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\. Vv'iiio-ág,'ii'ikséK jelenti: Lloyd George, 
:;ki uR’sl érkezett vissza üdüléséből Angliába, 
beszélgetés során röviden érint,’tíe a Híihr- 
1erűlet megszállását és

Berlin, február 4.
\ W<xlff-ügynökség jelenti: A’rwíor.'uop un- 

law tihyi szakszer rt tele a iC(> hinnie,ni .i'iiá- 
ivóhoz és képirisclőnázhoz födni ■'ós( inti. 
amelyben kijolenlik, hogy

a Riihi’-vjdék mérvű,állása és a versidjü'si 
hékeszerzödes nyo nában já"ó rahszo iga síig 
elpusztítja a német és :rz európai gazda
ságot és a németek millióit inHnke^é'köíi- 

séggel <>* t
Mindezt niegállapilhutj;! ocy uártatlau vizs- 

gálóiizoi.l-ág, valamiül azt ’.s. hogy most. 
<7 béke közepetle. férfiúba* és o s foiyni. cl, ifjút 
cs üregei cmk őzért kin tas' ianafr. inért r.ona- 
kuchwk búzaárainkká i'i'liii. \ német llép már 
krónika' 'ii éhezik, as zonyok és gyermekek

lésen, február 4.
\ V»’<ii{T íi;>;vnöks< g jelenti: \ Jlnliami-'; ha 

való • usiüillitások beszüntető .erei még >i !:ö- 
vefk. jelentik: >ft esetben pénteken dél
után

l.» szén vi.ua(ol, au’cij »‘knok Hollandiába 
kellett volna menniük, a franciák paran

csára vissza kelleti irányítani.
’Firltojjben vonlokén este l'öloldol Lak egy 

••Icz.i v IfJoglait ugynevi zott szerződéses szén- 
. Később azonban

Szilával a
r --1 ['> '.'fi' l tudósit ójától.) A szombati magán- 
forgalmitb»n kirobbanó hosszba.’, és lázas penz- 
Kinábdfe,/. képest valamelyest enyhült a vasár- 
u;pn kávéházi üzlet; aránytalanul kevesebb üz
letel kötőt teli, amiben része van persze a szom
bat késő délutáni rendőrségi razziának is. A 
•'‘ár tartózkodóbb volt, mint, szombaton; a spe- 
kala ió ugyanis inkább az utcán, mint a kávé- 
házban tartózkodott. Tényleges kötésekről a 
következő* árfolyamokat jelenti tudósítónk:

Mgó: 77.750 78.500; izzó: 98.000 100.000; Mag-1 
’i /H: 200.00(1; Sehlick: 14.750 15.000; Boni: 24.000; 
•’Jm n: -M.71MI 42.0119; Leszámítoló Bank:
-WO 3800 3100; Kőszén: 203.000 304.000: Spo- 
«bnn: M.JOO 11.55’1; Pallas: Í0.2OO; Viktória bú
tor: 2800; Szikra: 17.000; Mag; 13.090;

27.75#-, Lovaidé: 1.**5.0ító; Atlantira: 6700;
KM- H59: Llpták: 4200; Kloiild: 95W 

; f hölms- 7W; juta: 1 lottó; Hofhorr: 10 500 
-11,200; Őstermelő: 14.000.

kijelentette, hogy azt nagyon esztelen 
cselekedetnek és a legjobb iiliiak tartja 
arra, hegy ne juth-issanak jóvátételekhez. 
Ezzei az Rgész világot újból nagy nyugtalan 

sággnl töltik el.

lesiiicg elsatny uiuak. a csecsemőket, panirron- 
gyokb;: burkolják. Ez ;i l'öihivás nem akar ki- 
séri'i i hogy Amerikát arra indítsa. hogy 
n >:.f n felek egyikének vagy másikának 
járói é ,h< gkalározoíi magatartást. foglaljon el.
\ /; vezetek csak a hagyományos ameri

kai Ivó th-íérze- hez é, az, amerikaiaknak a fair 
ploy iránti érzékéhez folyamodnak. X fölhívás 
azzal végződik: erős meggyőződésünk, hogy

az amerikai nép nem azért lépett a ha<l- 
. viselők sorába, hogy a néniét népet elpusz

títsa.
A~. amerikaiaknak a becsületről valiott állás

pontja, ha most is szilárdan vallják, rnegnien! • 
heti Európát, az erőszaktól és a különben el
hárít ha tat lan szcrenc - él fenségtől.

mégis valamennyi hollandi srénszíillitmán;t 
ismét lefoglalták.

Egy hollandi hírlapírónak a duisburgi hol
land konzultól eredő közlése szerint nemcsak a 
Németalföld részére rémiéit szén vonatokat, ha
nem a kokszszállithiányokul is lefoglalják. A 
francia megszálló hatóságok ezt. a rendelkezést 
csak ideiglenes természetűnek mondják. Állító
lag számolni lehet azzal, hogs a Hollandiába 
irányuló kivitel Hz vagy tizenkét napon belül 
ismét normális keretek között fog lebonyolódni.

— — .... — 

vasd&mxpS mesgánfGPffeiScm
Bécsteen s

(A Begyei bécsi tudósit áljának lele.fonjelen* 
lése.) Kevés kötés jött létre, a mai bankok közti 
forgalomban. Magyar értékek iránt nagyobb az. 
éideklődés. 10—-15%-kal magasabban kötöttek 
Salgóf, Hol’herrt, Klotildot, Rimát, Magyar Hi
telt. Béli vasúiban is elég élénk volt a vásár
lási kedv.

BeoGictfocro 3
(A Heggel bécsi tudósítójának telefonjilcn- 

főse.) A legutóbbi hetek állandó és sokszor vi
haros fölfelé törtető árinozgahnai után szomba
ton hirtelen megfordult az Irányzat. Az árfolya
mok lefelé csúsztak és nagy a bizonytalanság 
nemcsak a közönség, de a hivatásos spekulánsok 
köbeiben is. A bankok vasárnap kevesebb meg
bízást kaptak, de még a vevők vannak túlsúly
ban. A közönség eladásai azonban fokozódtak, 
sok anyag szabadult föl, de ugylátszik nem 
nagj a hajlam ennek az anyagnak a fölvételén'. 
Leginkább csak azokat a papírokat keresik, 
amelyeknek az árfolyama a legmélyebbre eselh

Se syám

Szivárvány
Az éjszaka megálltam az utcán és fölnéz* 

lem az égre. Főként azért néztem az égre, 
inért szürkéi^és feketén is barátságosabb az 
égboltozat, mint a pesti emberek arca, akik 
kalandot, szivarvéget é« tőzsdei, tippet ke
resve bandukolnak az éjszakában. Az er
jedő, zsíros föld szaga terjengett, szinte bele
szédültem; aki vidéken nőtt föl, az au.va- 
tejjel szívta magába ennek a földnek 
nagyszerű parfüm jót. Nézek az égve és a. 
Bazilika fölött ott iiindöklík áthajolva a Hold 
udvarán a szivárvány. Ki nem babonás 
ebben a sajgó magyar életben? Vájjon mii
jelent az égen a halványsárgának, rózsa
színűek és ha l.a tónk éknek ez a glóriája? Em
berek mennek, rágják « szivarukat. asszo
nyok prémekben és rongyokban és autók 
robognak és konflisok baktatnak, senkisem 
néz az égre, a szivárványra, de mint valami, 
wagneri zenekar, mélyről a kanálisokból, a. 
sülét szobákból, ahol szuszognak és Üortyog-’ 
nak. de néni álmodnak soha, a kocsikból, a 
kávéházakból és a balkáni csőcselék mula
tóiból egyetlen hang dur-bau: ,a tőzsde, a 
tőzsde, a tőzsde, a tőzsde. Ebben a városban 
és az ösztönöm súgja, mezővárosokban és 
falvakban is, ma mindenki párnája helyett 
a tőzsde árfolyamaiba temeti fejet. Ez nem 
mocsárláz, amelyet a gyilkos háborúnál még 
gyilkosabb béke, a szétzúzott morális alap és 
a megingott gazdasági helyzet lehel ki a né
pekre —, ez világbetegség. Csak Bécsbeu, 
Berlinben, Budapesten virulensebb, mint Pá-< 
risban, Londonban és Newyorkhan. Átértéke
lési folyamat. TIa már a pénz romlik, 
legyen sok a romlóit jószágból. Narkotikum. 
Eöltanózhatatlauul tökfilkóvá lesz az em
beriség? Hiszen minél magasabb az árfo
lyam. annál kevesebbet ér a részvény és an
nál szegényebb a tőkés és a spekuláns. Hogy, 
nem akad egy Wells, aki megírja azt az időt, 
amikor vcgiil a malmok nem lisztet, a gép
gyárak nem ekéket és boronákat, a vasutak 
nem utasokat, az iparvállalatok nem ipart, 
hanem csak részvényeket őrölnek, gyúrta-, 
nak, szállítanak, részvényeket és részvénye
ket. Mindenki milliárdos lesz, aki él. Mil
liárdos és billiórdos — és éhen vész az egész 
emberiség. Csak az n bölcs, kajlabajuszu, 
mezétlábas napszámos nem, aki fél hold 
földjét saját két kezével mivoli. Ez nagyot 
sercint erre a világra, a. tőzsdei kurzusokra 
és az összes tipekre. Sanfranciscotól Zágrábig 
kitör a hossz, uj arisztokrácia születik. Ez a 
háború óta már a harmadik nemzedék. Az 
első a seregeknek szállított, a második sibolt 
ós valutázött. a harmadik besurrant a tőzs
dére és födözot. nélkül egy kötés Magnezittől 
ültette el a. családfáját. Az arcok egyre dur
vábbak, a tekintetek egyre sötótebhek, az 
árnyból óles, fényes körmük villog, mint a 
gyilok. Nincs idejük megállni, élni som, 
nemzedékek élete néhány hónap. Nézem a 
szivárványt és úgy érzem, hogy az erjedő 
nedves föld megindul alattam.
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ütem sok jót ígér
a keleti konferencia

Lausanne, február 5.
(A Heggel tudósi tójától.) Még nem tűni el 

jninden ‘remény a keleti konferencián, de a 
helyzet határozottan rosszabbodott. ÍJgy az au- 
•szolok. mint a törökök már útra készülnek. Az 
olaszok

sem remélik már, hogy béke lesz.
Konfcreuciáznak és tárgyalnak. de a törökök 

a legutóbbi angol-francia konfliktusból úgy- 
látszik a/J a következtetési vonják le. hogy 
legjobb lesz, ha •

Törökország különbekét köt
71./. egyet' hatni makkal, különösen Ifvaucia- 
.wTszággal és Olaszországgal. Az angol delegá
tusok véleménye szerint komoly a helyzet. Az 
viaszok csak kedden akarnak elutazni. Az 
orosz delegáció fele mar elutazót!.

Törökország utolsó szava— 
„Elégtételt!**

Hómat február 4.
f tjz.se,la Rddiii, Törökország köveie kijelenti a 
„Glornale d,Ilalia,,-b&n. hogy Törökország >n- 
ftranzin gens. mert tndaiaba.n van ügye igazsá
gának. Semmivel sem lehet megokolni azokat 
az akadályokul, amelyeket Anglia támaszt 
frörökor.szágnak. Kétségtelen. hogy

Törökország olyan békéi óhajt, amely tel
jes elégtételt ad neki. Ez Törökország 

utolsó szava.
Ha Hjból bábom támadna, azérl csakis 

Angii? lenne felelős.
--- - —————

A törökök több módosítást 
visszautasítanak Lausanneban

Lausanne. február S.
A szövetségesek delegátusai közölték fented- 

pasával a legutolsó módosításokat, amelyekéi 
’w szövetségesek a békeszerződésen hajlandók 
itenni. fztned basa különböző rendelkezéseket 
elutasított. Lord kurzort vasárnap estére je
lezte az elutazását. Remélik, hogy ez időpontig 
megtörténik a'döntés.

Lausanne, február 4.
'A törökök a szövetséges delegációnak ma. 

délután 1 órakor terjedelmes választ, küldtek. 
amelyben kifejtették ellenvet ősei kel és főké
pen azokat, u vetyek a Mossul-hérdésrc és a 
wogá njog i kérdésekre ro n a tkozna k.

I dollárhamisitással vádolt detektívet másod
szor is szabadlábra helyezte a vizsgálóbíró

(A Hegyet ludósilójálól.) Négy héttel ezelőtt 
részletes tudósításban szám-dt be A Reggel ár
iról a nagyarányú dollárhamisii úsrot, amelynek 
’fötetteseként a rendőrség Horváth J. János 
nyugalmazol 1 detektívet tartóztatta le. Ugyan
ebben az. időben még 14 kereskedőt, ügynököt, 
litográfust és bánt hivatalnokot fogott el a 
^rendőrség, akik valamennyien az ügyészség 
fogházába kerültek, mert bebizonyosodott ró
luk, hog\ részesei a hatalmas apparátussal elö- 
készilett Jól Iá l iuiinisi fa Mink. Kel hyljg tartott 
a rendőri nyomozás és ezalatt a kél .bét alatt 
^rengeteg adatot gyűjtött össze a rendőrség 
Horváth- \1. János és társai ellen.

fid.vos bizonyíték vol( a detektív ellen, hogy 
az. ejső dollárbamisiiáabau, amelyet egy esz- 
Xendóvel ezelőtt leplezett le a rendőrség, szín
ién fontos szerepe volt.

.Akkor azonban, bízón yiíékok’ hiányában a 
Ipexrzbamísítással vádolt deleklivet a vizsgáló
bíró szehadonbocsátottii. Az újabb dollárhami- 
Nftási bűnügy szálai ismételten a ugugalmazott. 
delek!Ívhez vezetlek. Két napig keresték Wor- 
'vólh J. Jánost Budapest-'ii, akit végül sikerült 
kőarc keríteni. Horváth niindenl tagadott, de a 
letartóztatott 71 társa ellene vallott és súlyo
san kompromittálta a dollárbamísit.ás bűnügyé
ben. Horváth letartóztatása után is állhatato
san megmaradt tagadása mellett és az ügyész
ségen sem mondott .semmi olyat, műit ellene bi• 
zouyilékként löt lehetett volna használni.

|")r. Vándor Mihály ügyvéd, a másodszor le
tartóztatott pénzhamisítással vádolt detektív 
védője. Horváth .1. János szabadlábra helye
zését kérte a vizsgálóbírótól és szombaton dél
ben a vádié oáes elrendelte Horváth J. János 
'nyugalmazott- detektív szabadlábra helyezését. 
Kétszer fogták cl dollúi'hamisitáHsnl vádolva a 
nyugalmazott detektívet, a rendőrség kétszer 
'értoztattg le é,v a vizsgálóbíró egy éven be- 

’ kétszer, hetyr-fe szabadlábra Horváth ,1. Já

Semleges ország legyen
a Jávát ételt kérdés bipáia

Pál'is február 4.
A ..Vetít ParisiciT* jelentőse szerint 7?nzn- 

ting a népszövetségi tanácsnál azt a lehetős 
get kezdeményezte, hogy

Franciaország újabb jegyzéke a nemetekhez
A mát napon n»e®s»*M««4 a franclök a FrankfurS-Basel fővonal 

két aécpontjjáit
Berlin, február 4,

A Wolff-ügynökség jelenii: A. szövetséges 
közi Rajnamzoftság a megszállott területek 
köblénél birodalmi kormánybiztosának jegyzé
ket nyújtott át, amelyben közli a francia kor
mánynak azt n határozatát, hogy

Offenburgot és Appenweiert, figyelemmel 
a német vasút igazgatás részévül a ’ raga- 
tól Parisig közlekedő nemzetközi vonalok 
forgalmánál okozott nehézségekre, a i ran

dák megszállják.
Ezzel kapcsolatosan a szövetségesközi Rajna- 

biznttság elhatározta, hogy e kel községben 
ugyanazt a. rendszeri honosítja meg. amelyet 
a 'kehli hídfőnél léptéiéit életbe. Ennek meg 
felelően

Hivatalos német Jelentés 
Offenburg és Appenwier eifoglalásérél

Offenburg. február 4.
\ Wolö'-ügvnökség jelenti: Ma délelőtt több 

század főnyi francia lovasság bevonult a va
rosba.

A pályaudvart, a postahivatalt, a lakta

Friediich István
8 héten indul külföldi kőrútjára

(A Reggel tudósítójától.) Friedrich István, a 
szittyák’iáborának lelkes közkatonája, tudva
levőén még mint egyszerű fascista elhatározta, 
hogy olasz testvéreinek látogatására Rómába 
utazik, ahonnan természetesen rg^mnrsen Ke- 
malhoz indul A ugoréba.

.Január második felére tervezte először a 
nagy nUizást, oz azonban „mellékkörülmények** 
miatt néhány héttel elhalaszlódotl. Közben hi- 
reszleliék azt is, hogy Friedrich levélben je
lezte látogatáséi Mussoliniméit, aki azonban 
Mem túlságosan barátságos válasz! küldött. 
Ezt. a. hirt Friedrich köréből — megcáfollak.

Értesülésünk szerint Friedrich István uta
zása most aktuálissá vált. Teljesen jó forrás
ból kapjuk c hirt. hogy Friedrich még e héten 
elindul, csak az utazás napja nincs meg pon
tosan megállapítva. Február 8-áról vdl szó. ez 
azonban még nem egészen bizonyos! Sőt óvte.r 
sülősünk szerint az sem egészen bizonyos, hogy 
Friedrich Róma fele indul. Lehetséges, hogy 
az utolsó pillanatban KonatauHnáimly felé 
veszi ntját és fordított irányban teszi meg a 
nagy külpolitikai körutak 

összes di vatuj donságainkai, u, rn, covercoat, 
burbarry, weni.sh-, osikos alj kelméket és 

férfiöltöny- és raglánszöveteket

ies&agea árban
á.rusi íj uk

NESMETE RUHAHÁZ
BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 7 (PANNÓNIA-SZÁLLÓ MBJLLIBTT)

egy semleges országot tegyenek meg a jóvá
tétel! kérdés bírójává,

A tárnics ludomáMil vette ezt a kezdőmén,'. 
zést.

l'ölhatalmazta koblcnzi képviselőjét, Ima.v 
az uj megszállást Foganatosítsa.

A Wol ff-ügynökség o hírhez megjegyzi:
A jegyzék szövege, még nem jutott kezeink

hez. Beérkezett jelentések alapján azonban 
már most ki kell jelenteni, hogy

a franciák ujabb súlyos Jogsértést követ
tek el.

'A I’ulir-teriileleii elkövetett francia erősza
koskodásokhoz sorakozik további német terü
leten francia csapatok részéről elkövetett erő
szak, amelynek

nyilvánvalóan az a célja, hogy a német 
szénszállítás a legfontosabb Frankfurt 
Basel-i fővonalon francia ellenőrzés ala 

kerüljön.

nyát és a nagy vasúti hidat gépfegyveres 
őrök szállották meg.

A vasúti forgalom eddig akadálytalanul 
megy végbe. Appemveier községet i<s megszál
lották a franciák.

Beliltdiák a „Rheinische Rundschau“-1
Kublenz, február 4.

