccint és még r</// nagy tekintet,
mielőtt fölhajtja a puháit.) Micsoda nagy lányi
milyen szép... No, Isten megáldja (és a (dóri,
nyugtalan mázd utat á ra). No. mi haj? Micsoda
nagy fura este! Az ember agy érzi a lelkét,
hogy maga az. I’risteu nyúl bele ;</, égből, nagy
hrilliánsgyürüs kefével!... (és egy mozdulat
tal (dóri felé, aki elhúzódik) no megálljon,
csak nem!?... (más ha na) de itt van rgy em
ber. egy bíró! tndjn..... aki elitéit, ártatlanul,
egy asszonyt! No! (és egy arcképet kapott ki
h belső zsebéből)
Nézze csak... Itt van...
Olyun, nagy volt. mini... mint Maga... mint
a Kisasszony... még nagyobb... még szebb...
GLolli (ösztönös remegéssel u képre me
red re); ()’
KÁLMÁN: M ária a mennyekben, olyan
volt.
királyi l’ölsvg... egy kép! egy kép!
GLÓRI: ó!
KÁLMÁN: Es rz n másik itt vele... aki ül
n széken, milyen júmlmr fajta, nézze... ifjú
térj!... meg nőm ősz a feje, de nem ám! a sok
göndör lmja. nézze csak... n kalapja a kezé
ben ... a frakkja ... a sugárzó arca ... (kacagva)
no mondja csak! « templomból Így. amint itt
vannak kelten, egyenest a fényképészhez mén
tak.., O. hányán mennek így... mini n. lineári

E

Az Általános Fogyasztási Szövetkezet
forgótokéjének gyarapit ásnra
kibocsátja a

Törcí&ívés Takarékpénztár
Részvénytársaság
Egy külcsönkötvény ára

1OOO
korona

j

5>
Kapható az Általános Eog.vasztási Szö h
vetkezet összes fióküzleteiben, a Törek
vés Takarékpénztárnál, Rúkóczi-ut 12.
ahol részletes tervezetekkel szívesen
szolgálnak
R(/x/,íxvxxxx/jYiyrxxvjoanocrx
>?rrooOGOoro
*xx ■ xjooocxxocctx?
vxjcoot

„Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat
nr, Országos FöMhlrtokrendezft Bíróság engedélyével
Hudupeít VI. Teréx->8rut ai.
Telefont 7 36,
Xncrszúmti birtolívóteli cs elfutás: megbízó.,, (''üldbórlofcl.,
biujripi'sti és vidéki házak, vljlák é:< telkek közvetttúse. .Tol
bevált Icküslc' zvetilés. flnancirozns stb. '■’indeiinoinü ingni
liiiiiigybon szolid, gyors ós«kivónHlra diszkrét lebonyolítás.

sok úgy mennek, egy örök időn... ki tudja
akkori! egy nap. milyen borzalmas az ilyen
kép... nézze, meghalt... (és egész halk) meg
ball a tömlőében...
GLÓRI (hangtalan): mind tudom ezt...
KÁLMÁN: Tudja?
GLÓRI: No de mért beszél ilyet itt.?... Mért
mondjam ezt Magának.’... Mért beszéljek? ...
holott... mindegy... nem tudom... le vagyok
győzve, lássa... amikor Ifi éves lettem, min
(lent megmondtuk ...
KÁLMÁN: És itl maradt?!...
GLolli: Itt!
KÁLMÁN: És nem ment el??...
GLÓRI: Nem!
KÁLMÁN: És itt éj. miért?!
GLÓRJ ia ‘végsőkig): Ne. kérdezze.
KÁLMÁN: Valakit szereltél itten!
GLÓRI: Ó, ha I ml in ...
KÁLMÁN (heroikus); Fiát én iip tudnám!
én, ? tanár!
GLÓRI (hátrálva): Maga az ón apáin... az
én apám ...
'
KÁLMÁN (még hrvoikutnibb): Az bút! SzJic*'
Kálmán! De az ám! Szavamra! Nézd csak, itl
van e nevem nyomtatásban... itt van a lapo
mon... az én lapom: ,,A. Ilarc!“ regi Japok
mind... sárga lapok!... busz éve nem jeleni
meg, nem jeleni meg „A llarc.!“ - - de mind
előszedtem a vonaton s olvastam. mintha most
jelent volna meg. most voltom volna indulóban
a kioszkban ott, a Keleti pályaudvaron! No
nézd csak violám! Szűcs Kálmán! ,,A Harc!"
No nézd csak! fllnziók lovagja! Micsoda álom
ez! Még le nem kaszálta senki!... Még nem
törtem le! Majd csak rázok magamon egyel,
mint az oroszlán a bolháit rázza le! Megállj
csak... várj csak l/irikám!...
GLÓRI: .Az én apám... ez a mámor! ez az
igézet! ezt vártam hát naphosszat,
KÁLMÁN: Leányom ...
GLÓRI: Az én apám...
KÁLMÁN: No mond csak — a papul papul
(és nagyon lelkes, nagyon hangos).
GLÓRI: Ó. kezét csókolom... kezét csóko
lom ,.,
Stmmory Ltexsó.

aReccel

1923 január 29.

3

A

kártyarazzla
egy fwíross rars

hamtorni rendőrség négy
tagját halálra Ítélték a belgák

14 ®3S!k©8ő ssinÉSKnSt, bSrsi&nert és natgykee'QskecISt éirtek tetten
a

detektívek

— Tiltott szerejecsegáték miatt mind*
annyijuk eSIen megindult az elgárás

Cf Reggel tudósítójától.) Szombaton hajúul •
bán U3 ómkor olyan kártya razziát rendezett
m fökapitaü.v.íág egvik <k*ti'kti/csoportja, ami
lyenre példa az utóbbi néhány oszteudőben
egyáltalán nem volt. Ismeri'; iiríesalád laká
jába toppantak he vá>'all’i’iul a detektívek és
lepleztek ie váratlan megjelenésükkel egy ha
zárdjátékot játszó társaságot. A váratlan rend
őri razzia rendkívül érdekes, moziképszorii le
folyásáról és eredményéről munkatársunk a
kövoíkezö részleteket jelenti:
Bizalmas jelentés
a fő ka pi iá n y aó gr a.
Néhány nappal ezelőtt a főkapitányság rljtektivesoportját bizalmas utón arról értesítet
ték, hogy az egyik úgynevezett „Palatínus*'házbun, előkelő magául a ká'i szobáiban kártya
csaták folynak
éjszaké ról-é.inzakára; autó
kon, fogatokon érkeznek a ház elé a
kái iyacK.iták résztvevői éppen úgy, mini ha
egy
klub
kárlyaszobájóba
készülnének.
A főkapitányságon Andréka. Károly delektivfonök Bükk Sándor és Róna Ernő
d etek tivfőf ölügy élők kezébe adta a, bonyolult
és sok ügyességet igénylő kártyázó hely le
leplezését, akik szombaton estefelé fogtak
hozzá az érdekes megbízatás teljesítéséhez. A.
razzián jelen volt <Jr. Markoviéit rendőrkapi
tány, a hazárdjátékok referense és 8 kitűnő,
össze-válogatott detektív. A detektívek tudták,
hogy csak éjfél után kezdődik a játék — de
korábban, kapuzárás előtt kellett elholyeakertniök a házban, ha eredményt akartak váratlan
ra’ziéjukunk hiztofiitmi!.
Mozirészlctek a kártyarazziárál.
Az. egyik ügyes detektív !z9 óra tájban este
beosont
a
Palatínus-házba
és
anélkül,
hog.t a háímester észrevette volna, besurrant
a pilléébe. Pisié mér nem szabad a házbclieklick b pincében járni és
a detektív íiU.yleesal íöhiyiiotía az egyik
lakó pincéjét, ah<rá este 9 óra tájban egy
másután lopődztak be a razzián ré-ztvevö
összes detektívek.
Amikor a házmester a kaput i évsükül,
u pincében egy rendőrkapitány és lo detektív
volt, anélkül, A 0/7.7 a házban lakóknak is sej
telmük Hctt volna az éjszakai látogatókról. Lé
legzetvisszafojtva maradtak a pineeoduhan a
detektívek mindaddig, amíg n házban min
denki lefeküdt. FTI!iv-nkc,iöÍ!l svi ingni és köhécselni sem l>'hr,‘~lt
csak izgalommal vá
rakozni az első lépés után arra, amikor vegiil
kivonulhatnak a pincéim! cs megkezdhetik a
tényleges munkát. Hávomncgjicd tizenkét óra
kor egymásután jöttek elő fejtekbe!))vkröl a
detektivek én a hátsó lépcsők homályában meg
húzódva flg’ epek az ötödik emeleti
lakás ajtaját, ahová mind újabb és újabb
vendégek érkeztek.
I)n éppen ez* a korai éjszakai órákat még nem
tartották alkalmasnak » lakás meglépésére.
A hajnali órákig a különféle Jeprsőkiin az
árnyékba fekve figyeltek a detektívek
és óvatosan mind a lakás körül úgy helyez

kedtek el, hogy alkalmas pillanatban beront
hassanak — anélkül, hogy akár a házmester,
akár az előszobában szorgoskodó személyzet
értesíthetné a kártyázókat. Hajnali 143 óráig
nem kínálkozott kedvező alkalom.

Roham.
Pontban
órakor csöngettek a kapun és
egy elegáns ur érkezett. A házmester liften
fölhozta az ötödik emeletre, az ur kiszállt, be
csöngetett és most egy pillanat alatt játszó
dott le a megrohanás ügyes deleld ivtrükkje.
Az érkező rr pár pillanatig várt csak a
bezárt ajtó előtt; hentröl egy kérdés hallátszott, mire az érkező halkan válaszolt.
Kulcs nyikorgóit
és ebben a pillanatban
két detektív lefogta az érkezőt, félrclótlitotta az ajtóból és helyette egy detektív
ugrott he az ajtón, félrelökte az ajtónyitót
és mielőtt egy kiáltás hangzott volna, be
ugrott a kártyázok közé az asztalra és
elkiáltotta:
— ./ törvény nevében lefoglalom! Sonki ne
mozduljon.
Senki nem mozdult, csuk az egyik hölgy
siköltött föl az asztalnál és eszméletlenül esett
össze az ijedelemtől. Kint a folyosón ezalatt
deleld iwk fogták a házmestert, az előszoba
személyzetét, az érkező legújabb vendéget,
majd amikor bent a szobában már föltartott
kézzel mozdulatlunul ültek a kártyázó vendé
gek, Levonult a folyosói menet a szobába, ahol
megkezdődött az ált alános rendőri munka.
Mimién■>]< előtt megállapították a detektívek,
hogy ,.ckeni-ü“-t játszottak az asztal körül
ülők, összesen 14-eu.
Köztük három ismert, színésznő, két tőzsde
bizományos, négy nagykereskedő.
Rendes ká rí yn klubszerűén történt a játék
— még kinyié is volt. Zsetonok és az ngyuevezett kopotíó feküdi az asztalon. A detek
tívek mindenkit igazoltattak. Pontosan föl
vették n tiltott szerencsejáték összes részt
vevőinek névsorát és
valamennyiük ellen az eljárást folyamatba
tették.
Hajnali 5 óráig tartott a razzia, házkutatás,
igazoltatás, majd egyenként elengedték a la
kásból a detektívek a leleplezett kártyacsata
részeseit, öt óra után pár perccel a lakás
ebédlőjéből, ahol a kártyázókat tetten érték, a
rendőrség emberei is eltávoztak.
Lefoglalták a pinkát, a kártyakoporsót, a
kúrtyacsomagokat. a>z összes zsetonokat és
a razzia pillanatában talált pénzösszeget.
Az ö.-szer- lefoglalt kártyázást segédeszközö
ket reggel 6 órára a főkapitányságra szállítot
ták. Vasárnap délelőtt jelentés készült a
razziáról, ;> lefoglalásról, a rendőri eljárás
megindításáról és intézkedés történt, hogy
hétfőn délelőtt megkezdődjenek a részletes ki
hallgatások a káriynbotránnyal kapcsolatosan.
A rendőrség ennek a razziának eredménye
alapjáé tovább nvomnz. rnert eltökélt szán
déka, hogy véget vett a Pesten pusztító kártya
epidémiának.

Rz Újpesti Torna Egylet legyezte Parisban a

ib francia csapatot

Paris. január 28.
Az Havas-ügynökség jelenti: Az Tr.7pes7i
Torna Egylet labdarugó csapata ma délután
mérkőzött'a kél legjobb francia csapat, a Kod
Sí a r és az OlimpiQue kombinál! legénvsegevei. A félidő izgalmas küzdelem után 1:1

arányban eldöntetlenül végződött. -A második
félidő is egyenlő ellenfelek küzdelmét mu
tatta, de
a játék végén a magyar csapat erős iramot
diktálva, 3:2 arányban magához ragadta
a győzelmet.

Ssm átslt, sem italt ntn adnak Essanben
a írsaciáknak ás balgáknak

Francia lapvélemény
a megszállás politikai hátteréről

Aachen, január 28.
A Reggól tudósítójának telefonjelentése: A
belga haditörvényszék a hwnbomi rendőrség
négy tagját halálra Ítélte, mert Krafft belga
hadnagyot állítólag a múlt évben a közúti vas
úton meggyilkolták.
—?mwi

■" "

„Olaszországnak tiltakoznia ks!l
a megszállás ellen!"
Róma, január 28.
(A Reggel tudósítójának telefonielentésc.)
Az „Idea Nációnál^ írja, hogy
Franciaország
eljárása
veszed el mezt éti
Európa egyensúlyát, ez ellen tiltakoznia
kell Olaszországnak.
Föl kell használnia, az alkalmat arra is, hogy
Franciaország és Olaszország viszonyát tisz
tázzák a jóvátétel kérdésében. Ha Francia
ország nem akarja. Olaszország érdekeit tekin
tetbe venni, akkor jobb Olaszországra nézve
az eddigi állapotnál a nyílt antagonizmus.
l3SBBKB!affSSESBSaiSi\

A Magyar-Hollandi Gazdasági Bank Rt. igazgató
sága. fölügyelőbizottsága és tisztviselői kara fáj
dalmas lueshr.tottsággal tudatja, hogy őszintén
tisztelt és mélyen szeretett igazgatója,

REACH TIBOR ur
c hó 27-éü rövid eacnvedéw ittáu elhunyt.
A Mejjboldoijnlit, mint intézeíiiuk egyik alapítója,
a BóclIöiDi vezetés és irányítás munkújáu kívül
e<?ésa kiváló egyéniségát és inuukaerejét állította
a butik szolgálatába és így kora elmúlása pótolhatatla.ii veszteséget jelent az intézet ezámáre.
Az iafcéwt tisztviselői megértő jóborárjnkat sirat
ják benne, aki mindenkor a legnagyobb szeretettel
karolta föl törekvésükéi.
Temetése január 29-én délután ‘-4 órakor a Ke
imrM*ú-uti temető hálottasbázában fog lefolyni »
rotn. kát. egyház szertartása szerint.
Budapest. 593:1 jauuiir 27.

