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Naponta csak 6 órát szabad 
nyitvatartani a vízvezetéket

Amint a vizelletásbai) a bajok jelentkeztek, 
Lh,ío< hf*l’ (‘tti's polgárnuMer rög- 

iön riin* < eh '■> !(■(r! bigott amHyeu
nieirjole»>tek n>íu<bzok. akiknek véleménye a 
víz.Hété-, közegészség és közbiztonság' szem
pontjából irányadó. A niegállapodások ered
ményeként » főváros tanácsa a következő hir- 
c'.Dlé))? I tette közzé:

A re ide!kezesre álló vízvezetéki viz egyen- 
leL’s elosztása és a lakosságnak vízzel való el
látása érdekében a tanács a főváros pesti, ré
szén i: vízvezetéki víz használata tekintetében 
r következő korlátozásokat rendeli cl:

J Duna és a külső körutak (l.-pót-, Teréz-, 
Frr.xébet-, József- és Fcrevc-lcörvt) által hatá
rolt területen a házifőcsapokat délelőtt tí~0 
óráig, délután é—5 óráig,

Vasáfiw este 11 ©rai®
40 centimétert ap^dt a Duna

<4 Kegyel /ndásitó’niié,!.} X Duna áradása I 
szómba; délben kulminált, izwmb'atán ez egész | 
nap I dyanián mrg;.;i otta. a legmagasabb,. I 
6.84-mé-eres vjzóHá't. amíg

vasárnap hajúéiban végre juegke.’olödöh 
hz anadas. A minárnapi nap folyamán aztán 
az apadás egyre erősödött és vasárnap este 

11 óráig o Duiw W eenl imétert apadt.
\ város ^zem pontjából azonban mégis 

a vasárnap volt az áradás k-gkriíikusabb 
nruij. Eddig senki sem vette komolyan a lá
zadó itűnni, mára azonban elfogta i*.z aggoda
lom i;■ í.imo;i*1' lakóját. Szombat)’• délben 
álltak i gyanis be a vízszolgáltatásban az első 
'.• varok s a közönség nem iudta. melyik pilla
natban áll iie még nagyobb veszedelem, nem 
njond.ja-v föl a viz.; zolgáltatá'. teljesen a szol
gálatot. .'mi beláthatatlan következményekkel 
jármi a város életére.

\ közönség aggodalmát növelte, hogy
c!o‘n(r> » vízmüvek in a zgatósá ga is tájé- 
ko?:?tjann! állt a bajjal szemben, nem tud
ták mi történt a víz alatt, mit rombolt el

•JZ P V*

Mára szerencsére sikerült a baj okét meg- 
állapiiani. A Duna kész község határában levő 
zivaC?, íiior pi-ket f IripnsztásDtegyeri főtelep

pel alagutszerü csetorim köti össze. í.zek 
'záHifják az említeti szivattyútelepek, illetve 
kutak vizét a képosz.tásniegyeri főtelepre, 
ahonnan azután a gépek ezt n csőhálózatba

Olaszország megakadályozza, hogy a ruhrvidéKi 
eseményeit zavart okozzanak a dunai országokban

Pdris, február 11.
Komái jelentés szerint Musso.vnt ^linvjzter- 

elui>k kijelentette a kamarában, hogy- torok- 
ország észre fog térni, ha az antant oly egy
séges marad, mint amilyen a szmirnai inci
denssel szemben volt.

Olaszország meg fogja akadályozni, hogy 
» ruhrvideki események okozta zavar vég

A Népszövetség azonnal hlokád alá helyezi 
azt az államot, amely háborút indít

Genf, február 11.
.I.ord Róbert Cecil a Népszövetség Jefegyyer- 

z“ci blzotteágn *>ló. általános garancia-'zerzodes 
tervet terjesztette, amply szerint háború ese

ez említett körutakon kwiii a főváros hatá
réiig terjedő területen pedig délelőtt 9—1:2, dél- 
után j-;' érdici szabad nyitva tartani. Ezen az 
időn he* ül 1« csak n legnagyobb takarékosság
gal szabad a vizei ha szitái ni. X háztulajdono
sok tarlósnak gondoskodni arról, hogy a fönt 
mogj-dölt időn kif -il eső időben- a házi föcsa- 

t pák éétandóan zárra tartassanak..
Ezen .•ízigoi 'ihb időbeli korlátozások alól ki- 

véletneK: a kórházak. szancdó.-it' mok, nyilvá
níts kösfürdök és a szállodák, amelyek a. fő
csapokat este 11 és reggel fi óra közötti időben 
tartoznak elzárva tartani.

Ezek r< rendelkezések azonnal életbelépnek 
és pontos megtartásukat a m. hír. állam rend; 
őrség és a vízmüvek igazg.atóóé-gének közegei 
ellenőrzik. Megszegésük kihágás és a rendőri 
kerületi kapitányságok szigorúan büntetik.

nyomják. Ez a. két csatorna a Duna árterében 
fekszik, oddig azonban az. áradás soha m*m 
okozott kárt, bennük. Most

eddig ismeretlen okból a csatornákat a 
hatalmas áradat megrongálta, a víz azokba 
befolyt, úgy hogy a dunakeszi telep telje

sen kikapcsolódott.
Igv » vízellátás csak a kúposat átmegy éri fő

telephez kapcsolt kutak és az Országház-téri 
földalatti vízmű révén eszközölhető. Ez annyit 
jelent, hogy

a főváros pesti oldalán n normálisan szük
séges vízmennyiségnek csak » harmad

részéi Tudják szállítani.
Remélhető azonban s az eddigi vizsgálat is 

azt állapította meg, hogv
n baj nem nagyobb mérető s az áradás 
néhány újabb centiméterrel való apadasa 

után három nap alatt rendbohozható.
Addig azonban a vízellátás csak kis mérték

ben javulhat.
egyes kerületekben, igy a Tiszt viselőtele

pen egyáltalában nem volt víz.
A 10 oentiméteres apadás áldását Újpesten 

még nem leket érezni. Itt ugyanis az elöntött 
terület mélyebben fekszik a váci országúinál 
a a vizet osak ugv lehet majd levezetni, hogy 
nz országutat áttörik. Addig az elöntött terü
let. nagy része víz alatt marad.

zetes v issza hatással legyen a dunamentl 
országokra.

Az olasz kormány nem követhetett olyan 
politikát, amilyent, némely baloldali elemek 
sürgetnek. Ez sem akadályozta volnu meg 
Franciaországot, a ltuhr-vioéken való etonyo- 
mulásban, hanem csak növelte volna Német
ország ellentállását. Franciaország nem köve
telt egyebet, mint műszaki közreműködést.

tén a szerzőckst aláíró hatalmak azonnal teljes 
blokád alá helyezzék a támadót és teljes had
erejük negyedrészével résztvennónek a Nép
szövetségi tanács részéről kijelölt, alalró ha
talom vezetó~ével a hadműveletekben is.

La bourse
Az értéktőzsde sem ébreszt ma pajkos goip 

dolatokát, n polgárokban és a polgámőkbém 
de ini a Szabadság-tér váratlan lanyhasága 
ahhoz a sivár tespedéshez képest, amely a, 
magyar politikai börzén lett úrrá. Mi egyik 
párthoz sem tartozunk és igy megengedhet
jük magunknak azt a drága mulatságot^ 
hogy ngy, jobb-, mint balfelé is elfogulai- 
lanok legyünk. Aki raorálisabb akar lenni, 
mint a társadalom, amelyben él. végül is 
izgága, haszontalan íráterként végzi. Hát, 
aki még egy elfogultságban megkövesedett, 
társadalomban azzal kérkedik, hogy a tisz
tánlátását nem homályositja vagy torzítja 
semmiféle elfogultság! Legjobb esetben a 
toloncházba kerülhet. Bánom is én. Inkább 
a tolonebázba, mint a képviseiŐházba, amely 
eddig kilenc nj pártot, de egyetlen gondola
tot sem t,erm< !i. Elmúlt, boldogabb időkben 
cselekedetekért epedett a nemzet, ma már 
egy nemes, nagy gondolattól is mámoro
sak lennénk, egyetlen gondolattól, amely
ben összeforrhat, minden magyar ember osz
tály- és vallásknlönbség nélkül, zk. kormány
pártra nem is gondolok. A kormánypárt 
kormányoz. Aztán megbukik a kormány, uj 
kormány jön és a jobboldal továbli kormá
nyoz. Az ellenzék azonban, meglátják, egy
szer elalszik, mint Csipkerózsika. Amíg késő 
éjszakai órán e sorokat írom, és a nemzet- 
gyűlés baloldali padsoraim gondolok, alig 
tudom az ásitást elfojtani. Felnőtt, töbhé- 
kevésbé értelmes, egyenként jórészt tisztes
séges emberek, sőt zseniális is akad köztük, 
mégis olyan benyomást tesznek az elfogu
latlan szemlélőre, mint, a csúzlival vadá
szatra induló iskolásgyermekek. Most vajúd
nak a pártok és egereket szülnek. Engem, te
szem, őrülten izgat, hogy llogymegi Kiss 
Pál kilép-e, vagy Kismegi Hegy Pál belép-*', 
vagy Hegykis Meg Pál se ki, se be nem lép. 
a fészkesfene tudja, hogy hova. Egy ellen
zéki biok. amei> ik nem a saját erejében és 
igazságában bízik, hanem abban, hogy meg
indul az egységes pártban az. erjedési folya
mat. Boldogok ók, mert övék a mennyek or
szág?.! Azt nyyau várhatják, ómig Gömbös 
Gyula elérjed Bethlen Istvántól. Az. egysé
ges pórt szélső jobboldali csatárai jól tud
ják, hogy a kormánynak életszükséglete mi
nél szélesebb körben megvetni a lábát és ha 
Bethlen a nagyipar klubjában európai be
szédet mond, ezzel a mai rezsimet, tehát az 
ő malmukat konzerválja. Azért aéelődjének 
meg és menjenek Wolff táborába, mert Beth
len Istvánnak az ország iparmágnásai tap
soltak? Micsoda naivitás. A magyar politiká
nak 191E óta sorsdöntő problémája a föld
birtokreform. Oktobrizmu8, reakció, legiti
mizmus, liberalizmus, krisztianizmus: mind 
a földbirtokreform tempójának és mértéké
nek határjelzője. Aki a becsületes földbirtok
reformot megalkotja, azé az ország. Ez az 
igazi ütközőpont, a többi játék, üzlet, hiú
ság, politika. Ezért, fájdalom látni az ellen
zékei, amint álmosan tévelyeg. Passzivitás
sal íenyegetödznek és sohasem voltak aktivi
tásban. Egyszer arra ébrednek, hogy Beth
len hozzáfog a reformokhoz. Ekkor megin
dul az egységes párt erjedése. Majd bam
bán bámulunk utánuk, amint kivonulnak 
vagy negyvenen és leülnek a baloldalra. 
Ezekre várnak? Aki önmagában nem hisz, 
ne várja a tömo'*cktől. hogy higyjenek 
benne. A magyar vidék íftár aligha hisz 
másban, mint aki a földbirtokreformot 
hozza. Ha Gömbös Gyula, úgy ő az uj hon
foglaló, lia Rassay Károly, úgy benne látják a 
sors beteljesülését. Száraz ágon hallgató 
ajakkal, meddig ültök csüggedt njadarak! .
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Báró Groedl másfél milliárdos 
bakarat vesztes ege

V/zsgálat a bécsi Jockey Club és két mái el^keiü társzsl^r ellen
Becs. február JL

[A Reggel bécsi IíhIóMíó jónak t ele fon jelen
tése.) k bécsi társaságot — amint a ..Sonn- '.ind 
Montagszeitung ‘ jelenti — a mai kártvaőrü- 
Jetben is példátlan kártyabotrány foglalkoz
tatja. Nem kevesebb, mint

másfél milliárdos kártya veszteségről van 
szó,

nini kártyavesz,teségnek még osztrák koronák
ban is óriási dolog. A botrány '•zeri'odő hőse 
Groedel Albert báró, akit a pesti és a bécsi tár
saságokban, de különösen e körök kárt.yázói. 
nagyon jól ismernek. Groedel báró egy előkelő 
bécsi társaskörben, a Wiener Clubban. egyet
len éjszaka vesztette el a másfél milliárdot. A. 
botrány csakhamar kipattant és a rendőrség
nek is tudomására jutott, érdekes módon, etty 
olyan urinő révén, aki Groedel bárótól teljesen 
távol áll. A hölgy ugyanis azért tett följelen
tést a rendőrségen és azért használta föl Groe 
dél báró uagv föltünést keltő esetét, hogy föl
léphessen a legelőkelőbb becsi klubokban im
már tűrhetetlenné vált szédületes bakarat- 
járvány ellen.