A Wolff-ügynökség Jelenti: A Rajnabizuti- 
->ág búrom napra eltiltotta a ..Rheinische 
ílundsehaiT megjelel lését, meri a koblenzi 
napilajtok tilalma ügyében helyi adott egy 
cikknek, amely a bizottság tekintélye, ellen 
irányuk

ináé liúiHiitrtt prolou<]<'ilva ü

a nita Berber
és

ebastiasi Oroste

PÁRISIÉN
GRILLBEN

A
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Az 50 milliós svájci kölcsönt búzatermésünk 
és az adójövedelmek garantálnák

f'A Reggel tudósítójától.) Elsőnek jelentette 
C4 Reggel, hogy Popovits Sándor a Jegybank 
elnöke, UUtnann Adolf báró Svájcban valuta
hitel ügyében tárgyallak. A tárgyalásról Po
povits Sándor volt, szives nyilatkozni. Módunk
ban áll most újabb részleteket és a külföld vé
leményéi közölni ezekről a tárgyalásokról. Kö- 
zépeuvópn legnagyobb keleti devizákkal keres
kedő bankháza, a Schönborger & C'o. e boti ke
leti devizajeleuté^n a következőkH Írja, a ma
gyar koronáról és a svájci tárgyalásokról:

-Miután a jóvátételi bizottság Magyar
ország részéi a dunai monarchia bábom előtti 
tartozásaiban már megállapitol íu, a magyar 
kormány most oda kivan hatni, hogy a jóvá
tételt bízott súgnak

a háborús jóvátétel címén követelt össze
get is számszerűen pontosan megtudja 

végre,
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és amerikai tőkecsoportokkal tárgyainak 
a budapesti kikötő ügyében

A francia nem megaEafcStani az ismerni

A nagy csepeli kereskedőiuii kikötő ügye rö
videsen, úgy látszik, újabb fordulópont hoz jut. 
Ismeretes, hogy a kikötő építésére a francia 

| volt szerződése a magyar 
kormánynak. A szerződés szerint a francia tár
saság köteles 1922 december ll-lg megalakítuni 
az 'üzemi részvénytársaságot s a részvények 
GO%_-át köteles átadni a magyar kormánynak. 
December 31-ig a francia lúrsaságnak nem si
került a részvénytársaság megalapításához 
szükséges iLooo.Ofío frank ö -.szeget megszerezni 
és kénytelenek Toltak a k '< kötőkormánybi' 'os
ságtól az opció meghosszabbllásdl kérni. \ 
kikötőkoTmánybizfosság minek a kérésnek 
eleget is teli, de csat' rövid határidőre hosszab
bította. meg az opciót, meri ma mái1 tisztán 
látja, hogy a francia tőkecsoportnak nem lesz 
anég a megfelelő pénze az üzem részvény térsa- 

1 “*• AzoubiiD két törpfcvés vívott egymásai, el

hogv megkezdhesse az ország eredményes újjá
építését. Báró Korányi pénzügyminiszter foly
tatja ezeket a tárgyalásokat a jóvátételi bizott
sággal. A magyar korona hullámzását a pénz
ügyi kormányzatnak sikerült nagy (Udósatok
kal ón a belföldi piac erős megrcndszabályozá- 
sárat 20 körül stabilizálni. A korona további 
stabilizációjának érdekében Svájcba utazott, 
egy bizottság, amelynek elnöke Popovits Sán
dor, hogy

5O.0G0.ftHi) svájci frank kölcsönt szerezzen ». 
magjar államnak. A kölcsönt Magyaror
szág búzatermése garantálná és a befolyó 

adóbevételekből fizetné a kamatot.
Ezektől a. tárgyalásoktól, amelyeknek ez a 

kirándulás csak a kezdete, függ a magyar ko
rona jövő sorsú.

■ i .............................. ..........................—

»ág megalakításához. .1 iikö'.ökorniánybszlos- 
xág pedig közben megkezdte a tárgyalásokat az 
am- rikai és angol tőkecsoportokkal. Av. opció 
íneghosszabbitá. a ügyében ’/AeUnsky Szilárd. 
a Közmunka Tanács elnöke a kővetkezőt volt, 
szives mondani:

\ lényeknek teljesen megfelel, hogy az 
üzem; részvény társaság december 31-én nem 
alakult meg és hogy a kikötőépitési kormány
biztosság Schneider-cégnek nagyon, rör'd tc- 
jÚTttt’.i ifjabb határidői adott. Hogy a. részyeny- 
lár.sa rág miért nem alakult meg. annak részle
teiről u-.-ni ny i lat kozhatom, mert ez ma meg 
nagvon di.zkrét ügy. Kijelenthetem azonban 
azt "hogy az építés ügyé! egyáltalán nem be- 
fo1 gisoiía e lény és a. kikötő építési munkálata, 
igy is nagyszerűen. halad (lőre, teljesen, a ki
tűzöl t prograninak megfelelően.

Kiraboltak, levetkőztettek, 
félig agyonvertek 

és terméskövek alá temettek egy 
embert a Mester-utca végén

Vasárnap korán reggel egy apáca haladt a 
Mester-utca végén a Vásártéren keresztül. Az 
ut mentén nag?/ kőkockákból álló halmok ' an
nak. A kőrakások felől halk nyöszörgést hal
lott az apáca.

— Segítség! Jaj! Eltemettek, elevenen!
Az apáca keresni kezdte a jajgatóf. A kő

rakások mentén véruyomokat látott. Az egyik 
lerméskőhalom alatt nyöszörgött eg;. ember. 
Többek segítségével sietve széthordták a kö
veket, amelyek koporsószerüen zárták be a. 
még mindig vérző áldozatot. A kövek alatt 
feküdt a 1 sori diában egy fiatalember, főjén több 
sebből szivárgott a. vér. Nagy vértócsa volt a 
kövek alatt. A szerencsétlen embert nyomban 
bevitték a Zita-kórházba.

A súlyosan sérült ember a kórházban eszmé
letre tért és a következőket mondotta:

— Engem Báder Józsefnek hívnak és kocsis 
vagyok. Szombat este egy' Mester-utcai komi
méban mulattam több olyan ismerősömül1:*!, 
akiknek nevét nem fitdojn megniondaui. Csu
pán látásból ismertem őkel. A szomszéd asztal
nál gyanús embereket láttam. Észrevettem, 
hogy figyelnek.

A kocsmából Báder egyedül távozott. Ment 
hazafelé a Mester-utcán. Amikor a A'ágónid- 
utca sarkúhoz ért, utolérték őt azok, akik vei*- 
voltak a kocsmában. Többen körülfogták' és 
s~ó nélkül agyba-főbe 'verték. Segítségért kiál
tott, de egy leiek sem volt az utcán. Elöntött*? 
a vér és ájultan esett össze.

Ami ezután történt, azt igy' következteti a 
rendőrség: A támadok, abban a Iliiben, hogy 
agyonverték az áldozatukat, elvonszolták a 
Vásártérre. Ott még egy pár erős ütést mértek 
a fejére, ruháját lehúzták róla, feje két olda
lára négyszögletes kőkockákat (ettek s a két 
kő fölé több követ: helyeztek. Azután betemet
ték az egész emnert a közelben levő kövekkel, 
úgy hogy semmi sem látszott helöle.

Az ájultan. fekvő Báder József hajnalban 
tért magához. Az orvosk szerint sérülése élet
veszedelmes. 'rámadóit egész vasárnap keres
ték a /''űse/íXis-csoport detoktivjei.
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Ufabk béFk&witeléssoí álltak elő 
gr. nyomdászok 

miiulen követelést
fA Reggel tudósítójától.) \ nyomdúszmunká 

Sok és munkaadók közölt az njabh drágulással 
kapcsolatosan tárgyalások iiiduün'; nu>g a 
ruuijkabércmplésekr'* vonatkozólag. A munká
sok

igen jelentős ujwbb hóretneiési követe* 
lésfoi léptek, föl. Azonban a munka
adók n béremelési ko’.i'fr’Fd vissznsBau- 

íoífúk.
A Hegyei minikalársAmk eilc.-. 

bár a munkaadók belát iák. boy. 
len tén? lég Ijz.enüi és i'é’sz'izulékms 
áremelkedés volt.-.'''.ónban azzal utas 
munkások hérköveíe|<,s»,i. bog?' cgy‘'< 
szakágaknál, igy az öntödéknél. gén 
nél a, munkaidő arányíulamil kev 
munkáért is épp úgy kapunk G S 
mint ahogy azok a m'iiikíKol., 
G R <írál dolgoznak.
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Csak akkor hajlandók megadni ;» h»rci«:e- 
lésf, ha a munkaidő arányosítása megtör

ténik.
A munka -ok viszont ívm h- jland<>k ilyen als- 

l’on tárgyalni, meri i munkaadóknak ez, a kö

vetelése lényegesen előmozdítaná a munkanél
küliséget. a nyomdáknak sok alkalmazottat 
kellene elbocsátaniuk. igy léhát ilyen tárgya
lási alapot nem fogadnak el. Hétfőn délután 
jelcidi be a nyomdászszakszervezet vezetősége 
a tárgyalások eredménytelenségét a munkások
nak.
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Budapest birkózó bajnokságai
[A. tudósítás eleje a 19. oldalon.)

Kisházé psvly: bajnok Mciszlcr István (Tő
re’. ■, ■•s'. 2. Benő (FTC). 3. Büki (Húsos).

Könvyüsidy: bajnok Keresztes Lajos (Hu- 
>',)st. 2. Maínra (MTE). A döntő küzdelem Ke- 
>• s/.t's és Mai ura. között valóságos élet-halál 
harc volt, amely u közönséget szinte extázisba 
hozta. \ nehéz mérkőzést ürült Alfréd, n szö
vetség társelnöke, kitünően vezette. — 3. Szántó 
(MAC).

Pehelysúly: bajnok Fehér István (BAK). 2. 
Magyar Ármin (BAK). 3. Skorlecz (MTE).

Légs»ly: bajnok EidHtz Bertalan (ÚTÉ). 2. 
Bitesei (Törekvés). 3. Márton (Szegedi AK>.

A íehrwári mUsor minrian száma 
szenzáció!

SzikSaS József

Elekfi Armie 
éS in. Mrtabár K&Bmán

KIADÓ LAKÁS . . .
Harmati) Imre táncparódiája

The Fürstenberg Dick Dorelly & Co.
oxcBntr. duett akrobata csoport

SZEPESI VILI és THEA WORTH
eredeti t á u c j el e n c t ü k b o n

Inge Lysa. Sintcrs Horstan, Silgard, Hansi 
Merkel, Ricki Neumann

E zen ki vii l még 25 elsőrangú szám!
Stelnsr SE mi müvészxenekara

Ettfad.ts után mondainténcioh! Kezdőt* ’.'tlO-koM

Zichy János gráf beszéde a Nemzeti Kaszinó Széchenyi-lakomáján
\ Nemzeti Kaszinó vasárnap este ’ órakor 

lartotta meg szokásos Széehepgi-lvkomájál, 
amelyen kegyelettel áldozoH halhatatlan alapí
tója emlékének. Félórával a lakoma előtt még 
<• választások eredményét hirdették ki. Hszerin; 
igazgatókká választattuk: ő* t>>cz!'y Idám, gróf 
tsekonics Iván, és gróf Széchenyi Emil.

A közgyűlés, A közgyűlés berekesztése után érkeztek meg 
Albrecht, József és József Ferenc királyikor 

Horthy Miklós kormán? zó. 
ünnepéi?, szónoka, gróf 7tleky 
kis virágállványon állott a 

A harmadik fogás után föl-

cegek, valamint
Az asztalion az. 

János ült, (dőtte 
‘Széehenyi-serleg............................... ......................
*'lni-lk(xlett, helyéről gróf Zichy János és a kö
vetkező beszédet mondotta:
” ^réchenyi jóslata óta sok idő műit el, de 

my korszak, amelyben a nemzet egyénisége 
o.'I.U's nagyságúban kifejlődhoteí'l. volna, mén 

következett be. A1 agyarország látszólagos 
haralma. nagysága és súlya kétségkivill 
^zeebenvi István óla azon időközben volt lég 
’tagyobb. amely a kiegyezést a világháborútól 
választót ín cl.

kcscrrdeit harcot és fogyasztotta a nemzet ere
jét. Ki t különböző közjogi irányzat között le
folyt harcok töltötték he azt az időt, amely 
FG7-1ŐI 1914-ig folyt le és épp azért, mert ezen 
időköz is leütve volt küzdelmekkel és harcok
kal, nem volt Magyarország aranykorának 
mondható. Azután pedig bekövetkezett a világ
rendítő vérzivatar, az élet-halál harc.

Ilog.v mégis él és élni fog ez a megcsonkított 
nemzet, annak oka a tradíciókhoz, a folytonos
sághoz, a történelmi osztályokhoz és törté
nelmi nevekhez, igy’ a Szécheny i nevéhpz, való 
ragaszkodásban rejlik. Széchenyi, bár ez 
pa radoxna k látszik, konzerva t i v-szaltadel vii 
volt, szivében konzervativ és modern elméjé- 
l|cn.

Ma kél típus van, az egyik elvész a múlt
ban, ti má ik heleroban az isnirri'íb'n jinőbe. 
Mind a keltő improduktív. A Jcgbaíitlp'’bb 
tölgy Is elpusztul, ha elvész a korona;; > 
elkorhad a gyökere. Konzervatívnak I- 
niink. atuemivibf»n a nemzet életz* k«>\ d:1
haladóknak tíz uj időkkel. A történelmi < 
lyok’iak újból vezetni kell, mert végzr1,,s bőn 
lenne, ha most állanának félre.

[BÚTOR kényszereladás! Csakis olső- 
rendii mümnnkii. Ebédlő, báló. 
sfb. bemer asztalos, llonibach-
ntcy^Cj^zánnllobuitcasarok

VI, Révay-u.lfi KIS KOMÉDIA Telefon: 14—22
Ma: „MINTAHÁZASSÁG" és „IFIK Kl.ETNER" Rótt
SleJnliardttiil a föszerepekboTi. Kosdcte pontban 7’,’s órakor
RPpaaavKaanawatBrHnciaaxaaaanHwaawaaaaannvnaaaaaaji 
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Vili, Rékóczi-ut 43. Telefon: József 125 -DI
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Koszorú

Már tegnapelőtt előtt tudtuk, hogy útban 
van, mert a kalitban a rabmadár még sötét, 
hajnalban fütyörészni kezdett. Herschel, a 
kalendáriumbeli százesztendős ember és a többi 
időjósok még javában diktálták a telet, ami' 
kor a budai hegyek fölött szivárványt láttak 
azok, akik ebben a városban jártukban néha 
az égre is szoktak nézni.

Künn a hideg hold járt az égen az ablak
nyit ogató északnyugati szél karján, mint el
átkozott menyasszony az örök vőlegénnyel; 
dideregve elmerül az áldatlan gond a pesti 
hátak környékén, mint megannyi városba té
vedt madárijesztő; a bér házak kéményein át 
még töbnyire a vörösbajszu fakercskedö száll- 
dozott be, hogy álmukban is lássák őt az adó- 
fizető polgárok: — amikor Ö, mint valamely 
álruhás ifjú belopódzott a városba. A szennyes 
papirosok, amelyek, a Személyi Hírek kalapja 
alatt pontosan beszámolnak a rekedt kortes
torkokról, a bőffeszlő gyomrokról, a címeres 
ökrökről: elfelejtették megírni, hogy a csodá
latos. szerény és félénk ifjú, aki a jövendőt 
hozza kis batyujába,n, már a Hálakhavának 
első napjaiban hazánkba, érkezett tündér! ván
dorút jóban.

Pedig nagyobb belüket érdemelne ö, mint a. 
perzsa sah, alti Pestre érkezvén, cl írómmal, 
vagy ékköres gyűrűkkel dobálta a fogadó er
kélyéről a korzó hölgyeit; ő csak galamb szemű 
rubini-pírral legyezte meg azoknak az arcál, 
akik a budai, hegyek felől észrevették a szokat
lan szótár amiásókét. Jelentősebb vendég ö az 
Idegenek Névsorában az expresszvonaiok és 
szalónkoc&ik utasainál, mert mindnyájuknak 
a, szeretett vendége, amint nagy meglepeté
sünkre, lelkendezve, mosolyogva, fellengö- 
sen, min! akár egy Lendvay-köpenycges költő 
a múlt századból (amikor még nem szégyélték 
az emberek az érdemeiket) leugrik szekeréről; 
lány szivekben éneklő buborékok, fiatalembere!; 
szivében vándorkedvek szálldosnak föl láttára, 
amikor a földreteszi a lábát; öreg embernek a 
vers jut eszébe, amelyet hajdan egy nő emlék
könyvébe gondosan beirt; agg nő iilokzatosan 
elhallgat és elmerengve, figyel tyúkjai kotkodá- 
esolására. Ahová lép. ott kinyílik a föld és 
iUata kel, mint valamely alvó virágnak, 
amelynek véletlenül a szivére tapostunk. Á 
föld szaga, mint valami bennünk rejtegetett 
ábránd, hirtelen szemközt jön velünk a, vá
rosban.

Krúdy Gyula.

— Kállay távozásának híre hörzemu nővér. Az 
elmúlt héten egész sereg híresztelést röpítettek 
világgá. A Reggel a legilletékesebb helyen ér
deklődött Kállay távozási szándékának és az 
ehhez fűzött összes kombinációknak hitelessége 
iránt. A legilletékesebb hely válasza ez:

— Börzemanőver! De, ha már cáfol A Heggel, 
közölje a nyilvánossággal, hogy nem igazak a 
héten kolportált egyéb hírek sem. Báró Ko
rányi Frigyes nem megy Parisba köveinek, a 
kormányzó kabinetfőnökének, Rarla, Richárd- 
nak igazságügyminisztersége sem igaz, ezzel 
elesik persze az a hír, hogy Nádossy Imre or
szágos főkapitány megválik állásától és a kabi
netiroda élére kerül.

i’.gy hős halálára. Meghalt az Angol-Magyar /tank 
föpénzt árosa. fíúih Tivadar. Hős volt, mert dacolt a Ve
ndelemmel. Vitéz volt, mert n hatalmasokkal szemben 
síkra szállott. Hazafi volt, inért hazája érdekét legszen
tebb fogalomnak tartotta, üti volt a zászlóhoz, amely 
alatt harcolt. A bolsevizmua legkritikusabb óráit éltük, 
Bécaben percek kérdés volt, mikor borai föl a helyzet*. 
Az ottani „úgynevezett magyar követség11 pénzért hnj- 
BZoMa. a központot, Negyven millióra volt szükség. hogy 

........ . n^l,^llfíi táplál kos sál;. A bécsi „kő- 
itt járt, mondván, már gúnyolódni 
szovjet fölött; pénz nélkül nincsen 
korona kell fejőnként, hetenként. 
két hét ée uralkodik a szov.iot. J’a- 
Chhfn rt pénzt. Eltagadta létét, majd 

---1 igazgatóság alkalmazottja,

« bécsi kowmunlsUi 
velsótr" egyik fasrJn 
kezdenek a ningyar 
csatlakozna. Tízezer
Víg egy, legföljebb 
ráncé jött Bothoz. '6 
hivatkozott, hogy ö a régi i ' \ T " 
onnan vár felsőbb parancsot. Csupa főbenjáró bfin. Köz

avatták 
. Hazafi 

fiún 
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ínég 

Akik 
akik 
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b<*n lótott.futott a régiekhez. Informált, hajszolta az ös
vényt, amely a kinthoz vezet. Hős volt, nem 
főt a hősök közé. Vitéz volt. r(? nem lett ..vitéz-. 
a olt. de nem vett rá szabadulhat. Most elment 
U4la személyesen okasztófával fenyegette volt mag 
halál már egyszer éreztette vele lehelletét, akkor 
kikerült a gyilkos ölelésből most végleg elment, 
közelebbről Ismertük szerény, dorók, hűséges voltát, 
tudtuk, hogy nagyon nehéz órákban mily nag>.’ 
bős tudott knoi. o <'h szeretettel könzöutjük öt és
hajtjuk meg előtte a bccsiiif raszluját. • Budapc- , 1923 
február 8. (Oi j bajtdrta.)