3 Illés és békewég lengjen porai fölött!

A Magyar-Hollgndl Biztosító Rt. igas<ipatósá&8fGlügyeh>ö!zot.í«;á.ga és tisztvis»lfti kara m41y ás fa;idaimae szomorúsággal jelenti. hogy rendkívül
ragT-rabcesitlt á*, őszintén szeretett iga r-SCa. rája,

REACH TIBOR ur
e hó 27-ón rövid szenvedés u!Ati elhunyt.
Eihnaytával s. társaság egyik alapítóját, es lég
kiválóbb oszlopát vesztette cl. aki közismert nagv
teiieíeégével. munkaerejével ás kiváló közgazdasági tudásával megalapítása óta buzgón szolgálta
intézetét és azt a virágzás magas fokára emelte.
A társaság tisztviselői kara a MegboldoguM»bfl.n
atyai jóakaróját é« kitűnő főnökét tisztelte, aki
megértő szeirt.’tíel és odaadással viselte taiudeuknr
szivén érdekeiket.
Földi maiad-ványalt, január 29-éai délután 144 óra
kor a Kerepesi-úti temetőben kísérjük ör>k xiyug’Ipmra.
Budapest, 1923 január 27.
Áldott emlékét kegyelettel tagjuk megőrizni!

A CLUB-GARA6E
megszerezte a

Essen, január 28.
.1 Reggel tudósítója jelenti telefonon: A kervskndclmi- ippri éu vcndn-wflos szövet közötök
elhatározták,* hogy tekintettel különösen a
nagy eielnilszerhiút:yrn,
mától fogva franciáknak és belgáknak,
akár katonák, akár nőm, semmiféle eted,
italt és árukat ki nem szolgáltainak.
...mjata—................. ...

Angol ssen — Németországnak
Hull, január 28.
.< Reggel ludó-iíójának telefonjolentcso: Acmet ország részére itt 7O.OU0 tonna, szenet ren
deltek. Szállítási határidő február, vagy mar
fiús.
»

Paris, január 29.
A Reggel tudósit ójának telefon jelentése: A
„Progrcs Cioique'* demokrata hetilap azzal az
érdekes leleplezéssel szolgál olvasóinak, hogy
n líuhr-vidék meg ••záHasának kérdésében
Millerand, a köztársaság elnöke állott mint
hajtóerő Poincaré mögött.
MiVera.nd azt hitte, hogy a bevonulás mán
Franciaország azonnal megegyezhet AémetprH jóvínMc! kertlés’cboti, sót iipnisokufft
egészen kibékülhet vele. Millerandnuk ez régi
crznióje. Németország jelenlegi magatartása
épp ezért Millcrandot nagyon meglepte. Meg
lepte nemcsak őt, de másokat is Franciaors-iighan. Mliiíegy kommeniárkénen ehhez, teg
nap kijelentették a Quai d’Orsayn, hogy a
rnhrvidéki akciót csak a: utolsó percben, nagynehezen határozták cl.

D. A. K.
(Deutscher Automobil Konzernl
magyarországi cgyed&rusitó kópviaoletót, Németország
legnagyobb é« legkiválóbb autógyárainak, a vilögbirti

DUX
PRE5TO
VGNAG és
kocsiknak leraketát.
A kifogástalan olegtineiiiju és világhírű márkájú nntók
rövid időn belül megérkeznek. Korjlik az autót vásárló
közönséget, hogy vásárlásával saját érdekében várjon
e kocsik megérkezéséig.

HACICEL
ékSRerésa:
fiséi légiókban

arany, «iü|t és brHiláncért
r-IX, Faranc-kSrut 30

Kh /A fiH&S
flMRRP ne vA*áro8|on!
atriTl
EL
3h rT,la 4,#'n,a* ís
U
Jp'MAűs
tfcwaJ^Uiüw ■! rop; mSg n«tn tekintett*.
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Vasárnap tartották az ügyvédi
Kamara tisztújító közgyűlését
Két jsárt Macájával sxavaxtah. — Február
3-én hirdetik ki a választás eredményét
(A Het/irel tudósítójától.) Az ügyvédi. laiusra iis'ítnjitó
közgyűlése vasárnap délelőtt kezdődött meg a kamara
hclyisóirébe'i. A lelépő tisztikart Fittler J)etsH üdvözölte,
aki beszédében luegomliiettn, hogy egy „hamis választási
lista" karúit, forgalomba. Tiltakozott az ellen, hogy a
„némtet! liberális és szövetkezeit ügyvédek" pártja ne
vében egy ál-lislál hoztak forga'nir.lxt, amelyen a vülasztniányi tagságra jelöltek közti! Öt név ki van cse
rélve. Fölszólalt Rlauner Mór in. aki szintén ellléUn eit
ax eljárást. Ezután megalakították » szavazat szedő bi
zottságot és az elnök a szavazás tartamára, az ülést föl
függesztette. A svarazds péntekig tart, naponta ’ ?|O-f ő!
’'s”-ig. A tegnapi nap folyamán már nagyon sokan lead
ták szavazatukat. Az ügyvédi kamara helyiségei állan
dóan- zsúfolva voltak, és a három szavazat szedő bizottság
előtt, sorba álltak a szavazó ügyvédek.
A választ hson kél pórt küzd egymással. Az. egyik a
„nemzeti liberális és szövetkezeit ügyvédek pártja", a
másik az ..aj ügyvédi gazdasági párt". A kél pár! lis
tája sok egyezést nmtai. Egyhangnlag jelölik újból el
nöknek Pap Józsefei, vjnökholyetlesnek pedig Hnraes
Marcell és Kövess Rélfif. l Irgniwfinbb harc c főf’dkdri
állások /töröl folyik. Az itj gazdáimul párt a főtitkári
állásra Kégl Jánosi. n titkári állásokra Reck 8<i au rait
«’s Felvitt .Hadár! jolötíe, A másik pár! főlitkárjelöltjo
Popper Tódor, 1 itkárjeliiltjoi Jc? Jenő és ÍVehner Jóxvef.
A választmányi 1agnk k."•/<>'! a kél Itstá-n I dközös
wéi> m, löz.iilük Fá-soityi Vilw'js én Ch-ITfi lut-ve ::?'i.
gyűlési képviselő. Az. uj ügyvédi gazdasági párt llsfrüin
szerepéi a választmányi tagok között (lát .levő. Flipért
Rezső, l'fiinbéry Rvsxlein, míg a másik pír! többek között
Erőd l-Harca eh Tihamér és Rencdrír. Jdv'.s nemzetgyűlési
képviselőket .’miöli.
A tisztújító közgyűlés! a wr. ve ■.■>!<, b fe.:C7t'’.v?],
kert zárják be. Ezután összcsztnolnlják <•. ez.ivozaíokn! és
a választás eredményét hétfőn február óév, délv/dn
órakor fogják. hirafalosan. kihirdet pi.

Valkó mjniwder Münchenben, München
ből táviralozza A Henyél tudósítója: Valkó
Tajo* kereskedelemügyi miniszter •szombaton
Münchenbe érkezett.
— Sy.inrecöányi Györgyöt S napi állandoghárra ítélték párba jvétségérL Midi év ekjén
Szmrecsd«yi Győrgy és Bcnkö Gábor volt nem
zetgyűlési képviselők összeszólalkoztak a Ház
ban, amely után a felek pisztoly párbajt vívtak.
A páros viaskednsbau nem sérült meg senki,
de párviadal vétsége rímén, az ügyészség meg
indította ellenük az eljárást. Az ügyet most
tárgyalta. Mretpter dr. büntető járásbíró. aki
«f/;7 Szm:e^sáHy>í. mint fíenköt '■’> ‘J napi ál
fám fogházra ítélte.
A Nemzeti Kap/.hri közgy b!<■»?. V,<.
tottr. tnee. a Nemzeti Kaszinó rendem évi közgyűlését
Jgnkodeh fljbr ")n'ik’.«,iév?l. A fö’riKwo'' 5'■•len',.én hj,orin’ ;i kaszinónál: az '•.hnnll évben > íizztrlm*. 752 mű
dén. ,io rondklvöli ét ifi negyedéven vondégtagj • vnp.
Jó-t hon u'-i h ci
kr-conát forditrjluk a: riwttfí •'••■>>.,n.
Megkezdték a. .■'ti'‘ekcn.UÍ-oOip'' gyüjléxél, nme !>•.•••■ ed
dig löki, r-'lfii r.npá.ó'io Itmrina ?;;•//.' össze. i'.iiiui;-•oz»ál;,
hogy n
■,'?-'beu? i l
i.hi
február 4-én tartják s esen
gróf Zirbjmond eii’iókbev-Meí. ’.Hgke/dli’k n
szsvnzArd- r. leJépotí S igazgató /•» 17 -.ninszí mányi tag
megválaaztásér.n. Az eredmény' február 4-?n hirdetik ki.

//

— Wulder Gyula nyilatkozik svájci útjáról.
Megírtuk, hogy Walder Gyula, a Pesti huso
Hazai Takarékpénztár vezérigazgatója, bur<»
Ullmann Adolf társaságában Svájcba utazott.
Amint az ulínÁi híre itysivbiiussügrii
megj’idu?. a .é’ó.y.'ilás, -.(iJdCti itgyben utazha
tott a kél. bankvezér Svájcba. A tőzsdén az a
hír tartotta magát legtovább, hogy utazásuk
célja: 5Ö milliós svájci frank hitelt szerezni a
magyar államnak. Ezt a híresztelést megerő
síteni látszott az, hogy Popocics Sándor, az
Állami Jegyintézet elnöke, ugyanezen időben
Svájcban tartózkodott és hogy Ullmann bárón
kívül, akinek svájci és francia összeköttetései
közismertek. Walder Gyula is kiutazott, aki az
állami kölcsönök és hitelműveletek egyik hi
vatott szakértője. Cllmann és Walder előbb
Zürichben, majd Bernben tárgyaltak. Walder
Gyula most érkezett vissza a fővárosba. Ullniann báró már útközben rosszul Jeli, súlyos
természetű fnrunkulosist kapott és kénytelen
volt operációnak abivetiii magát. Zürichben
Walder Gyula svájci útjáról a kövei.kezőket
volt szives mondani A flcggel munkatársának:
— Téves az. a hír, hogy svájci utazásom célja
állami íermészetü volt. \en> állami kiküldetés
ben voltam Svájcban, hanem bankom francia,
illetőleg svájci folyó ügyen intéztem.. Legjob
ban bizonyltja, hogy pem állami ügyben vol
tam Svájcban, hogy a casárnap déleiölti jóénzüffymiitixzteriumi ülésen nem is vettem részi,
í’ini nem volna, valószínű, ha állami ügyben
tárgyaltam volna kint. \mi I limaun Adolf
báró bel4gségél illeti, örömmel közöHioicm.
bog.v állapota már jobbra fordul! és amint egy
•vasáriul)> délelőtt érkezeit távirat jelenti, a
gyors járatás ufián ran. l’llmanu báró e hét
végén érkezik vissza Budapestre.

W. SKB’RTK
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— Mnzzin n \'l. Ií erü’“f bon. S'/.u ni balon délután x VI. keviiíeli rvtid*. -kspPtiuytiüi; nr. f
i os/itiilya!
k.irüHve, u VT. t,'crü)ethrii :ti'fi!: nos nagy riizz.l/i: l.irfol!. \ f.’zzh'd, amolyan 20 delckfiv vett részt. Hóim
ZoIIíüi rei’.dőrkapil.úuy vczctlr. A rnr.z’n vczolő.lc 22 férfi!
és 2 női- álliHalolt elő n kerületi knpilánysúffrn. A féri'iofí hilziil vegye! tt rendlirsvy már rég-'t)!)1 idő 6l<i köröz
/, ill'h.l/ő
b,bie.:('l''':■>• ''./• '''t ‘. I'- ' '' e! CÍő;''i‘'- loinrí'oz,l!,»IN!!M
»•■ ói.,

’■ )

a

K

Felismerték az újpesti
ilkosság áhhi.’.atát. Szombaton este, amint isinoreb’y, egy
munkáskülsejü férfi holttestét találták meg az
újpesti vasúti Ind átjárójánál. A halott zsebei
ben semmiféle írás nem volt. Vasárnapig n
vendőri nyomozás nem tudta megállapítani,
hogy a holttest, amelynek szive táján késtől
eredő szúrt sebet találtak, mikénl került a sí
nek mellé. Vasárnap délelőtt folytatták az este
megkezdeti nyomozási és sikerüli megállapí
tani az áldozat személyazonosságát. A meg
gyilkolt emb«»r Morcai Mihály 43 éves asztalos
segéd, aki családjával Újpesten, az ilek
\'inee-uha 1. szám alatt- lakik. A holttestet- fe
lesége és a sógora ismerte föl. A detektívek
inegállapitották. hogv- szombaton délután ’/iG
órakor távozott hazulról Jforrnf. flatvun koro
nái vett magához csak. Szombaton keresmé
nyét, 7l)iit) koronát, ábidta feleségének. Lakásá
ról az asztaio.-oi, szakszervezetébe ment, ahol
gazdasági ügyben értekezletet lartotínk. On
nan távozott pl estefelé. p'f>b'«ége szerint MoTnaivak sok haragora roll. Ezek között keresik
az asztaionsogéü ayílkosát.