A hölgy, amint kiderült, azért van közvetle

nül é; lickclvo, mer* férje i- egész éjszakákat 
szokott ezekben a klubokban a bak-asztal mel
lett eltölteni és ói emiatt teljesen elhanya
golta. A bécsi rendőrség a följelentés folytán 
utána járt a dolognak é> csakugyan egészen 
pontos és kimerítő adatokat tudóit beszerezni 
arról, hogy a klubokban milyen élei folyik. 
Schnber rendőrfőnök, miután a bárói kiliall- 
gatia és a tényállás valódiságáról meggyőző- 
dést szerzett, maga elé idézte Becs három leg
előkelőbb klubjának. a Jockey Clubunk, a B fe
jű r ( 'erclczu és h H'/raer Clubnak, az igazga 
tóit és közölte velük, hogy hitele-; följelenté
sek fekszenek előlié arról az őrületről. ami e 
hnrnm klub ká rtyaszohá’ban éjszakáról-éj- 
szakár'a lejátszódik. Groedel báró elég gazdag 
ember arra, hogy k1heverhes.-,e a IS milliárd 
kárívaveszteségei, meri Angliában körülbelül 
6IXMKÍU angol fontot éró vagyona van. Az eset 
azonban alkalmul szolgál arra, hogy könyör
telen szigorral elfojtsák a hazárdjáték elfaju
lását. Schoher kijelentette, hogy p. magán- 
házakban folyó kártyacsatákat is szét- 
ugrasztja, a hivatásos kártyásokat pinka 
hevlőket pedig, mint notórius dologkeriilőkef, 
toloncházba juttatja.

Fontos ta.nács^.oző.s 
az értéktőzsdén

(A Heggel ludősihijálól.) Végh Károly, n 
tőzsde elnöke, szombaton érkezett Budapestre 
es vasárnap délután konferoneiát tartó* 
tőzsdetanács üléstermében. A tanácskozási,a 
.10 12 tőzsdeianácsos vett részt. Az érnkezlc 
főcélja. umÍDt .1 Heggel, értesül, Végh Károly 
rajékoztatása volt a tőzsde mai akti'áli-- kérdé
seiről. A giro reformja ügyében egységes el
határozásra jutottak. így biztosra vehető, hoc: 
a mai áldatlan és ártalmas helyzet röy’dc.cn 
ntt g-^zünik. Sróán került, tz régi tőzsdeidö : issza- 
álliiásónak kérdése is. ebben nincs még vég
leges megállapodás. A tanácskozás 2 óra ho-/- 
szat tartott.

Ellentmondó hirefó 
a ruhrvidéKi uj valutáról

Páris. f‘ hrr.á:

EcKhardt Tibor 
a tőzsde föntartását Kívánja A reformodat végezte el a tőzsdetanács

< .1 Regijei twhjfilújdlól.) A tőz«dér61 újabban nemc.-ak 
löxra.-d8Sásri és a nnsrs-közönsés: körében. d politikusok 
között Is sok szó esett. X szélső jobboldal urffántunci 
cff’onesen a tőzsde bezárását, szóval n;: cpósz. közgnzdr.- 
fcági élet szeizmográfjának Lieg.-emnu élését követelték. 
4 Heggel ez ügyben fölkereste dr. Pckhardt Tibor nem 
uetgyiiléai képviselőt, aki ai egységes pórt úgynevezett 
intranzigrens csoportjának egyik vezéregyénisége, ke! 
kérd* képviselő .í Peppct-el <s következő): volt ezives
ismertetni n tőzsdével szemben elfoglal* álláspontját:

... A tőzsde intézményének föntartását és 
helyes működését föltétlenül fontosnak tartom.

A tőzsde kétségtelenül a közgazdasági élet 
nélkülözhetetlen szerve.

- Egyedül a tőzsde biztosítja az értékek 
gyors forgalmát, amellett ma az egyetlen tőke- 
reservoir. amelyet ipari célokra, nagyobb me
zőgazdasági bevásárlásokra könnyen és gyor
san igénybe lehet venni. • gy hiszem,, szükség
telen 0 tőzsde közgazdasági fontosságának lé
nyegét. az ezzel összefüggő nagy kérdések el
méletét kifejtenem. Ezzel szemben azonban, 
amikor kijelentem, hogy a tőzsde föltétlenül 
'fönt(irtassák, rá kell mutatnom arra is, hogy 
elejét kell venni a túlhajtott spekulációnak. 
Éppen a tőzsdén érdekelt ím-öknek kel) meg
adni sz iníeiativát arra, mikén* kü-zöliöltosse- 
nek ki a piac megrázkódtatása nélkül . zok » 
hibák és kinövések, amelyek szítják a tőzsde- 
cllenes hangulatot. A mai kor szellemében rej
lik. de mégis elviselhetetlen, hogc néhány ha
zárd és szerencsés operáció több jövedelmet 
biztosítson, mint tanult, becsület:.1 keményen 
dolgozó emberek egész évi munkaoredménye. 
Ez a spekuláció vétkezik az ország <is a fór. 
sadalom ellen, mert a komoly munkának ked
vét szegi és a komoly munka értékét deklasz- 
sziflkálja. És ami pillanatnyilag veszedelme
sebb: fölkelti, a nélkülöz^ tömegek. anülöletét 
minden vagyon és minden magántulajdon 
ellen.

■ Néni vagyok szakember és így tőzsdeíeeh- 
uikai kérdésekhez hozzá nem szólhatok. Min- 
dcursetre azonban nagy* hibának fartőm a két
hetes elszámolásra. tehát, hosszabb batáridőre 
kötött üzleteket, az értékpapírok kosztban dó 
tál. a hciipénzzel űzött uzsorát.
<>ct. tarlóm a jóvátétel kérdésével üzötí börzi- 
larmörirt, amikor köztudomású. hogy c kér- 
d.ésbf v a. közeljövőben nem várható döntés.

Kiváualos volna erős szélekéi1) a tőzsde- 
1: j.’i- soróban. Vmerikábau é« Angliában a 
legjobb családok nemes közgazdasági tradi- 
i-iókbuit. emelkedett erkölcsi lölfogn.slian ne
velt tagjai versengnek, hogy helyet kapjanak 
a tőzsdén. A tőzsdetanácsnak. saját hatásköré- 
ben kellene rendel teremteni a maga tájékán. 
Hiszen a tőzsdének saját autonómiája van, cn- 
ím.’. kére*ónén. megfou'olá.s és meggondolás 
utál., hajtimljn '-égre u szükséges reformo
kat. Mindenesetre > magyar közgazdasági élet 
nyugodt foJytomrse-'ga szempontjából is lie- 
lv <ebb. ha a tőzsde korszerű reformjához 
s.* I> nihercb adjál )•■(</ a-. in'-ciafi vát, mintha 
/llt léf ielen ét in szál értő rb <>ícá fogjál- ma
vakul kén.js .értive éi,:ni a beavatkozásra é 
> .cl l,"s:ált és :ava .<s . 'iivártól Icremlhet- 
-tok. t

Harc vagw béke 
a nwomüászlisa^ban ?

— Peidí Gyula nyilatkozata —•
r.1 U-GtJ'i t-j'Jr,-Hóját',l.> Sápot A*.'1 folynak a Iá pv.. 

lások n •nunkiiadok ós r- lauukásuk közön n nyomdászok 
béremelése üiryéi,eu. A ■ urgyalasok szombaton megszn- 
kndtak azza1. bog?- hétfőn folytatják se. .1 fícnn-'t 
r-jijni, i j-c.a lotJc';' >1rzt.' Pridi Cr'tiilri neroze'gyölési kép- 
"isolöt. Iiopy r 'élőmét r- •■Ifn.iul* h''!'./.•'•ró). I'cirJl 
a következüket Mondotta:

Hétfőn délután kezdünk újból tárgyalni a 
munkaadókkal, amennyiben a munkaadók 
némi előzékeny;séget tanúsítanak, akkor a meg- 
egyezéínek nine-.en akadálya, mert a munkás
ság semmiféle meg*-gye zés re irányuló tárgya
lás elől sem zárkózik el. A munkaadók ugyanis 
a követelések olyan komplexumát terjesztet
ték a munkásság elé. amelyen ők maguk is 
két hónapja dolgoznak és amelyek a munkavi
szonyoknak évtizedeken át kialakult gyakorla
tát kívánják megváltoztam). Ezek a tárgyalá
sok a dolgok természeténél fogva hosszabb 
időt igényelnek, miután azonban a drágaság 
napről-napra nő és a munkásság megélhetése 
egyre nehezebb lesz, természetes, l ogy » mun
kásság nem bírja bevárni az ilyen hosszas tár
gyalások esetleges eredményét. \ munkabér
kérdés rendezése abból a szempontból Is fon- 
tos volna, hogy a munkaadók kívánságainak 
tárgyalásához szükséges békés atmoszféra, meg
teremtődjék. A helyzet kulcsa mindenesetre a 
munkaadók kezében van, tőlük fü/g, hogy a 
nyomdaiparhun harc Ip«z-p va*v béke.

- ■ — iiuk o rjM«n

Eny festómüvésznő rejtélyes halála 
Beesőt vagy üngyiHtosság ?

hitf ler Péter szobrászművész n Százados-uti 
művé-ztPlepen lakik feleségével. Bürker Ma- 
riska festomüvé.sznóvel. Gladcr Péter néhány 
nap clóti súlyos betegen bekerült a Bréidy 
Adél-kórházba. Szom haton a szobrászművészt 
megonerálták. Felesége egyedül volt a művész
telepi laká-ban. Vasárnap egyik ismerősük be 
akart menni Ginderék lakásába, de az ajtót 
zárva talulta. ]• öltörték az ajtót es a konyhában 
a padlón halva találták Ginderi'é fíüc.ker Mar
gitéi. Rendőri bizottság szállt ki a lakásba és 
csak nzi tudta megállapítani, hogy a gázosán 
nyitva volt és ez okozta a halált.

Nincs kizárva. hog\ a tehetséges fostőniü- 
vészuő. aki számos kiállitáson sz/p sikereket 
aratott, '".</.’/ véletlen baleset áldozata lett. Mű
vészkörökben nagy részvéttel fogadták a sze
re ncsétienség hírét.

A ruhrx ideki vaJutnkérdé- ügyéről !>••_ ■
utóbbi francia-belga tanácskozásról 'élj*- > i 
ellentmond,') hírek kerültek forgalomba. ' 
..Echo de Paris" brüsszeli tudósítója . . ríni 
franciák kivánják. hogy a Rnhr-x időkén ;;j 
valuta helyeztessék forgalomba. Ezzel szcml 
a ..Journal" megállapítani véli, hogy tegnapi: 
francia részről ellenezték az uj valutát, mt 
p- dig azért, mert a külföldön ezt o.a.u m'-gya 
rázhatnák, hogy Franciaország a fínjna-vidé' 
két és Westfafiát cl akarja s~alHfiv> X- mci 
országtól. Belgium ellenben

szükségesnek farf*a az u.j valutát «’s n|iu- 
hanoin inog is valósit ja.
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József lóherceg a technikusok paíróausa
A Hungária Magyar Technikusok Egyesü

lete vasárnap délelőtt 1 ?12 órakor tartotta disz 
közgyűlését a Műegyetem di* dermében, amely
nek keretében patron ti só vá nyníia József ki- 
rál'-i herceget. A fölavaLjbcszédet ifi. dr. dzilg 
Kálmán, az egyesület mav’s/Tcre tartotta.

Ezután József királyi herceg letette a fo
gadalmat az egyesül ! magiszterének kezébe s 
meghatott beszédben mondott köszönetét a 
p a t r ó n u s s á avatásért.

—- A program 1 g.vc1. amit <zónc.kul az 
ebibb kib-jlett - mondóit i többek közötr a 
főherceg . nevelni o|> Imzaílakct. akik ah 
nos tudásuk, acélos ,)el’ >müi., n egalanvást 
nem ismerő n.-niz. ti érzésük állal a mai ro
mokból újraépítik ezerére-, szent hazánkat.