____ aRegcel
— Lovászy Mártonnak a „Szózat** elleni pőre 

elévült. A „Szózat" 1922 február 12-én támadó 
cikket közölt Lovászy Márton, a Károlyi-kor
mány volt belügyminisztore ellen. A'cikk azzal 
vádolta meg Lovászyt, hogy „hazaellenes pro- 
pagandát* fojt ki és őt a csehek pénzelik. A 
cikk miatt Lovászy 10 nappal később sajtópert, 
■tnditott, amelyben az ügyészség nem vállalta a 
vád képviseletét. Mintán a pótmagánvád jogi 
képviselője, dr. Vámbéry llusztem átvette a 
vádat, a vizsgálóbiró .1922 március 10-én a nyo
mozás lefolytatása végett a főkapitánysághoz 
küldte az iratokat. A szerzőséget dr. Náday La
jos vállalta, de öt több mint hat. hónapon át ki
hallgatni nem sikerült, amíg végre .1923 január 
8-án kihallgatták. A rendőrségről néhány nap
pal ezelőtt jöttek át az iratok, de dr. Lengyel 
vizsgálóbiró elévülés elmén dr. Náday ellen 
megszüntette az eljárást. A megszüntető végzés 
hivatkozik a tábla joggyakorlatára, amely sze
rint, áíf valamely hasonló ügyben hat hónapon 
belül nem történik intézkedés, az elévültnek te
kintendő. Lovászy Márton jogi, képviselője 
most ismeretlen tettes ellen fegyelmi följelen
tést tctl a főkapitányságnál, annak megáUapi- 
tósa végett, hogy miképen történi az. hogy hat 
hónapon belül az ügyben nem ejtették meg a 
nyomozást és így lehetőve tétetett az ügy el
évülése. A A Lovászy (‘Honi vádaskodást azóta 
egyébként a mai kormány esti félhivatalosa is 
megcáfolta.

— A vén szalámitól vaj. A Dob-utcíi -,. sxáiuu házban 
vau Skerk Lipóf. .váltani gyára <"•?. husfiiblöldéjc. Néhány 
nap elüti észrevették, hogy j<nsonu> szalámi, liliomai), 
füíthithiis hiányzik. Minden nvp hiányzóit, néhány rúd a 
fiKalátnikbó). Leltárt készítettek és kiderült, hogy 1.000.000 
korona ennivaló tiint cl. Erre Skerk Lipót följelentést 
telt a rendőrségen, mert sehogy sem India megállapítani, 
hogyan tűnik el annyi árit ti bezá-rt raktárakból. \ napol, 
bán ( zakó. Ember es l'.i detektívek bezárat!ül; magukat 
x. ml. tárba. Egész, éjszaka ott >i!!- k a sötétben é- vártok 
a szalámi gyors fogyasztóját. Ejfél elmúlott: már, amidőn 
a. detektívek halk zörejt hallottak. A bezár' udvar felöl 
jelenikcz-.tt az. .oki sz.hite naponként dézsmálta, a raktárt. 
Kulc, inoto.yzk.ilt a zárban, !•: nn kinyílt az. ajtó és be
lépeti egv hórihorga.s. «>«/>/.:'kólbj öreg ember, a. vén 
száláiii.tolvaj. \z öreg: Ilka Majos házmester, amikor az, 
e tóbeálló detoktiveket meglát In. ijedtében egy székbe 
rogyott és majd gy félóráig nem jutóit szóhoz. Vasárnap 
reggel a. főkapitányságon az,után elmondotta, hogy ő járt 
minden nap álknlccsal a raktárban. A libahúsokat a csa
ládjával együtt f<'gya.i/4otta el. \ sonkákat és má.s lopott 
dolgokat Vágó Béla 28 éves Király-nteai büffés vette meg 
tőle. A vén szulániitolvajt ifjú orgazdájával együtt le
tartóztatták.

—- Báró Ullmann — svájci útjáról. Csütörtök 
délután érkezett .Budapestre báró Ullmann 
Adolf, n Hitelbank vezér igazgató ja, fiának, 
báró Ullmann Györgynek, a Jíermes ügyvezető 
igazgatójának társaságában. Báró Ullmann 
azóta otthon tartózkodik és a svájci operáció 
fáradalmait piheni ki. A Reggel munkatársa 
fölkereste báró Ullmannt Nagy János-utcai 
lakásán. A báró még speciális orvosi kezelés 
alatt áll. Délutánonként titkára látogatja rend
szeresen, aki a bank fontosabb folyó ügyeit 
referálja. Különben, orvosai rendelkezésére, 
egyelőre nem fogad látogatókat; tartózkodnia 
kel! ugyanis a hosszabb beszélgetéstől. Éppen 
ezért báró Ullmann György volt szives a kö
vetkezőkben fölvilágositásl adni a svájci útra 
vonatkozólag:

A svájci tárgyalások nem fejeződlek be, 
mert, apámnak csak az első napon voíl alkalma 
Popovits Sándor elnök úrral együtt tárgyalni; 
a második napon már megbetegedett, és a to
vábbi tárgyalásokon nem vehetett részt. Ami 
betegségét illeti, ma. már a gyors javulás utján 
van és a hét végén remélhetőleg he fog me
hetni A bankba. Fölgyülemlett folyó iigyojnek 
elintézése után két beli üdülésre utazik, való
színűen Balatonf ii redre.

— líjpMtl IpartoHttlletl választó i-eudőrsegédlettel. 
Vasárnapra volt kitűzve az ííjpenti ipartestületi közgyű
lése. J'z azonban elmarnál, mert úgyszólván több rendőr 
jelent meg, mint iparos. Az eddigi vezetőség éjén 
liarÚHijl Jcnii kisgnzd;,. tollúi iwui gyakorló iparos áll, 
akinek n többségben levő ellenzék biznlmntlnnsiigot akar 
uzavaz.nl, meri nem tűrik, hogy yolillMt és felekezeti 
riszdlykottást vigyenek be az ipartestület ügyeibe. Az 
ellenzék jelöltje /•.’»•/ k'ereuo kőművesmester, n függet
lenségi 48-as Kossufh-púrt: alelnöke.

— Yes-puder. L e g j o b b a. v i 1 á. g o n.
irwin wa

MOTOR AUTOMfíSIL RT.
.V, ESKÜ-TE )í 5. SZÁM

fe 15
FI

in

UJ
IRCH

AUTÓK UTÓN

Hasznait autók,pueuk, üzoinanyagalkutrészck
A" ’

Snrkadl Imre ékszerész 
í'llői-ut. 3fi, telefon J. 5-89 
az Iparin. Muz, tzcinbcu

— Pedlow kapitány szombaton visszautazott 
Amerikába. Pedlow kapitány, aki nemrégen 
40.000 csomag szeretotadoniányt hozott Ameri
kából Budapest szegény gyermekei számára, 
szombaton délután 4 órakor elhagyta, a fővárost, 
visszautazott Amerikába. Elutazása csöndben 
történt, a kajitány kerülni akart minden hiva
talos és féllú • atalos búcsúztatást Amikor azon
ban elutazásának a Dunapalotában híre ment, 
a szálló vendégei, ismerősök, idegenek egyaránt 
a hallba tódultak és megéljenezték a távozói. 
Elutazása alkalmával mindössze két angol 
hölgv és néhány jótékony intézmény kiküldöttje 
volt.'társaságában. Amikor autójába lépett, ép
pen a szállóval szemközt haladt el két apáca, ve
zetésével egyik árvaházunk harminc növendéke. 
Amidőn észrevették Pedlowot, harsányan meg
éljenezték, sorfalat álltak az elvonuló autó 
előtt, amelyből Pedlow még meghatottan ki
szólott: Tavasszal újabb hajórakomány szere- 
tetadománnyal tér vissza szeretett Budapest- 
jére.
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JacKie Coogan
a világ legbájosabb és legtehetségesebb 

gyermekszi nesze, 
akinek

Fiacskám
cilllü

li 1 ülj ét e I raga (11 a tá ssa 1 
fogadta egész Budapest

újra föllép

A KIS CSIBÉSZ
cimii fi fölvonásos életképben.

Jackie (Joogannak ez lesz a legjobb 
alakítása.

Corvin Filmgyár 
szerzett meg, 

február 9-én
jelenik meg 

a közönség előtt.
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Postaiak, szia: 6211 í

SL Tljy ** smoking-kiSIcsUnxB H* ffU AA ü K BRAUN ELEMÉR
B 'H, Kiíroly-körut 13, félemelet.

Telefon: József 115—2'1

Dp. Grütiwaíd Emii
bankllttletc

: Salamon és Társa Bankház
£ A DEVIZA-KÖZPONT BIZOMÁNYOSA
fi V, NADOR-UTCA 36 1
| Telefonsánroi 7T-«7 TolefonszAm; «0 18 g
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Hlinka és Jui’iga végletekig' menő harcot 

hirdet a cseh imperializmus ellen

mondta — megér- 
Ezután azt fej- 

szigornan elítéli és

A párbaj, a z-mok, meg liaugha páter. Az 
egyoteni tempJomáhan szombaton este kon 
ferenciabeszédet mondott Hangba páter. Az 
egyházi intoleranciáról beszelt, szomorúnak, és 
megbotránkoztat ónak mondla, hogy nemrégen 
.Budapesten eg,\ katolikus pap ellmnetdi. egy 
öngyilkost. A pnpocskát
feni tudja, do menteni nem. 
legelte, hogy az (^yház 
lit.ia a párbajt.

. lígy ismerősöm — mondta a páter nem
rég azzal jött, hozzám, hogy ne bántsuk <i pár
bajt. mert ha ez nem lenne, akkor a zsidók na- 
ggon elszemtelcnednének. Ezzel féken leltei tar- 
Inni őket, mert hót ezt nem nagyon szeretik. 
Ez helyes okoskodás •— mondta tovább a szó
székről Hangba páter . de ez mégsem mente- 
hitheti a párbajt, meri « cél nem szentesítheti, 
a töménytelen eszközt.

Károlyi vagyonának etkobzá^iU követelik az 
egyetemi hallgatók. Vasárnap délelötl 10 óra
kor tartották n regi képviselönázban a, Mel'hosz 
(I iák konferenciájával knncsolatos disziilést. \ 
-yi'désl éfagy Icán nyitotta meg. utána Vér Ti
bor terjesztette be a halaroz.tl i javaslatot, 
ainelj szerint az ifjúság követeli, hogy a bazu- 
arutó Károlyi Mihály vagyonát sürgőst a. ko
bozzák el és azt egészen a magyarországi egye
li irt' és főiskolai hallgatók segélyezésének iá
it . mérges biztosítósára fordítsák, másodszor 
,'tvetoiik a tözsdeadó olymérvü föl<'m.elésél. 

í'Ogy annak bizonyos ré> .< ugyanezt a eétt szol
gálhassa. I'tána Anka János szólalt föl, aki

' vagyo- 
l órakor 
i ntézöhi•

Kpcrjtn. fiibritár 1. 
ismeretes véres 
Ulinké .li'tlrá*. 
és Klimkó sze- 

egy kis vendég-

f.f alktthni tuclónilójúlól.) Av,
eperjef i nepgyiilés után Juriga Adudul, 
Ondervmi Iirtván, szlovenazkói képviselők 
nátor a sárosmegyei l’ótsóvár községben 
lőben fogadták az ujságirókat.

Az a legsikerültebb ellenzéki gyűlés
•.zlovaks vezérei ■ , amit az. erőszak elfojt, 
jobb propaganda.

fi Un kft 
— Mi 

fogva. 
Európa

./ni iifu közbeszólt :
- Ha pedig a szemek nem akarnak felnyílni, ököllel 

fogjuk föl nyit ni.
Végletekig menő harcos ellenzéki elszántsággal mc- 

folytatta lllinkn — és teljes erőnkkel 
Szóló lörvény ellen. 
szájkosarat, kiirt önt 
centrálist a kormány 

a pittsbiirpi 
Városainkat a 

csinálták meg.
A csehek, látva, hogy 
őrös > fásért'

mondott ak >1
Ennél nincs

trz. asztalra csapott:
nőni tágitnuk! Amerikai lest véreinkkel össze
tör ább hurcolunk nemzetünk igazságáért és 
szemét föl fogjuk nyitni.

gyünk Prágába 
fordulunk a köztársaság védelméről 
mert, ez nem jelent egyebet, min’ 
és rafinonelkobxáxl. Ez a törvény a 
létfönlartási ösztönét szolgálja és 
inéiiui. akarják vele cl síkká* .tavi. 
rok a magyar elem erősít ősére 
fordiio'ijtt történik most.
•áru ok ma a szlovák:ág 

rom halják azokat.
Juriga megjegyezte itt;

cp.i/e;- 
magya- 
Ennek 

intek a
S.fd'ftiló várflk, le ■

A csehek cllensi’gci uioitlt'u Irtiiiivit'mek. tehát n 1<*. 
leknek is. A csehek' It'let,tölcii lecl'iiikv*ok. akik hid'c 
körzővel mi.ppái rajz.olmik><

Ondcrevó képviselő sem iiuuadí szóiluu.
Mn hz egész kttsstii zsupanálus egy .siralumliuz. ;ilnd 

teljes n káosz. Senki sem Indja, mi h leendője. Meghi' 
lám Scoliis Viuhjvi. jöjjön a szlovák nép közé, de 
Pi-úgdn h-.ernsztül és lásson it a sttjál szemeivel... 
csehek forradalmi eszközökkel dolgoznál, ellenünk. Ez
magynrok sohasem telték, a csőcselékkel pont cimbo
rának.

Jílitiku szlovenszkói pártok összefogójáról o'-Z'-l:.
- Mindenkinek az autonómia mellé kell 

gyúr és német kisebbségnek megadjuk a 
int íjki i án juk. houu velünk küzdjenek <-s 
minden terhel a szlovák néppárt vállftira. 
munkásság nem áll mellénk, 
sorsáru jut. Azelőtt
volt, ma niucs semnti. 
köztársaság nagy 
hir.üt meg. tehát 
Szlovén sz kőbán inti
A gyárak berendezését 
railnak a puszta falak 
veszik a csehek.

Koldusbotra vagyunk ítélve kesergett .fiirig; 
de a koldusbotból lehet kormány pálca is. csel, n n, ' > ó. 
vénát kell uiegfofinl.

in' 
\
M

má
dé 

’ol.ian.ii

állni. A 
jogokul. 
no 
lín u gyári

minden gyártelep Koroiiijiu 
évi .‘itt milliós állami megrendelés 

Maga Masuryk mondotta, hogy ; 
gyáriparát a 13 milliós .illám mm:
dciflnd iisd riul l-dlosvo van szűk-e 

zi’rfr alifi van fünt'ilgá tnidikév-vii. 
magyar területre viszik :i;. ;im 
és ezeket potom pénzen meg

szintén „a hazaárulo farkastorkit gróf” 
itának elkobzását követelte. Délután 
tartották az utolsó ülést, amelyen uj 
zott súgót vá i asz tol lak.

A Jaguár, lítg.v gundsarkok
Berson nemsokára <
•ion. A kommu.i ind, a levőén 
i legtlltotta. A kél gyár 
kepén, hogy n Rersont. 
Béesbcn készítik, hogy < 

b- k< -<in UK-ei-irvezv. 
Jut.bnn mellőzték ' 
ügynököket és dr. 
guirtísarok előállitó 
ó három kipróbált, 
síikre bocsátón egy 
i r<>t. A gyár már 
Mberl-falván és u 

képviselők erősen 
s.'rrol- részére. ,)<jl 
.i Palmi’ előálJiii: • 
.roll, fi Vilmos csi'u 
jegnjabb annyi Jtni 
h gumisáról-.

Véletlenül
József

(•s1 p

verseny e. 
verseny társat kap 

a gumi sarok 
egymás közötf 
lliidapcsten, ;

<“gy ik 
' az eladó 
eliwnrlz éi

I kifogy '
|iif, V Kér. 

ninn kacróii°l; 
ni gyár ulapiU<<áh< 

működik ..' 
Hollón .> 
dolgozzuk a

,pi V'-d.'lni"'hi tel f
a. liléi'*' .1 lm tiok i>;>II 
bzác-ulon. (Kt millióéi 
szntt lesz, Imgy mos

Palin i és
Mag’ arurszii ■ 

iic'iozataiiit 
mi-gegy i zel f. ol - - 

Pálmát P"dig 
. se veszilse el üzletfeleit es 
•t i- koptipgoiitalt.ik. Akei’i- 
s llollui jól bt:vezetetI helyi 
vcgycsz.mcriiököl, a l’alnia- 
esl.odelini Iliin1- pedig. India 

kepi sHegél, rendelke/i - 
hoz -.züksé-gcs tők’1 

Horog: Ifi." i.év alatt 
In artz cég mint vezer- 
íftlnji. n ..Jngmir” gui-ii 

pedig n (gpmigy'i> ik 
kórházat is vásu- 

E verseiigcaiiuk 
mar olcsóbb lesz

agyonüt fit tek egy 
Maixner József része lójává rába n, 
szombaton estn kél inasg,verek 
haragos liatalok egymásnak 
Papp János, műhelyben kezéül 
hegyes, nagy reszelövnsat és erő., 
Jenfelére akart siij(ani. \niint ! 
kapta, a lőlh'iiúitfeil kézitől ltá’i 
a reszelő. Oly .szerencsétlenül 
hogy hegyével beleszaladt egy \ 
harmadik inas h'oponyájába, aki 
sík felén foglalatoskodnit. A mentők kölöziék 
be a inegsi Eesiill Pinkái Lajos 14 éves gyen* 
kel. A reszelő a fül mögül 1 döfte ál a csontot. 
Pinkái kétórai szenvedés tiláíi meghall. Pnpp 
Jánost előállitotlal. a rendőrségre, almi gon 
datlanságból okozott en heröle- minit letarlóz- 
tattúk,

— (giioliis Káé áfi köllö/.öit K. -iro! ri l tiemfcl 
ludo'<i’ójn: linóin* I'c"M’/,6<’i iltiriii, n „Nyugat.” fő 
HzrrkOFZtőjc, amint iimerelcH. Kolozsváriit’ telepedett le. 
I’< n „Keleti I isiig” főszerkesztője ’’s iiuhliehdti.it> lett. 
Működését azonban »■ román hatóságok lehelet lenne tel 
fék. Végtil is llouiánia területéről végleg kiutasítottak. 
Jlxisr.tonciája’, veszítvén, itj elhelyezkedésről kiütött gon 
doskodnlu nz Irónnk. A szabadelvű és magyar nemzeti 
icúnyit „Kostái Vrijih)1' meghívására az eiszakitotl Felső- 
tnagyarország szellemi központJalia lelte at Ignotus iro
dalmi és publicisztikai tevéken ysége helyét. Kassán a 
magyarok part- és felekezeti különbség nélkül, nagy 
szeretettel fogadták, lűlső cikke ,..d • inullititafloi) .-1d>/" 
Címen a költő hniáláiiak négyéves fordulóján jelent meg 
h „Kassai NflplA‘‘-bnu. Ignottusunk előbb még lctelci>edési 
engedélyt, kell kapnia a Pozsonyban székelő miniszterluni- 
iő). A „Nyugat** főszerki <ztő.|o egyébként nicgtnrtotlii n 
berlini Kort irat emiattim ThePtor drantaltirgiai állanát le.

Alapi Viktor nyugdíjazását kerti*. Alapi 
Piktor, h \1 unkásbizfosiló Pénztár igazgatója, 
mint, értesülünk. beaJtu uvngdijazíalási _ kér 
vényéi. Alapi az utolsót három évben csinálta 
meg karrierjét, ezalatt aa ide alatt lett fogai 
utazóból a l’eiizfúr igazgatója s most, ttg.y lat 
szik, ez a kérvény (eszi a gyors karrier vegére 
a pontot.