— Újabb drágasági hullám? Az uj hivatalos
árkimvtatás és saját zsebünkön és bőrünkön
szerzett tapasztalatok szeriül u? árak az el
múlt héten kevés kivétellel az egész vonalon
emelkedtek. Ismét, « hús volt az. arnoiv ezen a
héten átvette a vezetőszerepet a árűguláj; terén.
A marhahús kilója 40. a sertéskarajé inog
éppen 120, a szalonnáké 80, a szalámié 100, a
lejé 10. a vajé 100. a tojásé 5. a liszteké 2. a
jeneséé, borsóé, rizs'1 J0. a cukoré (talán a gyá
rak nagyszerű mérlegének hírére) 20 koronák
kal drágult. A kész ruházati cikkek nem emel
kedtek, a cipő kivételéivel.

Diovén;.- R.irn’
üllnnititkár nex.vvpuéic* jtibllpinna.
TlPiiióny Károly, u porfa
tiivírdn V!»7.!-:ógnzgiit.ó.i.i vnHárnnp <i».ríot<n eegy >■!>>,<'vex r.zcjgtllati ■■il>iieur,át. Eö
alkalomból n vr-zériafíiz/x'ii.ósá.a óf poaluínazgiuófiaixok vn,
zctöi I irz.lv k'iytck főnöküknél, akit Koloxsráry Kndre
rillnmtii l.:ir üdvö.-iip tuoIoíx strv.ikkal. \ jnbi
Jöunii iliinepój|y.--i <>ryb ■fűződőit 3 posta •Mőíl-ünnopély<’
is, araolycn Mdrkuo Emilig sz#’’!:!! és Herereg Fcr<'vc
mondott ünnep* bezz.édo’.
— Nincs ve<ő .- pest) hívdíianoi,nt. Az ’vmiilmiftrzKflnii
üzle! idsstnr.'i három hónap.io pni’sr inár Budapest")!. A
t.avnlyi í>s»f viharos húzvótoil'rány witr.f. (eljss szólesönri
váltóit!! föl. IsTeinto n liózlulttjdoi:oaok nem akartak meítválni értékes objektumaiktól, most pedig éppen fordí
tott a helyzet: vevők nem jelentkeznek. Ahhoz, hony va
laki Pesten háza, vauy villát vásároljon, ina tömérdek
P".n7,re van szükség és vajmi kevesen nkednnk, akik
mobilizálni tudják mainkat. A piac isipcrői rnépiis azt
mondják, bosry tavaszra újra ackilnndü! az. ingatlan
forgalom.

— A fttrcgntienságl párt oraz&go.n nagyg'yülése. A füg
getlenségi 48-as Kos-mtli-piirt bejelentetik n f5.'<apii.ányt.Agou, hogy február 11-én országos nagy gyűlési tort,
nmelyen ökszőr vidéki nzervezetci népes küldöttséggel
képviseltetik rangúkat. A gyűlés programja ez: A kiilpolitikrii helyzetet gróf Halthgany Tivadar ny. minisz
ter. n párt einöke ismerteti. Horváth Zoltán r.erazetgyüléi<i képviselő, előadási tar! „Petőt! és a körvzabadságok'*
(•irnc’i. Mczőgaxdesági kérdésekről Holla Aladár r.y. mi
niszter b'eii.ól. Ifisipnr és kir.koreskí’delernvől l"rl Járod;
adóterhekről:
Abrabríiv Dezső, v. szegedi •>’ini/x'őr
elnök. „A mai közigazgatás" elmen liúlftitiy Ihívód try.
főispán értekezik. A nagygyűlést r. kllíiiidtittok fölszólt.lásn után Fothy Ftbnos rekeszti be.

•— Muzeum-köraf — Petőt) Sáudnr-T't! A
müveit nemzetek n legmxgyobb nn gyár költőt,
Pel-őfi Gúndort (inneniik Bzületósén;nk századik
évfordulóján. Mi itthon emlók.-züitk Petőfi
hn’hatntlan szeli: méit*. Azonban »• nagy ünne
pély programje. nem teljes h’iányzi'k eyy fon
tos pontja, amelynek pedig nr-m szab.; 1 el
maradnia. Xeaczzék cl a Muzevm-körutat
„Petőfi Sándar-utP-nak, hogy úllmulóart em
lékeztessen bennünket: arra a március 15-ikcte,
amikor a nagy küllő itt bele kló ltot in a csiig
gcd'ő országba: „Talpra mngye.r!“ Tisztelettel
Krajnik Zoltán orv<>sí a n’i r,l 1 gató.

— T?,á%f’lmn7.ásért 14 napi fogházra iiélíck
rgy birlaníróí. Szabó Andor dr.« az J'j Lap"
múukaí.áran, 1920 de.oember 25 én ..ífambTg r
és liirl'Aiolz érek óta láncollak az állam paplrjairal" címen cikkel irt, amelyben elmondott!),
hogy Tömöm Kálmán h. államtitkár többek
előtt kijelentette, hogy ez a cég az államot
meglopta. A cég följelentésére a bünteiőtürvényszék Bnjtóbiréisó.ga. N'trnbó Andor dr.-i, az
(uynitö szakasz alkalmazásával, 1200 korona
pmizbüntetéí’re ítélte. A tábla ezt a büntetési
// napi fogházra és 2000 korona pénzbüntetéare
emelte föl, amit most a Kurta is jóváhagyott.

— F"h"tiár C'hF.’éííd
felárrn! árusítják a könyveket.
A künvvlrorcrkodők l.vJa! ’■> I..".túró:.'.ín frlolmébon "
könyvek eddi;?! lfi*j f<’!á-úi frárrtar f-fő/
ru
föl. A közönség "••szero o-.-. az
mii.i'ö!<",(>!>.
Ief.<:t je’ent. mert n i'>*„ i'.hirl'itit benn" lesz n forgalmi
adó is s abból fogják fizetni 11 kér‘sk*'.lök 11 kiadók for
galmi adóját is.
• A tckpóUn csudát! rnntnljn le Küvűi-y ós Salamon,
ezy •>!■!:*,! ki* család kalantljáf t-.'-öllősi Itózj), üjvávl. Szül
lfis; Pira.’i ;a é Kel;’-: < re’zhiiir/oliditőidi r.7X’u/•i<:l<?; trükkjét l!::’-.'"-.
Miéi, •!
I :’ -!'■ ngvi-.i.t :
iei'ii’filt Kondor Ihidyr, l'cmo;<’■
I '
é,
lólill |ic;n)H!« ez..a/ Aa.'i'. ••/iipi-i ej;é;>7,
gárdája, lízen úri.sor, az. Apolló hétfőn. Január ‘-(t-ési mu
tatja hő utoljára.
’ •
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— A Cunard leit u magyar posHi takarék
■képviselője Amerikában. Az amerikai magya
rok pénzatuialási forgalmáért az utolsó évek
ben erős versengés indult meg. Elsősorban ter
mészetesen az amerikai magyar bankárok ver
senyeztek azért, hogy a magyar postatakarék
pénztár kizárólagos képviseleti jogát Ameri
kára megkapják, meri ez a képviselet az át
utalási üzlet monopóliumát jelenti. A magyar
kormány idejében fölismerte ennek a kérdés
nek a jelentőséget és megalakította az altruista
bankok részt vételével a Magyar Pénzügyi
Szindikátust., amely azonban sehogy sem tu
dott szerephez jutni n pénzátutalási forgalom
ban. A legnagyobb amerikai magyar bankár,
Kiss Emil. is versenyzett a postatakarékpénziár képviseletéért, amelyet meglepetésszerűen
irgy külföldi társaság, a (tunard Tengerhajózási
f(l. kapott meg, holott elsőrendű érdek, hogy
az amerikai pénziizlet megbizható magyar ke
zekben legyen letéve. Az átutalási üzletet, an
nak természeténél fogva ellenőrizni annál ke
vésbé lehet majd, mert a t'nnavd külföldi tár
saság. Nem tudjuk, hogy a magyar királyi
postatakarékpénztár miért nem egy kizáróla
gos magyar érdekeltségre bízta ezt az üzletet.
A t'uimrd sok százmilliós haszonhoz jut. hiszen
az elmúlt évben is négy milliárdot tett ki az
az, összeg, amelyet az amerikai magyarok át
utaltak hozzánk, Értesülésünk szerint a ban
kok együttesen fognak föllépni ebben a kérdés
ben és n nemzetgyűlésen is interpelláció fog
elhangzani a (’unard újabb monopóliuma ellen.
Mt,ru:ir<n Nándor műszaki kerMicedő és Cznkker Ilim
(IViuy iiáil ilmkipf-á) rolirnár l-óri, csütörtökön J-jl órakor
iiiizas'siíí'it kötnek. (Minden külön érle'ités helyett.)
A kegyelmes ur kocsisa. Fáradt döcögőssel ért kéeö
este a konflis a Demokrata kör elé. A kocsis fürgén
nuroU le a bakról. Kinyito'ln a s-'iik kin ajtói és úgy
segítette a járdára utasát: Pdtso>i>/i l'ihnr>.if. A kegyel,
mcs ur lassii'i bandukolt a kapuhoz. A kocsis előresza
ladt, ‘megnyom;a a csöngőt n várt, áruig a házmester
kapui nyit. V.jzsonyi lassú mozdulatokkal vett ki száz.koronúsokal a zsebéhői. S amíg odaadta a fuvardíja!,
néhány barál-ágos szót váltott n bindás emberrel. Ami
kor megnyílt a kapu, az „utas". mintegy pontot téve
mondatai ufón: kezet nyújtott a kocsisnak. A kocsis
brléinhotle! I:
Látta, kérem? kezet fogott velem a kegyelmes nr*
- Vziáu mit. beszélgettek olt a kapualjban?
A kocsis gőgösen:
Hát beszélgettünk egy kiasit. Azt moudotta a ke
gyelmes nr, hogy nem nagyon jól áll az egészsége. Pannsz.kndoií.
— Fis maga mit felel! neki?
- Mondtam: bizony nemcsak a testi műnké, de a szel
lemi munka is elfárasztja nz, embert.
Megkaptam a többi fölvilágositásokat is.
Az, én kocsim a 9S9-ee, itt. áll ez* Abbázia előtt, A
kegyelmes nr csak nlkíild értein. Mindig dupla taksát
fizet. Nem tudom, tmljn e a Vázsonyi, hogy engem
l'a-kns Izidornak Irivnnk? Nem látszik meg rajtam, bog?
zsidó vagyok. Pa azért kezet fogott velem ...
- HsiatozAs. Reaeh Tibor, a Magyar - Hoibandi Biztoajtó Itt. és a M.i.g”ar ■ Hollandi Gazdasági Báni. Rt. igaz
gatója. o hó 27 én rövid szenvedAs; után meghalt. Temetése
o hó ‘„'Ó én 'lénián Jil órakor lesz a Kerepnsi-ut.l Pmellí
liaiotius.hriznbó),
A Fnllncc-ltabaré iatmóri műsora változatlanul rend
kívüli é.-dol: lóriért váll ki a publikumból. A példátlan
iiópj/TÜnégr - sz< i f te t kedves szóra kc.zólielyct naprólnapi*:: z<- i’id/isíg megtölti » leg ml.• lő’>•> pesti publikum.
. ..... ■ (■■iros tapsokk'il jnlalniazz.’i i kitűnő mii' • zaárL’.
iátékn', :< .ioblmól-jobb darabokul és n' tlnn'ii 'i1agnns7.i1moknL A kabaróelőarliis 10 órnkm' kérdőd iá.
Wózsuljegy1 Kálmán \ 'vtó. ével az, Emi» n'Ti'*e tniiru11• • állandóan 7 . fo'.i házak mellett mutatja be
zen 7.11c ós .fannúri uj mnsorit. Minden •vasárnap délután
órai ' ozdr-.sel uzsop 1 • n hangi. <>i ’■ ny teljes érti műsorral.

(.’ -urad Veid:, Liánt* Hald — a „Borgia
Ltierff ia” főszereplői ivz Urániában. A teljes
film előadásai: 5, ’/i7. *49 és 19.10 órakor.
— Sodr myúgy betét Hnidckkernél, Cllöl-ut 46.
h Magyar-Olasz. >5ank Sportogyosü’cte által rendis
Zeit miiv. -zlt. báróval egybekötött
táiieestélyro, amely
fel
•• 2 n le z a Vigadó összeis termeiben. >1 nagy ér
deklődésre való tekint el tol J.’.gyok még mognivók tollún1 ■* -.■ c .len. bon is cf-ik korlátúit •r/áinb::n kaphatok. A”.
•'n a i’úvárosi színházas iri<jobl>.|a.l szercrchiek. . A
7.”i'.‘ó l'ricaay imtivódzcuekara és Jlndies Bőin szolgáltatják.