Apponyi Amerikába utazik
f.l Peggel i '.dót Hájéit ól, \ppo>iv' kibe)1! gróf, 

aki vzidö szerint Parisban tartózkodik, ez év 
májuséban Amerikába szándékozik utazni.

szövetkezeti
í KölcsönKötvényt
1 Az

A Ital;, no- Fogyasztási Szövetkezet 
f or gó f ő ké j én ok gy a rapH á s á r a 

klbocsájtjn a

Törekvés Takarékpénztár Rt
kölcsönköÍA ény

ára 1000 Kor.
rv,

Kaphrtó az Általános Fogyaszinsi Szövet
kezei öss zes fióküzleteiben, a Törekvés Ta
karékpénztárnál Kálióczi-ut 42. ahol rész
leges tervezetekkel .szívesen szolgálnak.

</ 
!
s 
k

I
l 
f,



“1923 február 12. aRegcel 3

Csalással, sikkasztással,
Hamis mérlegkészítéssel vádolták meg 

a Percl-féle kábelgyár vezetőségét 
Botrányba fulladt közgyűlés rendőri asszisztencia mellett

Sas-utcai ügyvéd irodájában, 
és- Schacherer Kábelgyár Rt.

vett 
meg
rósz-

(A Reggel íudósitójától.) Soha izgalmasabb 
rs botrányosabb közgyűlés nem zajlott le, mint 
vasárnap egy 
ahová a Perei 
elégedd len részvényesei rendkívüli közgyűlést 
liivatták össze a törvényszék hiteles szakértő
jének véleménye alapján, akik büutetőtörvény- 
könyebe ütköző súlyos vádakul állapitolt meg 
a Perui-család ellen, A közgyűlések történeté
ben egészen páratlanul álló bevezető akkordok
kal indult meg a botrányokba fulladt felelős- 
acgrcconás. A vállalat vezetőségének kérel
mére a főkapitányság dclektiveket. rendőröket 
és rendőr fogalmazót, vezényelt ki a. közgyű
lésre. amelynek megnyitásán részt is 
dr. Sándor rendőr foga! mazó. Mindjárt a 
nyitás uíán kitört a botrány. Az egyik 
vényei* rekedt, hangon ordított közbe:

— Inkább a gyártelepre menjen ki a. rendőr
ség a csalókat és a sikkosztókat, elöátlitanió!

Űrre a rendőr fogai mázó igazolásra, szólította 
föl a közbeszóló részvényest, ami természetesen 
szintén nem ment simán végbe. Halász Lajos 
szólalt föl ezután az ellenzék üvöltő lármája és 
falrengető dorömöbölése közepette és azt. kér
dezte. hogy milyen címen kérte a detektívek 
és rendőrök kirendelését az elnökség. A bot
rány teljes erővel tört ki akkor, amidőn ki
jelentette, hogy

a letéti jegyeket meghamisították
s a részvények, amelyeket az állítólagos többség 
bojelentctt. nincsenek letéve a vállalat. Fehér- 
vári-uti pénztáránál, továbbá az 5670 darab 
szkripszel sem volt jogosítva a vállalat veze
tősége deponálni. Fölemlítette, hogy a Perci- 
család i>e.m mert eljönni a közgyűlésre, Ismer
vén y hünlajs'tromát.

Ezután dr. Nagy Béla nyug, főügyész, ügy
véd szólalt föl és rámutatott orra, hogy nem 
lehet, közgyűléseken közbeszóló sokért igazol
tatni embereket. Részvényeket kell letenni a 
közgyűlésen, vem pedig szkrlpszeket! A rész
vények a Leszámítoló Bank kezében vannak 
cs így teljesen jogos a vád. Dr. Kartsoke Alajos 
magánokirathamisitással vádolta meg az igaz
gatóságot és azt indítványozta, liogv a részvé
nyeket letét előtt vizsgálják fölül. Börtönbe az 
igazgatósággal! — kiáltották közbe a részvé
nyesek,

miközben nehéz tintafartók röpültek a fal
hoz.

Ekkor történt, hogy a főkapitányság óllal 
kivezényelt dr. Sándor Béla fogalmazó kivo
nult a teremből, hogy újabb utasításokat kér
jen a főkapitányságtól. RÖthy Károly főfel
ügyelő szólalt föl ezután. A rendőrségnek kell 
kivezetni « jogosulatlan részt vevőket — inoudtu 
az elnök és mi

kegy a rendőrség vezesse ki 
a? elnökségek

mert azok bitorolnak nem létező részvények 
••dapjúii. Bo.uer (d/ula kir. tanácsos rámutatott, 
arra, hogy még aolm elő nem fordult, hogy h 
i" s/.veiiyrk letéfelóra vouatko/.ó jegyzéket, föl 
ne olvp’ lák volna kívánatra a közgyűléseken.

\z igazgatóság látván a. hangulatot, a külső 
szobákból, szolgákat állittatott az ajtó elé, 
hogy szükség esetén megvédbessék őket, (lyöry 
Károly elmondotta, hogy a vallalat hamis 
mérlegel produkált.

— Börtönbe a tolvajokkal!
-- harsogni közbe Folyton az ellenzék kórusban.

Iiu-utzlngcr Sándor szeriül csak azok vehet
nek részi a közgvülésen, akik tényleges részvé
nyeket tettek le és ezt kéri jegyzőkönyvbe 
venni. A bitorló igazgatóságnak nincs helye 
a közyi/iilési teremben. Dr. Sümegi közjegyzőt 
kéri föl, hogy állapítsa meg a letéti jegyzékek 
hitelességét, \ közgyűlés összes résztvevői erre 
Sümegi közjegyzőt rohanják meg., A tumultus 
<j>'yre. nagyobb lett és eközben Hajnid elnök a 
z.íi'art fölhasználva, kijelenti, hogy n letétek 
valódiságát nem engedi bizonyítani, azt, 
hogy hamisak-e vagy sem az igazolványok, 
;• törvényszék fogja eldönteni és ezzel máris 
át akart térni a napirend első pontjára. Leír
hatatlan, fitisikitő lárma keletkezett, erre, a 
rés-.m'-y i/i sef- az asztalokat csapi,-odúk, éles 
futball'-'g harsogott a levegőben.

Szavazzunk! — ordították magukból ki
kelve, de csak az igazi részvényesek szavaz- 
h> Inak, harsogják — amire megindul a szava
zás. Kiderül, hogy

a 680 rüenzékj részvényessel szemben az 
igazgatóságnak alig van jogosult szavazata, 

de az elnök a. ellenzék szavazását neirt akarja 
akc( ptálnl.

k öveteljük,

Két közcyi.ilÓR pgy teremben, 
mi megválasztjuk a magunk elnök- 

,'.r, ';;-1(ir ;igáí - kiabiiljók az ellen- 
ijszen hz állítólagos többségnek V.gy

- A kkor 
sugi és h 
r.ékipk -, I

pillanat
az ellen-

sínes szavazati jogosultsága! Egy 
alatt megválasztják Halász Lajost 
zéklek elnöknek és a kisteremben

két elnök elnököl egyszerre, mindkét elnök elnököl egyszerre, mind a kettő 
megadja a szót lét ügyvédnek, akik egy
szerre beszélnek, de az összes résztvevők is 
beleorditanak a két közgyűlés menetébe.
A káosz teljes, egy szót nem érteni az egész 

lármából és »ir. Sümegi közjegyző kétségbe
esetten néz körül, mert nem tudja, hogy melyik 
tözgyalést hallgassa. Hajnal alclnök teljesen 
eh észtétle a fejét és mert látta, hogy az igazi 
elnök, Halász Lajos, most már tőle vonja meg 
a szói, az ál igazgatósági elnöktől, kiszalad a 
rendőrökért. Kimegy a társaság ügyvédje is, 
aki bejön a terembe dr. Sándor Béla, rendőr
fogalmazóval. A csend azonban egyáltalán nem 
akar belyreállanb most mór Halász Lajos el
nök. tovább vezeti az uj közgyűlést és a régi 
igazgatóság konsternálva, nézi az eseményeket. 
Mivel dr. Sándor Béla rendő/fogalmazói köz
ben megkérte n helyiség tulajdonosa, a társa
ság ügyésze, hogy az ellenzékiekéi szólítsa löl 
távozásra a magánlakásból, Halász Lajos el-

■’S"®'®'*-

Ssombaton este bdnOgyi zár alá vették 
Festy t<Fzsdebizom8nyos lakását 

öngyilkos Festy nemcsak a tőssdén, 
cie egF előkelő káirtyaklubban is rengeteget vesztett

(A Reggel I adási tójától.) Két héttel ezelőtt 
katonai és tőzsdei körökben általános megdöb
benést keltett Festy Imre nyugalmazott. ezre
des, tőzsdebizományos hirtelen öngyilkossága, 
amelyet a XVII. számú helyőrségi kórházban 
követett el. Festy ismert és előkelő alakja volt 
hosszú időn keresztül Budapest társadalmi éle
tének. Aktív szolgálatot teljesítő kitűnő , ka
tona, aki másfél évvel ezelőtt szakított pályá
jával és főzsdebtzómányosnak csapott, föl. Is
meretségét, összeköttetéseit, előkelő rokonságát 
tőzsdei karrierjének kiépítésénél segítségül 1a- 
láltu, ugv hogy a legjobb társadalmi nevek 
Festn bizományos üzlete utján játszottak a 
tőzsdén.

Festg Imre értesülései, megbízhat ósága je
lentős kiiv-ntélát biztosítottak a tőzsdén szeren
csésen operáló ■volt ezredesnek, nagy vagyonra 
tett szert, de csakhamar a fiatal tőzsdebizomá- 
uyosok hibájába esett — önmaga is játszani 
kezdett és a szerencsés játékot körülbelül két 
hónappal ezelőtt szerencsétlen fordulat kö
vette. Rossz tőzsdei spekuláció két hónap alatt 
milliókat emésztett, föl és egyszerre suttogni 
kezdték, hogy Fest u nyugalmazott ezredes az 
elmerüléssel küzd. Ebben az időben

egy előkelő kártyaklub termei is mind- 
gyakrabban vendégül látták a súlyos vál

ságba jutott embert.
Három héttel ezelőtt Festy egy napon nem 

jelent meg n tőzsdén, üzletfelei » régirodában 
kerésték. ahol azt a. fölyilágositást kapták, 
liogy lakásán betegen fekszik. A betegseg sú
lyosabb természetű lehetett, mert napok teltek 
el és még mindig nem jelentkezett a tőzsdén, 
hogy üzletfelei elszámolását megejtse. Erre a 
lakásán keresték a beteg tözsdebizományost, 
ahol viszont azt a fölvilágositást kaotúk, hogy 
betegsége rendkívül súlyos, be kellett szállí
tani a XVII-es helyőrségi kórházba, hol viszont 
senki nem zavarhatja, 'dúsnál? délelőtt, _ ami
kor már bizonyos fizetési differenciák 
tetl.euék lettek, megdöbbenéssel jutott 
tőzsdére a liir. hogy

reggel Festy a XVII-es helyőrségi

érthe-
el a

reggel Festy a XVII-es helyőrségi kór
házban főbelőtte magát, mert millió** diffe

renciái már kiegyenlíthetetlenek.
Ugyanaznap délelőtt ügyfelei a következő 

leveleket kapták:
z

*s’,

kisebb iigy- 
a hátralevő

Méltósátfos Alkonyom!
Nuai/.-Wibásu tőzsdei veszteségeim 

rolluk. Eyész tagyono-m, a felek nálam 
levő maid, minden pénze elúszott, zl 
zcgi/cul nem hal'um elviselni. Ön gaz

dag s vigasztalódni fog. A 
/cicim. között szét ősztől lám, 
vag/ion<>h'(it.

Kérem, Jlédtóságodat, ne 
egy szerencsétlen embert, 
ián. kívül került ilyen bor

Kiváló fis efelett- 1
JKcsty Imre,

nők vezetésével hosszú kigyóvonalbau indult 
el, a karaván az Alkotmány-utcába, dr. 
Kartsoke Alajos ügyvéd lakására, ahol most 
már az igazi többség tartotta meg az igazi 
közgyűlést.

4

az igazi

Sikkasztások, adóbírságok, 
eltűnt belégek.