Hr.mintórliim épül a MurgH.-'zIgoteii. 
bérlő é.iioiiiahl 
gáton, párszáx lépdunyije a nagy 
(éljen jo ttubfit ftnnatórhiinot 
Mik'so építész, 
cárt, a ‘’7,igei tgiizgalól dolgozták ki 
kálatokat, kora

fttv (’allii, icinl Edém- ófgróine ünnopli >e. A központi 
pltáregye-ül: I és n katolikus társadalom viis.'irtuip me]-g 
uonoplöslicn részesítette <‘0. szülei unna pja nlknlmaből tizv. 
V'Plrivici! ■ Ifdeii. örvofuót. 10 ,-gel nz tlröklnuolá'. tem- 
pmniúhim mi -t mondott ifiilldtn Gui'ldv püspök, utána 
a Ón ucgvesiilet nagytermében folyt la nz uniwpcly.

• Rillllónsl, ,-t, ,rl. ar.oijHl, < iislót Imuiisforat ne 
cd.ton rt Ai’ivki, /uiiiu rm g nőm hallgat i: Fi^chet'<-> Eisner 
MUMwy’li h’KmovieaM, rmni arait kákócz'-nt -7,

! ti tiHkf A 1* l'(‘ !< C l. 
il Béc.-í -UlOIl, 

(tHhzevebzetf. \ 
estek. Éji',yikiik, 
e mgudoti egy 
> lendülettel ét
kezői niaga’sra 
l't’felé olröpült 
zuluint a vas, 
■mii sem sejtő 
a niiihel.v niá-

\ I eze reg y é.jsza ka. Szó tuba fon éj sza ká ra 
álarcos mulatságot hirdetnek a Vigadóba ezen 
;; címen: ..Ezeregyéjszaka,". Az álarcos mulat- 
ságokat mindig bizonyos averzióval szoktuk 
fogadni, mert: még a rendőrség engedélyei 
al;'Pján sem vagyunk hívei annak, hogy a, 
főváros söpredéke a Vigadó gyönyörű termei
ben adjon találkái egymásnak 100 koronás 
belep ód i i k mellett. Mert az ötletes rendezők, 
akik az utcának rendezik ezeket a hajnali 
szór.i hozásokat, válogatás nélkül beengedik 
obttln aikért mimlazokat. akik nemcsak parazi
tái. de terjesztői az erkölcstelenségnek, ziillötf- 
ségneli és testi vásárnak. Szombaton éjszaka, 
isi.tel hangzatos cint alatt készül eiry ilyen 
álavos miilalság, ttgvandyan. aminö Szilvesz
ter !• .i'zal.á.i-:;i döbbentette meg a józan érdek
lődőt i’et'dőri engedély szükséges az ilyen 
m"ia tsúgok megrendezéséhez és igy nem ár
tana. b.a a rendőrség alaposabban megnézné, 
ki is ;i rendezője az ilyen orgiáknál* és csak 
akkor adna lehetőségei az álezeregyéjszakák és 
e'.rv<’h éjszakai karneválokhoz, lm a rendezők 
ttev: garancia volna, hogy nem a züllöttség 
kap anyái a Vigadóban, hanem rendes, békés 
polgárok mitlaiását és mulat Utasát célozza az 
éjszakai szórakozás.

Mmlnrassy-Bcrk báró Páriában. J’árisból fávirtt Hízzák 
t li< u!jcl ni'\ : Utifhirietxfi-Hcck Hyiila báró szombaton

Párisim crkozeH, nhol tárgyalásokul folytat a Jelzálog 
Hitelbank h'''nc><t adó.isd.áfiinok üg>/áb<'n. Bcck báró a 
he’, végén utazik vissza Budapestre.

Huláios fegyvertiszfitás. Kozmási Ágoston 
htkaloHsegéd a Aláv. rákosretldezöi állomáson » 
raklárhpii ogy rongyb’ihurkolt rozsdás EroDt 
mer pisztolyt, tnlált. A miibelybeii nézegetni 
Kezdte;) revol1. ért. Kulcsai fit ni otí a n ravaszt és 
kí akarta tisztítani a fegyvert. \ revolver a ke- 
zeiieit elsült. A golyó niülu'lylái'.súitak. Monori 

hasába fnródotl. A 
állapotban vitték a
Ferencet, aki a” halállal 

Koz uásit eh’íállifotiák »i

/i1 erencnck. a 
veszedelmes 
házba Monori 
\ gondatlan 

ségre.
Külhontól1 ak

.1 Kegyel

mentők élet
Kókus-kór 

vivődik, 
rpndőr

<.» Sclulfor cég

éfiil.
Tdptivi vezérigazgató

A \1argrls/.igei,d
<.1Jia1niw.ln, hogy a szi 
zálJodlllól ii romok kiizo.

te,-veket Suhiffei 
Kror:unr Unnjt- 
;vz építési ninn-

tavasszal már inog Is

megíillapo- 
„ Magyarságból. » 

Központi .Sajtó
mos! beavatott’ helyről értesülünk, a 

Központi Sajiórállalat kölcsöuös és 
alapján fölbonlollAk eddigi meg 

„Magyarság” megtartva fel lesen önálló 
II ttngár in-nyomda épül elébe 
minap a Glóbus -nyomdával 

kizárólag rotációs-nyomda 
n ..Kettős Pealcr Journnl“-t. a

n ,.Magyarság" ot fogják nyomni.
Molnár Antalt A zencmtivéwct. könyve, 

kiadó'-.I \ ,• első, magyar nynivc.u megjelent
-, :ea, í-/ .* rtC'iga/.ott zenei irányok között szeleit kori-drté- 
i et.. i.xT'pcAi.ivával tájékoztat, rám-itat ívj. európai zóna 
f.jtod.•zenei, politikai és orköleel alapjaira. Mélyen he- 
világ.í a művészetet környező társadalom leikébe, de *4- 
\, / f .1- alkotók kohójába i«. .lollemzésol tömörek és IgíW- 
.i- I . . d,-. Külön ki kell emelnünk, hogy megdWairttá- 

.•<i nőin másodkézből eredtek, hanem a fontokból merí
tenek. i-.~ hazafias munka is. amennyiben MJttanos elfelej- 
■<»lf magyar cgvház.1 én itlági szerzőt juttat az. őt rm'g- 
■Ijető helyre. (Pcldánl H orvát Attilát.) Bartók 
cs Kodály úttörő mtiPkAJAnnk felen főágét pedig be- 
hatóan tárgyalj:!, bennük pillantja nmg az ni miivé? zol 

•iiii'1l..i--ida.sál. A miive Hz zenoszriző arcképe U dl- 
-zi».. »'•-»

a „Magyarság és M K. S. V. 
dúsát. .1 Hegnél jelentette. hogy a 
legitimisták Tczerorgánunuid megvette h 
vállalat. Amint 
„Magyarság” és a 
barátságos megegyezés 
állnpodásnikat. A 
egyéniségéi, a 
amely vállalat a 
\ Jlungária-iiyoutda 
„Az fljság"-ot, 
és

kiül űzik, 
fuzionált, 
lesz, ahol 

„Világ” cl

í„l>anw“- 
niii. ainol’

PNEUMATIK
MRCMELCW CMBI.É, PETKRS
n iilófiíinzerelésck 
íegoBcst óbban.
Telefon; ii- ti

N AGY
17, <Juár-utcct íi. »4

— Huszonnégy óra alatt két méterrel emel
kedett a Duna vízállása. A Duna vízállása 
szombatról vasárnapra ujra .jelentékenyen 
emelkedett. Amíg1 szombaton este csak kel mé
ter 30 centiméter volt a legjobban veszélyez
tetett óbudai partokon u vízállás, addig vasát 
nap reggelre három méter 96 centimétert éri <i. 
délutánra újabb 
óbudai kerületi 
már több intézkedési megteli 
(léiméinek elhárítására, a 
Társaság is szétkiildötte a 
alsó rakodóparton berak tározóit 
Dósainak, amelyben arról értesíti ökot. hog\ 
aruk sértetlenségéért szavatosságot nem vállal.

A lökapilánysá.grt! egy nui siiíin 
érkezeti, egy fiatalember ellen, aki elő 

miikor csak a cseléd \oh 
a .‘/ó;</.vd; vagy 

jelent - 
kijavítására. A 

n riróga l.'át>i- 
járt, a b.izban. 
elfogta 7’o/. 

hogy k i 
mimi iu 

x iszi

félméterrel 
eJjúrósúg

emelkedett. Az 
mérnöki hivatala 
az áradás vésze 
I )unag'özlm,józási 

körleveleket az 
áruk tula.ido- 

az
sértetlenségéért

Szélhámos szereié.
nyolc följelenti” 
kelő lakásokba ment el akkor, 
odahaza, Azt mondotta mindenütt, im^y 
a '■ilhnn/fii/ifr szerelője én a házbeliek hívására 
kezik a giizkályha vagy a villanykályba 
..szereié” ahol csuk megfordult, Ivwreltc 
fiákul. Később derüli csak ki. hogy csaló 
A llcick dotekí iv-esopor! tasárnap reggel 
(ii'inel’i ■.’-■> éves fiatalembert, aki beismerte, 
leste, mikor távoznak el a lütz.beliek hazulról és 
elhitetle az alkalmazottakkal, hogy megrendelésre 
el a fűtőtesteket, amiket drágán eladott.

Gyárak, tizeinek, vállalatok, amelyek a mostani nyom 
lai árak mellei árjegyzéket kiadni néni tudnak, -mk tö 
lösleges levelezéstől mentik meg magukat, ha az érdeklődő 
félnek a kívánt gépről, fölszereiési tárgyakról vagy ha 
mely más áruról az n.ianlattal egyidejűleg. az áruról ke 
sziilt l'énykópfölvétcl másolata: is megküldik. A „Fob 
riporterek Féuykúpészeti Mii intézete” l\ Váci utca !• 
specialista ezen a téren és az. e célra készüli fölvételek 
nagyon mérsékelt árakon India szállítani. Mintaképeik.! 
és árajánlattal díjtalanul szolgai.

Február hó 1-től r

NEW-YORK
íuiivészszoliil já ‘Ulti

l)r. FEDOROW orosz zenekara
A „KÉK MADÁK‘ MŰSORÁBÓL

Volga . .. Volga...
Esti harangszó .. ..............
(Vecser/iyi i zván ) Vontatók a Volgán 

Fekete huszárok

Ko! pinka
A folyó menten
Viszontlátásra

citnü dalokul, adja elő

Aranyat, drágaköveket
napi árou fölül i esz tvanovszky ékszerész. Bud.-oic-t 
’X, Ferenc kör n -it. szánt t Mária Terézia laki.iuy.- melletti

orw-

Szereti az otthonát?
Arökitso meg kedvenc szobáiban 

családiét 
nem ti műlenuekbon szokásos pózolóképei. de lerutészr 
tea, az éleff. egy kiragadott kedves porcét, rögzítik mejr n

FOTORIPORTERKK
rímük: TV, Váoi-utca 48. szánt 
írjon címükre még ma égi la

pot, hogy a fölvéf.ol nwgbcszélŐHo végeit fölkeressék

I

Intelligensebb nó vagy fiatalember
privát, felek látogatására fölvéte
tik. — Ajánló tokai „Fotográfia” 
alatt a kiadóhivatal továbbit



6
— Aki Pesten házasságot akar kötni — utaz

zon Newyorkba. Nagyon sokan vannak Pesten 
szomorít mátkapárok, akik szegények egybe
kelnének, de nincs egy kétszobás lakás, ahová 
beköltözhetnének. Ezek közül egyik-másiknak 
talán hasznára válik ez a kis történet: A na
pokban az egyik la.pbniHmeg.ielent egy házas
sági hirdetés: „B. M. Bwflapest és K. r. Buda' 
•pest házasságot kötöttek Newyorkban.“ A hir
detés föladója pedig igy magyarázta ezt. a szo
katlan szöveget:

— A fiúnak meg a leánynak volt összesen 
másfélmillió koronája. Ezért Pesten nem lehet 
egy kétszobás lakást, sem szerezni, a bebútoro
zásra meg éppen gondolni sem lehet. De egy 
II. osztályú hajójegy Amerikába 195 dollár, 
vizűm 10 dollár, a partraszállásnál kell lenni 
25 dollárnak, ez összesen 160 dollár, két sze
mélyre 800.000 korona. Maradt 700.000 koroná
juk, Newyorkban kivettek egy nagyszerű két
szobás lakást bútorozva, rögtön találtak, ol
csóbban, mint itt — és a megmaradt pénzük
kel még igy is nagyszerűen meg tudták kez
deni az amerikai életet.

Ford amerikai milliárdos hsleti filozóflájn. Most je
leni uieií Henry Fordnalc, az amerikai aütoinobiikirály- 
űak, milliúrdosuak, huinnniatúunk és — ha tetszik — 
gondolkodónak önmagáról irt „Életem és wnlrewn" ehnii 
könyve. Er. a köuyv az, amibfil sokat lehet tanulni, go
kat különösen abban az irányban, hogy' ésszel, tudással 
óh mini kávai az erkölcsi ós Írott törvények megszegése 
nélkül is, hogyan lehet nagy vagyont szerezni. Ford nein 
volt olyau csodaember, aki mindig tején találta a szö
gei. Publicista is volt, de nem itt domborodik ki a zse
nialitása. hanem mint üzletember emelkedik magasan a 
nicatemberek fölé. Mint üzletember, olyan példáját sta
tuálta a lömeglemelésre és tömegszervezésre vonatkozó 
elveknek, amely sokáig fogja az amerikai ipart és ke
reskedelmet befolyásolni. Ez az fí életének igazi nagy 
miive, amely élni fog sokáig, halála után is. társadalmi 
és intellektuális téren. Amit Ő mint tömegtermelő ée 
lönicgorganiajtor gondolt és tett, öxgzefoylalva az 6 
filozófiája. Ez az összegezése Ford életének és mü
vének, a részletek szinte csak másodsorban figyelemre
méltók ég érdekesek. Hogyan szerezte Ford vagyonát? 
Tiszta kézzel? A leheld Icgolotúbban termelte és adta el 
<t legjobb árut. Ez nemcsak az fi gyárát tette nagyon 
nyereségessé, de a Közérdeket is szolgálta. Az Ö érdeme 
például, hogy nemcsak a dúsgazdagoknak, de a vágyó- 
nosok középrétegének is lehet ma már automobilja. Ez
zel tehát a közérdeket la szolgálta, ő tette, hogy a köze
pes amerikai farmon — do nemcsak ott — a nehézkes 
ciszvérfogat vagy ökrös szekér helyébe lépett a gyors
járatú gépkocsi és ezzel a farmer hatásköro sok mér
földdel kitágult. A gépkocsi kiemelte a farmert szellemi 
elszigeteltségéből is, mert annak segítségével könnyen 
roboghatott, messzi nagyvárosokba, színházba, hangver
senyre, fölolvasúsra. szóval — művelődni. Jellemző, hogy 
Ford hatalmas sikerei után »e tartja élete miinél he- 
főjezettnek. Túl vau már azon, hogy dollárok millióira 
vadásszon, de nem nyugszik dolgos és nag.vralátó el
méje: más. magasabb célokat keres. Beleúrtotta magát 
a politikába és itt tévelygőit. De a saját területén nagy, 
szinte tuluagy ember. Nem kezdte mindjárt filozófiával 
e* elvekkel, de a már meglévőt sohasem tekintette vég
legesnek. Mint föltaláló nem helyezkedett ,.ntztd1y“- 
álláspontra. nem tekintette az automobilt pusztán csak 
árunak, hanem azt akarta, hogy a tömegek is használ
hassák. .Ezt bizonyos fokig már el is érte, de nem ngy, 
hogy elvéből fakadt a praxisa, hanem éppen megfor
dítva. Ez volt az. amit ..üzleti filozófiának" lehet ne
vezni. alapja két nagy elv: a fő meg termeién a töme
gek szervezése. Ez tette nuggyá, ez kvintesszenciáin, nem
csak életének, de könyvének is. amelyet most megírt. 
lOzért olyan nagyon érdekes ez a könyv éti talán éppen 
nekünk magyaroknak is —- olyan tanvhnifjos.

Amerikát fogással. Müfog kapcsukba foglalva 500 ko
rona. Amerikai lemezen míifog J(N10 korona. Amerikai 
rniitog. szájpadlásnnontcs, 2000 k<rvonn. Amerikai porcolínn 
foKkoronk 2000 koronától. Blomhák. Vidékieknek soron 
kívül rendelés egész nap. Vasárnap <•& ünnepnap H>—1 
•véig. Grossmann S. vizsgázott fngásrz. Bnitapest. Erzsébet- 
körnt 50, I. emelet.

SZÍNPADI NAGYSÁGOK
ÍRJA: SZIDSZ ZOLTÁN

♦
4. Gombaszögi Fridit.

Az WüO-i párisi világ-kiállítás területének fő
bejárata fölött orom-disínként s a kiállításban 
bemutatkozó modern civilizáció kicsucsoso- 
dásaként és jelképeként egy elegáns párisi nő 
szobra állott. Nem egy bizonyos, nevén nevez
hető nőé, hanem magának a Páriában legtöké
letesebb ki tenyésztödésre találó mondái ne 
luxusnő típusának szobra. A gondolat jó volt, 
inért valóban a mai civilizáció egyik legjellem
zőbb, sőt talán egyáltalában legjellemzőbb je
lensége a reprezentáló sí a alkalmas, diadalmas 
megjelenésű nőnek díszekkel és értékekkel tele
aggatott. bálvánnyá való emelése, minden fér
fiúi vágy és törekvés fölé ragyogó célként való 
kitűzése. A nőknltnsznak, a nő megbecsülésé
nek, amelynek fejlettsége minden kultúra, 
előrehaladottságának mértéke s amelynek 
persze vannak bensőségesebb és nemesebb for
mái is, ez legszembetűnőbb és legniiévészíbb 
fajtája. Budapest ebből a szempontból nagyon 

' előrehaladott város. S a hábornetőttt s háború
alatti Budapest fölött, e gyors, máról-holnapra 
ragyogóvá sarjadt, de kissé mindig felszínes, 
sok olcsó pompát csillogtató s épp ezért a 
maga egészében holmi kiállításra emlékeztető 
Xfroa fölött, íjiem valóságban ugyan, de jel-

aReggel_____
— Egy uriasszony leugrott a harmadik eme

letről és szörnyethalt. Vasárnap este 9 órakor 
a Baross-utca 3. számú házban, a harmadik 
emeletről a kövezetre vetette magát egy 40—45 
éves asszony és holtan terült el a földön. Azon
nal kihívták a mentőket, akik azonban már 
csak a halált konstatálták. Az öngyilkos asz- 
szouy ‘kilétét még nem tudták megállapítani, 
ruházata után ítélve, uriasszonynak látszik, de 
a ház lakói nem ismerték föl.

-- Népgyiilés Üllőn a földreform végrehajtá
sáért. Vasárnap délután Üllő községben az 
ottani kisgazdák és földmunkások gyűlést tar
tottak, amelyen megjelent és beszédet mondott 
Pakots József és Dénes István nemzetgyűlési 
képviselő. A képviselők beszéde után az üllői 
földmunkások közül szólaltak föl többen s be
szédeikből kitűnt, hogy a fővárostól alig pár 
kilométerre levő községben meg az összeíró- 
ivek sem érkeztek meg.

— Egy rendőr harca egy volt rendőrrel. 
Szombaton este az Illatos-utcában levő Balázs- 
vendéglőbe ittas állapotban betört. egy Szap
panos Antal nevű ember és megtámadta a ven
dégeket. Burzon István rendőr eltávolította, de 
Szappanos visszatért és késsel támadt a rend
őrre. aki csak kardjával tudta ártalmatlanna 
tenni. Előállították a főkapitányságra, ahol ki
derült, hogy Szappanos rendőr volt, de szabály
talanságok miatt elbocsátották: azóta lezüllott 
és híres verekedő lett az Illatos-utca környé
kén. Letartóztatták.