- Yes-pnder. L e g j o b b a v i l á g 0 u«

Kagyrabecsűlt vevőim érdekében nagy lí

vászmwu-ámítást
rendezek igen jutányos árakkal.
GJadSsra tkerUStneki
VásEisak pemutból és cérnából, vákonyszálu és
vsstagczúlu
ihJTt'lffjoniííz ágynr-mliekra ós fohárnoinüf'kra
comblnú3 és finom fohárncm'Jokro
iUefs©rf-3ví5cEisaSc kitűnő mlr.éségckten
IPíi>li?iinnlt®jseaíKTe nhh'lon és vászon
SZgüíípcííx férfiingekre, szép mintákkal
f^nwiassigiráicSSi, ksnavász, angin és szatén
£B||#:’aer sima es csíkos olsónailrájoltra
T&.riiiJic.aixtfkt, pohártBrlök és nbroszkolmék.
.i?0®Cc35x ckmaoztbSI, srlnos ó» fohér
í7r©tHc,ys!S’?5v€J«ck fllrdükabútokrá, fehér és
színes, fi2óo mintákkal.
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A kereskedők üzleteik egy napi bezárásával akarnak
tüntetni a Devizakőzpont ellen
Heggel húlósitójálól.) Tudvalevő, hogy
néhány hónap óta h néni stabil valutájú or
szágok kereskedői stabil valutákban állapítják
niPfj az áruk értékét és Magyarországnak is
vsak ilyen stabil valuta ellenében hajlandók
árut kiszolgálta!ni. A Devizaközpont azonban
a nemes valutaigényléseket csakis a neinesvalntúju államokkal szemben való forgalom
nál. teljesíti és más országokba nemesvalutát
kiyinui nem euged, így a kereskedők jórésze
abba a helyzetbe jutott, hogy nem Ind árut
beszerezni. Ennek a helyzetnek legharnarább
a nagykereskedők vallották kárát, mert sem
Ausztriából, sem Lengyelországból, som Ne
mei országból. de sok cikkel még Franciaorszagból sem tudnak behozni, mert ezeknek az
államoknak u kereskedői -• valutájuk inga
dozó lévén ■ svájci frankokban vagy fontban
szabják meg áruik értékét.
Svájci frankot a Devizaközpout csak Svájc,
fonlot pedig csak Anglia kereskedői szá?nára atal ki
a Magj a.roj'szágba hozott árukéri. A nagy
kereskedők igy Svájcra és Angliára vannak'
utalva és kénytelenéin a többi államokkal a
forgalmai bcszün tein
Ebben a helyzetben, miután áruiknak utánpóilása a Déri tőhöz pont sérelmes intézkedése
folytán lehotcllen. I;énylo.len'’h voltak egyes
cegek az eladást besziinteh<i. S'/.únios nagyke

-■ Két darab milliós imaszőnyeg tűnt el a
Néprajzi Múzeumból. \ világháború kitörése
előtt, tudomást, szerzett Aganad>es Ibrahim
sarajevói szőnyegkereskcflő, hogy a budapesti
Néprajzi Múzeum régi perzsa és török irnaszőnyegekcl keres megvételre. 1914-ben föl is
jött Budapestre Aganadics és több darab sző
nyegei hozott magúval. A Néprajzi Múzeum
akkori vezetője, Seemayer Vilibald a bemu
latott darabok közül kiválasztott két szőnye
get. amelyek még a XV’IJ. században készül
tek. A perzsa ima.szőnyegek vöröses és kékes
színűek voltak. Hosszuk 17(1. szélességük 70
centi méter. Fj két szőnyegért a sara.jevoi ke
reskedő 2000 koronát, kért. Ezt az összeget a.
muze ini vezetője soknlta,' de mivel a gyűjte
ményben hiányozlak a hasonló korhű ima
szőnyegek. arra kérték a török kereskedőt,
hogy hagyja ott a. két szőnyegei, és majd csak
niegrilkiisznak az árával. Időközben kitört a
háború. A kereskedő többször irt. a múzeum
nak a szőnyegek dolgában. Leváiváh’szokat is
kapott, de nem tudtuk a levelekben meg
egyezni, A háború után, csak most két nap
élőit érkezett a fővárosba fiával együtt Agana
dics. Megjelent a múzeumban, fölmutatta a
neki irt leveleket és kérte vissza szőnyegeit,
amelyek azóta már több milliót érnek. Á Nép
rajzi Múzeumban keresni kezdték a két sző
nyeget. de sehol sem találták azokat, sőt. mé'4
az. őrzött tárgyak l''ifáráby.n sem fordulnak
elő. A icndcrség elé került a dolog, ahol a
Néprajzi Muzeum jelenlegi vezetője, Bátky
Zsigmond azt állította, hogy ő azokat át sem
vette. .1 törökök följelentést tettek ismeretlen
tettes elten lopás miatt a rendőrségen. A nyo
mozás során kihallgatták a múzeum alkalma
zottait, de a szőnyeg nyomára nem akadhat
tak rá, mert nagyon régen tűnhetett el. a két
értékes darab. Seemayer 1'ilibald. a Néprajzi
Muze.um volt igazgatója kijelentette, hogy
még az ö ottléte alatt kelt, lába a szőnyegek
nek. Annak idején, amikor fölfedezték a sző
nyegek eltűnéséi, jelentést is tettek a kultusz
minisztériumnak a hiányról. Akkoriban azon
ban késett ebben az ügyben a nyomozás, ame
lyet most az újabb följelentéssel kapcsolato
san kezdettek meg újra a rendőrségen.
— llt n kncíurAn foIA. n Emin januári dáwcTTnüyora.
n.nic.b.nck kerctólwn föllópncJc: Bókcffy Líihz.Io. Kabec,
Gw.la, VItÁí Jcnfí, iíndó Sfindnr, Moroatni Lya jrrófno,
Hildav ILSiicn. Szalontól Ferike, dr. Erdélyi <i<-7.a. Saarly
Alicc V.'alf’it «ch Sári. SiTOonyi Dezső. Ballal Marcit.
Ucróffy Bósko <'-« Snrár Elza. Jcfryd.iic.ltás a pónztArnál
és a jegyirodákban.
— Fénykén, mint düntíJ bizonyíték. Egy bndaiiosti nagy
gyárban riibbanás kövctkir/Aében liíbb _ ninnkii- siilyiiaan
ir..'í\v.•'brwiil 1. Bár a gépek az előirt vc<Uír<"4«7.crclós*el cl
voltak lAtvíi, a gyár i'/az.tatója cz.t. bizonyítani nem tudta,
morf a robbanás következtében az. I* elpnsz.tiut. Sr.cTcncsc.i
véletlen folytán * gyárignsgat<»nnik ker/be került a gyár
helvltóirábcn készült, fényképfölvétel, nnvcly éppen nijt a
rvizl ábrázoltíi., ahol u robbanás történt. A fotográfián
(isr.ián kivohotő volt a v.Alőfftkzerolés nlkalnnunira. A
liirőBÁg a vádlott gynrt.nln.ldonost a fénykép alapján fii
roomMte. A fénylő r-fölv’i .-If egyébként a Fotoriixirtrrek
Fánvkápér'oti Miiliit.éacte kászitolte. ('Imiik: )\, Váz-, utca
46. LnvélhiViisrc azonnal kimennek, hogy a kiránt föl
vételeket elké-fzltfték.

— ..Borgia LucretífT — mindkét rész együtt
— nz Driániábnn 5, *47, ’/«9 és 10.10 órakor.
— Amerikai fogászét. Miifnc kaucsukha foglalva 590 ko
ronn. Amerikai lemezen inilfog ?IXW korona. Amerikai
mlifog >?.áii a.Üáxm nfcH. 260c korona. Atm rikai poreollán
f1-.gkin,'<>r.a 2d(;ó koronától. Bloinbák. Vidókioknnk soron
klvíil rrndnlós e; ö z nap. Vasárnap r- ünnepnap 10 1
órálp. Grosainnnn S. vlr. lyázi-dt f' gáaz, Budapest, Etzsóbctkí'.r.it .'.0, 1. emelet.
A ..Srcpíemhcr régén" muzsikája. Belüli Sándor
„Szeptember végén" cimii költeménye Földes Pál zené
jével megjelent A zene teljen niérlékhon érvényro jutin<ja e költemény minden t.zépHágéi, dallamon és könnyen
ón okol belő. A dalt, amely kétségtelenül nagy sikert fog
amtni. a Bárd rég adta ki.
— Legalkalma'alih ajándék: Mona 1 Isn-fónykép. Szépít.
Fiatal!*. Na^vit. Mc .örökli. Műterem: Erzsébet körút 20.
-- BrilltAnnt, ókszer*, aranyat, n::iistlit, hamisfogat- 110
adjon el ecirki, atuig meg nem hallgatja FimIiw es í’isucr
ékszerészek kgmngiu.abb nupl árait, Ilúkóczl-ut 37,

reskedő a múlt hél utolsó napjain üzletét csak
látszólag, napi .1—2 órán át tartotta nyitva.
A nagykereskedők között általános a panasz
a Devizaközpout ellen és. elterjedt liirek sze
rint a külföld is retorzióval fog élni ama sú
lyos sérelem miatt, ami őt azáltal éri, hogy a
régebbi gazdasági összeköttetéseiknél fogva
szokásos
ármner n.viségek
Magva rországon
való elhelyezése lehetetlenné vált. Eöképen
Németország hangoztatja a retorziónak rövid
időn belül való életbeléptetését, ami először is
a Magyarország számára legfontosabb, nélkü
lözhetetlen és kizárólag Németországból im
portálható cikkek Ma gyár országba való kivi
telének eltiltásával járna.
A főváros kereskedővilága, amely a Devizaközponttal eddigelé is államié hadilábon ál
lott, most
komolyan gondul még e bét második
felében rendezendő egynapos vagy több
órás tüntetésre, amely a főváros vala
mennyi boltjainak és üzlethelyiségeinek
bezárásában nyilvánulna meg.
A nagykereskedők mellett kitartanak min
denben a kiskereskedők is.
Egyöntetű a kereskedőknek az a megállapí
tása is, hogy a Devizaközpont sérelmes intéz
kedést* következtében előállott körülmények
az előidézői az árak lassú, de tartós emelke
désének.
(r. k.)

Zongorát, piamisót
no vegyen, míg R.EMKWY1 MÍMELT zon
goratelepét meg nem látogatta. Budapest
VI, Király-utca 5?. szám — llégi zongorát
vesz, cserék javít, hangol. — TELEFON
■ManwToaMBacmvcnMMKnMMrancMWMKMWBaatMBMHHBdxaMKaKMMWwai

napi árou felül vesz.:
Sarkad! Imre ékszerész
í‘llői-ut.26, telefon .1. 5-St*
az Iparin. .Muz. szemben

Fafrancia es aíígol damák ruháit
I KADERABEK

MÍC1 KREÁLJA IX, ÜLLÖi-UT 8G/c SZ. A.

műtárgyakért, disztárgyakért, ha
azokat n óla m értékesíti. Egyes porcellúnokat, avíik bútort, perzsa- ~
szőnyeget, aranyat, ékszert, antik
ezüsttárgyakat, olajfestményeket.
könyveket és egyéb műtárgyakat
a legmagasabb árban vásárolok.
(Lukács Gyula)
VII, Erzsébel-körut 15. Telefon: József 28-68

a.

{gUTMi
tSS

? ><

»cunrowanwovr
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VEZET.

\ I, TEHÉIZ-KÖRUT 7.

r^Jí*

iesía statárium
Budapest legszebb klimatikus helyén.
Diétás kezeién, Modern központi fű
tés. Vizgyógyintézet bejárók részére is

| KusíapesC

GT.íaülhi György-uaco 5. szám

9 n Dőli vasúti villamosmegállótól 1 poro. Telefon 113-87
I
na

Réz- és vasbutorok
gyárából 11 legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: líolló-ntea 3, ÜohAny-utca 6. Tolcfon:
61—97

Használt glaszékesztyüket festünk
BL8.VÉS TIZSTVEKEK Budapest, TIáisfa-11. 9/11.
Fióküzletek: i.inross-utcn 32, Hiikóezi-lér 10, Karpfensteln-iitea 31 és Cserhát-utca 11

és smokHtngj-ki»tcsiiSnz&
EZe.&ZIMÉft
VII, Károly-körnt 13, félemelet.
Telefon: József 115—20

örökítse meg kedvenc szobáiban

tsa

eH I á tt

nem a műtermekben szokásos pózolóképet, de természe
tes, az élet! egy kiragadott kedves percét rögzítik meg a

IF^TOKIIPORTKREK

címük: IV, Váci-utca 46. szám
írjon címükre még ma egy Iá
ról, hogy a fölvétel niogbeazúléso végett fölkeressék
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KÖZGAZDASÁG
X Miért emelték föl az értékpapír forgalmi
adójút? A múlt héten Kállaypénzügyminiszter
váratlanul megjelent az értéktőzsde nagyter
mében,
ahol Munlt Péter tőzsdetanácsos kalau
Budapest. január 28.
zolta. Akkor kérdezték a minisztert, hogy re
A hausseuior.galom legfőbb okát abban kell mélhetőleg nem n forgalmi adó fölemelésével
látnunk, hog-y kereskedőink tétlenné vált tő- kapcsolatos a látogatása, fyállaj’ kijelentette,
keiket, addig is, amin külföldi áruikat besze hojp' ilyen vagy hasonló intézkedésre nem gon
rezhetik s a szükséges valutákat megkap:tá,k, dol. Mindezek ellenére bizonyára más gon
tőzsdei értékekbe kénytelenek fektetni. Az így dolt rá, mert a minap a Ház egyerősödő . tőzsde hangulata természetesen ma részének tomboló helyeslésétől kisérve, föl
gával viszi azután a közönség egyéb rétegeit hatalmazást kért és kapott az 5%«-re
is s ez az egyszerű oka annak a szinte példát való emelésre. Érdekes, hogy a nemzetgyűlé
lan forgalomnak, amelyet az elmúlt bét ered sen ott ültek Drehr, Paupera, Heinrich Ferenc,
ményezett. Az a fölfogás, amelyet kereskede Biró Pál, úgyis, mint képviselők és a közgaz
lemellenes körökből hallunk, hogy a korona dasági életben járatos férfiak és egy szavuk
iránti bizalmatlanság kergeti az embere sem volt a piacot túlterhelő, igazságtalan adó
ket nagyarányú értélí papírvásárlásokba. nem ellen. Valószínűen Káliny kénytelen volt az
helytálló. Ez a magyarázat azokban a körökben adóemeléssel a tőzsdecllenes hangulatúak kon
kedves, ahol indokokat keresgélnek a tőzsde cessziót tenni. A Reggel megkérdezte Salamon
ellen s ahol valamivel meg kellelt támasztani Andort, a Magyar-Olasz Bank tőzsdei igazga
az uj ériékpapiradóemelést.
tóját a tőzsdei adó fölemelésének ügyében, aki
♦
az alábbiakban nyilatkozott:
— A pénzügyminiszter ur az értékpapirforgaimi adót.
Összefoglalva a haussemozgalom eddigi ter
jedési irányára vonatkozó megfigyeléseinket, 8° oo-ről 5%»-re cnielto föl, ami azt jelenti, hogy ezután
a publikum az eddigi 71 s’.'oo helyett 12,’í0'oo adót lesz
az eredmény ez: A hansse még nem terjedt, át kénytelen
minden vétel és eladás után fizetni. A pénz
a fapiacra, a nyomdaértékekre, különfélék ügyminiszter
ur nyilatkozata szerint azért tartotta szük
vegyi és kisteehnikai csoportjára, a sörpapi- ségesnek az adónak
ily súlyos fölemelését, mert ezzel az,
rokra és nem vitte magával elég nagy lendü aggályosnak mutatkozó értékpapirforgalom tempóját
lettel a közlekedési értékeket sem. A speku akarja meglassítani. Ha valóban ez voit a cél, úgy ezt
láció érdeklődése különböző
ösztönzésekre, a pénzügyminiszter ur előreláthatólag nem fogja elérni,
amelyek célját és komolyságát kutatni hiába mert hiszen az állandó és folytonos ('rtókpapírvásárlá
való fáradság volna, a következő papírokra' soknak mozgató ereje — amint a pénzügyminiszter ur
beszédében niegállapitjti — « koronától való szabaduldsirányul:
bon keresendő és itt a publikumot egyelőre nem fogja
Sfummer, Levente. Kohó. Drasche, Brassói,
befolyásolni a költségeknek még ily súlyos emelkedése
Juta, Kender és len, Klofiid, Atlantién,
sem. Addig tehát, .miig a lelkeket ez a nagy nyugta
lanság uralja. « forgalom váltruzailanul igen nagy lesz
Giuní, Földhitelbank. Mag.var Hitel, Pailas,
az ériékpaplrforgalml adó fölemelése ellenére is; sőt at
Gazdasági Gépgyár, Mág.