Ezután már csendben folyt le a vállalat köz
gyűlése. A részvények szabályszerű letétele 
után megindokolták, hogy miért kellett össze
hívni a közgyűlést. Kiderüli, hogy Perei Mór 
a vállalattal, fizettette ki számláit, szenet és 
villanyt használt el, tözsdemanipulációival a 
részvénytársaságot terhelte s 22 tételnél hiány
zott a, belég. Mindezeket Karch Kristóf hites 
tfirvéuyszéki szakértő állapította meg. Kide
rült, liogy egy igazgatónak közel LbOU.OÓO ko
rona jövedelme van, tehát, sokkal, többet kap, 
mint a vállalót valamennyi, (85) munkása, akik 
összesen 2.500.00(1 korona fizetést kaptak. Ez
után elhatározták, hogy Perei Mórt eltávolít
ják ti. vállalat éléről és kötelezik arra, hogy az 
összes károkat megtérítse. Fölolvastak három 
jegyzőkönyvet, amely valóban megdöbbentő 
kepét adta a vállalatnál történő gazdálkodás
nak. Majd megválasztották az uj igazgatósági 
és loliígyclő bizottsági tagokat. Az uj igazga
tóságba — amely rendet van hivatva teremteni 
a vállalatnál — beválasztották többek között 
dr. Nagy Béla, nyugalm. főügyész ügyvédet, 
(.lyöri/ Károlyt. Schachevcr Frigyes vezérigaz
gatót. Halász Lajost. Kallós Jánost, a „Pesti 
'Tőzsde" főszerkesztőjét. Visszahelyezték állá
sába. Schachcrer Frigyes vezérigazgatót is, a 
vállalat rncgalapitóját.

«

A bankirodában semmit sem találtak, a pa
pírok mind elúsztak, a letétek eltűntek és 
az előkelő ügyfelek fillér nélkül maradtak. 
Körülbelül hetvenen voltak károsultak, akik 

közül 25—30 a közvetlen előkelő családhoz tar
tozott. Negyven követelő millióit sehol sem 
találták, mert megállapítást nyert, hogy a 
rossz tőzsdejáték mindent elvitt. A károsultak 
a családhoz fordultak és a közvetlen család 
eleinte a botrány elkerülésére vállalta, a köve
telések egy részének, klegyenlitcsét. Kct hét 
óta azonban olyan tömegben jelentkeztek a hi
telezők, hogy a család a rengeteg millió ki
fizetését nem volt hajlandó vállalni és Így a 
szerencsétlen halott. Festy Imre ügyét nem le
hetett a rendőrségi vonatkozásból kikapcsolni. 
Lassanként busz károsult adott be bűnvádi 
följelentést Festy Imre ellen, akiknek a köve
telésére

szombaton délután 3 órakor Festy Imre 
lakására és összes hátrahagyott, értéktár
gyára bűnügyi zárlatot foganatosított a 

a rendőrség.
A bűnügyi zárlatnál dr. Koros Artúr rend- 

őrfötanácsos közel 8 millió értéket talált. Az 
elegáns lakás minden ingóságával rendőri zár 
alá került, de ezzel a Festy-bünügy rendőri 
része nem nyert, befejezést. Ugyancsak a. ká
rosultak a rendőri nyomozás kiegészítésére be
jelentették. hogy Festy vagyonát ne csak a 
lakásán, hanem

az előkelő kártyaklub játékosainál is keres
sék, ahol baeeon és cheminen szintén mil

liókat nyertek el tőle.
A kártyaklub ellen is megindult, a vizsgá

lat. mert egyes károsultak egész pontos ada
tokat szolgáltattak arról, hogy meg nem en
gedett hazárdjátékban mennyit és ki nyert a 
szerencsétlen Festy Imrétől.
•—9— WQ99—9*Q9————9*WO99—*&9*9<t'*+ '

IPALACE I
(Ujvttry-kabarő)

Vili, Rékóczl-ut 43, Telefon: József 125 -01

1923 február 11-cn (hétfőn) és minden este

UJ MŰSOR
keretében föllépnek

NAGY ENOREj mint vendég
Salamon Béla 
Sarkadi Aladár 
Sándor József 
Ujváry Ferenc 
Virágh Jenő 
Várnny Vilmos

; Antal Erzsi
■ Ferenczy Károly
Haraszty Miéi
TI. Hcidlberg Albert 
Krajnik Mária
Lukács Sári
Frmela konyha Cigányzene Vacsora 8 órától 

■Ittadás koxdete 9' ? órakor
- Jegj elővétel: Délután 5-ig a „Színházi £let“-nél ! 
í. (Erzsébot-körnf 59) és 5 7 óráig a péustóruál
| Esti pénatA/nylttts 8 ómkor
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Ezeregyéjszakavagy ami mégis 
soK a zülöttsé^bGl a Vigadó tánc

termében
(A Reggel tudósítójától.) Tár napja magán

fogatok, autók, libériák, ékszerek és a pazar 
elegancia minden fenje, színe, csillogása és iz- 
ietessége zsúfolta túl a Vigadó előcsarnokát — 
grófok, bárók, félbárók és pénznemesek sora
koztak a pazar csillárok alatt. A Széchenyi-bált 
rendezzék a Vigadóban. Annyi előkelőség és 
finomság rég nem sorakozott egy bálteremben, 
annyi millióval, vagyon ékszerben, ruhában 
és személyben regen nem szerepelt a nyilvános
ság előtt, mint nz elmúlt egyik éjszaka itt, a 
polgári bálok kedves és érdekes tanyáján. A 
parfőmök nehéz illata napokra bevette magát 
a termek falaiba, nem segített szellőztetés és 
takarítás súrolás és tisztogatás — egész szom
bat éjszakáig, amikorra a Széchenyi-bál után 
utolsó farsangi mulatságul Ezeregyéjszaka 
címen hirdettek álarcos, kosztümös táncmulat
ságot ismeretlen rendezők a Vigadó helyisé
gébe.

A nép karneválja a legszebb, legsikeresebb 
és legtisztább mulatság, ami többet ér báró
kisasszonyok affektáltságánál és lipótvárosi 
•lámák parfőmmel itatott pazarlásánál. A nép 
karneválja az igazi jókedv, raffináltságmentes 
humor, ötlet sorakozása. Érdekesebb és fensé
gesebb minden csinált ötletnél és jogos hazája 
nem a polgári Vigadó, de a főváros minden 
előkelő, sőt legelőkelőbb terme, utcája, útja és 
•ha a nép igazán karnevált akar, az elé sem 
gátat, sem akadályt, sem lenézést sem ható
ságnak, sem finnyás magánosnak emelni nem 
szabad. De csak akkor, ha a nép -- az egyszerű, 
igazi jókedvre és táncra éhes nép akar karne
vált rendezni. A nép és a nép züllött fiának 
szórakozása között szédületes a különbség és a 
Vigadó termeibe a Széchenyi-bál után a zül
löttek ziillötjeinek seregét engedték be 500 ko
ronás személyenkénti belépődíjért a szombat
ról vasárnapra virradó hajnalán. A megjelen
tek névsora érdekes rendőri kimutatást szol
gálna és tisztelet néhány betévedt és szégyen
kezve menekülni igyekvő családnak. — börtön
ben, fegyházban, erkölcsrendészeti kitiltásban 
és toloneházi ítéletben legalább 50.000 év bün
tetés szorongott és shymizett őrült és erkölcs
telen forgatagban. Jelen volt valamennyi rend
őri ellenőrzés alatt álló olyan férfi, aki szereti 
a festéket a saját arcán, a női ruhát — saját 
fér ti pajtásán. Több női ruhás férfi sétált, 
kacérkodott és döbbentette meg az egészséges 
erkölcsöt, mint női ruhás nő. Az ügyeletes 
rendőrtisztek emberfölötti, munkát, végeztek, 
hogy az erkölcs érdekében mentsék, ami ment
hető és megtisztítsák a. báltermet, páholyokat, 
csöndes zugokat a beteg emberek seregétől. A 
nők serege — nem. a nők seregéről itt beszélni 
se szabad. A Vigadó bálokban megőszült falai 
pirullak szégyenletükben az ezeregyéjszakára 
zsúfolt, terem hölgyközönségén. A kültelkek és 
belvárosi kisszállodák hihetetlen „föl hajtás
sal szolgáltak. Mögöttük uem ezeregy, de 
az éjszakák ezrei tomboltak már át és azok a 
polgári hölgyek, akik családapák és férjek kí
séretében a hajnali züllöttség orgiájába beté
vedtek, megdöbbenve eszméltek rá, hogy a 
Vigadóba készültek ugyan, de gyanús bel
városi utcák sikátoraiba, jutottak. A Duna fa
lán érezte, hogy egy város söpredéke tombol 
a kivilágított, pazar bálteremben és áradó hul
lámai egész, a korzó villamos sínéig föltörtek, 
hogy a Vigadó fenyegetésével szabadítsák meg 
a. ■'•árost ettől a tömegtől és ettől az „Ezeregy- 
éjszakától".

Szomorú befejező.- volt a. gyönyörű farsang
hoz ez az orgia, amelyért, csuk a főváros illeté
kes ügyosztályát lehet felelősségre vonni. Eb
ben az ügyosztályban mégis csak meg kellene, 
vizsgálni, ki kéri el egy éjszakára n Vigadó 
ei kölesben tradicionális báltermét és ezeknek a 
keresztény mivoltukkal kérkedő mai fővárosi 
vezetőknek kellene arra ügyelniük, hogy enge
délyi hasonló ezeregyéjszakák megrendezésére 
többé senki se kaphasson.

Búd János közélelmezési miniszter súlyos 
beteg. Legutóbb hirt adtunk arról, hogy Búd 
János közélelmezési miniszter megbetegedott 
s emiatt néhány napig nem mehet be hivata
lába. Orvosai először azt hitték, hogy a minisz
ternek fiiltömlrlgydaganatu van, ami néhány 
napig tartó kellemetlen betegség, de súlyosabb 
következményekkel nem jár. Arról értesülünk 
azonban, hogy Búd János betegsége, súlyos
bodott. Nagyon magas láza mii, amely több 
napon keresztül állandóan 411 fokon fölül volt 
a esek mára csökkent, valamivel. De a beteg 
állapota még ma is nagyon súlyos, két nap 
óta alig aludt valamit .« láza ma is 39 fok 
körül van állandóan. \ láz okát nz orvosok 
nem. tudták pontosan megállapítani. Betegsége 
miatt a közélelmezési miniszter hivatali ügyei
vel egyáltalában nem foglalkozhat Ik,

aReggel
-- Gróf Ostenburg Gyula Münchenbe utazott.

| Gróf O.sb nburg Gyula őrnagy, aki az utóbbi 
hónapokban Mádon tartózkodott, e napokban 
Budapestre érkezett és útlevelet kért a főkapi
tányságon. Az őrnagy tökéletesen fölépült be
tegségéből és ma Münchenbe utazott.