— Utingária-fürdfi reggel ♦ lói eRÓsr. nap nyitva.
— Mótor Automobil Kt. név alatt nagyarányú automobil 

kereskedelmi vállaltit alakult. Az uj vállalat, amelynek 
városi helviBÓKo í\ , Eskü-tér 5. szám alfiM van, nemet ui 
kocsik és használt kocsik eladásával. valamint nj motor
kerékpárok. pnenmatik. üzemanyagaikat részek én garan
cia mellett javításokkal foglalkozik. A részvénytársaság 
elnöke gróf Büditigen Maximilián, vezérigazgatója V, ért 
lieimer Imre és ügyvezető igazgatója az autoszakmabnn 
jól ismert Stark László.

j SAJÁT GYÁRTÁSÚ I
i NYAKKENDŐK I
s FINOM |
I ÚRI DIVATÁRUK j

NYAKKENDŐHÁZ 1
I IV, KIGYÓ-UTCA 5. (KLOTILD-PALOTA) I

T

IV. BECSI UTCA 5, II. EM. 
LIFTHA SZNA LAT

HODOSI
BANK fiS TŐZSDÉDIZOMÁNYI IRODA

TELEFON 15- 69
7- 61

ZERKOVITZ EMIL 0S TAKSAí BUDAPEST
MAGVAK-AMERIKAI BANK S?J'50BK
ÉS PÍNZVÁLTÓUZLCT WIEN
KÖZPONT: BUDAPEST VII, THÖKÖLV-FT 2. SZÁM

urroR, uj és használt,
vétel és eladás. SxfJnyeq is legelfinyösnbbon
Luk&r.sntM, Budnpo.st. llembinszky-utea 34 
(riernád-n. sarok) Telefon: József 44-10. szám

képesen s mintegy elképzel len ott lebegett a 
Gombaszögi Frida alakja. Ez a díszelgő, nő- 
sóvár s emellett divufosságért s a vélt vagy 
tényleges eleganciáért élő-haló város, leg
inkább pedig a városnak, ha nem is szellemi
leg, de társadalmi és hangadási szempontból 
legfelsőbb rétege egy oly testi szabású és föl
szerelésül nőt talált meg benne, amely képze
tének a nagystílű, ragyogó, sőt démoni grande 
dame-i'ól leginkább megfelelt. Az I918— 19 előtti 
Budapestnek, amelynek aztán egész szociális 
ábrázatát a háború, a békekötés, a forradalmak 
egy véres szivaccsal kitörölték', ő volt leg- 
repre.zenta f i vabb disz nője.

A modern színpad nem csak sorsok és aka
ratok, nem csak az író képzeletében megszüle
tett alakok és történetek megérzékelt elésének 
tanyája, de az, emberi, és szociális típusok, 
szépség-ideálok és ízlés-minták nagy bemutat
kozási arénája is. Gomba szögi sikerét a mai 
színpad c második funkciója érlleti meg. () jött, 
mint nz. akkori Budapest női eleganeiaeszmé- 
uyének megtestesülést?, jött, mint a legfrissebb 
modernségü nagyvárosi nőiesség mintaképe. 
Magas, sugár, hosszúlábú alakja, amely majd
nem csupa végtag coll, kissé tnlmarkáns, át
ható kifejezésü, de épp ezért a közkedvelt (Jé 
monisúg képzetét fölébresztő arca, mozgásé- 
nak s főleg járásának, de egész, föllépésének 
előkelősége és határozottsága, az a szenvedélyes 
s egyben díszt ingvált összbenyomás, amelyet 
lénye árasztott, mind együttvéve megalkották 
azt az eszményi, mely Budapestnek kellett-Még

ne vcRycn, inig REHicHVt MIHÁLY 7,011 
goralol’npét iucr nem Iá Kiíratta. Budáimat 
VI. Király utca 5H. szám -- Bórí zongorái 
vesz, cserél, juvil. hangol. — TELEFON

Zongorát, pianinót

Elsőrangú müasztalosoktóí 
hálók, ebédlók, fehérbutorok 

alkalmi árban eladóinak:
V. Fáik Miksa-utca 4. szám (Országháznál)

Használt glaszékesztyíiket festünk
ILE.VÉS TESTVÉREK JudapeRt, Hórsfa-u. 9 11. 
Fióküzletek: lhiros- uten 32. Rákóczi tér 10, Karpfcn- 

stein-uten 31 és ('serhnt-uten 11

„PYS1AMIS"
MAGYAR FOLOOIRTOK050K ÉS FOLDBÉRLÖK 

KERESKEDELMI RÉSZVÉHYTARSASACíA
BUDAPEST, VB, TERÉ£-K$RUT 28. £Z.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erőtakarniány- és miitrágyaosztály

Telefon:IG5-49, 65 50. 17 -39, 153 03

/ TÜLLi-ON!

Központi Iroda: Pilvax-l«i»z 9

RENDKÍVÜLI OCCASIÓ!
Eredeti párisi nőlriiha niodeljelnirt n log- 
jutányosabb árban kiáruHitorn.
F a <; o n m u n k á t is vállalok.
MAUVKER-SZALON
IV. Váci-utca 17. azáni. - Telefon: 159-52.

r* 1 ........... .................... .... 1 *" " 1 11 *"

Magyar Agrár- és JáradéHbanK 
vetőmag-osztálya:

Bndapcat V, Nádor-ntco 16. Telefon: 72 01 
Sürgönyeim: Arrár Budapest

Vesz legmaRíisabb napi áron lóhere- és lucernamiiírot és 
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kér

■ R-amíeffAMS-t aranyat, ezüstöt, platinát, ék-
■ nslBHlBSw WijjaBf szert az összes hirdótoti Araknál
gj'lL drágábban veszek. Pretseb szám alattiI S X llmos VII, llottenhlllcr-uti a éksze rüzlet

Lövölde tér sarkán, órajavitás egyévi Jótállásai.
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j PEST! TŐZSDEí
f UJ SZÁMÁBÓL I

,.Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat 
nz Országos FötdblrtokrendezA Bíróság engedélyével 

Budnpeit VI, Teréz-körut 21. Tele'/om 7—30.
Nagyszáma blrtokvétcli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villái, és telkek közvetítése. Jól 
bovnít lakásközvetités, finanejrozás stb. Mindennemű ingat, 
ianügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét, lebonyolítás.

az is, aki sohasem látta játszani, vagy aki a 
színpadon sohasem figyeli arra, hogy miként 
és mit alakit, s csupán egyéniségének ezeket a 
szerepeitől független varázsait hallatta magára, 
még az is megérthette sikerét és népszerűségét.. 

Pedig GombaHzögi jelentékeny színészi tehet 
ség is s az emberáhrázolás, a sajátos művészi 
alkotás terén is kimagasló jelenség. Kezdve 
Shaw Bernéi „Orvosok“-jótól, amelyben, ug> 
emlékszem, első nagy sikerét vívta ki, 
egész a Glória" oly linóm alakjáig, a nagy, 
sikerek igazgyöngy-füzére kigyódzik. S Gomba
szögi nemcsak n rohammal lióditó, az érzéki
lég lehüvölö nagy nőt tudja megeleveníteni, 
hanem könnyedébb, Rzelidebb, polgáribb lipiH 
sokat is. Egyáltalán külső megjelenése és belső, 
szellemi mivolta közi van némi diszharmónia. 
A belső Gomhaszögi mindig egyszerűbb, 
s.zelid('bb, polgáriasaid) volt, mini amilyen lel, 
kisógel külseje föltételeztetott.: mindig volt 
benne valami naiv, sőt kispolgári. Ez azonban 
színésznői egyéniségének nem árt. mert ö ezek
ből az elemekből is tud meríteni. Ezek a lelki 
tulajdonságai hajlamossá, sőt képessé is teszik 
őt halk, szolid vagy játszi, sőt pajkos alakok 
megérzékel tetősére is. Stíl mintha újabban szi- 
xesebben az ilyen enyhébb sziliekben csil
lámló alakok felé fordulna. Mintha az utóbbi 
években pályája egx kanyarodást teli volna 
s útja nj tájak felé vezetne! Nagy érdeklődés
sel lehet várni ezt a fejlődést: az eddig meg
tett ut bőségesen följogosít erre.

IJ. i|J9W.Wl!ilW!i|l|i A... .



Mi LESZjA TŐZSDÉN?
Február 4.

(.1 Reggel munkatársától.) Az elmúlt hét 
tőzsdéinek rövid története ez:

. I forgalom szakadatlanul növekedő, az ár
folyamok szakadatlanul emelkedők, a hangulat 
változatlanul bizakodó. A kül- és belpolitikai 
helyzet egyáltalában nem befolyásolja az üz
letet, amely már hétfőn ieljes erővel lendül 
neki s főleg a nehéz értékekben láttat, soha 
nem ismert, itt-ott az aranyparitáson is túl
érnél kedö árakat.

Ebben a szédületes rohanásban a tőzsde 
csak kedden, a prolougációk idején, látszott 
hirtelen megtorpanni. A kontrernin rögtön föl- 
iitötte a fejét, jeléül annak, hogy résen van 
s 'árja, mikor csaphat le arra a csatatérre, 
amelyen most nagyon nagy zsákmányra les. 
A technikai helyzet csakugyan nem volt ked
vező s a szerdai napon a magánforgalomban 
ei oson érezhető volt, hogy a. pénz szertelen drá
gulása nagy ingásnak tette ki a piacát. Akik 
ebben a helyzetben ijedtségükhöz érveket ke
resgéltek. azt hangoztatták, hogy ámbár 

innti gazdasági ok nincsen az irányzat meg- 
■változására, a technikai szituáció mégis föl 
lógja boril.nn a helyzetet. A pénz -drágaságát 
se nki sem bírhatja ki soká, s a visszafejlődés
nek meg kell indulnia. Csütörtökön reggel a 
tőzsde szilárd volt, dél felé még szilárdabb/*

A ha üsse túlélte krízisét.
\ kere kf'dök, akik ma sem tudnak oevizá- 

h z jutni, sőt a gazdák is egyre-másra öntik 
millióikat a tőzsde felé. A koszl-iizlol virágzik, 
a rendezés gondjai elmúltak s a péneki, szom
bati és a razziák miatt kissé üzletfelén vasár
napi magánforgalom hatalmas árakat produ
kál. főleg a favorit értékekben.

*
\mi niindenekeiőfi szembeötlő, az. hogy 

a középpapirók úgyszólván teljesen alá van
nak értékelve, a nagyok pedig majdnem 

kivétel nélkül túlhajtva.
!•’- nr-gis, amikor e sorokat írjuk. teljesen ki

érett fölfogás és szilárd meggyőződés, hogy
a nagy papírokban a mozgalom tovább fog 

folytatódni
-. hogy mivel a keresk'dők nem lódnak árut 
szerezni, a közönség többi része pedig azt látja, 
hog.\ < Ib imre a stabil koronának, unnak vé
ső. 'ó ereje csökken januárban 1.5%-kal - ,

a tőkék továbbra, is az úgynevezett arany
papírokban fognak elhelyezést keresni.

Olyan jóslatra, hogy a szén 300.0(10 lesz s hogy 
a ( tikor. yfagncsil, Fis Giiii., t rikányi, Stuni- 
fiarbcn. ítéletikor, Georgia, Izzó, amint to/sde- 
ii. elven mondjak, még mindig van „egypárszor 
Hi.ilíH) korona'4 napirenden vannak.

A másik, úgynevezett ijeal oldalon ezen köz
ben össze rá? coll homlokkal néznék a nagy ro
hanás felé. A technikai helyzet, szerintük, ösz- 
szeroppa'itja a hajisset vagy legalább js öf- 
mcnetHeg lóg visszaesést eredményezni. Soha 
ilyen élesen nem állottak egymással szemben a 
vélemények és jóslatok, mint most..,

*
Mi nem jó-,ólunk. Annyi bizonyos, bog' niin- 

•len belső ok, amely a mai* hau-sel eredme- 
nyezt-e, épp úgy megvan ma is. mini a bet ele
jén, amiből logikusan az következnék, bőgj a 
m -g néni értékelt papírokban a fölfele moz- 
gá-nak folytatódnia kell, vagyis, hogy a közép

pírokban erősen ki kell formálódnia a föl
felé törő irányzatnak. A technikai okok kétség
kívül belejátszanak a dolgokba s változást 
idézhetnek eiő, bár a pénz minden oldalról öm
lik a tőzsde felé s a jövő hét rendezési napja 
nem fog annyi komplikációi, fölvetni, mini a 
'null beli, amikor a rendezés napja az ult i Dió
val esett egybe s az állam és lóváros kenyte- 
•“ii voll ji'b-idékonv összegekéi elvonni a han
toktól. I átnivaló, hogy az ijedi oldalon nincs 
migyon sok komoly érv s így a jövő bet mér
legéi, h.i ugyan a logika irányítja a dolgokat, 
csak igy lehel iiiegállupitimi:

A hu üsse előreláthatóan folytatódni fog.
I>ai- nz ijedtek tábora sem lesz kicsiny. A tetőké 
nem tuii másban elhelyezkedni, mini részvé
nyekben s kosztokban. A koszi ölesebb lesz s 
a I' sde. ha átmci’.eliicg jcleuléktelenül gyón 
giilne is, ,-i belső okok győzni fognak. l'. .ek ?>< • 
dig fölfelé iifalnak.

\ liilt’lii.iiiki papírok, mintán úgy a l'őcáro-i, 
mini ,-i vidéki közönségnek e bank érdekköré
hez tartozó részvényekben van hite, meg min
dig emelkedhetnek. A legnagyobb vagyonokat, 
''ódig azok a nagyi ekések keresték, akik hitel
banki .év/,vények pakettjeit tudták néhány hét- 
"’l ezelőti megszerezni. ./ sUlárd.dás majd ak- 
l> >i' t'éilhriiii. áOaláuos ji'ilcgii>-é, amikor t ppen 
•'el, n részvények, messze túlhaladván az 
urunyparltást, kicserélődnek olyan elhanyagol 

középpa pirókra, amelyek hasonló belső értéke! 
képviselnek. E hét közé))- és kispapírjai közül 
már most favorit ok nak ítélhetők: Magyar Hi
tel, Leszámítoló Bank, Angol-Magyar Bank, 
Földhitelbank a bankpiacon; Budapesti Gőz, 
fírasche, Újlaki, Gizella-malom a malmok, bá
nyák, téglagyárak közül. Legerősebb mozgok 
mai várnak a vasmüvek piacán. Itt a mélyen 
aláértékelt papírok közül a Magnak, Schlick- 
nek. Hofherrnck, Schillernek, Kühnémck, Bocs- 
semannak \esx szerepe. Faipari piacon a fa
vorit az l'j Ofa; de á Uuttmann, Nasici, Hazai 
fa, Viktória bútor, Lichiig is emelkedő tenden
ciát mutatnak. Legnagyobb hullámzás mégis a 
különfélék piacán mutatkozik mindig, ha a 
hossz általánossá válik. Már ma mind nagyobb 
hullámokat vei- az érdeklődés a Boci, Féltén, 
h rausz- szesz, M ifi ragya. Óceán. Pallas, Pamut, 

Polgári sör. Részvény sör, Ruggyanta, Klotild, 
Szikra, az Kpitőbavk tranzakcióval kapcsolat

ban az Égisz és Kábel körül. A közlekedési válla
latok piacán n Hitelbank a Leventét forszírozza, 
viszont a valóban jelentős nj Novai nyomja 
egyelőre. A nem jegyzett értékpapírok piacán 
a Délmagyar Cukor, Bauxit és Főrészig tulaj
donosai járnak jól.

X A Leszámítoló Bank hete. A most kezdődő 
hét a Leszámítoló Bank papi’-.iainak további 
nagyarányú javulását látszik meghozni. A 
Reggel mutatott rá elsőként, hogy a Hitelbank' 
vállalatainak hatalmas árugrása mellet I a 
többi nagv intézel - közöttük a Kereskedelmi 
Bank, is —, mennyire elmaradt, A Kom merz 
időközben interveniált címletei érdekében, ami
nek eredményeként a Balgái újév óta 5-1.000 ko
ronáról 80.000-re, az Izzót pedig ofi.000 fői 100.000 
koronával magasabbra sikerült fölhozni. A 
többi nagyban!. részvényei az átértékelési fo
lyamotokból egy-egv reprezentáliv papír ki
vételével - szinte egészen kimaradtál,', míg a 
lefolyt hét ulolsó tőzsdei napin im ghozia végül 
a. Leszámítok) Bank' előretörését. \/. intézeti 
részvény egyszerre ,i59/o-kal jacull, amire mid! 
évi szeptember óta nem voil példa. A Déli cukor 
árnyeresége már-inár lflO'’A körül mozog, a 
Róni töbhlf-te január óta lü.ljOü kormja. akkori
kurzusának 70° -a. \ (ii: Alá- malom kedvező
al api őkesza pori tás lőrére máris .",0‘L-ai emelke
dett. Nagy üzletet várnak <•; Schullm'-ti párban, 
amelynél külföldi íőke részvételével nag'obb 
tranzakció esedékes. A vállalat egyetlen acél- 
tollg.vári üzemünk és több mini 2 ér óla nem 
adott ki uj papirókat. \ Balk.’tu államok részére 
jelentős exportot folytai és a kisszámú, belér- 
tékéhen impozánsan növekedett részvény;.ieny- 
u'iség az ái-fejlődésre csak annál kedvezőbb. 
Tetemesen javított pozícióján a Roessemann- 
gépgyár, a Malomsobynál, mini fanapirnál. 
ujé'- óta (50%-os árnyeresége, valóban figyelem
reméltó. \nyagi eszközökkel a legutóbbi emisz- 
szióbói nyeri 375 millióból az Escompte Bank 
érdekeltségeit kellőképen .üli mentél halta és igy 
valamennyi kedvező üzlo’évre tekinthet '.issza. 
Báró Beck Marcal, a Leszámítoló Bank vezér
igazgatója. egyébként most folytai eredményes 
tárgyalásokat Londonban. Tlol maradnak azon
ban a többi nagybank vállalatai.’ Egy ‘gy na- 
nir kiugrása nem rekompenzáció, ha a. ki< civi
letek Gffész tömege elhanyagoltan fekszik. Az 
árfolyamokat nemcsak tranzakciók ilőlt kel
lene tartani!