Ml LESZ A TŐZSDÉN?

*

A jövő Leli prognózist megadni nem netliéz.
Ha a kereskedők továbbra is a tőzsdén he
lyezik el tőkéiket s ha nem merülnek föl po
litikai bonyodalmak,
a fölfelé haladás folytatódni fog.
■'I nagy értékek legtöbbje a mindig jó Kő
széni, a nagy meglepetéseket sejtető Stunnnert
kivéve, bizonyos mértékig föl fejlődőt leknek te
kinthető.
{
Az üzlet ilyenképen a középpapirosokra
fog átterelődni, amit a fölemelt adó is in
dokol
s igy az várható, hogy minden, ami nem vett
még kellőképen részt abban az egyenletesen
haladó árfejj ődésbeu, amelynek betek óta
tanúi vagyunk, most belekerülhet ennek a fo
lyamatnak sodrába.
X A Kereskedelmi Bank Phöbus-akciója az
utolsó napon meghiúsult. Elsőnek irta meg
A Heggel, hogy a Kereskedelmi Bank magá
hoz igyekszik váltani a Phöbus villamossági
rt. részvény többségéi. Ez a tranzakció mar
olyan előrehaladott stádiumban volt, hogy
Székely Ferenc, a Phöbust patronizáló Bel
városi Takarékpénztár elnöke, január közepén
Parisba, illetve Amsterdamba és Milanóba
mázolt a Belvárosi régi hitelezőivel való ren(lezkedés végett. Távollétében a Kereskedelmi
Bank nagy tételekben vásárolta a Phöbust,
mert a vállalatra, szerzett opciójának január
25-ike volt az utolsó napja. Ez a dátum lejár*,
mégpedig anélkül, hogy a Kereskedelmi Bank
élv volna az opció jogával. A fordulat élénk
meglepetést keltett uénzügyi körökben és azt.
a magyarázatát adják, hogy a Kereskedelmi
Bank éppen Székely utazása következtében
bizouyo.s kedvezményeket vélt elérhetőknek,
abban a föltevésben, hogy a Belvárosi Taka
rékpénztár a külföldi piacokon már fait
aeeoinpK-t teremtett. Székely Ferenc tárgya
lásai azonban csupán puhatolódzó jellegűek
voltak és a Takarék semmi irányban nem kölötte Jc magát. Erre a hírre lépett vissza az
után a Kereskedelmi Bank az opció gyakor
lásától. Ez a Phöbus meghiúsult tranzakció
jának hiteles pénzügyi története.
Házi spekuláció a Láng-részvényekben. A tőzsdén
kellemetlen föltiinést keltett a Lúug-gépgyár részvényei
vel íi/.ötl. jól szervezett hullántjáték. A részvényt pén
teken 34.000 koronáról erőszakosan fölverték 11.0(10 koro
nával egész 45.IICO koronáig, de tnóg nzr.ap lezuhant
34.0011 alá. ami annak a bizonyítéka, hogy egyrészt som
a k<izöni'ég, sem a tcreinspeknláció nem Iát .». Láng Itt?magos knrznKni.an aíahllilást, másrészt a tOkefíilBmelésl
peri rezfítliinxrf; ítéli a -pitié. l'gy Játszik, a tökocmelósből
csakis azoknak a ,.bc<tr«fo/fn/>í"-n<(k van imsziia, akik
megjátszoltűk és alaposan lefölözték a Láng azinto pél
dátlan kilengését föl- és lefelé. i'sotlálji'.k, hogy a Hitelhűnk érdekkörébe tartozó rilllalat ilyen vad, ártalmas
és ;• Kö'.’.;>i),,.-gro mérhetetlenül káros játékot folytathat —
saját részvényeivel. Ugyanez áll a Fegyver részvényekre
iw. Eddig nz volt a szokás, hogy komoly iparvállalatok
részi ényeire féllékenyon őrködött a palronizaló nagy
bank, nehogy jáléktiaplrokkd váljanak. JAtékpapirokon
nyerni <•» vesítoni lehet, Inkább veszteni. Nem hisszük,
hogy a Hitelbanknak érdekében állna komoly iparválla
latainak részvényeit játékvaplrok nívójára „emelni".

tól lehet tartani, hogy a kilengések még nagyobbak lesz
nek. meri a nagy adó magának a tőzsdeteremben levő
publikumnak a játékát fogja korlátozni.
— I'tn nem hiszem, hogy az értékpapirforgalom csökken
tése voit az igazi ok, hanoin ez tálán csak ürügy volt
arra, hogy nz állam az értékpapírok árfolyamának
emelkedése folytán amúgy is állandóan emelkedő bevéte
leit még tovább fokozza. Ha tekintetbe vesszük, hogy a
tőzsde publikumát kizárólag a városi osztály adja és fő
ként a középosztály nz, amelyik értékpapírjait cseréli,
nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ez a városi lakosság
nak ds föl(é;:t a középosztálynak egy újabb nagyon sú
lyos megadóstatása. Nemet országban és Ausztriában úgy
az értékpapirforgalom nagysaga, mint az államháztartás
tekintetében talán még súlyosabbak a viszonyok, a kincs
tár azonban ezekben az államokban nagyobb megértési
és mérsékletet tanúsít a tőzsde iránt. Ausztriában meg
elégszik a kincstár
adóval. < 'seh-Srlovákiában 2" so
kéi, Németországban pedig J..1#/«»-kel.

Ml eddig majdnem hatszor annyi adót fizetünk, mint
a n*mc4rk, sz uj törvény szerint pedig az adó majd
nem a tízszeresére emelkedik.
•— Bizonyos, hogy a. spekulációban az adó e súlyos
fölemelése bizonyos nyugtalanságot idézett elő és nincs
kizárva, hogy annak hatása alatt. átmenetileg az eddig
falán a túlzásig far-ori'ált nehéz papírokban egy kis
stagnóeiő fog beállóul és a forgalom átterjed a középés kis papírokra, amelyeket eddig a tőzsde publikuma
minden ok nélkül teljesen clhayyagoU.
' Közgazdasági hírek. Két nap óta tőzsdei köröket fő
leg n fölemelt érfékpapirforgalmi adó kérdése foglalkoz.i-ija. E hangulatot tükrözi vissza Halász Lajos ban
kár véleménye: A kincstár a forgalom nagyságával érhe' cl nagyobb bevételi ős nnm a- adó emelésével. A
gyakorlati élet már a Hegcdiis-rezsini alatt megmutatta,
hogy ilyen indokolatlan és egészségtelen megterhelést
el nem hír. Az ipari vállalatok és a bankok kénytelenek
sorra alaptőkét emelni; a fölemelt ndó megnehezíti. süt
lehetet lenné, teheti az emisszió fix elhelyezését. A kistöKéjü embereknek ■ a társadalom minden rétegéből. - ■
egyik megélhetési eszköze, segítsége a tőzsde. Itt pótol
ják azt a mínuszt, amely jövedelmük és háztartásuk
költségei közölt, adott viszonyaink folytán mutatkozik.
J‘. rétege’’. számára la megnehezedik a tőzsde konjunk
túráinak kihasználása. Az értékpapírodé emelése nem
lehet végleges, amíg egy ankét, amelyet a pénzügyi és
tőzsdei viiág meghallgatásával rendez a pénzügyi kor
mány. nem tisztázza ezt. a problémát. — Az elmúlt hét
tőzsdéjének egyik legérdekesebb eseménye a Juta és n
Kender és len ugráiszcril emelkedése, viharos iizlet• kötések közepette. A Juta 13.(HJO-cn kordia a lietot és
Ib.títHt voit a le«-.ncgarabb kurzusa; n Kender és len
1O.S()ó-ról 18.3t)í-r.’i szökött föl. A két papírban való hossz
kirobbanása o pénteki tőzsde nyitásakor volt és néhány
perccel li óra. után már olyan tömeg kavargóit n piacú,
kon, iiogy a titkár feiemclte e jegyzést, képtelen lévén
a tomboló üzl.d jn .üc'bői megállapít mii a kezdő árfolya
mot. Hír szerint, cseh tex: ilesek is nagyobb tételeket
akarnak a két papírból fölvenni, mert ugv a Juta, mint
n Kender és kn üzletmenete ós vczet/iso kitűnő; a kt i
vállit!::'. egyra nagyobb mérfttakben terjeszkedik. — A
Fallas itt.
amerikai lú.-gyalú nívói kedvező hírek ér
keznek. Ezzel kapcsolat bán n v dlnlrt ui miigratlkni mű
helyeket rendez he.
A - Inucfa, amely tőzsdei beveze
tés előtt áll. iiiii.iö erodiüL-rüy-l zárta üzletóvót és
2.'/,' osztalékot fizet. Kivált a Pors.éku kerámiai gyár
mérlege meglepően jó. - A l'atvnonia sör rt. (Hazai
Bank érdekeltsége) a múlt évi 25 koronával szemben 50
korona dividendát
fizet részvényeseinél,. ~ A múlt
tőzsdékét egyik titkos tipje a Gumi volt. Jól értesült
hitelbanki körök tömegesen vették. Klóin Gyula 4<)0ii,
Szurday Róbert ,'Oti darabot vett. E vásárlások a rész
vény árfolyamúban a vasárnapi insgúnforgalomban ju

tottak kifejezésre: 20.000-ről 24.500-ra ugrott. A hirtelen ár
emelkedés oka, hogy a Gumigyárat patrouizáló Wiener
Bankverein, amióta látja, hogy a Hitelbank érdeklődik.
a papír iránt, szakított régi szokásával és nem dob rész
vénytömegeket a piacra. — Az Általános Gépgyár pa
pírjaiban megindult nagy kereslet többszúzmiiliós kül
földi megrendelésben leli magyarázatát. A Afdg a múlt,
héten is tömeges rendelést kapott Dániából, autók ki.
szállítására. -- Nádas Lipót, a Hermes volt tehetséges
és rokonszenves igazgatója már elfoglalta az Országos
Bank és 'Inkarékpénztár vezérigazgatói állását. Ilcxr.éljiik, komolyabb, szolidabb szellemet honosít meg az, in
tézetben, amelyre a szellem nagyou ráfér.