— Vigyázat, drágul a zsír! Az élelmiszerek 
drágulása mindig a zsíron kezdődik. Ezt a tör
vényt saját zsírunkon iámig volt), helyesebben 
saját bőrünkön tanultuk meg. szegén?' pestiek. 
Éppen ezért a zsirdrágulásra fölhívjuk úgy a 
hatóságok, mint a közönség figyelmét. Ma a 
zsir 960 korona. Szóval 80 koronát ugrott e hé
ten. A zsirszalonna (1 év előtt. 30 korona) 820 
koronáról 880 koronára: a háj (.1 év előtt .150 
korona) <860 koronáról 920 koronára; a füstölt 
kolbász (1 év előtt 120 korona) 720 koronáról 
760 koronára emelkedett e héten. Nagy 1 •■védés, 
vagy éppen elfogultság a zsír drágulását a 
sertéskivltel megengedésének tulajdonítani, hi
szen akkor elsősorban az élősertések árának 
kellene föltörni, ami pedig nem történt meg. 
Másról van szó. Rejtelmes, gyakorlott, kegyet
len kezek dolgoznak itt. amelyek a korona 
esetleges romlásából fakadó drágulást duplán 
és triplán akarják lefölözni. Álljon résen a 
közélelmezési minisztérium, mert a zsir drá
gulása biztos niemento — ..valami van a leve
gőben ...“

— Jegyzetek egy párbajhoz. A bácskai földbirtokos, aki
nek nevét a baktatat és vívótermek verejtékes ütközetei 
vörös vegytintával Írták be a város annulescibo, szombaton 
újból az érdeklődés központjában állott. Egy liuszár- 
ezrodesscl volt ezúttal némi nézeteltérése s e nézetelté
rést a kódex lovaglás paragrafusai szerint cl is intézték a 
vívóterem délelőtti félhomályéban. Mindez idáig rendbon 
volna, l’ri emberek egymás között, sportból, passzióitól és 
a noblesso tradicionális törvényei következtében valóban 
nem mondhatnak le arról, hogy bizonyos ügyeket no a 
vívóteremben intézzenek el. lTrt emberek, akik e mivol
tukból kifolyóan a párbajt természetszerűen nem tarthat
ják sem foglalkozásnak, sem életcélnak, de. drótsövény- 
nek sem. amely hivatva ven miuden nem tetsző — <-'.■>■ 
&nös szempontbéd nem tetsző — támadás fölt ártó:',tatására. 
Az emberek túlnyomó része ugyanis valóban nem rajong 
a párbajért s e túlnyomó többség inkább szemet huny 
bizonyos kifogásolható, esetleg jogosan támadható kinö
vések fölött, ha tudja, hogy kritikájáért legszemélyesebb 
teeti épségével költ helytállania. Kz azonban igy nincsen 
rendben. XTincs rendben azért, mert ha mindenki igy 
gondolkoznék, akkor n párbajhösök, a közvélemény tartóz
kodó óvatossága következtében mintegy salvus eonducínst 
nyernének a — büntető paragrafusokba ugyan nem üt
köző — duhajkodásrs, márpedig, amint, senkinek sincs 
joga az utcán vagy a kocsmában rendőrileg kifogásolható 
szempontokból garázdálkodni, agy nincsen joga senkinek 
ahhoz hóm, hogy úgynevezett lovaglás formák között 
botránkoztosea meg a beteg ország lázas közvéleményét. 
8 bár a publikum, amelynek idegei a sok küzdelemben 
és Izgalomban, a kenyér utáni hajsza gondjaiban enervá- 
lódfak, kiváncsi minden olyan eseményre, amely fáradt 
idegeit kiesé Izgalomba hozza. — semmi esetre sem kí
vánóéi azonban egyetlen embernek, úgyszólván naponta 
ki ájuló efférjeire; párbajokra, amelyok izgatják, bosszant
ják és elkeserítik. Tisza látván is párbajozott, de soha
sem azért, hogy erkölcsi gordiuki csomókat igy vágjon 
ketté. Azonkívül Tisza egy kicsit.- hős is volt és férfi, 
botrányai pedig sohasem voltak. Akinek úgyszólván na
ponta akad ilyen kettévágni való gerdinsi csomója, annak 
a kardja a. sok vagdosásba könnyen belecsorbul. fK. Z.)

— öngyilkos leli a Monteflore-család egyik 
tagja. Londonból jelentik: Montefiorc. Cecil őr
nagy, az ismert Montéfiore-család tagja, ön
gyilkosságot követett el irodájában. Költ teste 
mellett ott hevert a revolver, amellyel véget 
veteti, életének, az asztalon pedig levelet 1a- 
láltak, amelyet feleségéhez intézett.

_ -Elfogtak egy szélhámos katonaszökevényt. \ fökup'.- 
t-íuiyságra több följelentés érkezett egy ?. a b 6 S á n d o r 
i.-nvczclú 25 év<w fiatalember <jIL?d. aki erőn, fn és cukor 
szerzésének ürügye alatt pénzeket caalt ki. Tegnapelőtt 
e-síe a Munkása?- esoporl egyik dntaktlvjénok, 
Götzinger Istvánnak sikerült x csalót elfognia. 
»lőáll itattak « fökapUónyeuigra. ahel kiderüli, hogy valódi 
neve Szabó József, foglalkozásán’ nézve snffőr. Ka 
tónaszőkovtSny, akit, a katonai ltatóságnk is régóta köröz
nek már. Kih .1lgatá«’i iitén ». kwtonni bíróságra. !<:-<•.• 
fék át.

— A Bonl alaptőkét emel. A Bont igazgató
sága » jövő hét folyamén ülés*. tóit, amelyen 
a vállalat alaptökcfölemelcsénok elhatározott, 
részleteit tárgyalják. Amint értesülünk, az 
aiaptőküemclés rendkívül előnyös len? a rész
vényesek szempontjából.

MOTOR AUTOMOBIL RT.
V, E8KC-TÉK 5. SZÁM

UJ

HORCH-
AUTÚK UTÓN

Használt autók, pneuk, üzemanyaga lka trészek

Látta kirakataimat és áraimat?
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nem vallhut közös- 
megtagadásával és 

alapon os'.hil,/. 
■vildguralwtára tör, sem az, aki a 

nemzetek eln’jam'lsdval. mint impe- 
celolmali a 

i tii:ia t..<i-z 
A Társa-.itimk 

/

— A Kisfaludy Társaság Petőfi.ünnciie. A Kisfaludy 
Társaság vasárnap délelőtt tartotta l'i't-jíl eiuh-kiinuepét 
lyót az. L’JvároHhúza J:ö:gytlk5si termőben. Megjelent, az 
ünnepélyen Albrecht fiihurc. g is. Hírzeviczy Albert ünnepi 
megnyitójában Petőfi politikai költészetét m'Itatta. A 
nemzőt szinte elégtétellel tartozik a nagy költőnek azért 
—- mondotta —, hogy a szégyenteljes vörös uralom Ma
gyarországon visszaélt az ő nevével s öl a maga hőségé 
akarta felavatni. Petőílvol egyaránt 
séget sem az, aki a nemzeti célok
a hasa iránti közönnyel nemzett, űzi
harcra s « proletdrsdy 
nemzeti essindt nemzetek elnyomásával,
riallsmust akarja érvén.i/csitcnl h a nemzeti 
szabadsavat és jofieyyenlöséyct föláldozza. 
Károly főtitkár telte meg évi jelentését.
Juttatott adományok 750.000 koronát tesznek ki. .1 i,:íü. 
zö't pályázatokra beérkezett müvek köziil eyy sem n.'.'iite 
el a jutalmat, csupán a Lippich-félo pályázat, amelynek 
tótele Körösföi Krisch Aladár festőművész élete és müvei 
volt, beérkezett pályamű nyert dicséretet. Sniő Sándor 
szavalta el ezután Petőfihez irt költeményét, mt::d Ilerczcp 
Ferenc, olvasta föl „Szabadság, szerelőm** ciniii (unulni.i- 
nj'át.. Jakab Ödön olvasta föl ezután „Borjádi emlék** 
eimii költeményét és Szabolcsba Mihály költeményeinek 
fölolvaaása után, Berzevlczy zúrószavaivnl ért veget az 
ünnepség.

XXII.

ENYEIM? LUK&CSésnojsZSÖTÉEi ILONA 
hagyatékit,

BRENTANO CSMftifíOLí LUJZA 
bárónő hagyatéka és más magánbirtok bő származó 

műtárgy ak.
Festmények, ple>stfk<5h, arany.exUst tArqyak 

és ékszereit, porzaílénok és fafAnsatok, 
gobelinek, sxSnyegef« ős bútorok.

K i ;i 11 i í a h : 
102." február hó 11-től Í J ig. <).<•. 9 tői d. 11. 5 óláig.
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— Sir Wiiliam Good narancsa. A jóvátéfeli 
hizottsán angol szakértője a múlt hé» folya
mán. amint ismeretes, Budapestre érkezett. 
Visszaérkezése alkalmából a Kitz-szúllóban 
dejeunert adott, amelyre a budapesti diploma 
m előkelőségein kívül a kormány és a pénz
világ több vezető személyisége is résztvett, igy 
.Relhlen István, Kállai/ 'J’ibor, Teleszky János 
és Korányi Frigyes. A pompás vacsora egyik 
szenzációja az volt, hogy a gyümölcsök között, 
szerepelt a Magyarországból eg.v idő óta kor
mányrendelettel kitiltott narancs. Gróf Beth
len István miniszterelnök meglepetve látta vi
szont a narancsot és tréfálkozva érdeklődött 
a mellette ülő Ivállay Tibor pénzügyminiszter
nél, hogy milyen utón jöhet Magyarországba 
a narancs. Kállay Tibor azonban nem az az 
ember. aki pénzügyi kérdésekben tréfát ismer 
és láthatóan kellemetlenül érintette az eset. 
A pénzügyminiszter ur annyira szivére vette 
u narancsügyet. hogy a vacsorát követő reg-: 
gélén detektívek jelentek meg a Ilitzben és ku
tatni kezdtek a narancs után. A nyomozás 
megállapította, hogy a Ritz-szálló ártatlan a 
narancsügyben és hogy a narancsok Sir Wil
liam Good magántulajdonál képezték s kül
földi útjáról hozta magával. Reggel 9 órakor 
már jelent ették a nyomozó detektívek a pénz
ügyminiszternek a nyomozás eredményét, aki 
boldogan állapította meg, hogy a narancs be
hozatalát lilfó rendeletét: nem játszották ki.

Cnne.pl mise a pápa koronázásának évfordulóján. Feb
ruár 12-ón mull cl egy éve, liog.v l.íatti Achillest XI. Pilis 
■n ven rúnává koronázták- Éhből az alkalomból .vasárnap 

«i lelőtt, lo órakor a Mátyás-templomban Cscrnoc/t Jdnos 
b rcegprimán ünnepi misét pontiílkált. Az istent iszinletcm 
a l’ormtinyzó képvb-cldé ben Klebcltbern A’azo kultusz
mini-/Jer, n kormány képviselőiében Fos. Jtlzsaf jelent 
meg. Ott voltak a fdhere.egi családok és a külföldi diplo
máciái le.-'ülel. majd valamennyi tagja.

Osztrák kereskedők a magyar Devizaköz- 
pont ellen. A Reggel bécsi tudósítója jelenti: 
A bécsi kereskedelmi kamara legutóbbi üléséit 
éles támadások hangzót lak el a budapesti De- 
viz. központ ellen, amelynek jelenlegi rendi 1- 
kezései erősen sértik az osztrák kereskedelem 
érdekeit, lía egy osztrák kereskedő árut, szállít 
Magyarországba, a vevő egyáltalán nem fizet
het magyar koronával, viszont osztrák koroná
ból csak az igényelt, összeg kis részét tudja 
megkapni. Amikor a magyar vevő végre fizetni 
tud, az osztrák eladó a magyar valuta rom
lása folytán kisebb összeget kap kézhez, mint 
amekkorát az üzletbe hónapokkal előbb bofek- 
letoll. így példán! egy osztrák ipari érdekelt
ség a magyar Devizaközpont késedelmes és 
hiányos kiutalása miatt legutóbb 309,900.000 ko
ronát veszített.. A bécsi kamara tárgyalásai 
során az a vélemény alakuJl ki. hogy a magyar 
korona esésének kockázatát és a Devizaköz
pont. korlátozó intézkedéseiből folyik hátrányo
kat az osztrák ipar és kereskedelem nem tudja 
továbbra is viselni és ezért a magyar Deviza
központ rendelkezéseinek gyors megváltozta
tását. kívánja.

A háziurak újabb béremelése. A háziurak 
ismét, kellemes meglepetéssel szolgálnak la
kóiknak. X't:pok óta X 10-szercs béremelést 
!•< jo|.-iii ő levelekkel áraszt iák «•! a bérlőket és 
< zeknen a kedves Írásokban a legújabban meg 
jelem rendeletre hivatkoznak. Mivel a tavalyi 
renddel óla. ameli a kislakásoknál az 1917 no
vemberi házhér zp//.a wmigylakasoknál 
az akkori házhér kai torosára való emelési en
gedi meg ujuhb !.•:kbérrendeld, meg nem je
lem, .1 Reggel arra l’igv címez,toli olvasó közön 
ségéi. hog\ a legújabb önkényes béremelést ne 
■regyc tudomásul. hanem forduljon a iogtulan 
kö etetéssel szemben a bírósághoz védelemért.

Zongorát, gsianmót
»<• vegyen. inl;: PítKÉHVl MIMAlY zott 
g<>"»ti lepel meg ncrn l.: tóga ii.i. Bixlapesl 
\ I. K ■ rály ntea 5S. szóm Régi zongorái 
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ISPSRA és BEREGI 
"Kossuth LsjOS-ll. 15 Wrí ■
“ Kitiintolvo 1332. FehörnantO anórCók ul&n. •
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napi áron felül vesz.: 
Sarkndl Imre ékszerész, 
í'llői ut 86, telefon J. 5-83 
nz, Iparin. Muz.. szemben

R F.B i K U S-K Á V É H Á Z
v , »M. Üllíít-c.C 30. sík.
szemben nz iparművészet! Múzeummal. Az nrl közönség 
• <md.iozó helye. - kitűnő italok. Elsőrendű cigányzene

Szolid I
JH olgdidál

I Díjtalan 
| csórna t/oldi

Bzí/of
olcsóbb és jobb, mint bárhol

ORVin «viinaatsllo«, Uutf rost VI, öndrósiyut OO 
fengory-utcabárok. Fióküzlet nincs, f'.gyeljcn a cimro!