Orelír éü hz értékpaipi-loi-calnil adó. („ódáikozákulx 
nak adtunk lagttíóbh kifejezést, műiért n nenrzetícvülés 
1>aiikiflfu:'.|íaló-képvisftlöi kö-z.il e-x.vik sem sz<'!m ű z" 
órtié.k papír forgalmi adó ellen. Uo. * limnlva o!\.isKiik 
Drchr Imre képviselő, a Lloyd Bank i<-nzg?>1ojn, kincs
tári fői síuicsos. stb., stb. nyilaikoz.nláf, amelyben meg 
jogyzéseinkre kijelenti, hogy ó bizony a :> ezrelékről 
5 ezrelékre val<> emelést nem tarl.b< lényeges emelésnek

h. tőzsde ujubb megíei-li-léséuAk. Sajiri .a Lloyd B- r.k- 
n.ik nincsen olynn részvénye, amelyen •• nyiliilkozutn tk 
bájos könnyelműségé! és nltuitalaiisiígál kimuiathu.itnnk. 
Aki számolni tud, vég.-e ezi egy bankigazgatótól nem 
akarjuk elvitatni, az pillanatok alatt rájöhet, hogy bár 
melyik uki.Oiiii koronás értékpapír, ha 400ii koronával ug
rik. ezen még kizárólag nz. állam keres, a !'ituIdonosn 
azonban egy ílllért sem. líppeu ezért lösz még nagyobb 
a hajsza, nagyobb n hullámzás és a kilengés, szóval az. 
ellenkezője nílndnnnak, amit Kóllay niiniszfer az eme- 
léss-l el akart érni. Amikor pedig az. átéi-lékol-si folya
mat befejeződik, mint például Bóvsbon. a maga* for
galmi adó teljesen olfonnyusztj-i n piacot <-s e.siipun két- 
három pnpirbna fog folyni a .Ilitek. Vnlo.'Z'nillt'g l.loyd 
Bankban, líiglerben. K i darrsnibmi. Samum \1:-' • szl- 
varknhiivolyben, .Mcrküiitilbnnklmn és Andreában lirehr 
Imre rokonszenves, lehetséges llatnloniber. örlíinúnx telik 
gyors >'•> megérdemelt karrierjében. A saját érdekében 
cselekedne. ,ui ny Halkozatnit a bank elnökével. Szteré’iyi 
.IÓ7«efi' 1 atolvnslnliiii közlés előtt. Szterényinck ni:gy >bl» 
a rutin bt és « kérdésben I-. mór egy hét e’ói: éppen 
m- ellenkezőjét nyilatkozta . ..

i Extra Hungária Fürdő |
♦ non est vita |
| KlohAny-Mtca 44 Nyitva reggel 4-töl | 

♦♦♦♦♦ ♦

V- eríheimer igazgató lesújtó kritikája a 
fölemelt tezsdeadóró’. IVérthetm( r Adolf, a Ke- 
reskeddmi Bán!' ügyvezető igazgatója, az ér- 
léktőz-dc egyik legalaposabb ismerője, az ér- 
tékpanirforpgilmi adó fölemelésének hálásáról 
a kö\elkezőkben volt szives A Reggel-rmV nyi
latkozni:

- A tőzsdeadónak szándékolt nagyarányú 
fölemelését a magam részéről minden . tekin
tetben sajnáb'tos tünetnek tartom és teljes 
meggyőződésem szerint állam pénzügyi szem- 
poniból sem lesz vél rávezető rendszabály. Ila 
ugyanis a pénzügyminiszter a neki adotl föl; 
hatalmazással élve, a tőzsdeadót valóban 
5°/oo-re emeli föl, úgy ez azt jelentené, hogy 
minden oly vételnél, ahol nem az állandó bir
toklás szempontja lebeg a vevő szeme előtt, 
hanem a mindjárteladá* gondolata, a vásárló 
kénytelen 3ó-% minimális költséggel számolni. 
Ezzel is azonban csak akkor, ha a vétel teljes 
mé'-tékben készpénzkifizetés mellett történik. 
Ennek igazolására jellemző, hogy ha valaki 
vesz például Gumi részvényt 28.000 koronás 
árfolyamon, akkor a vételnél fizetni köteles:

Ifi.wjeadó fiaiéit — — — — — / -25*,' 
itU.'iee.ilij cinidH — — — — — á-/á"i
li(t»l. jttinlél, dinén — — — — 
Gii/iflij em/Cb Icölfséiielc diitTn

a: eladásnál pedig ugyaucsal l'Sla/<i-ot, vagyis 
vételnél és eladásnál összesen .i'GA'k-ot, ami a 
28.0(41 koronás papírnál részvényenként 1183 ko
rona 60 fillérnek felel, meg. egy tőzsdei kötés
nél pedig 29.590 korona költség lenne, ismét
lem, csak abban az esetben, ha a vevő kész
pénzben vásárol, mert ha például adósságra 
vásárol, akkor ehhez számítandó még a ina-, 
napság különösen magas koszipénzteher.

— Addig, ameddig a fantázia mozgatja az 
értékpapírüzletet és ameddig az emberek nagy 
kockázatra vannak eltökélve, nem fog nagyobb 
förinakadást okozni ez az adóemelés. Ezeket a 
bezárd elemekei nem fogja ez a körülmény 
visszalaríani az üzletkötéstől, de a normális 
tőkepénzes ember ezt a kockázatot nem fogja 
tudni elviselni és a mai zavaros, valóban nem. 
normális idők lehiggadásakor az üzleti élet
ben a legteljesebb pangást fogja előidézni. 
Véleményem szerint telni 1 nagyon meggondo
landó, hogy átmeneti pénzügyi előnyök ked- 
véérl érdemese a tisztességes tőzsdei üzlet 
egész struktúráját széttagozni abban a biztos 
Indáiban, hogy a jelen időkben elérendő na- 

: gvobb .adóbevétel nem lesz képes' az állnia el
követ lípzendő iizleli pangás áltál előld'’*zevui‘'> 
hiúin ok.ll, < -ak nagyon kis részben is kiegyen- 

. lileni. . Mindezt eg-ybeVetve. ramélr.m, hogy a 
jiénziigyminiszter ur ezen körülményeket szem 
előtt tartva, nem fog eini a neki adott meg
hatalmazással és nem fogja fölemelni az ér- 
t é 1< pa pi r fo i 'ga I n 1 i adói.

l<;izKa(óv;íltozá- a Br.v sót crlhilosenál. A Brassói 
ccllulnse vczó'.'iírazsrntóia. Freund Arthnr és a vállaltot 
iiri>/ir-0■" <tr;i közölt elvi ellentétek merültek föl,'amelynek 
konklúziója Freiind iffic'-gntó távozása a Brassói éléről.

Selymek, szövetei', vásznak, bélés és mosó
áruk rendkívüli olcsó árakban

Ufdonság!
CsSt-ws; dubfl tirtcot WT

13© cm saéSes . . " 4.”
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Rákóczi-ut 1

Qabriel Ferenc r.x,Fcu nc-körut46
Csemeyék és fölvágéttak.



8 aRsgcel
X A..t arany- és er.üslpéuxek karrierje. J.i 

Suárban a nemesfém '•••mek piacán nugysza 
átm hoasz kezdődött. A szilárdság azóta is úgy

szólván napról-nupra nagyobb arányokul öli 
és főleg az aranypénzek rohamosan emelkedő drfolyamokon cserélnek gazdát. Két héttel ez
előtt még 14.300 volt a hus/.koronás árn, a midi 
héten 15.500 koronára, emelkedett, ma pedig már 
16.600 koronán főiül áll az arany huszkoronás. 
Az aranypénzekkel egyidőben jelentősen emel
kedtek az ezüstpénzek is.

X a devizitzugíorgaJoinbati. I Ihmjit ránuiitUott
xnAr egyiaben arra-, hogy .miiót-a a Peviznközpont. a kért 
igényléseket nem teljesíti teljes mértékben, nz igénylők 
kénytelenek a zugforgnlombari födözni szükségleteiket. A 
devizák zngforgahua uapról-napra növekszik és főleg a 
nemes nyugati valutákért, dollár, font és svájci frankért 
flzetnok 2í» 95*/<>-kal magasabb árt. mint amennyi a Deviza 
központ hivatalos árfolyama. Vigyázat! A Zugligetből 
alig egy ugrás a Hűvösvölgy!

X A korona elmúlt hat hónapjának tőzsdei 
mérlege. A korona 1922 augusztus 3-iki 0.17’/í 
eentiniesos mélypontja óta, amelyet a De> iza- 
központ fölállítása követett, pontosan lelesz 
tendő telt el, amely időszak a korábban valu 
fákban és devizákban lekötött tőkéket szintén 
az értékpapír  piacra terelte. \ lefolyt Imi hó
nap a részvények átértékelési lolyanmtúban 
riddigelé, a háború befejezte óta, a legszembe
tűnőbb eredményeket érlelte. Különös érdeklő
désre tarthat ennélfogva számot, ha ezt a. pro 
gresziót az árjegyzőlap legnehezebb papírjánál 
szemléltetjük. Jdig múlt évi augusztusban a 
100.000 koronás árszintet csupán az öreg Ganz 
és a Magyar Cukor képviselték, addig czidő 
szerint már 14 vállalat részvénye ért cl idáig. 
Legerősebben a Ganz-Danubius emelkedett: 
.'135.000 koronával szemben a 800.000 koronán fö
lül becsült elővételi jog leválása után is 1.909.000 
korona körül jegyez, amíg azzal együtt lelesz- } 
tendő előtti árának nyolcszorosába kerül. A kö
vetkező hely a Fegyvergyúrat illeti 41.0110 koro
náról több nihil hatszorosára. történt javulása 
val. A Magyar Cukor lobbiéi<• lío’/t., a Gunz cil 
'lantossá, gic j25°.-j, 80.000 koronáról 420.000 ig. \z 
Ifrikányi és Beocsini augusztusi árfolyamuk 
négyszeresébe kerülnek, lümlitett hal Hitel
banki papír után akadunk csak el.sőizben a 
Kereskedelmi Bank Izzóidra, amely 20.000 ko 
róna ellenében 100 202.000 koronán csaknem
300%-os többletei jele.. \ Magnezit 282% al sze
repel. A Levanteérl három. és félszeresét, a 
Aturnmerért pontosan háromszorosai kell űzetni 
félév előtti árának. A Kőszén részvényének 
aránylag szerény, mindössze Wk emelkedése 
a közbenső tranzakciónál lO.OOO koronájával 
kiadott- Friss papírok folyománya. Végül augusz
tus elei 48.000, illet ve I5.000 koronás kurzusokról 
a százezresek közzé föl küzdöttek magukat a 
Haslci és Féltén is. ami a mostani jegyzések 
.szerint előbbi esetében 175%, az utóbbinál 
165%-nyi árnyereség kifejezője. Vájjon mit rejt 
a következő bal hónap?

X Szerdán lép életbe a fölemeli lözsdeadó? 
„A Szózat“ írja: „Értesülésünk szerint a l'öl- 
hat, almazási törvény életbeléptetése után azon
nal megjelenik, a pénzügyminiszter rendeleté 
is, amelynek értelmében a legközelebbi fizetési 
napon, tehál február 7-én. esetleg lee.hnikaí 
okok miatt csak február 14-én. mar magasabb 
adókulcs alapján kell elszámolni a kötéseket. 
Az uj adókulcs korántsem fog olyan niegrá/,- 
kódtatásl előidézni a tőzsdén, amilyennel a 
pénzügyminisztert az ellenzék • részéről félre 
akarlá.k vezetni. Az első napon tartózkodóbb 
volt az üzlet, de később már csak néhány kn 
liszpaplruál volt érezhető a hatása. Az éleibe 
léptetés csak annyiban fog változást előidézni, 
hogy a számlázásnál már az. uj dr. Pór adó 
táblázatokat kell ar ügynököknek Imszuálnlok. 
Az irányzat és a hangulat alakulására az uj 
adókulcs semmi befolyással sem lcsz.“ A tőzsde i 
tanácsnak a fölemeli adó ily gyors életbelépte
téséről nincsen sem hivatalos, sem félhivatalos 
értesülése,

X A Ganz. 6s Társa - Ihmoliius Gép-. I ágon- és Hajógyár 
Fit. í.rtzsry ül.éee el határoz, la t4.4OO.tNIO korona .-ilaptókéjének 
*.!l,600.uoo koronúi-n enide-eM !!f)W darab S'tti korona táv 
• -rté-kii. 1023 j.-)»iu:tr I tői <>sT,tnlókra jogosult. uj r<;«víiiy 
kihoc.sá.tósa. á.lta.1. Kát régi ré-savónyiv JOOJioo korona k- 
líz.ctc’e ellenében oíty uj részvényre szóló .itulványt ad 
iiak ki. Goinlo-kodás törtónt orról. Itogv a-z elővétcti jogot 

■‘>0.300 korona lefizetés-,- cll.mólun <'g> darab régi T«'W.\ony 
ufón is lr.hv.’.-.eii gyakorolni. Ez március Óig a Hitelbank 

■jinl rag' a l,rw,á.wifol«i Bániénál iöi-tónik.
X X Gizella Gőzmalom KI. február lil ikére re.iidki' üli 

közgyűlési hív egybe, amely u nz al;tpt<>ls<'.n-k Jő.tiitn.nOit 
homo-iról B0.O0o.0n0 koronára >. a.!A ffttonrelc-, . bal. n oz.-ták 
oi. Vz. Ö64®.'.- uj részvények J:1 .iránybm. előnyös ár
folyamon jutnak a régjcktiel;

X A „Flóra Első Magyar Stearlngyerlia- és Szappan* 
gyár Hl. alaptőkéjét In .">0,000 1; unt ,;i,n I 2J.O<to O<if> koroiuira. 
emeli oly utódon, hogy a eddigi répzven , esőknek minden 
yészs ny után <«y ti.jsit :ii:,.-il föl Idi I. -<>n-i árbani. Elő
vételi jog fi 11 i(< lbanka-.jl február i2g.

X A Magyar Österm>>lö Rt. Ig.-iz,gxi|ó«, ; ■ rl a k y.yuii ir-i 
IrwisoItií fogja <ln p'.i.i-j-n- ix itti.nOo.OiH1 koronáról l'J‘l.ó00.iNi,i 
l.oronÁra envi - ‘ ol • módon. hofty a I irt aI, kn lapból 
24,000.000 koron i az ni.ij.n ,. < biiLoM >estii 1 0.000 darab 
i-á,-izv«’ny n Tégi ré-v.- -t.; ■ -k köz<rff. areny I na ingyc.
•rtKÜmsék- ki és minden három régi ultin -‘z. .'.)<>>,öleli jog 
<-g.V iijv . n köz.gy-iiI-'•» á'tn.) ning:il1apitf).ndó áron, .njá'il- 
; ia*:iA föl. Ja - .-i>ol.ii fogja, bői;., a forgalomban levő tton 
ormié névértékű r/‘S7.V'en.v<.k lOlin korona névértékű eim- 

Jetekrt vonassanak öy--z.o. OszUdék 90 korona (45%) lc.cz,
X Az. Esztergom-Szów.vári KOszőnbánya Rt. n-lnptökéjé- 

ii*<k 30.000 darn-b iti részvény kibocedUioa által J0,000.000 
korouánti oniel.-- t halám-zla r.l. Gssz.cs nj rAszrAnveire 
elővételi Jogot- lilziX'- 'l'U -. rég' ró»7,vépy<'*.ol. n,-|<. At regire 
nég.> uj i*ész'<űiy i iik- n-. ..<p»n korona. <301) l.orona köliíóg 
«vj> illetők fejében Jannn -il-töl február ig o lur&ui.it fö 
vénstárúnAl ' ■ a Koré*’ cdchni J>nknél \Vieu',<m a Wiener 
Bankveroiunél.

február

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

elképzelje a maga sivár fantáziájánál, hogy 
Krausz Simi hu kapjon valahol jegyet, Jiuda- 
pesttöl Ncwyorkig. ha be akar menni egy matt- 
néra, premierre, ünnepélyre?

— Olyan nincs.'
— ■ l'anl Krausz Simi január 26-án érkezeti 

Párisim, (' vasairól egyenccsn a. Sorbonne-hoz 
robogott, hogy régi gélje azt ti gyönyörűséget, 
amikor a francia, társadalom, a. mi örökkévaló 
Sándorunkat ünnepli. Csak jeggyel lehelet! be
jutni, ó50P jegyet adtak ki es amire, h.rausz 
Simon odaért, már régen künn roll az irodán 
az a tábla, amelyről a pesti szinigazgalók ál 
módnál,:: „Sajnálatunkra, minden jegy elfo
gyott!" De nemesid, Simi. diszbeiiltözidl ge/ne- 
rállsok, a francia akadémia több tagja, neveze
tes és gyönjiörü szinésznők, párisi hírességek, 

‘mintegy kétszázan. Írók, ‘miivészek, banlrárok. 
politikusok, 1 éirsaehdmi elöKclöségek álldogál
tak a kapu (dőlt, ukik számára már nem jutott 
hely. .1 magyarok közül Pékárnak igen nagy 
sikere roll, a beszédét sokszor szakította fptbe 
zúgó tetszés: amikor Paulay Erzsi aranybrokői 
ruhában, mint egy történeti festenényla p álloll 
ki az emel vény re. az elrugi'dlatásnak olyan mo
rajlása fogadta, hogy a magyaraknau ebdll a 
lélegze!iik a büszkeségtől és a boldogságtól. I ö~ 
kéletes francia kiejtéssel, a Iegnemest bb művé
szettel dckl.amáll négy !h löfi-kö!Icmény! és el
sőnél,' a jeleni- cő párisi színészek es szineszvők 
araiidálhdr, ölelgettél'. .1 Hutai Bostand nyom
ban szerződtelési ajánlattal k'dvcshedetl. Erzsi
nek. fölkérve öl. hogy egy verses, középkori 
cgyfölvonásos drámájé>ban lépjen föl március 
végén Párlsban. 1:. iinnepély vlán, báréiti kör
ben, báró Bed: Mure-ll, lámni/ek.g devzcke- 
nyillre mondta d, mdyen megrazé, hatással volt 
rá ez a: első nagy magyai :dker a tragikus há
ború édu. jból éreztem" - mondta Bed: báró 

■ . .. hogy a maguarság tényezői a m ii véli id!á- 
gou. .4z ember vissza nyerte az iinbizat mát, ami
kor látta Paris legfinomabb, legmüvdlebb pub- 
Hkumál, hogy gyújtja fid a llákéiczi-indnló és 
hogy a magyar szónak, a magyar dalnál,•, a ma
gyar léleknek megvan -még a régi varázsereje." 
Pékár tiyula is dliinl a dél utánra, a Mont- 
martren megkereste régi hónaposszobájál, ahol, 
fiatalsága ábrándjait szőtte s ..Dodo főhadnagy" 
problémái! bogózta ki. .4lekor Heine sírjáról irt 
érzelmes én megkapéi tereteket a régi ... I Hőd
ben. ma ludósziniien rösle/i ezt. hiszen Heine 
Henrik, hogy is mondjam, nem fajnémd. ha
nem izé volt. Maga is izé. kedves isieán. de vi
szont nem Heine Henrik. Viszont Heine, ha ma 
élne, lei lm!ja, a mai szennyes cilágban.'... Hát 
azt persze, India, illet re nem tudja, hogy mi
lyen színházra alkuszik az 1 niu!

- Kabaréra az Erzsébet kör utón.
— Ugyan kérem! .1 szegedi színházra! Palá- 

gyiék, a szegedi szinh.éií. bérlői, már tavaly tár
gyaltok Beöthyékkel. .1 lekor meghiúsult az üz
let, mert a város elő akarta Imi. hogy Beöthy 
milyen szellemben, kurznsszel lemben persze, 
vezesse a színházai. Beöthy erre azt válaszolta, 
hogy már nem is tárgyal. <> tudja a köteles
ségét, liilanu I ta a mesterségét. irányításra 
semmi szüksége. Mos! aztán újra fölvették a 
tárgyalásul: fonalát és a szegedi színház angol 
mintára rövidesen a: lrnio színészeiI is foglal
koztatni fogni.

— érriási!
- Tudja, helyesebben nem tudja, hogy Mé
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száros (íiza milyen meglepetés lesz néhány hcl 
múlva! A lletiaissance legközelebbi francia 
vigjátékában a magyar bemutatót elhalasztói 
fák. a két darab sorrendet cseréli csupán. e<n! 
öregasszony-szerepben látjuk, majd a, rogyogk> 
(lizát és mindenki a száját )ogja tátani, olyat 
produkál ez a valóban nagyszerű színésznő. 
Bárdos nem is merte átadni a szerepel, u Sí 
mony! Mária édes mamáját a darabban. d< 
(íiza elolvasta Félix (íend.era vigjátékát és ndr 
vállalta is a komikáné szerepet. Igazi színésznő 
döfi minden szerep színészi föladat! Saimu. 
olyan kevés igazi színésznő van!