X A Hitelbank és a Kereskedelmi Bank ver
senye. A Hitelbank és a Kereskedelmi Bank
érdekes versenyt fut a tőzsdén az érdekköréhez,
tartozó iparvállalatok részvényeinek árfolya
maiban. Megírtuk, hogy 3 Hitelbank-részvény
nek a most folyó hossz-mozgalomban eléri úíJagos áremelkedése 322%-ot fesz ki. míg ugyai;ebben a mozgalomban 3 Kei’eskedelmi Bünk
konszernjéhez tartozó részvény átlagos emel
kedése csupán !Wt>-r<r rutjotl. A tőzsde különbözőképen kommentálta ezt a föltűnő jelensé
gét és megállapíthatjuk, hogy a hangulat nem
kedvezett a Kereskedelmi Bank tőzsdei politi
kájának. A Reggel megszokott tárgyilagossá
gával, hogy a kérdést érdekelt helyről is meg
világítsa, dr. Stein Emilhez, a Kereskedelmi
ügyvezető igazgatójához fordult, aki a követ
kezőkben nyilatkozott előttünk:
— Ezzel n kérdéssel, amelyet A Heggel vetett föl. már
foglalkoztam, igaz, hogy a Hitelbank és a Kereskedelmi
Bank papírjainak árfolyamai köztél a legutóbbi időkben
igen itatni eltérés mntatkozolt, igaz az is. hogy az ár
emelkedések terén a vezefőszercpet a Hilclb.-inkbcli rész
vények ragadták magukhoz. Az áremeikedések e mértéke
azonban nem terjedt ki nz összes Hitelbankbeli részvé
nyekre. így púid; nnk okúért a Kőszén és a?, l.'rikdnyí
emelkedése nem lépte túl azokat a kereteket, amely, k
köz<>(! a többi liaxonncmii értekek árhullámzása inozgo.t,
nem is szólva a Flóráról vagy éppen a Lignumról. amely
határozol lan visszamaradt, söl ealamelyest le is morzso
lódott. A nagy karriert befutott Hitoibanki papírokat ar.
vitte főként előre, hogy o részvényekből aránylag kevés
darabszőm van forgalomban, másrészt pedig a kisebb
rész eéuy mennyi régből is nagyobb kvantum biztos keze.kben ra». Fsy másik körülmény: n Hitelbank mii nagyobb
mentalitás uralkodik a részvényeseknek nyújtandó ked
vezmény teki.nfrtétTm, ami különösen a részvényeseknek
nyiijtandó fransakciók módozataival jut. érvényre. Ex
különben a Kereskedelmi Banknál sem újság, mert hi
szen az /•ző. majd n Salgó. amint emlékezetes, n néhány
evv-'l ezelőtt lebonyolított tőkeemelésekor, ingyenr'-sz vé
nyeket sxlott. n rianica pedig agyra 3 ujat 300 koronáért.
Ezek a kedvező szint mutató tranzakciók egyébként néni
jelentik rí?', hogy azok révén a vállalat kedvezőbb helygrtbo jut. A tőzsde mindig a spekulációnak pár exccllonm
!rvónvesiilési t-re volt, annak a spekulációnak, amely n
józanabb incgiíóléxre való bizalmat csak ritka esetekben
'.ad mutatni. A Atezöga-.dasögi ipar n részvények mai
árfolyamánál: értékelése mellett 891 ■» milliárdos crlékkomplcx’.nnot képvisel. Ugyané számítás szerint a Salgó
•10 milliárdos értekei. El kell jönni annak az időnek, ami
kor a tőzsdén is a józanabb megítélés kerekedik fölül,
aminek megfelelőim, nz egyes vállalatok részvényeinek
árfclyamalnkulásúl an a vállalatok M-lódi vogyoni álla
pota hűen fog visszatükröződni.
*

Megkérdeztük Stein Emilt, mi' a véleménye
a tőzsdeforgalmi adó fölemeléséről:
Addig, amíg a konjunktúra fart — mondőtta — és
állnlrinos nézet, hogy a pénzt g korona eshetőségeiből
ért ét: p<; glrokhu l;ell ti. menteni, n kincstárnak a fölemelt
forgrdmi adó magasabb nyereséget biztosíthat. NormóCt
forgalom azonban ezt az adóiéi het el nem lilrja és igy a
per.zügiii ltoriv.iinyzal l;> nyteler lesz revízió alá verni a
rendeletét.

A Hitelbankban az p vélemény a Ixcrcs,-.cdelmi Bank nyilatkozataira, hogy
„npilaikozatokkfil nem lehel fölemelni a rész rí yíjck
ktirzusál“...
••Ftorji
Első_ AJng.vnr Stenringyortyu- és Szapp.in
gvar K>, jiuiívT 111 éri megtartott rendkívüli i.özgyüí’h^n
elhatározta nkiplőkéjt nek )0.35(i.ono E rői •..'l.nou.onb K ;n
lölcmelé.KÓt c>l> módón, hogy az < idipi r/ .zvéiiyesckiick
minden részvény után egy uj részvényt ajánl föl‘lG50 K s
atban. Az elővételi jog a Hitelbanknál 1-től 12-ig.
e Magyar Cukoripar Itt. igazgatósága r. társaságnak
február k-an tartandó rondkiviili közgyűlésén indítvá
nyozni fogja, hogy n tárán ••ág alaptőkéje öli.000 000 K ról
t'O.O'tO.noo J\-ra föle.mcltessck és nz összes uj résv.véti;' ’k
az eddigiy/iszványosckcnek — és pedig minden régi r'-.;-.
vén;-'"o ke’ <lnrsb uj rr.-zvény ősz tn lék jogosul faággal a
lolyo nzlef.tvre darnbnnkint 4' no K áron i'olvó kamatok
megtérítései melleit átvételre l’öhijánltassnnnk'.
Ki szvénytársaság villamos és i.öziekedésl vállalatok
számúm t’i ront* k izgyiil,-^i, cJhatározi.i az alaptőkének
-fO.ituO.ü'iO K-ioj Ö10.OOti.OOíl K ni. ;> részvények névértékűnek
20:) K-ról 300 K-ra való tclcniolésót. Az elővételi jog 1:1
arányban február 3-ig darabonként 2U00 K ért a Hitel
banknál ry,il;or<dhntó.
Az ,.Óceán" M a.K0U?.er,.’l?J',',r
Kereskedelmi
R<. nz ."ilaptőkénck •10,000.000 K-ról M.000.000 K-ra való
fülemolé tői •> őimz'a. Mi idea régi részvényre ogv ni
<iil;. Elővétel 2(100 K ellenében e hó 31-ig gyakorolható.
Király Automobil Rt. t A ndrars.i •ul R) elővételi jog.1
jMiuar '-“-lg gj .ílioru ható. Négy rt::- /.tényre egy uj jJD
K-vúI.
Olajmtlvck Ki. Keim
. . Adolf <■> Túrna tőkeemelését
GO.oiKl.O rt K ;• k • reszt úi viszi,
gi részvényre, két vjat
(..........ül
. . ...
udnnk 3500 h r. Elutcteli jog január 81-ig.

Elegáns hiába akarsz lenni,
Ha Chypre és L'origant nem akarsz venni
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a Reggel

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
Pti volt a Szomory Dezső legnagyobb sikere napok óla betegeskedik, e héten még rosszab
a „Glória'* szombati premierjén?
bul leit. A jó Gráci egyetlen vigasza, hogy to
—Tomboló tapsvihar, szüneteket kitöltő har ponként egy fél órát csöndesen, magának he
sogás!
gedülhetett. Most már a muzsikának is vége...
— Ezt Pesten minden szerző megkapja a, De hagyjuk a szomorúságot, hiszen az egész
premierjén. Szomorú sikere az volt, hogy a be élet nem. nagy vigalom, amin! azt Ady meg
mutató legkülönbözőbb társadalmakból és írta. Mit tud Kosáry Emmáról?
világ nézte fékből kikerült közönsége úgy ünne
— Hát szombaton még virágokat is nyújtot
pelte, mini a modern magyar színpad igazi tak föl neki a Fővárosi Operett színház szín
költőjét! A költőn van a hangsúly, öcsém!
padára ...
— Hál kik voltak a premieren?
— Maga érti, Pista! Meg kell adni! Érti! Ko
sáry
lemondta a. szombati előadást, az ura ha
— A közönség valóban a mai Budapestet
reprezentálta. Ízlés és Ízetlenség, finomság és tározott. kívánságára mondta le. Helyette Hár
szörnyűség, előkelőség és lelketlenség, — maik Hilda ugrott be,,,
— Na, de ilyet!
Vanity Fair, ahogyan ezt Tipor tér társunk, az
—
És vegye tudomásul: Kosáryi kedd óta
öreg Wtlliam Makepeace Thackeray jelle
szerződési
kötelezettség köti az Unióhoz. A
mezte. A politikai világból ott láttuk Kelety
Dénesi, Ugrón Gábort, Tusnádi Szűcs Andrást, szerződés körülményeinek, egyik érdekessége,
jóbóray Miklóst, Rainprecht. Antalt, Balta Ala hogy ezúttal — Király Ernő nélkül szerződött,
dárt, Farkas Tibort, Szüllö Gézát, Kállag Ta Kosáry gyöngélkedése miatt egyébként az
mást, Pakol s Józsefet, Mattyasovszky Györ „Oliviai hercegnő'’ csütörtökön lekerül a mű
gyöt, gróf Pongrácz Ferencet, Vámbéry Busz sorról és helyette a „Tatárjárását > játszók,
lemet, a volt képviselők és jelöltek felvonulá amelynek reprize teljes sikerrel járt. Be
sáról nem is beszélve. Mii-vészek közül: Irányi- mutatkozik a színház uj szwbrettje, Biller
Grilnv'ald Béiáékat, Kisfaludy Stróbl Zsíymon- Irén, Mogyoróssy kadét- szerepében, Lőrentey
dot, Pólya Tibort, Falus Eleket, Jámbor La főhadnagyéban Kompothy Gyula.
— Mondjon újra valami olyat, hogy ijedtem
jost, Hermán Lipótot, Faragó Gézát, Andaházi
Kasnyát, Felks Ödönt, Bardócz Árpádot és szá ben a. földre üljek!
— Egy pillanat. Megvan! Ki ült hat napja
mos másokat, ahogyan ön azt némi célzattal
irnl szokta, A közgazdasági és tőzsdei társada a. Fővárosi Operettszinház 2. száma páholyá
lom, mint mindenhol, itt is dominált: IValder ban?
— Beöthy? Lázár Ödön!
Gyuláéit, báró Kohner Adolf és Villy, Fehér
— Fogódzók a székbe! Héjjus Iván, egy elő
Miksa, Engel János, Domony .Móric, Szász
Ernő, báró Madarassy-Beck Gyula, Fónagy kelő megjelenésű hölggyel, a. menyasszonyá
Aladár, báró Wolfner Gyula, Stern Samu, dr. val, öcsével, Héjjá* Andrással; előttük a föld
Ilapoch Jenő, Magyar Pál, Vágó Leó, Kálmán szinten Héjjus textvérhuga, Hajnóczy Ivánné
Jenő Altos, Földiák, Vécsey Artúr aa elnökök és Hajnóczy Zsuzska kisasszony. Héjjus Iván
és igazgatók nevei, akiket sebtében följegyez nak nagyon tetszett az operett, láthatólag jól
hettünk. A kettes erkélypáholyban dr. Bedö mulatott, kivált Sárhadin, aki. egy ügyefogyott
Mór, a Vígszínház egyik legszebb tagjával, diplomatát játszik, mintha az osztrák. RallLázár Máriával. Másik páholyban Varsányi plátzon nevelkedett volna. Most fölkelhet,
Irén, finoman és kedvesen, mint rgy kis angol Pista... Kefélje le magát. Good by!
hercegnő. A Nemzeti Színházat Hcttyey
* Ki) harmóniai haugrerse^y. Vaeúrna.p readhatók 3 ŰlAranka és Odry Árpád, az Operaházat Mader
harmóuikuBok
negyedik népezerü hangversenyüket a
Ro.oul és Burian képviselték. Paulay Erzsi pá
Zeaenkadónila
nagytermébenA „Mesterdalnokok tiylholyát az utolsó percben adták el, nem érkez
lányát én Golrttuark napyozabáau esámfónlúját a Feluri
hetett meg idejére Parisból. Egy erkélypáholy lakodalmat játszották Htisehtr Antat lendíilotes vezény
ban a francia követség tagjai tapsoltak. írók letével. A hangverseny vendége IV>í»r Marffif zongorsközül; Móricz /sigmond. Haltai Jenő, Osrát niiivé«znö volt, aki lengével rrga-ló hévvel ár fölénye*
Ernő, Bakonyi Károly, Kemény Simon, Feletti Wlmlkai bravúrral jáUzoUa lZwt iinmuinentálle müvét,
Góca, Karinthy, Kosztolányi. Egy párisi nő a „Tolentcnz.** o*. Percekig ünnepelte « na^yRzániu kö
minden eleganciájává! Bazár Gitta tündökölt zönség. akinek az ovációkra mintegy tízszer kellett a
a jobb páholysor szélén. Egy ismeretlen hölgy pódiumon niegjelennie.
• Keleti Liljy hangversenye. Snumó-uíort este invlotlft
1’xzókoszfiimben -jelent meg; egy kié karcsú a harmadik
hmmvere nyél Kelebi LiBy wmgnramiivéw.K i.
jó szivére lehetett a legbüszkébb, mert jóval a •látój a kiforr-Mt
t. clmikáról é« kithnó ritnnis^r.é.cról V-U
szive alatt végződött a. dekoltázsa; egy mani tannbizTirnágni Műsorén Biwlv, JZ*4-. Mozart-, lűiopln-,
hÍi’ú.’’- ó*? l>»hnáfiyi«dn rabok
.\riM»rw><n Kikűrözött arcú szőke, egyszerű komh>nében fog B
ftiwlkcilíMt a ! hnpin kiliíijő iut
(«• M
lalta cl támlásszékét...
• A Vígszínház <• hetét a s/.inhnz legfrissebb szenzációié,
b ..Glória". Szmoory Pe^ö hot almai színmüve *»»«’•
— Vérfagyasztó!
nagv vigjntéksikrri',
\ kis e<ikrnsz<lo“. váltakozva
— E három delnő annyira örjöngött és re- ■zen
töltik he. rétitek délután az. ..ördög- iit. xasnrnap delntiin
paglotl Lukács Pálért, hogy a jelenlevő pszi a ..MértGMdkóv ok“ <’t tá<-«záA. Csütörtökön délnián a wnvizsgoelőod'ís rendíí.
chiáterek között jogos aggodalma! keltett. A nésziekoia
• ..A lányom hozotnsinya •>** millió.'* Földe* l.nirc nagygyorsan előhívott mentők azonban mór a szi- sikerű vjgtát‘k». amelynek eddigi nlőadásBit cJöre ol’ UbHs ház közönsége kovagtu végig. « heten bettiéxzbf’járónál találták őket és csak a beállott ndot
főn. szerdán, pénteken jn va#árnnp este keríti ijniét
tényekei konstatálhat fák.
mi nJa nu vis/or Rákosi Szkli yf>nd<'|noiloptí'vel.
Kedden. r<áiiörlökön
Moknáv Fen*nc jiBKy*
— óriási!
sikeni dfiiinüjút, az ..iíg1 és f'‘d<li szopdoiu‘ -t ndja*. va
— A főpróbán persze nem colt ilyen inmul- sárnap déintán r. Márkit* Ennlt" lep P. h „Xevtejen
a nénioki iintmpl napon dcJntsn peatg
fus. Rákosi Jenő és Bcrzeviczy Albert, is meg- BsazonV.ban,
„Gretc'hen“ t adják. ■> órakor. niórsSfcpit h«dyarnkKal.
jeltttdek és TIerezeti Ferenc páholyában egy
• „A gárdista." \ Városi Színház sovnnkövetkozö nihóditóan egyszerű dáma, akinek gyönyöril donaftga
„A gárdista'* című operett, n népszerű „Hambnrgi nieuynsszony'* szeméinek IsRiijabn ntiuiKn.ia, A re
meséit, egy-kél versét a legszigorúbb bírálók gi
’UVos és színe* az-övegköiiyvet Pékár (lyrtln novellája
is rendi,'irül tehetségesnek találták...
nyomán Kulinyi Ernő ivhi. n zenét . V Utcze. Zwginond
••• r C r