___ aRgggel_____________ _ __ _______® 
rafetösi kísérteit a Llpőt-k6ruton 

tözsdebizomftnyo* lakásában 
és megpjprétoáSták HHfesztteinE p&ncéSisr.e&résty trezorját

(.1 Reggel tudósító jutó)!.) Roll Imrének, az 
Első Magyar Általános Biztosító l'ársiság 
igazgatójának’ Linót körül lő. szám alatti la
kásán van fiúnak. Poll János tőzsdebizomá- 
nyosnak az irodája. Az iroda egyik szobájá
ban áll egy nagy páncélszekrény, ugyanebben 
a szobában alszik Poll János. Poll Jánosnak, 
aki írJndig korán tér haza, az a szokása, hogy 
lefekvéskor vagy éj.id, amikor fölébred, meg
iszik egy pohár vizet. A Halai Pnilnak minden 
este a szobalány készíti oda a pohár vizet uz 
éjjeli szekrényre. Csütörtökön különös jelen
séget. észlelt magán Poll János. Este, amint 
rendesen megitta a vizét, hirtelen vagy álmos
ság fogta cl. Múló ro-szullétnck tulajdonította 
a kellemetlen érzést. Poll .János pénteken me
gint mogitta. a szokásos pohár vizet és most 
azonnal elaludt, Másnap reggel költögetni 
kezdték a fiatalembert. Nőin éhrodt föl.

Csak késő délután tért magához, a tőzsde
bizományos. Rosszulléto nagyobb volt, mint 
az előző napon.

Délután valami dolga akadt a páncélszek
rénynél, de a kassza kulcsát nem a rendes 
helyén találta. Ott feküdtek a kulcsok az ágy 
mellett a földön. Amikor a. páncélszekrényt 
kinyitotta, megdöbbenve vette észre, hogy

a trezor ajtaja el van görbülve és azon 
erős karcolások, t eszeget ások nyoma látszik.
Első pillanatban érthetetlennek látszott a 

dolog, mert a kassza külső ajtaja rendesen l?e 
volt téve.

Most vált csak érthetővé, hogy két napon 
keresztül miért volt bódult Puli János, fíizo-

íjféll riport a megáradt Dunáról, .-f llenoi tudó
sítóin vw.ármvprn virradó éjszak;; '••gigjárta u. n.c.gáríixit 
lhu;» partját. Hí.in.l’i 3 órru A n.ag.v foiyo ki - •i-UlUeseu 
< Élj ,f a i.irti iilrnpuk fi.i-v i,<>v.-ii>cn. amint l;. < partin, 
in >-.-•"•1.1 urnáin hömjúilyög. Az i>j)x:.-fi r.-ikodóparfok víz 
alatt vannak, fönt a iiiíitxs i>a.rl<>ii j-i.-iyvák akatl pihen 
a tnilliárdnkat érA rensfeteg nru, a.nvelyot ez ár elöl ki- 
nmntotUk. \ 2*M>1. ssuimu rendőr vigyáz a. rcrrrcu^; va- 
gyonr-3, odébb sznronyns folyamőr sétál föl ón n>lii.

Ix'.kős. volt itt. ívni a vlaben — mondja a rc.udfii’.
Ebi eii. n leüli búban kiköti n raJitárnok u <-.ünlá<ljúv;»l, az 
a bódé ott a jmrti kormány.wrk lnka:-a volt, amott tnl 
éjje-lri őrök laktuk. ICzek mc«t mind sz uszályokon laknak. 
Az ujpiwti í-akparltó) lefelé a Duna ivarija, dacára a késői 
óráiknak, tele van kiváncsiakkal. A Bomlm-tóri proix-ller- 
ánom.-is majdnem a mvnnycwetiir tőle van vízzel, bent ég
nek a láenpák, az, ablakokon keresztül hibw,ik. amiül a 
múlok Úszunk a víz, tetején. Valaki égve fek-jitet1e a vil 
lainyt s >no.-.t már. nem tudjá-1; eloltani, amíg a víz le 
nem ipáé. V Eáncliidról irmom, a vizet. Égy autó Jön 
az a.'<i.:rutból: nz u’eai hirkwélen kisz-illnok e-'télyi ruhás 
hölgyek. urak, uóz.ik a víacI, hangijain nevetgélnek. Egy 
kóbor cigánygyerek eléjük áll h c.incogni l;czd a hegedű- 
jé.'-l. DcWbb a Kitz. lázeüs nblakai vhirin.ik. ixlabcut. bál 
van. A korzón vAglg, te egáttaen az Erawébcf.-hidig, cw>- 
portosan állnak az, umix'rok a villamos} ilyatö&t karfái 
nmHotr, nézik u vizet. Egy részeg ernlx'r énekel: .JJntin 
vize folyik csöndesen . ..

— Harc, az aranyért! A nemesfémek piacún 
az árfolyamok egyre emelkednek. A kereslet 
óriási, a kínálat minimális. A belföldi arany
árak mér jóval a világparitús fölött vannak. 
Az, aranvpénzek szilárdsága átterjed az ezüst- 
fémek piacára is, ahol, bár lényegesen kisebb 
a forgalom, mégis állandóan emelkednek az 
árfolyamok. Fchruár JO-én az ezüst egykoro
nás 2fiu K. a kétkoronús 52<í K. az, ötkoronás 
I.‘I5O K. a forintos (íkO K volt. A huszkoronás 
arany pedig 16- 17.000 korona.

Elloptuk egy hermolInsúH n l'arblfii Grlllbm. N,.<net 
Jenő T< réi'-kilruti vendéglős íöl.i<''en(ést tel; a líík.ipitény- 
ságon. hogy n Szi-rtu-sen-ul, nbnn lövő Pari..ien drill 
ciniii nini lóban Dmcretlcii tellcsck Zc/c.tég»lur!/.- őOfl.OllO 

hitrniciinriiljdt ellop!tll.-. Az értékes he mellű- 
sáli .\ém< lék fávozúskoi- itz. egyik széken felejtenék és 
amire vissza mentek a nézőtérre, a salunk nyoma veszel.

A Pesti < heira KedPAnál vasárnap cg.'sz rnpoir út. 
t.ivtot.l a.-, ugv i.e. e,-,.4| ,, - • z.‘..;s, \ liaszt.,- .-i;a került

kér.v'••'lótesl.ütei l>i tagja. \ iclölőbirotttvűg ;i főváros 
íoiszcs kerül, leiből kandidált a me.giii ssedotl helyekre s 

módjában voU M uj tagot lelOlnJ, váíöiwtáA* nlnftko 
Eúrlh’h G. Giir/.f j-. f ómkor nyitoH'i nu g n választók nngy 
.'•nlekl/kl’"*.> mellet: a ráír-•'•li.st. nmei-, meg-7.i'<it;;s nél
kül <> óráig ‘ariAét. Ezmán a bizottságok n sikrutiiriv- 
nr-t ojt.sitzMj nmg. \-z. öíRVr.* Iiivatrvkis jelöltökéi, w-gvá- 
Ie-/.totúák.

k'niior Arnnkn a Fanuban. Már csnk pár napig foly 
In’.in i;7 -iz.r.rió:. sikc.-ii vctnlógfollvpáw.ii. Az európai hirii 
énokmüvárcsnőt tombolvn ünnepli n közönség miixlen 
s/.áma után szűnni nem akaró tapssal. Rajtn Kívül 
/D'/r’-.T?/, Vh-'ifi. kohnr. Hrtd'',. K’njdl/.scji Sóri. nlf.dui 
t’rrikr. Siui-.dy Dicc. t><illai/ Miinél, dr. lirérlyi, aerbffii 
//őr/fc, slb. lépnek föl a végig kaengt.'itó februári mű
soron. Uarmatk Imre, S.61,,' Siakó'l. Afilitiljf latrán, 
Hdkeffu l.ösz'1'í énekes, táncos dnrnbjniban és tréfáiban. 
Jegy árusítás n pénztárnál és a jegyirodákban.

— Gyárak, liseuiek, vállalatok, amelyek a mostani nyom
dai áiak mcllott. árjegyzéket kiadni nem tudnak, sok fö- 
lösle.gns levelezésiül mentik meg magukat, lm nz érdeklődő 
félnek n kívánt gépről, fülszcrelóal tárgyakról vagy bár
mely más áruról nv ajánlatta) egyidejűleg, nz áruról ké- 
szült fényképfólvétel másolatát is megküldik. A ,.Foto- 
riporferek Fénykópcs-zeti Müintézcte" IV. Váci-utca 44, 
specialista ezen a téren ós nt a colra készült fölvételeket 
nagyon mérsékelt árakon tudja szállítani. Mintaképekkel 
és árajanbiltal díjtalanul szolgál.

- Legalkalmasabb ajándék: Mona Llsa-lcnjikép. Szépít, 
riat'ilit. Nagyit. Megörökít. Műterem: Erzsébet-körút 2t’.
- Yes-puder. Legjobb a világon.
- Brllllánat, ékszert, aranyat, esüzd.öl, Iminisfogat no 

adjon ol aenki. amíg meg nem hallgatjn Eiseher és Eísner 
ékszerészek legmagasabb napi arait, llúkóczi-ut 27.

— Amerikai fogánat. Miifog kauesnkbn foglnlvn .W0 ko
rona. Amerikai lnrtioz.cn miifog JtKiu korona. Amorikni 
nuifog, sz-ájpadlnomontes, 200.1 konma. Amerikai jmrcollán 
fogkorotrn 2000 koronától. Blombák. Vidékieknek soron 
kívül rendelés ogósz nap. Vasárnap és ünnepnap 10- l 
•■míg. Grossmanit S. vizsgázott fogást. Budapest, Erzsjbct- 
körtil 50, 1. otuclct.

ngossá lett. hogy éjszaka elkábitották. Idegen! 
nem járhatott n lakásban, igy csakis a házbart 
járatosak közül olyan valaki, aki ismeri a 
szokásokat, aki tudja, hogy milliók vannak a 
kasszában.

2Jég szombaton följelentést tettek a rendőr
ségen isméi ellen féltés ellen. A különös rab
bi*; kisérlcl ügyében nyomozást indított a 
rendőrség. Kihallgattuk a házbelieket és sok 
más tanút: A páncélszekrény begörbített, belső 
ajtajáról daktiloszkópiai fölvételt eszközöltek. 
Az ujjlenyomatok alapján keresik most az 
ismeretlen tettest. Az első gyanú a szoba
lányra terelődött. () vitte be minden este a, 
pohár vizet. A szobalányról, akit

erős gyanuokok alapján őrizetbe is vettek, 
a rendőrségen megállapították, hogy egy gya
nús liatalemberrel találkozott gyakran. Ez a 
fiatalember meg is látogatta titokban a. 
szobalányt a cselédszobában. Amikor érdek
lődték a fiatalember után, a szobalány kijelen
tette, hogy már évek úta ismeri, de a nevet 
nem tudja. Ár. őrizetbe veit lány mindent ta
gad. A rendőrségen az a föltevés, hogy ezzel 
az ismeretlen fiatalemberrel együtt kísérelte 
meg a szobalány a rablást. Első este nem 
aludt elég mélyen Poll János és csak másnap 
mertek nekimenni a kasszának, amelynek 
külső ajtaját könnyen kinyitották. A belső 
trezort, amelynek a kulcsát valószínűen nem 
ismerték, feszegetni kezdték; nyilván azért 
nem tudták föltörni, mert nem mertek nagy 
zajt csapni. A. nyomozás az érdekes rablási 
kísérlet. tisztázására tovább tart.
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„Robby, maradj az ágyban“
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Aranyat, drágaköveket
m rpHZ Ivanovnky ékszerész. BndapfiiU
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aReggel
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Mi okotía a tőzsdei besszt
Budapest, február 1.1.