- De kérem!
■ • Lássa, igazi színész Bút kai Márton. I gy 

haljuk, már unja az operettet és nemesebb föl 
adatokra vágyik. Hiszen a Magyarban meg 
mulatta, hogy karakterábrázylónak is a lég. 
elsők közül való. „A bajadér" után Bálkai újra 
drámai szerepben lép föl. Hogy hol és miben: 
titok. Megértjük Bátkait. Végül egy nagy 
művész, aki a legjobbat adja, és ugyanebben 
a zsánerban, kik futkosnak az operetb 
szfm padokon!

" De... de...
— Persze, a „Dedv"! t\o lássa, a csinos fi un L 

ma majdnem olyan értéke van, mini a. e-dno.- 
lánynál,:. D'Arrigónak csak a pidzsama. kabátja 
a ,.Dcdé"-ben ÁO.POO koronába került. Péchy 
toalettjei egy millió körül, de ki sajnálná ioh, 
olyan szép, mint egy learőzsa. Vadig kisusz 
szony trholscge viszont még nem áll arányban 
a toalettjeicél. Hát mi lesz a ..Sárga l:c:lyü"- 
vd?

Kiével?
Az nj t.(hár-operdC Három ere már, 

hogy Beöthy Karezagnál b kötötte. Három l>d< 
llévész színházi ügynöksége eladta a Föcéirosí 
(l/n ’eltszínháznak. Ez lesz a tizedik pár a k>'l 
operettszinhá' között. .1 Hő iknél jubiláluni . 
Pista! áthajt még valamit?

Az istenért, még egyet! Házasság vagy 
l'ábis!

\részi Margit néhány hét maira f 'rjhtz 
megy egy közismert olasz publicistához, poli- 
Hkitshoz és mellékesen milliomoshoz: báré, 
Montién Pálbt>z. .1 viszoulbitásra!

Éjjeli premiert fari azombalon, c hó Inén, n \ u . u 
ház. Először ndják ..Az elei’ánt“-ot. a párisi l’alais Hoy.J- 
“•zinbn. legnagyobb sikeréi. A női főszerepet Gótlinc Kei- 
lés- Iliin játszi). Hegedűs Gyula különösen eredeti tign-a 
v is> n színpadra. Tanay I'i igyes ogy szeretetrcmiUtó. .•)<■ 
gáns vihigll szere,,eben mlál módot egy derít i . la k if-isi-.. 
Gótli Sándor egyikó! adj- azoknak a innlat—-igos iilakoi 
Mik. akiknek ábrAzolásáynl éppen francia vígjátékokl».r 
utolérhet cl len. Kitűnő kezekben van a többi főszerep i-.

• Városi Színház. Ma. I’nkel Péter beteg--go m.lnr 
..P"óféta ‘ elflndóMi ehnmrad es helyette n. . jimnvi-, ‘ kér 
h-zini'e. ír/. <>|n . nli.i'z. kitűnő együttesével. < Jsiitiirtöl.en é. 
következő bói-fi.n Színdor lá z í l.'iniat-aént k -oiö vend-u 

z.erejH'l a ..'l'r i • 1 atés „Bánk bán" operákban :■ 
..A cigány báró", ^g/mibatpii .J-'i-a Dinvolo". > < sirn :• t» '!■ 
után pedig n „Bűvös vadász" -;iu nii'h-oroie

Uj fejezel n. klueuiatogrúÜH történetében ♦

♦
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• Vasárnapi filharmónikus főpróba. Vendég 

karmester. 'fittel Bernát vezényelte n IX. bang- 
,versenyt. Körültekintő, finom részletmunka, a 
melódia kidomboritfaa mellett a közepszólamok 
plasztteittoa jellemezte Webet JSuryuntle**- 
nyltányának interpretálton t. Stranes hatalma* 
méretű „Alpesi szimfóniája^4 azonban több pró
bát igényeli, volna, mert a főpróbán -- nél
külöztük meg azt a kiforrt összhatást, amelyei 
e szindus, változatos műsornak nvujtania kell 
Turry Peremi* három bájos dalát Tihanvi 
Kálmán enekelle; középhangjai lágyak, planói 
bársonyosak; a eresccndókban azonban, külö
nösen a magasabb fekvésben, olykor zökkené
sek érezhetők. A közönség a művészeket és a 
kitűnő zenekart melegen üdvözölte. (V. M,)
• Waltar Róert novMőI riwwhMjg-xj.k nrár etfú-ro Budo/posL

A f^r> «rAkx> oaer^rnríc^iii iátam „A cáwKsfa** női tK 
wiercpí* * V4r«i<i Sxln.h^z niaonsá prábar. OnftWttJiftn wreb- 
inra nem ánr.keltek tnóff. Tárni „A gárdiwUM.bain emrelr- 
r.flk vrnri melódiáit. VV Hówn ó8 Palló rmr«i tolrna-
cfbl.iáK, 4g njdoDSág sikeréért hrivü-líik a eataihfa mjn- 
,im «Bym» Wp sorompóba. óHikőn. a tmwmarav.ntn 
vtos Tbíza Karola, a íwwyworü Srílrlay J6®s<.'f. aki «v. 
bon woroft rtm/lwZrfo, a Máoei Abonvt OrKr
Hova.. Bort! WixTzxr, tetbor, Simay, Sík és Krmanory, Á 
prennőrt, ainaly a rzoto lwma.ir.wtbb ,»>k<r<hiek Wfrorik. 
P’hrrtr.T 15-<>ra fiftcbe tó a Mrfnhnz.

* Hákoal ShrfHi pompái. uj saerepőben, Földes Jmre „A,
lányom hozomány* MKf mUJió" oimii vigjAtóká-
h!?.TI * WtMJ hóifőn, szerdán, csütörtökön, twnnbainn lép 
611 o MMm Sb.inhartmn. Ktviilp ezúttal is Péchy Blnyikn. 
L Fírrhl*^ó?f1’Simon Maróra, 1>ny Körtmmdy; Kertész, 
Aandori és Vhol JateaáJt « darab többi főszerepeit. Kerf. 
< «n% pántokén és vasárnap este Molnár Peren3 n.iavailcwíi

Rfiti e« föMi veretem*4 öimft darabját ismMUk rrtraMw]. 
Darvas [mivel és Báthory Otaavnl a főBrarnykbon. V.-i- 
párnán délután f . Márkim Emília rendéaszeralbel „A nó-v 
ti len asszony -bán S órakor, mérsékelt hclyíltsV

* „Dupla yaas saunnt" á» a ..Terik®" töltik he a lienals- 
H-iica-Szlnbáz e hot! műsorát. A páratlanul 8aeHmnat

VWfa, a háJ<» nrnjryuv vlffMtók, a 
„Bnwlre , irétew. fiwdta ír, ozomhaton korhl wzlno. A. 
í'ét rrépráeru darab áVtontló telt házakat rom,

’ A VIourlnhAz p hetének öt est-él* Int a színház »w»i 
zacios újdonságának, n ,,G)úrin“-n».k, nrnefv ejrnrénf fé
nyes sikern s szerzőnek, Szomory Dezsőnek és a Vieszin- 
imz uagysxorn MyüttMének. Szerdán és szombaton 
kre cnkrófyida , Unttal Jenő pompás vígjáték* kerül színre, 
szanroat cjjel ’íll ormi rulettel mntafjftk lm „Aa ale- 

Hennenuto éa Webet uj bohózatát. Vasárnap 
délután w. „Ooskny hr<í»ndóros'‘-t ndják.

’ „A kókszakAn nyolcadik feleség®*4 UW-mUzor kerül 
színre vasurnnp este a Belvárosi Színházban. E ri«ka jubi
láns számhoz állandóan előre eladott táblás házak mélM.t 
jutott el a kitűnő vígjáték, amely e héten szombat kivé- 
r ölével. amíkorb a pagytúkorü „Tüzek'* ftlőmlósáf ismét
lik. minden est® színre kerül Bonilayval, Ihásszal, Bn- 
rothyyal. Gárdonyival. Iltkos Ilonával, Benedek Margittal 
és Splagyi Rózsival a fömlerepokben. Vasárnap dAlutón o

tts.wji-írti
adjak Kálmán Ttnro <M Bakonyi Károly világhírű operett
jét. Csütörtökön és szombaton a régi Nénralnhár, híres mií- 
váspal, Blaha, Lujza, Jtakosi áaidí. Pálrnay Ilka. Küry 
KHra. KomlÓBsy Emma, Lednfsaky Gizella, Hnrmath 
TJona. Margó Céha, Krnrnay Vidor, Tollagi Adolf, Pintér 
Cinre lépnek föl Verő György hármas alkalmi darabjában. 
Velük együtt, lép föl ftogodüs Gyula. Vnndrev Feróim, 
Bilié* Irén, Nagy Izabenis, Haitin Eta, Vigh Manci, Fc 
ronetty Károly, Jlalmny Tibor, Uivéry Lajos ás az nj nem 
zeaék több más kitűnősége. Vasárnap délután ez „Oliria 
hercegnő*’ kwtn színre.

* gA ávM. lerDMyobb operettelágere, a
JÖVŐ héten is minden érte színre kerül a Klrály-SzlDház- 
Ima. ahol nap-nap utón előre -Jadott táblás ház tapsol a 
kiváló eprtiftewiel:: Fedák Sárinak, Honthv Hannának, 
RAtkatnak, Nádornak és Lalabávnak. Vasé imán délután a 
.Manó* vitéz44 kerül színre 5 őrekor, mérsékelt nelyárakkul.

* A ..Bolond Istók4' jubileuma. A Városi Színház, nép
szerű daljáíx-ka, a ..Bolond Ist/iK*'. immár .iTtbiburnwi előtt 
»13. A imilnilttió szz/vog. a dallanw't magyar tpnzFika s a 
Városi Színház klt'inó egyíífteisn wam-ozták meg őzt a 
e.ikerf. a daljátékunk, a-medy n Irötönaág l.örobeii még egyre 
Uüvokszzík. JJegköídlobb kedden <♦> pénteken sgcrepS a 
^üsm-oii^ ^öríi vimármsp nMJg meglesz kwb rU darab

* A „Dódé" n Bisha í/újam-Színházban sajtó és közönség 
i g.vbohangzó vélemény® szerint rendki vilii sikeri nrntott. 
A kitűnő francia oporatt teljesen betölti u színház Jővő 
lie'vi miirorá', a főszerepek cl « w.inliá-.-. kiváló vendég- 
(O-imadonnája. Péchy Hlrzhl, Vuáíy Ilona. 7.. Molnár. 
D’Arrigő, Szirmai, Tömne játszók. Vasárnap délután .,Szói> 
Heleuu” van műsoron Bíbor Ilonával n címszerepben .1 
é’nkor, tnóreékell helyArnkkal.

I

Nionsen annyi tenger csillag az égen, min’ iihnnyszor 
fojherzan e koengás a ^liHMémadrfr" és a vidám sláger- 
rni’fmr többi szúrna alnH » Főne nagyszerűen látogatott 
nézőterén, ilarmalh lw föltiinésl. keltő paródiája mel
lett fíéktfíii konforúnwa, flgalontnl Ferike, Tiad>, Virríu 
kupiéi, H niditscl’ Sári művészi hárfaj^léka. fíecllai 
Manci fai dr. JFrdélf/i táncos duettje, Swi^rh/ .]l>ce finom 
Mtrtxjn előndáa.'i kimmlkodő mozzanatul n sznrcnemm kín
zói öswoválogatott műsornak. Jegyárusítás n Fonti póni- 
fmftnll és a jegyirodákban.

* 7S-1k ölő nő ás a felé halad n ruurysike.ru „A gong*. ,.típ 
Rsorkánykonyh.it**, amelyat a jövő heten ia minden nt.p 
uieglsmúteinek az Andrásey-nlt RziubAzha.n a többi ki
törni (tálával és nmgárirrzr'inmnl egyfrit. Cgyana/t a mii 
sori adják Vn*ornap déltmm is ’jt árakor, in óráé kelt, heív 
arákkal,

MozMüzZeménj/e^r

Hatvanezer Koronás pályázat 
az „Intolerance" nézőinek

Mindenki pályázhat és mindenki nyerhet wki 
látta Griffith remekét

Ax Oninta. n Royal \poll6 é« Oarso mozgó- 
képszlnhn«ak igazgatóságai pályázatot hirdet
nek I). W. Griiiith műsoron levő „Intolerance" 
ciinti filmjével kapcsolatban.

/. pályázat: A piihíizónák cl ktdl laláhüH, 
hogy az ,.Infoiéranoe-liIliiben melyik hírneves 
színész, vagy szinÓBznŐ játezii a következő sze
repeket: 1. Jézust, 2. n főriéneleni höl csőjét rin
gató anyát. 3. a babiloni király feh'ségét, 4. 
Vadvirágot, n babiloni pászforleanyt, 5. Maryl; 
H’4 a in erikái niunkáskiányl.

Pályázhat bárki, aki neoo tario»ik a fthn- 
i'ZakniáhoB. A raogíX'jiwt tartalmazó leveleket

A Fővárosi Operettszinház tüntetői ellen 
még nem indítottak eljárást a közgazdasági egyetemen 

A gimnazista tünteti mfir rendesen Sár Iskolába
cfiyébkcnt való.Kinüt'n esak technikai úkok 

miatt késik, lehet, hogy még nem volt tanács
ülés, amely ezt az ügyet tárgyalhatta, volna/s 
Teleki Pál. az egyetem dékánja, tudvalévőén 
csak most épült föl aulyos betegségéből. Lehet
séges azonban, hogy az egyetemen bevárják a. 
bírói eljárás befejezését s <*aak a marasztaló 
ítélet utón indítják meg a hallgatók ellen a fe-

ladősitájálől.) Ismeretes, hog\ a. 
r óvárosi Opcrettszinház elleni merénylet részt
vevői között a rendőrség letartóztatott két köz
gazdasági egyetemi hallgatót, is, akik közül az 
egyiknek, Hozmetz Ferencnek letartóztatását 
a yádtanács is helybenhagyta, míg a másikat 
már szabadó nbocaá tol fák, de az eJ járást termé
szetesen folytatják ellene. A két egyetemi bali
ga ló, a közgazdasági egyelőm Széchenyi István 
bajtársi egyesületének tagja volt h az egyetem 
külügyi szakosztályára volt beiratkozva. A 
színház elleni tüntetés természetesen nemcsak 
az állami törvényekbe, hanem az i'gyetem fe
gyelmi törvényeibe t« beleütközik, érdeklőd
tünk tehát a közgazdasági egyetemen, hogy

inditotfak-e eljárást ezek ellen a hallgatók 
eTleu, akiknek a tüntetésben való részességét 

a rendőrség megállapította.
ferdekJődé&iinkre azt a fölvllógositást kaptuk, 
hogy a két hallgató ellen az egyetemen eddig 
nem indítottak eljárást, Ae eljárás tnegindi-

a név és lakáscím pontos megjelölésével a Ma
gyar Film beszerző RL-hoz (Havas-utca 2) kell 
beküldeni február 12-ig bezárólag. x\ helyes 
megfejtők között négy dij kerül kisorsolásra:

Első dij —------— 20000 K
Második dij ------ ’OOOO K
Harmadik dij------0000 K
Negyedik díj------ 1000 K

A megfejtések elbírálásúi és a sorsolást, bi
zottság végzi. A megfejtők neveit ás a dijak 
kisorsolt nyerteseit a február 15-én, reggel meg
jelenő napilapokban fogjuk közzétenni.

fi. pályázat: A pályázónak el kell találnia, 
hogy az emberiségnek melyik időnként ismét
lődő mozgalma, az emberiség történelmének 
melyik döntő fontosságú és máí; alakban is
métlődő korszaka az, amelyik kimaradt GritTith 
müvéből,, bár eredetileg hozzátartozott és an
nak fölvételeit már meg is kezdte a nagy ren
dező. A megfejtéseket, tartalmazó leveleket 
ngyanosak a fönti címre kell küldeni február 
12-ig bezárólag. A beérkezett megfejtések közül 
a leghelyesebb, a legszebb stílusban megírt, 
legjobban megindokolt megfejtés

20.000 korona pályailijban részesül.
A beküldött megfejtések fölött ugyanaz a bí

rálóbizottság dönt, amely az első pályázat bí
rálatával van meghízva. A pályadij nyertesé
nek nevét a február 15-én reggel megjelenő 
napilapokban tesszük közzé.

Az Ornnia, a Royal Apolló 
és Corso igazgatósága.

„PálinKa"
Emilé Zola „I/assommoir" cimü regényének 

filmváltozata két részben, 15 felvonásban
Nem kíséri kiabáló és hangzatos szólamokkal 

bővelkedő reklám a francia filmgyártás leg
újabb művészi alkotását s talán stilszerntlen is 
volna vásári lármával hekonferálni azl a filmet, 
amelyet, egész Európa a művészeinek kijáró 
tisztelettel és hódolattal fogadott. Mert a „Pá- 
linki)“ nemes és arlisziikiiR eszközökkel érié el 
példái.Jau sikerét és tökéletes reprezentánsa 
apnak az irányzainak. amely nem a látványos
ság halmozásában, a benső történések, em
beri sorsok ábrázolásában véli megtalálni a 
film igazi hivat ását. A Rougon-MacQuart- 
eiklus monumentális regénye sokak számára 
jelentett élményt s ezt, az élményt, hívja nj 
életre, sőt még fokozza a regényből művészi 
fontossággal variált nagyszabású film. A sok
kal közvetlenebb drámai műfajban, izgalmas 
menetű, lüktető cselekmény rajzolja ki a 
..Pálinka" legendás liirii főhőseinek a Coupeau 
házaspárnak szörnyű tragédiáját, az. alkohol 
demoralizáló hutását, a nirhedt párisi kurti
zánnak, Nanának szédületes karrierjét. A ll.lnt 
merész újításai, egy nwgasabbreudü rendezési 
technika, a Comédie rrancaise és az Odron 
színészeinek grandiózus jntékmüvészoto avat
ják a „Pálinká“-t az évad döntő sikerévé, fii 
jelezhetjük azt is, hegy a „Pálinka4’ február 
H-től, vasárnaptól kezdődően kerül bemuta
tásra a Fővárosi és ez Est-mozgószinházakbau.

’r „Maciate és a 2H-as“ a vígjátékok frappáns 
fordulatait és a kalandprfilmek izgalmait sze
rencsésen egyesíti magában. Macisle humorát 
nyiltszini tapssal honorálta a közönség. Nagy 
tetszést arat a „Fehér és fekete*' cimü íancköl- 
ienióny és a. „Havasok tündére*’ cimü nagy
világi erkölcsrajz. A (■oj’vin-Szinház. előadásai
5. 7 és !) órakor kezdődnek. Telefon József 
8(1—88 és József 95—84.

Dr. PROPPER ttDÖH i
í VII, ItókikzT-iit 14. • Tolcfüii: Józs«r 129 R5 B
ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETE! 
Rr.ApségbibAk eltávolítása. — Orvosi kosmotikn. — Bőr- K 
gyógyc.azul. — FónykazoJnsek.ttpectiikns oljárások |ft 

gyehni eljárást.
A tüntetők között szerepelt egy kiskorú gim

náziumi tanuló is. aki a Lónyai-utcai reformá
tus főgimnázium VII. osztályába jár. öt is sza* 
badonoocsdtották már és a fin az incidens után

újra rendesen jár az iskolába. Értesülésünk 
szerint Ő ellene sem indult az iskolában el

járás,

mert megígérte, hogy hoz a. rendőrségről ug.v 
igazolványt, amely szerint teljesen tisztázta ma
gát a tüntetés ügyében és csak vélotlenségek 
sodorták a tüntetők csoportjába.