— Gróf Bethlen Istvánná. Persze sejtelme
sincs róla, hogy Gyöngyöxxy Erzsi, akinek.
Gombos<,ögi mellett a legnagyobb sikere volt
és aki u „(i!6rlá‘*-bar lépett föl először...
— Szegény Harasztiig ffermin legjobb szere
pelve gondolt a közönség,
— Nos, Gyöngyössy Erzsi dúsgazdag pesti
tjyáros felesége, Tis ér óla. nem játszott, -vidáken tűnt föl, azután férjhez ment és becset
mondott a színpadnak. Az első próba alán fé
nyes szerződési ajánlatot kapott a Vígszínházfőt, a premieren pedig félszer nyílt színen meg
tapsolták. Mondja, Pista, mikor látta Nagy
Endrét?
— Elbújt a világ elől és uj kabaré tervén
dolgozik...
■— Ugyan, kérem! A Felvidékre utazott, ahol
ti» négy magyar városban tart előadást. A
„szlávi nszltói" előadássorozat rendezője 30.0011
cseh koronát bizíositotl Nagy Endrének. Most
hallom. kong szegény Kaesoh Pongrác, aki hó

komponálta.
újdonságból mór a r,2inpndi pr*>Ml. folyint. bsi’íl.'v dóg-vf főreudivxó vexctöeevel. bzaneiioioíla
lesz n:’, operettnek, hogy női főszerepét Wnlter Rózsi, az
opernhér. népszerű és kitűnő inüvésy.noj* játszn. nlu csil
logó éneknit'vészrtiív. ’l. g-önyörü megjelonóaévol. remeg
iáiméval és bravúros iót.ók ivnl az u,i. a várva vari one
>(J.\sl)l»g biztos igéi"ió‘ uiuzn. Partnere Palié lmr«. az
Opernhöz nfigvszrrii hő> bari topja loriz. akinél, ezúttal is
pompás i-zor-p futott! Kisfaludy Sándor megszemályeslfdse Tisza Kiíróin egr elkényeztetett prímaballerinát
slak'll; \bonyi Mnrienne egy béjo* francia leánykát;
Sziklav József pedig égi mulatságos leng, el grófecskat.
orlov riórn. Mi’hal- ó ,!• din. Borii. Gábor, •’ő’rnay ’i biz
jalsziiiink még vezető ,-zer-p > a nagy crdekloilóssel vart
oporol tboji.
• A ..KékszakAI) nyolcadik faliwége'* 1M clőiulá'-a. A«
egów 'de! saozon orrlk l.'gkiniaKoslqbb siker- Snvoir
«óks ..lkán Ip."l' iidis 'oh'ségc'* finif vb,'játéka, amelyíiek minden eddig! dőadtiunra elővételben keltek el az
öss/iia iegvek. lasárnav este mi’-ndszor kerül szinte a
Relv-íi’-osi Színházban.
A
kiGinő vígjátékot azonkival
még vétitek kivételével, amikor is a ..Tüzek -el ismétlik,
minden este jófszák, mimiannyiszor Somlayval. Z. Mol
nárral, Ihászai. Górdonyivnl. Titkos Ilonával, Benedek
Margittal és Szilágyi Rózsival a főszerepekben. Vasár
nap'délután „A gi-dag l«ny“-t Ismétlik T. Korral Kó-sivnl Proliéin Marié „zor-iiében. Pénteken, ünnep dél'után , A Imin eml>ot" megy, -1 órakor, mérsékelt helyárakkal.
• Nem tért főpróbát a „Iádé -ból. (Jirmtmée «J *»p*
■•iMnób'il n Blaha Lntxa Sz.inháfi. A pompá* damHsk osu
P.riJil-no f«h-iidr 1 Zn
n hewnmwm.

• A Városi Színház változatos operamüsoráu ina, hétfőn a
,.Bajazzók“-ban és csütörtökön a ..Hegyek nlján*'-ban Környey Béla vendégszerepel. A „Hegyek alján** előadását
II*Albert. Jenő, az illusztris szerző is meghallgatja. Szer
dán a „Sevillai borbélyában és szombaton ,.Faust“-ban
Aqulla-Adler Adellon lón föl utoljára, mielőtt hosszabb
szabadságát, megkezdi. Pénteken délután n „Pillangó kis
asszony**, vasárnap este „Tosea** és héttőn Unkcl Pétor
vendégfölléptóvcl a „Próféta** van műsoron.
• A „Tériké** reprizének nagy visszhang (a támadt úe
a pénteki előadásra is rendkívüli az elővétel. A Ren.aiss-.anee-Szinház szombati .,Teriko"-elő;ixhisa igeu nagy
sikert hozott a szereplőknek: Ilosvay Rózsinak, Mészár..;
Gizának, Harsányinak, Bérczynek, Bacsányi Paulának ós
Virányinak. A hét többi napján n változatlanul tolt há
zakét vonzó „Dupla vagy semmi** dominálja a műsort.
’ „A bajadér** minden este. Az állandóan táblás háza
kat vonzó Kálmán-opcrett. e bélen in teljesen Letölti n
Király-Színház műsorát. Vasárnap délután „Offenbach",
pénteken, február 2-árt, Gyertyaszentelő ünnepén dél
után „.János vitéz'* kerül színre 8 órakor, mérsékelt hely
árakkal.
• A „Bolond Istók*', & Városi Színház uugy.sikerii daljátéka iigy ma, mint keddoii. pénteken ős vasárnap
délután van műsoron, mindenkor a bemutató kitűnő serreposztáeában.
• Az Andrássy-uti Színház jövő hetét a szenzációs si
kerű műsor darabjai: „A gong*, ..Btszorkánykonyha** és a
kitűnő magánszáuiok töltik be. Ugyanezt a műsort, jálRzák vasárnap délután, valamint pénteken, ünnepnep
délután is ’.si órai kezdettel, mérsékelt helyárakka).

fVIoiifiöziem^n^eft
Az „Intolerance" és az intellígsiicza.
Az Omnia. a Royal»Apollő és a Corsó vilát?*
sikere.
A budapesti közönség most már belesodró
dott abba a huszonnégymilliós sokaságba,
amely az .Jntolerance't-láz hatásával szivében
és erkölcsi fölfogásában uj jövőt készít elő
egy boldogabb emberiségnek. Az „Intolerancd*
mint egy tisztító vihar zug át embermilliók
lelki élete fölött. De ennek a viharnak emberi
szava, emberi hangja van. Az évezredek csodá
latos látomásából, amely egy idegettépő modern
amerikai történet hátteréből rémlik elénk rej
telmes tükröződéssel, egy nagy lélek szava
szél hozzánk, hogy nemesebbé tegyen bennün
ket. Valami nemes ragály, valami jótékony
epidémia ennek a filmnek a példátlan világhódítása, emberfölötti hatalma, amely most
kinyúlt felénk hatalmas karjával, hogy jóié;
kony hatalmába kerítsen bennünket, jellemző
ellenállhatatlan erejére az. hogy jelentősége
már teljesen átszivárgóit az amerikai közvé
leménybe. Az amerikai gyárakban, ahol hiva
talnokokat és szakmunkásokat csak fölvételi
vizsgával szoklak alkalmazni, az általános
műveltséget is kutatják az ilyen vizsgákon.
Ma már senki sem ütközik meg azon, hogy ha
a fölvételi vizsgáit azt kérdezik tőle, vájjon
látta-e már az „Intolerance'*-f? Aki azt felöli,
hogy nem látta, az nem talál munkát, mert
az Egyesült Államokban néni tartják többé
intelligens embernek azt, aki nem látta az
,jnlolerance“-t...
Az előadó,sok az Onmiában és Royal-Apollóhan á, ’/x8 és ’/310 órakor, a Oorsóban pedig
\t4, ’i6, '/tű és ’/slO órakor kezdődnek.

-J- „Borgia Lucretia“ — a teljes film — egy
előadás keretében az Urániában. A Berlin mel
letti Tompelhofban egész város épült lovag
várral. vizárkokkal. hogy a Borgiák drámájá
nak méltó színteréül szolgáljon. A „Borgia
Lucretia" filmje a Cinquenconto szépséges
asszonyának története a művészi szépségek
gazdag látványossága. Liáné Haid, Conrad
Veidt, Wegener, Bassermann •— a. film fő
szereplői — csupa olyan név, amely a színpad
világában aranycsengésíi. Ugyanaz a dualitás,
amely a „Lady Hamilton" és a „Hindii sír
emlék” imgy filmjeit viláhirtivé tette. Az
Uránia a teljes „Borgia Lucretia."-filmet na
ponta á, ¥<7, ’/ííi és 10.1H órai kezdéssel inntatja be.
4- Rét nagy 'viiágattrakció a Corviii-Szinház
műsorán. Az egész város a Corvin-Szinkáz pa
zar műsoráról beszél. Korda Sándor nagy
szabású miivéuck, a „Sámxon és D'illá'-nak
szépségeiről mindenki elragadtatással beszél,
nyilatkozik. Sirás és nevetés, könny és mosoly
köszönti Jachté Conganl. a pöttöm gyermek
színészt, akinek „Fiacskám" című bájos képéi
a Corvín-Szinház igazgatósága közkívánatrn
prolongálta.
,
, .
A Corrin-Szinhaz előadásai 5, 7 o.s 9 órakor
kezdődnek. Az elővételi jegypénztár teleforiszÁniai: József 89—88 és József 95—84.
4- .Mozgókép-Otthon. A „Frankfurtiak" cí
men a Rotbschild-család története 2 részben.
8 felvonásban egy előadásban, alcímeit ..i i «
milliók felé!” és ,.A jó parti”. Ezenkívül egy
nagyszerű amerikai vígjáték fi föl vonásban:
„önagysága, a kölyök”, címszereplője a csoda
szép Olivo Thomas. (v«4. ’.ífi, Mr8 és *410.)
’■ „Páter Sxiorpliw.'*, n vllóehlrl) ErmoUeff-tárxulat
1lliTiS7<'iiz.áeiójn .ihnvoH Mikért arntott a lletini: .mco
inoz.ibHn. A tiinoménies attrakciót, amelyet n stuJimn
RÍmmiivek hoz. forgalomba, egy brilliátift Jíétföl-. oih'koh
nwmrikip burloszk óh e<ry egy fül vonáson előzi mén, citn«:
„linl- \ Majka" ós „Cirkusz Bolladonnu**. ItlŐadásol; bél
köz.nni) 3 éa W órakor.

-|- A Kamarában ma „Sámson és Dollin", sze
relmi regény fi fölvonáabaii és a nagysikerű
műsor 5, *Á7, S és *410 ómkor.
Dr. PRÖPPER <fa$N
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ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETEI
SzépRáffhibák eltávolitiih.i. — Orvosi kozmetika. — J3ór- ■
gyógyáflzut. — Fenykez.uléaek. — fi pác ifik na eljárátiok lg
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P»VMATI<
MICHRLtW CXtELlS, PETCRS

Ma 5dScdí«ci! meg újra a Magyar O3^rmg>ZaS Bfeofttsáíg. — Masxsa S^u8a t£rs«
eSwiSk nyálaid ©sala
(A Reggel munkatársától.) A nemzetek közti vei c uagyfóiilosHágu alakulás elölt beszéltünk.
elymplai versenyeket — az egyetemes kultúra
— A nagy világkatasztrófa nfáu -• monrlotfa .7 Renget
örök kárára — a fegyveres küzdelmek szüntet - rnuukatárs'ánsk — egyetlen kincsünk maradt m^g: nemíék meg. 1912-őt jegyezték a krónikások, ami réti kultúránk.
kor legutoljára Stockholmban mérkőztek az
Mivel a népek ver enyéhen szűkre szabott Magyarországok békekatonái s a tervezett 1916-os
cmágunk igazáért csak kulturális harcot vívha
berlini és az 1920-as budapesti olymptúsz csak
tunk. minden alkalmat föl kell hnaználnank arra,
álom maradt. Amint ismeretes, a magyar testi
horry ebben a harcban továbbra Is nz élen legyünk.
kultúra reprezentánsa inak a párisi világver
Komoly
munkára, van szükségünk ennek
senyre való megszervezését, és kiküldetését, a az eléréséreésésegyetértő
én remélem, hogy minden magyar gondo
,¥t7/7.y«r Olympiai Bizottság végzi. A M.0B lat és minden magyar munkálkodás ezt a magasztos célt
ma tartja ezidei alakuló közgyűlését, amelyre fogja elősegíteni. Példaképen a testvér finn nemtől áll
az összes sportszövetségek vezetői hivatalosak. jon előliünk, amelyet csakis világhirü sportfhfíai emel
A MOB-nak a legrokonszenvesebb magyar tek ki a homálybál és segítették, hanájirkat régi, nagy
sportsmann — Múzsa Gyula a társelnöke, aki- ságához és dicsőségüké.}.. JG. J.)