(A. Reggel munkatársától.) A múlt, hét végén 
í)lég sohasem látott, hatalmas hausse lomháit 
a nehéz papírokban, ma pedig, amikor e soro
kat írjuk, nemcsak hogy mélyen a hullám
völgyben járunk, hanem bizonyos értelemben 
tőzsdei krízisről is be kell számoliHink. Mi a 
Története annak a két napnak, ainel.v elmúlt 
azóta, hogy a Kőszenet például 21()-nél sem tar
tották drágának és aközött, amikor most Hi2-nél 
sem igen merik megvenni? Szombatról keddre 
30—40%-os áresések álltak be a piacon, a TŐzede- 
ionáes két napra korlátozta az üzletet, a giró- 
napot szerdáról péntekre helyezte át; a bankot: 
pedig hirtelen megszorítoltók a hiteleket és 
szokatlanul magas erkölcsi nézőpontról le
kiáltották az alant nyüzsgő ..komolytalan*’ tö
megeknek: Nem megy tovább, pénz nélkül 
nincs játék. ..Meg kell ölnünk a halottakat.**

*Menjünk sorba. A vagyonát konzerválni 
akaró publikum, amely nem juthatott a leg- 
közelebbeső vagyonföntartó eszközhöz: a valu
tához, a föl nem vizezett értékpapírokba fek
tetve pénzét, ezeket aranyparitásra emelte. A 
kis papírokban olyan gyakran csalatkozott 
publikum is a nagy papírok felé fordult, ame
lyeket egyes vezető bankok ajánlottak az üz
letfelek bizalmába. Csoda-e. ha az úgynevezett 
legbeavatotíabb informátorok által animált 
publikum, biztos, nyereséges üzletnek fogadta 
el e nagy papírokban való elhelyezkedési és 
csoda-e, ha. ennélfogva ezeket a papírokat hir
telen túl is értékelve olyanok is megvették, 
akiknek nem volt meg rá a kellő födözeiük. E 
nagypapirokban való szertelen animálna any
ujára ment, hogy árfolyamaikkal szemben — 
amint arra .4 Reggel ismételten figyelm£M?te- 
íett — nagyon sok más érték szembetűnően 
alacsony maradt s a helyesen megindul! át
értékelési folyamai torzfolyamaltá te.lt. Ebben 
a helyzetben logikusan csak egyel lehetet', gon
dolni. azt. amit mi ínultheti beszámolónkban 
ki is fejeztünk, hogy tudniillik a nagy napi- 
voltban a fölfelé haladásnak meg kell óHania. 
ellenben az ú.lér fékei'őrlésnek folytatódnia kelt 
a közép és kis értékekben. Am sem mi. sem 
inás nem tudhatta, hogy éppen ebben az eléggé 
kényes helyzetben lesz kénytelen a tőzsdeta
nács a giró tehetetlensége miatt az nzlelnapok 
számát- leredukálni, a bankok pedig éppen 
most lesznek kénytelenek ráeszmélni nagy
szerű erkölcsi hiyatottsúgukra. hogy a. ko-zt- 
i>énzek megszorításával akkor vetnek véget az 
..egészségtelen** spekulációnak, amikor a tech
nikai nehézségek úgyis károsan befolyásolják 
az üzletet.

Bármennyire idegenkedünk is attól az ut- 
-zcli közgazdaságtantój. amely minden kelle
metlenségnél teH tüdővel ordít a. banktőke el
len és éppen olyan tudatlamil. mint rosszin
dulattá] támad reá, nem tagadhatjuk, hogy 
ezúttal sok ellene irányuló szemrehányást in
dokoltnak kell lartanunk. Pénzintézeteink 
vgyik-jnnsika a tőzsdei rókáról csakugyan 
nagy igyekezettel iparkodott legalább is két 
bőrt nyúzni, amikor egyfelől a kurzusokét in
formálta föl az aranyparitás fellegébe. más
felől pedig évi 8—400%-kal bocsátotta rendel
kezésre azokat a tőkéket, amelyeket évi 
(!-S% kal kapott. Ez az üzleti etika semmi 
r.s'et.re sem fér meg azzal, amely most hirtelen 
beléjük nyilalik s ilyen szólúsmódokban jut ki
fejezésbe: „il fant assasiner les morís’, .,a 
gyöngéket ki kell hajtani, ne játszanak pénz 
nélkül”, mert könnyen meglehet — s az eddigi 
jelek nagyon is ide mulatnak —, hogy nem 
azokat ölik meg, akiket akartak, hanem ma
gát a tőzsdét. A tőzsdei, amely ellen pedig — 

Itt válik a kérdés igen nagyerdekü gazda
sági kérdéssé — nemcsak a gazdasági reakció 
tudatlanjai, de az ország ellenségei is erősen 
fenekednek. Az utódállamoknak az a kísérlete, 
hogy akár a zágrábi, akár a bécsi tőzsde je
lent őségét föl fokozzák, teljesen csődöt mondott- 
eddig. Tőzsdénk jelentősége, forgalma soha 
nem remélt módon növekedett meg s ma ott 
vagynnk, hogy minden ellenséges crölködéf. 
ellenére a budapesti tőzsde az utódállamok 
tőzsdéi között a legerősebb befektetési piac 
.* emissziós szempontból is fokozottabb jelen
tőségű tett. Ilyen körülmények között hiba s 
kicsinyes kapzsiság, ha nehéz technikai hely
zetben tnnusitott szertelen önzés tő?-dónkét 
válságok leié sodorja.

*
A. másik tényező, amely n lözsihi helyzetet 

előidézte, a giró és pénzt áreggl.. fnek uur.'l már 
nyíltan bevulloll lehetetlensége volt. Mi nem 
mondjuk azt. hogy könnyű dohig annyira vál
tozott viszonyokhoz alkalmazkodni, mint ami
nők a háború óta a tőzsdén beállottak, de \i- 
szőni egészen kétségtelen, hogy nz élet alaku
lása u.j és az eddigiektől eltépő igényeket tá
maszt. anielyekunk minden más módon meg 
kell felelni, csak éppen ogy módon nem. Úgy 
nem. hogy a giró föl hivalkodva, r.zt higjje ma
gáról. hogy a tőzsde ajért van, bog.' girót>év.;< 

tár legyen és nem fordítva. De ma az u. hely
zet hogy a tehetetlenségét bevalló girópénz- 
tar úgy viselkedik, mintha nem a tőzsdei üz
let megmaradása volna a fontos, hanem az 
övé.

Megszüntetni az üzletet, hogy a girópénz- 
tár helytelen szervezetével és tehetetlen
ségével továbbra is megmaradhasson — 
egészen fordított eljárásnak ítéli a tőzsde 

közönsége.
A tőzsde 1923-ban nemcsak a bankoknak, né

hány nagy cégnek és ha zárd őrnek a magán- 
szórakozása. Belekapcsolódott, az egész ország. 
milliók vagyona feleszik értékpapírokban, a 
magyar közgazdaság legfontosabb hadállása, 
nem lehet tehát. hogy egy elszámolásiszerv 
bombái dobhasson az árfolyamok közé. A 
tőzsdetanácsot legalább is cinizmussal vádol
ják, hogy a giro igazgatóit ki nem cseréltette 
és a tisztviselői karút föl nem frissítette. Egy 
intézmény, amelynek ilyen fontos szerepe lett, 
nem dojgozlmtik 30-40 tisztviselővel és 200 
rosszul fizetett díurnistával. Prager Igazgatót, 
aki olyan derűsen viselkedett e tragikus na
pokban. mini egy reuklivált osztrák tábornok, 
a csatavesztés bejelentése után, föl kell vál
tani letterős, dolgozni tudó és akaró hivatal
nokkal. Ha annyira el vannak foglalva a giro 
igazgatói, úgy délelőtt 11-től 1-lg is dolgozza
nak. és ne tőzsdézzenek. \ krupié reumás, te
hát, borítsuk föl az miztr.H?...

Sok szerenci,éJ.len véletlen összetalálkozásán 
túl e gazdasági szempontokkal abszolúte nem 
magyarázható lehanyatlásban szerepe van a 
Hitelbank és a Kereskedelmi Bank rivalizálá
sának is. A Hitelbank részvényei nagyon ma
gas ó.rnivót, tartottak, a Kereskedelmi Bankéi 
mérsékelten szerepeltek az átértékelési folya
matban. A Kereskedelmi Bank és egész érdek
köre tehát végül is arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a piac túl van értékelve.

A hossz és a bessz birkózni kezdett.
És e fölfogásbeli harc tetőpontján a giro 

lehetetlensége és a tőzsdetanács fölényes nyu
galma és irigylésre,méltó hidegvére, amellyel 
megbénította a forgalmat, az üzletkötések 
folytonosságát, a tőzsde jogosultságának lé
nyegét. Lehet hossz és lehet bessz. De mester
ségesen besszt csinálni, amikor erre nincsenek 
gazdasági okok, a piac nagyobb megrázkódta
tását jelentheti, mint gondolják. .

♦

E hét tőzsdei mérlege, bármilyen fájdalmas 
hullámokat is verjen a váratlan es indokolat
lan bessz, volfaképen csupán a nehéz farrrrit- 
papirokban mutat föl lényeges és gondolko
zásra késztető zuhanásokat. Dacára, hogy lé
ket kapott a hossz hajója és a kontremin a lé
ket. amelyet, a bankok újra, elmulasztottak 24 
óra alatt betömni (bár erre módjuk és alkal
muk lett válna!}, meg jo’nhan feszegette, és 
rőnibolta mindazok a közép- és kispap'rok, 
amelyck’iek megszilárdulását .•/ Reggel jp 
leztc, kitünően tart ott ók magukat, alig ■vesz
tei lek árfolya m ükből.

Most az o kérdés, hogy mi lesz ezután? 
Bizonyosan állítjuk, hogy
a belső gazdosági okok nem változtak mer,' 

két hét óta
és hogy tehát ezek aldpjáu nincs is ok a hely
zet, változására. A technikai nehézségek leküz
dése utón újból meg fogja nyugtatni a közön
séget. Mi bízunk henné, hogy a súlyos tapasz
tahitok okulásra szolgálnak úgy a. tőzsdei üz
let technikájának rendezésénél, mint a pénzin
tézetek hitelpolitikájában, valamint és falán 
ezt. kellett volna első helyen mondanunk: a 
nagyközönség túlságos hiszékenységében és — 
ne vegye senki magára — könnyelműségében. 
A tőzsde reformra szorul. Ez bizonyos.’És a 
magyar közgazdasági életnek mondható (lan 
érdeke, hogy a szükséges reformokat maga a 
tőzsde hajtsa végre és ne illetéktelen, tudatlan, 
elfogult politikusok ...

X Nagy arányokat ölt a devizazugforgalom. 
A Reggel ismételten rámutatott már arfa « 
sajnálatos tépne, hogy amióta, a Dcvízaköz- 
pont a kóret-kedetóm igényeit nem elégíti ki, 
megszületett a devizák zug-forgalma. A zugfor- 
gclom arányai • e árfolyamai hétről-hétre , ro 
harnosaii emelkedő irányzatot mutatunk. Áruig 
a. Devizaközponl hivatalos árfolyama a. Napó
leon-aranynál *i9 Hí korona, addig a. zugforga- 
lomban tó koronáért cserél gazdái. Ha
sonló n helyzet a mintánál te: a. dollár hiva
talos árfolyamé ’273-\ i zngforgaiumban i'ifiin'i — 

körül áll. Az angol font hivatalos 12.625, 
zug 15.000.

Bmht JfttH baiikhfrz*. B;o’.er Jenő, Fabank toW 
'iayvnzfltö ijrPZjrcbrti'.kh.ízét Sví'rvits t'ér «. awám álé 
hAivr-zto til.

Az AltaláuuH Faipari és raLeiwkriIelmi Rt. elhntii- 
’-nyfn *>Taytö’<<M6n<!k ::n,nö').Wi» knr<>n/>rAl Reroré/n
<'melnnéu E’rtv.'tpJi j-ip " : i ;-n •!'*0 kp-
i"na lefizetése melfcíl c hú ’r.