IMIIU— ■IIITT11 waMWIWMIIIIIII"" TTTIIIIi—Uf-U-—1-'"---—

A „Kolumbusz Kristóf4* 
állandó müsordarab lesz

Középamerika, Haiti, Kuba, Guunatani, Zi- 
pangu XV. századbeli szűzi eredetiségükben, 
ezek a helyszínei annak a monumentális film- 
attrakóiénak, amely a. nagy Christobal íkolon
nák, a kultúra eme csodálatos előhareosának 
életét és fölfedezésed tárgyalja és „Kohlmbesz 
Kristóf4* vagy „Amerika fölfedezése*’ elmen 
nemsokára látható lesz Budapesten is. A. német 
filmgyártás klasszikus magaslatokhoz ér ebben 
a műben, sohasem látott gigászi nagyméretű- 
ségek nyűgözik le a nézőt és nyomban meg
állapítja majd a magyar közönség is. b.ogy a 
Star ez uj filmje látványosságok dolgában 
egyedülálló és verhetetlen a maga nemében. 
A pesti moziéletnek olyau eseménye lesz a 
„Kolumbusz Kristóf*4, amely előreláthatóan 
éviekre szóló, állandó müsordarab lesz.

4- „Pusztuló népek” — az Uránia nagy filmje. 
Szombati bemutatóján az Uránia uj nagy mű
sora ismét, olyat nyújt, ami a filmgyártás cso
dálatosan rohamos nagy fejlődéséről tanúsko
dik. Milyen messze jutottunk el a naiv szín
daraboktól, az apró ravasz trükköktől. Amit 
ma már a film nyújt, az egyenesen a fantázia 
legragyogóbb megelevenedése. Messze föléje ke
rekedett a film a regénynek is, mert, térbeli és 
időbeli lehetőségei korlátlanok lévén, minden
hova elviszi a nézőt és amit ad, azt — látnunk 
lehot, nemcsak elképzelnünk. A „Pusztuló népek** 
cimü. filmmel a nénietek ismét a gigantikus jné- 
retek nagyszerűségét produkáltak. Az Uránia 
ezt a nagy filmet, teljes egészében (a két részt 
együtt) mutatja be 5. 8/i7. *A9 és 10.10 órai, kez
déssel.

+ A Mozgókép-Ót tkon szenzációszámba menő 
amerikai mesteri!lmekből álló műsoráról be
szél egész Budapest.: Hoot Gibson bravurfilmje 
„A helyzet ura*' 5 fölvonásban, „Aronyuillango*, 
amerikai JöweZ-film 5 fölvonásban a csoda
szép Jíiss I)u Pont főszereplésével, 
és ..Sheff, a papucshős'* 2—2 fölvonásos falreu- 
gető kacagtató burleszkek. (%4, ’.'sG, ’/sfi és 
'410.)

Flstiilkornak K lniogatliaijKk n Rnnaissaiu-e-’llo’zí « 
Veti műsorát. Lya Mara remekel a ..Divalliere< gnő” ciuia 
ti fölvonásos párí-i sxenzái’ióban. Ezt megelőzi „Kőit. A 
papucíbős“, bnrh’szk ? föJvouűshnn é* „Világhírű artis
ták.'* i fölvonásban. Előadások hétköznap ő és Itt óralsXtr.

Fraucesca Berlini, az imádandóan szép olasz 
filmprimadonna, művészi karrierjének zenitjé
hez érkezik abban a grandiózus ff-mu ti r-s ke ló
ban, amelyet rendkívüli tetszés mtlleft muta
tott be tegnap a Kamara. Maga a film, lebilin- 
(iselőeu izgalmas regény, amelyek kűlnn szen
zációja a világhírű dívára irt szerep 8 a mű
vésznő abszolút tökéletességű aXktltoa. A 
Kamara e beli nagy műsorának tófisik ese
ménye a „Cyrano csókja", >Sótive f^allonival. 
Mikéül Rostáiul .,Cyrano“-j% MPJ'láJalosan 
zengő költemény u film is. amrAyróU a külföldi 
sajtó, mint az idei olasz iilmgyMi'tafc reprezen
táns müvéről emlékezik meg.

JC egmagas&btii 
műtárgyakért, disz! ár gyükért, tla 
azokat nálamértékesiti. Egyespát- x.
cellásokat, antik bútort, perz^ 
szőnyeget, aranyat, ékszert, antéh 
ezüsttárgyakat, olajfestményeké. < * ® 
könyveket és egyéb műtárgyául z® 
a legmagasabb úrban vásárolód,
M&fteveskedés (Lukács Gyula) I 
VII, Erssébet-körnt 75. Telefon: Jó&ef

MttVteMMMuattMmnMMwvvwwMMaguMrvBttWMMHm*> H <• i—— ■w*4-

M E D I K U S-K Á V F Á Z
IX. Ult&Mlt 30. sx. 4

SMiuib«o aa tparmhvőízctj Muzeunuual.-««*■/. n/l közönaé/r 
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^agsrszerö küzdelmese 
Budapest toirkéz© bajnokságaiért 

Pompás ifjú gárda t&r a régiek nyomába. I__ ___________ ___ ____ „ " i. ~~ »r- Varga Béla jobb mint 
váiaha.”— Ax egyesületek megosztoztak a bajnokságokon

'A Magyar Birkózói: Országos Szöretsege ha- 
Tomesztendős céltudatos munkájának pompás 
eredményeként a vasárnap rendezett Budapest 
birkózó-bajnokságai nagyszerű sikerrel járták.

Kitűnő ifjú gárda tört föl a régiek nyo
mába. akik közül egyedül dr. Varga Béla 
(MA.C) sokszoros bajnokunk van olyan for

mában, mint, még eddig soha.
A régi képviselőházat zsúfolásig megtöltő 

közönség Zemkó ellőni mérkőzése után percekig 
ünnepébe. Tüneményes technikájával taybir- 
k-ózó ellenfelét is jó munkára keuyszeritette, 
akit csak a közönség óhajtáséra hagyott élni ot 
percig.

Az ifjak között a kivételes tehetségű Büki 
(Husoi) igazolta a róla vallott jó véleményt.
Dvorszky (Máv.) elleni küzdelmében perceken 

belül- szemkápráztató trükkökkel győzőit.
Gyönyörű küzdelmeket hozott a Magyar jlr- 

inin—Skerlecz, a Hehér—Szabó, a Keresztes— 
Schrarnko. stb. mérkőzés is. Az Északról haza
iért Keresztes a. finnek stílusában imnonam mó
dón szerezte meg a bajnokságot.

bán is tartott h verseny, úgy hogy lapzártáig 
csak a két bajnokság dőlt el.

A kitünően sikerült bajnokság’ sima lebonio- 
lifásában dr. Taties Péter, Sziebcrth harc. dr. 
itadnav Sándor elnökök, dr. Rendek Időről?/ 
főtitkár és Csillag Miklós eloado jeleskedtek.

A Spárf-a AC házi borversenye az lznK'lla-uleai keres
kedelmi iskola tornatermében nagyon elóke’ő aportkozön- 
ség elö'l foPt le. amelyben a nagy versen? okon is rit
kán látott erős küzdelmek njabb híveket szeretek ennek 
n férfias sportnak. Különösen a Heirli- Permllh . Stcrn- 
Heh! és a Koc.,i,t -7/o» orí/ -. mérkőzések let szol tek.
A klub mestere itt is Ihizia Jcnü. akinek rövid műkö
dése máris a legszebb’jövővel kecsegtet. Az áldozatkész 
vezetőség pompás dijakkal tüntette ki a győztesekéi. A 
klub legközelebbi verfieu.Téf 10m a
viselőhó zban lat', ja, amely nők etl<i»R? mójr nem 
szenzációja lesz Rőpsr lejfjobh aiiw«»ü!
uyával. efry igazi tehetséggel, bo.vn/.t/oíbetc/í lóg 
letrii. amely bizonyára telt házat f<»g vonzani.

régi kép
ismert 

tauitx a- 
beniu-

... >■ bajnok
2. Deák (MAC).

Részleges eredmények: Nehézsúly: 
Badovet" ítfíj‘y'!'d (F IC). -. ,-----
óvás alatt. Az óvás szerint ..Deák egy 
szerit mozdulattal öntvst vétet!, bár az tintás is 
valószínűtlen, mert csak egy bíró (dr. Kanul 
vélte azi látni*4. Nagyközépsuly: bajnok. dr. 
Varga Béla (MAC). 2. Zemkó (Szegedi AK).

Ez volt a legszebb bajnoki küzdelem. A 
többi súlycsoportokban még a késő éjféli órák-

gÓrlCS-

A boxolás fejedelmei «» amatőrökért. A /e/oj/or //-»AÍ 
nagy nénikét közi boxiiierkózésre, amely a 1 " 
kintiban kerül eldöntésre, már ma este megérkezik Ihei- 
hwl.iitcr. a németek büszkesége. .Forrva Va< rie,., << 
•zsonglöriigyességii francia boxsampion társasa gn bán. A 
kél boxfejedelcm :< héten fölkeresi az amatorklnbokrl. 
nme!vekben „sparring-boxiilás * > ereiében niuí aijak be az 
Ökölvívás trükkjeit, Értesülésünk szerint a «J kilós 
Jireitinxtriitf" u kivételes tehetségű Pitlitz Xúvaorrai 
(P‘2 kg) fog dolgozni, míg yocrlenucl; Horváth <•« Li»w ig 
lesznek >• spnrring-partuerei. A iir.gyszabnsn versen?- 
program ión csak annyi 'áltozás C--II. heg? Miltonnak 
fifi-.nn Jenő • öccse lesz az ellenfele, aki most jött haza 
Prágából. Ez a meccs revánsjellgü és ez.ntta) Rozsa 'I. 
indul győzelmi eséllyel, mert egy évi külföldi tartózko
dása alatt nagyon megerősödött, és nagy rutinra lett 
szeri.

HtegyaT feupamérKozéseK f

UJ WABBERKB
autók

BOSCH dynamóvnl és öníncSBtával 
BÁRDI, Kossuth Lajos-utca 6.

Jü*an^at, Br*uaánst»
gvöngvökel teljes értekben vesz - s elad Scht»«l*er
IV, Karoly klrófy-ut 2S, Központi Városház, fokapu mellett.

Bummitalpu

■ R
*
■

l Cl FO.
különlegességek » 

Pongróczi 
rfwC régnél, fSudnpest VI. kér., ■
- "c Szonúv-utca 23. szám i

*aaa«g«BCIaWBWBaBBBWBWBBBBBWBBBBBBB

Réz- és vasbutorok gyerirekkocHik Mikhez 
gyárából 11 legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál 
hilfrdnok: Holló-utca 3. Dnbány-uten fi. Telefon: .1, fii -í)7

i

IWás-MAFC 1:1 (1:1).
Lóverseny-téri nőlga. — 1000 

Bíró: Sziltz Hugó.
Az eisó félóráliíju » l 

bontakozó fölényük » 
fejezésre is jut. Kosnr 
hagyni a Pályát, majd egy 
Trrsánsikn. a MAF< ’> 
ostrom kezdődik ezután ós 
u'k. Tevsr nszky vissza 

mivel önként hagyja 
nem engedi _ meg.. 
c_ _ .— 
fél srm tudta

Irnipól <s 
góljukkal

ki
ki - 

................ ... „ ... ©1- 
üsszeszóialkozásból kifnlyóan 

MéFC- 
egyenlite- 

azonban 
bíró ezt

Rostosok diktálják a 
;IO. nercben rúgott 
lábsérüléssel kénytelen ezután

>rrV . . _ ___________

kapitánya, önként kiáll.
Vuras révén ki is 

akii’- állni c:tn patába, 
el a pályát —- S.wsz 

nem engedi meg. A ti. félidőben a tömörülő védelmek 
és a csatárok indolenciája miatt az eredményt 

megváltoztatni.
MAC—Zuglói AC 1:1 (1:1). 

Margit-szlf/et. — 2000 néző. — Bíró:
A griff madaras szigeti fiuk nagy

már egyik

Biró S.
___________ ______ _ ambíció

val indulnak a tavaszi mérkőzésekbe, hogy a 
bajnoki lista legvégéről föl tudjanak majd 
kerülni. A Zuglói AC ellen c-ős játékot produ
káltak és r/sö félidőben Sxandovics oly erő
vel ütközött össze 7,riolenszkyval, hogy láb
törést szenvedett. Az eredmény ekkor I :1 volt, 
amely a 11. félidő végéig is változatlan

BEAC-TTC 2:1.
'Margitsziget. — 3000 néző. — Bíró:

X? egyetemistáik lendülettel játszó csapata .. .
mérkőzés folyamán fölényben volt. A Terézvárosink is 
helyenként jó formái motetták. A TTC a *? : 1 eredmény 
után teljesen védőjátékra szorítkozott és alig próbált ki
egyenlíteni. A meccs mindvégig nyugodt lefolyású, iz
galmaktól mentes maradt.

..XT* FC-NSC 4:1 (1:1).
Haiti r-ui. — 1500 néző. — Bíró; Sleinitz.

'A kupámért."»zések során a leghatározottabb 
formái u .33“ AC csapata mulatta. Az NSC az 
í. félidőben egyenrangú ellenfélnek mutatko
zott, ami az eredményben is kifejezést nyer, a 
II. félidőben azonban a jobban trenírozott 
„33“-ok döntő fölénybe kerülnek és újabb bá
rom góllal terhelik meg az NSC hálóját. 
Zsáknak ebben a félidőben egyáltalán 
akadt dolga, mert a játék állandóan az 
fél térfelében folyt le.

III. kér. TVK--MTK 1:1 (1 :«).
11 ungária-ut. — 4000 néző. —. Bíró: Holt< r.

X bajnokság élén levő csapatok közül az 
MTK startolt elsőnek, hogy egy barátságos 
mérkőzésen összemérje erejét a budaiak 
fejlődő < 
várt a közönség, helyenkén! cgy-egy 
sebb akció élénk tetszést váltott ki. .. 
erősen belcfekiidtck a játékba 
támadásaik révén Palescknak > 
végre sikerül egy gólt 
lye.zni. \ játék csak a 
kebb, amikor az MTK 
de győzni is akart. V 
derei.... .......      . ----
nos támadások után egy MTK-lefutásbnl 
Ojvila a 32. percben kiegyenlít. Ezután ismét 
a budaiak támadnak, de két labdájuk a kapu 
fölé kerül. Megismételt támadásaik során há
rom cgymásutáni kornerhelyzetet is teremte
nek, de az M'I’K elszántan védekezik és min
den vészedéi mos helyzetei leszerel. A mezőny 
legjobb embere Siklóssy (MTK) volt.

A CLUB-BARAGE 
megszerezte a 
l>. A. K.

(ricutselirr Automobil Koiizcru)
magva r országi egyed.-rí: siló képvisel el ot. Német ország 
legnagjűbb és legkiválóbb autógyárainak, a világhírű 

ouxPRESTOV&iftAfö és
kocsikiia.k lerakafút.

A kifosastalan eleganciáin és világhírű inárkájii auíók 
rövid időn belül meg. rkeznelf. Kérjük az autót vásárló 
közönségei, hogy vásárlásával saját érdekében várjon 

e kocsik megérkezéséig.

maradt.

Miiller.
KI. CgÓSZ

nem 
ellen-

véglegHcrliu—BuihnH-wt vúfoxstott mérkőzés most inAr ..
Jelrtitlelteit április s-ára. Ez lesz a kői; város repirseuta- 
livjainuk az öiötijb találkozása. Eilcliir kél'zlmn a 
juic’uk eyőatek. egyazer a berliuíek és egy alkalommal 
n küzdőterű eldöntetlen maradt. Gólarány U : 7 a inft- 
gvarok javára. Valószínben nz idén is rekordközönsóR 
foir.la vogiKMzpi a Mte.fielmet. (Tavaly 05,000 embert 
vonzott ez n niere®.)

Svájc- Ma^yarorsaMt v&cwiUiU mérkőzAsxe — amely 
március 11-én l^nwómibOT khriil eldöntóarn — a svájciak 
.lnb Mtrttte.r» hágai bírót ajánlották nekünk. Az MLSt a 
nfnjzcík'özi snokásojuca hlvatkorvn. íucg két bitó mrjj- 
.teilkiosij Irérl es ókkor a három ajáutoft, bíró közltl fog 
vWlRwAüni.

>4. * *

. ......... ...... ..... . _ ;i budaiak jó! 
esti patával. Bár n meccstől nem sokat 

a közönség, hel.venkcni cgy-egy érdeke- 
............. A budaiak 

i és megújuló 
tt. 42. percben 

az M'I'K hálójába ha
ll. félidőben lett élén- 
nemcsak kiegyenlíteni, 

.................   III...kerületiek azonban 
kasai) elleiitáliottak, <ic végül is a f«dyki

támadások után egy MTK-lefutésbul

A Győri Vasutas SC fölosztott. mert a miuiszterium nem 
hagyta jóvá az alapszabályait.

A Szegedi AK iilaAWW/aigi utját az olasz szőve tej? déli 
ligája rendezi. Fischcr Mórhoz. az M LSz nemzetközi bí
ró rtságr.nak ez elnökéhez irt leveliikben n szövotsóg tit
kára kijelenik hogy olyan azivályességgel fogadják a 
szegedieket, amint, az egy lovngias nemzet fiait megilleti.

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

Világosság-könyvnyomda rt.. Budapest VTTT, Conti-utca 4. 
Miiszaki igazgató: Dentsvh D.

ZTROCADERO
KTRALY-l TCA 77. SZÁM. - TELEFON: JÓZSEF 45-10.

Ferenczi Károly
Sairtsadi Aladár
Saalontal Ferike 
Borszéki és Constant

Salamon Béla 
Kende Mária 
Kovács Andor 
Satanetla

és a kiváló februári műsor 
Előadás után parkettáno

Kezdete órakor

l

Mamis/ogat 32® K-tg, 
aranyért, hrllltónsért. oaHstért nPndcn hirdetett árnál 
többet fizetek. Aranyműves, Kossuth Lajos-utca 11, I. em.
(ioib t ibbibib itiiBf ibiiii t ■v■■s•■■■s«nnos■■■«■««■vsevnsssss■■■«>•«> 

|Uj személy- és teherautók I 

: Rcünian Gizella lór X s
■ Telefonszám: 141—03 és 148- 77. I* • a■>■■■■•aabbbbbb•ab•bna8bbbbbbuwbuswa j; bobb■bbbbbbbbbrbbbbbbbbbbaaaaa 

IDÓ A Q 7TAI ÍW ™»S«.k"tííJt 
InundZ. lALulk ■SS::""«y«

11^ NEMZETI ROYAL ORFEUM
Vnsarnap két előadás, délután E4 és esto ’>8 órakor 

nagyszerű uj febvuápl 
varieté- és szín fiáié n^sap

NEMZETI ROYAL-ORFEUM

~SzaRÖpvosi pendelö^oZ
gok részéve. (ExIlstsnlvacuanoltAs.) Rendelés egész

Higanyt 
Hamisfogat 

Platinát
Ékszert

3■<
%

u>

Heuschfiosz-Lkhtig 
repülőgépgyár és faipar rt. 

thidnpert AltoarSfatva
Telefon: 156—54. József 84—02, 84 (»3

Karosszériák, bútorok, gyermekkocsik

Fővárosi Cirkusz Február 11-én, délután 5 órakor

Nagy nemzetközi boxmérközések
Honi BreltenstrMter (német) 80 kg. — Tóm Jttrgensen (dán) 78 kg.

Marlus Maerten (francia) 65 kg. — Mazlouna (török) 65 kg. 
Rózsa Jenő (magyar sampion) 67 kg. — M, Dormgörgen (német) 66’ó'hg, 

Milton Róbert- Róma II. között
B|lvet>i>et a glakátokmi