M®ag8®ji8t ax els® magyar

autófölszerclések
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17, (jyúr-Ktr.a 17. r,r 9

Telefon; SI—S7

NEMZETI
L-ORFEUM
raZETI ROYA
ROYAL-ORFEUM

Vasárnap két előadás, délután ’il és esto J4S órakor

Miss Arizona és Maestro Rozsnyai bucsueslét.
A nagyszerű januári műsor utolsó napjai.
TKMHEJ1
■z\C5>wrrti"m*nr.wrir*nKJran
rrwr.- -.-/cur-. -m jt-js
kényszereladás! Csakis elsőrend(i Hídmunka. Ebédlő, háló.
3 \ sfl . í.erner asztalos. Itonihach
utca — —
száll),
Dob-uie.'l Rl<r«tk
•tn^y-wrrwuL'fTru.*
---------réglMégcb'‘
gyöngyökot ioljos értékben vesz és <dad Seh^«teer Bcs*<(
ív, Károly Icírály-ut 28, Központi Városház, főkapu mellcíl.

>^S'___ ú!'K'
legjobb mlníS™

sportpálya

javítható*’’

S» Wl TciínIss Társaság akcfő^a hatalmas tfall&déswak Snöitfa BewpSaix-sportuankat
(.4 B'>nfiel miinkalrírsátólA A magyar sport — különö
sen c tennisz-spm’t — már évtizedek óta érezte n hiányát
egy födött nölilának, mert ennek hiányában tenniszosöink
áítaláÍKii’ fél esztendei tótlenségre voltuk kárhoztatva,
ami különösen a versenyzőinknél érez.tclte a hatáiiót a
legsúlyosabban. Ami a békében lehetetlennek látszott, az
mozi szinte érák alatt megvalósult. Egy kiváló sllrouud
sportembernek, a bajnok Kelemen AurélKak, aki a M.4(1
és a. T< nnisz tSzövelsig elnöke, sikerült a nehezen ado
mányozó fővárostól a városligeti Iparcsarnok mögötti nj
kiállítási termet — amely 110 méter hosszú — födött,
sportpályának megszerezni. Körülbelül íMe.Oh) korona
költséggel 7 hét- alatt vuléiságos 1 iindérpalotát varázsol
tak ;< lelkes tervezők, amely különösen az esti éirúkbau
:i 15.0011 gycriyaféuyíi vilianyvilágitás mellett ragyogó
Iái ‘'ár;; .
Vasáriu-rp délelőtt vul! a megnyitása. Olí láttuk Palinxiefni Györt/u őrgrófot, gróf Apí>ongi Antalt, •l'lolfeld
Hentit; miniszteri Itniácsoet, a Lann-Teuuísz Szö.ctséig
ügyvezető elnökét, IliikorS'Jg/ István kormányfőfauáesost,
Krr.’éá: Jánosi ti leunisz szövetség főtitkáréi, aki a
pálya létrehozatalában fáradhatatlanul
munkálkodott;
tennisz-vei’Fenyzőiuk Jiözii! veiig Cüradif fin bajnoknő.
Krr.vvrj.' Mérd. Kebrli.iii fíóla bajnok, < öné. Lala, Fő
téri Jenő, stb. tűnlek föí
\ pályái a főváros nevében lüridalosati Pitrébl tanács
nok adta út. Holfeld. Henrii;, tanácsos válaszában meg
köszönte a főváros áldozatkészségét és arra kérte a nl-

íj

VT, tfag3vimer.&~-u, 44 Telnfon 130-77

Jvát létesítő 7’é<í Tennist Társatiúuiíl• hogy lelkes mun
kájukkal n íenuisz sport híveinek a száma: boksiorozzák
y főtanácsos többek kömeg. A. 77’7 nevében Rakovszl;
i.
zöff ezeket mondotta:
— A 7'7'7’ pi’ogrsmja nem fog kimerüIn'L a .intékOFszenvedély kiolaíriíAsében, hanem fogadalmat 1 esznek
orra, hogy ru ef:u<iicm>'n ni<ifiu<ir .fpo.’í érdekéiben én a
magnarsau eg>i' ‘( mes érdekében, olyan versen? jőgardávul
fogják gazdagítani az országot, amely a );ülí<)l<!öni .íjabb
é-6 r.Jubb sikerekkel a magyar faj becsületét öregbíteni
í‘_ .
fogja.

VI, llévay-u. 18

KIS KOMÉDI A

Telefon: 11-22

Ma: „MINTAHÁZASSÁG" .s „MIK KLEINEIl" llott és
Stelnhnrdttal a főszerepekben. Kezdető pontban 7*'s érakor

Import R:i437iíis

vagontételckbon azoui'ul szállít-

$

FOgJhpi

Terit iszeztiiuk Moránbanl. Március hu-vul-oii Merrinban
nagyazeí ásít nemzetközi !criniszver.<cu? eket rendeznek.
amelyre Kehrllrnj Hála,. Kelemen Aurél ét. 1 ’úrady Ily
bajnokainkét hívta 'meg ti; versenyrendezőség.
V,vómatii'á (Jnstugne'sto hercegnő íiezieieíére. Süni.Ili
egyik
iegielküHeblt tanítványa (.'aslnunetí'i
Halónak
.........
...... akinek a liszté ötére vasárnap délelőtt raját ter
hercegné
mében vivómatinct. rendezett, amelyre, ifjabb Horthy Mii.,
lát is eljött.
hercegné férje és />r Kuni márki kiséretébon jelent meg <;s mindvégig: nagy figyelemmel ügyelte
különösen a magyar hölgyek vívásul, aki1 Iccziií De
(.'hátiét Márta. Wattan Klára és Kti/inowaae thn-i Hintek
ki. A gyerinekrivók közli! Rrandl Isi vöm nagy röltünésfc
kellett, aki az öreg mesterrel aí.sz.ó.ofi, Jz-gv-'-giil V<:s.o»ok
Jirtin kapitány és Sontelli Crlorglo akadémiát vívtak,
emel? ulán zajos tapsot arattak.

Tel.: -i fi». :<!> <>».
Rp líungúriit-lrörul.
u, 72. Sürgönyeim: ..tiáspárffi" Budapest. %

WJ ÉS MÁSZKÁLT,
vétel óh elodáz. £5=S«yc^ is legelőnyösebben
VuhátswAS, Budai esi, Dombinszky-ntca 3<t
i llornád-u. sarok) Telefon: .iózsof 44-4U. szám
na n

ne
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TPLT'ON: f3'- Ofl

A Vasasok ván«8or^8ga
a HAC. BAK és az MTE között fog eldőlni
Központi iroda: Pílvan-kSz *?

Wagj^szerU uj gárd® Sör ef^re a birkőzó-sportban
A régi képviselöházat zsúfolásig megtöltő
lelkes közönség előtt folyt le a Vasasok vándordijas országos versenye, amely a békeévék
legszebb birkozónapjait juttatta eszünkbe. \
majdnem egy méter magos klasszikus bronz
szoborért. amelynek védője n BAK volt, az
idén a MAG kitűnő birkózógárdójá elsőrangú
győzelmi esélyekkel indult. A nagyszerű küz
delmek során föltűntek Fehér (jsAK), aki a
mezőny legjobb embere volt. Büki (Húsok), az
uj esi Heg, aki még csak 20 éves és alig félesztendeje birkózik és Szauer (Mái’. GSK). aki
nek ez. volt, első szenior versenye. A régiek kö
zül dr. Varga Béla (AJ AC), Keresztes (Húsos) és
Faragó (BAK) kitűnő formát, mulattak, lladcány Ödön sokszoros bajnokunk a betegágy-

bél jött a versenyre és igy csak mérsékeli si
kere volt. Különösen örvendetes az
gárda
erős föltörése, akik közül nem egy jobb a ré
gieknél.
Részletes eredmények: Léguvlg: 1. Magyar
Ármin (BAK). 2. Kiér István (MTE), 3. Ma
gyar Róbert (Vasas). Nehézsúly: ]. Baduu'ciz
Rajmund (FTC). 2. Deák Imre (MAC), 3. Griiiiwald Lajos (AÍAC.I. Nagy közé gsuly: 1. Varga
Béla dr. (MAC). Kisközépsuly: f. Faragó Ist
ván (BAK).
A versenyt fölfüggesztették a késő éjjeli
órákban és hétfőn délután 6 órakor folytatjék
az MTK Hungária-nti pályáján levő birkózótermében.

A JÍAFC országos handkap Uardvivó
versenye

4

&3$<‘j!ní(3y&x£est eüf- Hovsícs 7inri!Gw JíQJltiFG
A sKiir.buli eiőinérkőzések után vasárnap tartótfs meg
a MAI’C a műegyetem atüájúbt'.n az országos betidienp
kardv’vo vevt.enyé’'.ek dönlöjé't, amelyen m. elömérkőzós
32 induléjjából 10-en kerültek egymáR'snl •.zenibe. Bár
vívóink muukúja tavalyi formájukhoz képest javult,
még mindig hiányozni látjuk a támadó akejóknák ft
pengéről való bevezetését. — A versenyeket dr. \ng<i
/It'la. li'ftii JjÚGZló, Dtws Károly. r>nnn;i llcrlalah,
Lrhncr Artúr, dr. Posta Sándor és M erkucr Lajos vezpíték 1c é.- annak egyéni győztese a jé, terhűikéin dr. K'>vács Andor (MArC) lett, nkl 15 ovi ernyedetieu. ruvukájávjil méltán rászolgált a győzelemre.
Részletes eredmények:
nr. goodee Andor (MAF0)
8 győzelem, ?. Ska’iezlty (MÁK1) G győzelem. 3. BAnyi
(NvC) li győzelem, 4. Milialovies ezredes (NVC) 6 győ.
zokni. 5. Pnrrugh (BEAC) 5 győzelem, 6. dr. Gombot)
(MAC) 4 győzelem, 7. Szécliy (MAFC) "> győzelem. 8. SzóJé*nyi (BBTJS) 8 győzelem, :i. sz. Nagy (MAC) 2 győzelem,
10. .Berkes (Hungária VC) 2 győzelem.
EreltenstrStcr Budapesten. A földrckéuj-szerite!) német
nép a sportban olyan kitűnő harcosgárdót nevel, amely
már most is egymásután kényszeríti megadásra nz „clJeuRégoít**. Három esztendeje annol:. liogy a germánok a
hoaolasra is ..ráfeküdtek'* és e.gy előkelő, gazdag honfi
társuk Hanti fheitenslratrr az angolok büszkeségét is inog-'
adásra kényszerltotto e’őbb Londonban, azután Berlinben.
AzO'a niimrf boxolti nem leheli be a Idbdt a brit s»h>
getre. A legkiválóbb német honoló mos! fővárosnnka fog
ellátogatni <s itt a legncgyazcfübb társaságban fog küz
deni február J1 ón, a Fővárosi Clrkutsban.
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Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
Kindjn. a Reggel Lapkiadó Rt
Vilégoesúg-könyvnyomdu rt., Budapest VIIT, Contl-oten A
Müwakl iga«sató: Deutsch D,

Magyar Agrár- és JáradéKbanK
vetfe alosztálya:
Budapest V. Nádor utca 10. Telefon: 72 #1
Sürgönyeim: Agrár Budapest

\ esz JegnmgnsHbb nnpi úron lólieri*-és luceruum.iirot r s
egyéb gazdasági mcigvnka . Mintázott ajánlatokat kér
OTT

55043715^’2’eranynt. ezüstöt, platinát, ék*
Mert;r/ összes liirdcfett áraknál
clrSg&és&nn veszel . Vrctsch 'T.’tvS szám alatti
' llmos VII. Kot{enbi1 ler-utea •«>*«»'■ ékszerüzlet
'•kan. <'rajuvitás egyévi jutnllásní.

H

M. KIK. UDV. SZÁLLÍTÓ

kin: TóF-TÉR 3. SZÁM

*♦*♦♦*♦«>♦♦♦ <^*C*O** ♦♦♦«♦♦♦♦*•♦

1 Extra Hungária Fürdő |
non est vita

♦

♦ Dofoény- utta 44

Pa Iin):a í'őző~es inosousTük"

viiriinrézlxii. rézgálic, rafiin, rézkéupor, szab. Balaton, Turul és
Vermorel-romiszerti sz.őlflpprmcIfzők. nzénk( negozők. háti- és egy
kezes kénporozó gépelt n legol
csóbb gyári áron beszerezhetők
’^ECivl.a«ja 'Pűl rízíruy»ár Bclupsst
IX, (Ilii !-ut 11). syrCftitilnök
: fiuén>> Sawii.
A4gr«VNMTA'«r w*T.-jrm— r.wvmmirnr—■> áirohj—r

♦

Nyitva reggel 4-től t

M E D 3 K U S-K á W É K AZ
30. SB.

IX.

Szemben nz Iparművészeti Mnzonntnial.
Az ur) közönség
találkozó helye.-- Kitűnő Krtlok. — Elsőrendű cigányzene

UJ WAN0ERF.3
AUTÓK
BOS&.ÍM! d^namővaa és
BAftbl, Kossuth Lajos-utca 6.
FBvArosfi SCJrkwsz

«•

Hamisfogat 320 K-ig,

aranyért, hrilJIó’jHórt, ezüstért minden hirdetett árnál
többet fizetek. Aranyműves, Kossuth Lajos-utca 1.’. I. cm.

pwpoXms«

5 MAüVan FO U.O 3 C WT® 5*. O 3 »IMI É« FC>LO BÉRLŐK
KEWiTBiiEDEt.NI SS£S3WUWV7ARÖ A8ÁOA

BU©A(PHS,r9 V8, TERfeS-KS^ÍJV 23. SE.

■

Mezőgazdasági géposztály,
gabona-, erőiakannány- óh íii üt ragya osztály
Telefon: 65-49, €5 50, 17-39, 153-03

Urehruér UÍ-éWg eüéSos^n

Ji őrakor'Uj

BíeiMaetköxi bQxmérköaásek
Hajnin BrrjItenstcSfee' (német) 80 kg. — Tóm Jürcjenaen (dán) 7x kg,
Marlus Nisorten (francin) 65 kg. — Hosloum (török) 65 kg.
nóB3» Jen& (magyar sampion) 67 kg. «— H. tTGmgBrgen (német) 66S kg,
Milton Kőbert-Klíjs ^űnos között

Bővebbet a pSa3c6<Qkon

Bővebbet a pBakáitok^n