X Nem haragszunk a magánforgalomra^ 
Akik évek óta semmin sem háborodtak föl, 
most toporzékolnak, amiért az Országházkávé- 
liázban erőteljes magánforgalom alakult, ki. A 
iiossz alatt lenyelt nemes haragjukat a lany- 
haság Jobbantotta ki. Magánforgalom ugyanis, 
mindenhol van, az egész világon, ahol tőzsde 
is van. Magánforgalom úgy követi a hivatalosl, 
mint a napot az árnyék. Érdekes és jellemző: 
éppen akkor, amikor a hivatalos forgalmat’, 
két tőzsdenapra redukálják, fojtják, el a mg- 
gánforgalom lehetőségéi is. Mintha valakinek 
vagy valakiknek érdeke volna az üzlet át
meneti megbénítása. Mintha valakiknek érdeke 
volna, hogy gazdasági vagy külpolitikai érte
süléseiket minél kényelmesebben és minél za- 
vartah.nabbnl játszhassák meg egy adott pil
lanatban. Hiszen az emberek nem egyformán, 
gondolkoznak és nem egyszerre jutnak elhatá
rozásokra! Az értékpapír mobil tőke és ha adá
sát. vevéséf korlátok közé szorítják, lm nem 
akkor teheti pénzzé a részvényes a. vagyonát, 
amikor éppen jónak látja, ha néni akkor és 
abban az órában vásárolhat be, amikor ezt a. 
legalkalmasabbnak látja, az egész intézmény 
illuzóriussá válhat. Becsben, Berlinben, Paris
ban, Londonban a bankok és ügynökök közti 
forgalom, a hivatalos forgalom sziinetnapjain. 
éppen olyan legális kiegészítő része n tőzsde. 
közgazdasági szerepének, mint a tőzsdeterem
ben kötött üzletek. Nálunk valóban voltak ki
lengései. Szüntessék meg a kilengéseket, de 
morális fölháborodás hazug látszatával ne 
öljenek meg végkép egy szükséges eleven 
organij.innst. Koncessziókét tenni egy reakciós 
hangulatnak, mindig gyávaság, ez esetben os
tobaság is.

Gróf Telek5 .lómef — tőxsdnblsfliuáiiyw. Gróf Ttlekl 
Jcizuct, volt munkapárti képviselő, aki Tiara latrán bizal
mas környezetéhez tartozott és már rófróte n közgazda
sági életben fevéltenykedik, a múlt héten, b»7o)i(dw,’/os w,'- 
ftösAfibfis. fölvélelét kérelmezte » tőzsdére. A tőzsde- 
tanács b-gutóbbi ülésén /;rőf Teleki Józsefül föl rétté <i 
tözfd.1' tagjai sorőha. Teleki gróf a l.uczenbncher-eég 
fvnöke.

Harc a Magyar Ae.élórogyár részvényeiért, Tuilva- 
levőén n Magyar Acélárugyár részvényeinek többsége a 
PriUllh‘itlr Tie/jel(jitBxfaklfabrik prágai cégé; a rész-
vényok egyharmnda azonban imtlapesti kezekben van. 
.1 Hef/get őrtesnlése szerint Budapesten konzorcium aln- 
kuli 230,000.000 korona szindiktíftini Ifikével, amely olhatá- 
T'V.ta. hogy a pcéfi kezekben levő részvényeket fölszedi, 
hogy ezáltal a főrészvényea, a külföldi Poldihiitte.-yel 
szemben is bizonyos követelményekkel lépjen föl. h;:íii 
dikátnsi pénzcsoport fobrmir 7-én este tartotté alakuló 
ülését a Gyárosok és Gyárigazgntók Kaszinóiéban, 
Tnl-a-t Kór,-él volt álbnnv nsnfi elnökigazagntó elnökleté
vel. A szUtiiikúítt«i ülésen az elnöklő Tol-nayn ki' iil részt 
veitek Siipkö' Sávrlf/r egyetemi tanár, Duiikel Karol)'. >' 
Mnjrrar Ápélámgyóv III. vezérigazgatója, Pécsi J'.rnó. k. 
Snlgrt'nv.lani Kő-*/ ti bán; a Bt- vezérigazgatóin, égy köz 
iámért niajpinhankár cég két kiküIdőttié.vei, egy licrut-T 
igazgató egy közgazdaság! szaklap főszerkesztője.
A szindikátusi tervezetet Pimkel Kúroltj. aki Tol 
nay Kornél Máv. elnök Igazgatói korában került 
a Magyar Acéírru.gyár ebre és akinek inditvá- 
nyára fdJia.tarozlák, hogy a Budapesten lövő részvényé
kot a tőzsdén, erre szolgáló kedvező körülmények kihasz
nálásával őss-e..’.ist,rolj;ik. A szindikátusi csoport műkö
dése foliruár 15-én kezdődnék és n bankári, leendőket h 
Jélenvolt baukcég ffinfike, szintén ’l’olnay Korúéi Allnm 
titkár veje, látná el. Ez események folytán n leg ttóbhi 
besaz-pnpon. a nagy iizleftclonség ellenére, váróm):-ik i 
n Magyar Acélárugyár részvényeit. amelyek r'.róilyanui 
'.t .'t'.t'ien 1. róna közöf' nnizgntt. A Magyar Acélárugyár 
nak migykiG r.’cil'-sii tele’,., vau a ' .ód ijfnn es jebmtős 
tartalékokat is gyűjtőt!, ixigii ó >o. úgyszólván a nyílva 
nosség kiz.’vásávnl. fölcmolíc ni.'.piől.. .Xrn régili u egy 
több mint o'-.*,r holdas birtokot vett :< tár-Heűg iga .gató 
s.ig*. amelyből mnilugazdriságot <-..inó|t. A szinu''.itu-i 
alakulaslmii a b-gerdeKosebb. hogy a társaság ,-i"zAi íg.iz 
galója. oki ezután a szindikátusi csoport ügyei! intézni 
fogja. I hl!'Id K"i"l ‘-g >i i’oldiliiif (<• f •'Ijl.í.l.-illint
lúzabi'i embere és így ki'.ápcsink • ngytink. bog" l’unkol 
ur, mint a szindikátitsi csoport meghi-zoifjn. hogyne fogja 
érvényesíteni a szindikátusi csoport érdekeit < l.ö.rfelc. 
scit Útinkéi urnái, a l’oldihütto icljimlalmn megbízott- 
.iái'”!.

A Standard Bank és Takarékpénztár Rt. vasiir.'ian 
tartotta közgyiilÓHét. ,Vz űxlctev zéroszAma<h‘-a sze
ríni ereiliDéiívszámlúJti 5.tíK5,7<;0.!lfi ko-mm nyo' w-^g.tol 
zárult. O'-zlálel.: Az intézrf jelenlegi n.i ala1'iában,
a részvényesek várakozásának megfelelően, kontói? fc.i- 
lödéyiic!; indul. Kral. Bárány és Por Igazgatóknak jelen 
fős része van az intézd r"org8nizrtbi».'iban és gyor.- ntex 
erősödésében.

’X A Magyar (Tiltorlpar Rt- közgyűlése elliat.iroz.ta a 
társaság ."O.fllM.lHki korona alaptőkéjének kor >
nárn i nló fölemelését lU’t.OOO darab, eg; énként non kor*1 m 
névértékű nj részvény kibocsátása állal. Minden i ibirrb 
részvényre 2 darab nj részvény illeti meg a részvényesé 
kot. darabonként 1220 korona áron. Előcétoli jog a Hitel- 
banknál vagy a Tlothseliild bankháznál, Wien, e bú 23 ig 
gyakorolható.

>' A Ganz-féle Villamossági Rt. közgyűlése <’li.it. - 
rozta, hogy alaptőkéjét 24/>0tl.OtiO koronáról 180,000.000 kor i
nára emeli oly ipődori. hogy kibocsát 30.000 darab. 2000 ko
rona névértékű uj részvényt- és a régi 00.000 darab, egyen
ként 400 korona ról szóló részvény névéi tékát egyenként 
2000 koronára emeli. Az uj részvények lü’.'H .innutír I tol 
jogosultak osztalékra. Két régi részvényre ?0.i3n korona 
lefizetése elli’tiébeu 1 uj részvényre szóló utalvány ada
tik ki. Az elővételi jog gyakntbisa c hó IS lg a Hit' I- 
banknál történik.

V A Gizella Göranalmn Rt, n.i részvényeire 1 : 1 arány
heti. á :i€oo koronával, gyakorolható az előxételi jog 
február I i-161 24-ig a Leszámítoló Banknál. \z. össze 
névre szóló régi részvények ugyanott bemutatóra szóló 
reszrénytiíal v'ityokra cseréltetnek ki. A végleges ré'*z ■ 
nyel; .iuniu-lmr foi;nnk kiadatni.

A Magyar fhdorinelő Rt. közgyűlése clbalározta, 
hogy n kinic tolt 32,510..'VI.*ít korona nyereségből aZ 

rZ'iinn ttKclx v o hó Mól 90 Koronával ■ Altja bé. Az 
ahiptőkt.' íöi' il,:j><is rangiióvtt trffe a közgyűlés. Az 
elővételi jog o : 1 arányban e lió á tól II jg. uj részvá- 
ttyenkónl ,:;7i;it ko' .iii, b-ti oiéso ellenében nz Általános 
'Inkaréltpénztárn.'il gyaki.rolimió. í!i/;l, évi máreius 1 lő) 
3 ig be '.i'hóhii I rég' ; esi'.' éi" >:k utóit 5:2 arányában 
ingyen rész'.ény'eKef. adu.'il. ki és az összes részvények 
bevonásával n régi fn;i koronás címleteket összevonás ut, 
jön looO lioionás címletekre cserélik ki.

' A Lloyd Bttuk Rt- elhatározta, ltogv alaptőkéjét 
209,000.01)0 koronáról óOO.iioo.oíhi koronára emeli, T.'it.OiiO 
i.invib .*(.;) loronn névérfékii t'i ré'z'ény kíb K '.Hiis.i által, 

njonnái klnoowitandó részványekiM a vég) részvényeit 
talajhmosr.ii »>lő>ételi jog lleii meg. Mindmi ’ djrnb 
régire 3 uj ve.hetö át. ..no koronás arfol-erti'm, Elővétel 
jchnifii' ]l (öl J»' ig
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^ZINKÁZ^>MOZI
Ami az Intim Pistából kimaradt

Mondja, kedves Intim Pista,
mit tud a szezon nagy bálidról, a Szitwsz- 
bálról?

Hétpecsétes titok, még nekem sem szóllak 
eddig egy szót sem.

-- Ide figyeljen, maga struccmadár. .4 ta- 
valyi színészből, amelyet <i (lellért-szállóban 
tartottak meg, olyan nagyszerűen sikerült, 
hogy általábou azt tartották a szezon legele
gánsabb mulatságának. A rendezőbizottsága, 
amelynek élén Hegedűs Gyula áll, az idén 
olyan szenzációs mulatságot akar rendezni, 
hogy az felejthetetlen maradjon.,.

— A részletek, a részletek?!
— A részletek: A bál a Vígszínházban lesz, 

amelynek nézőterét aznap estére teljesen be
födik. A befedés milliókba fog kerülni, mert 
egyetlen nap alatt el is kell készülnie. MáJnay 
Béla már dolgozik is a tervezeten. A báli, estén 
a Vígszínház gyönyörűen föl lesz díszítve. A 
bál kezdete, előtt ötven színész, a színészek 
dísze és virága, virágos kocsikon ötcen híres 
és kevésbé híres színésznőt húz be diadalme
netben a terembe, a művésznők valamennyije 
álarcot és egy nagy számot, fog viselni. Akik 
a jegyüket megváltották, ötven rubrikára osz
tott szavazólapot kapnak s aki. a legtöbb szí
nésznőről eltalálja, hogy kicsoda, félmillió ko
rona értékű arany cigarettatárcát kap aján
dékba. A hölgyek a. bálon csak rózsaszíntől 
frézig való árnyalatokban jelenhetnek meg, az 
urak természetesen kizárólag frakkban. ötezer 
koronába fog kerülni egy személy jegy, ötven
ezerbe egy páholy s bár a bál előkészületei 
sincsenek még publikálva, a. beavatottak máris 
lefoglalták a páholyok nagy részék

— Eláll a. lélegzetem... Hogy a Beöthy ne
kem erről nem szólt, pedig ma beszéltem véle~.

— Ne flancoljon, édes Pista, mert ma nem, 
beszélhetett vele. Beöthy Böcsben van édesem, 
ahol „A sárga kabát" előadását nézte meg, 
amelyet csak a minap szerzett meg a Király- 
Színház számára, ma este érkezik haza.

— Robot se mondta...
— Igen, meri doboz is Pécsben var édesem, 

ahol „A sárga kabát" előadását nézte meg. 
amelyet csak a minap szerzett meg a Fővárosi 
Operettszinhdz számára. Talán valaki más...

— Majd holnap Bárdossal...
—■ Akkor csak .siessen, hogy el ne késsen, 

mert Bárdos viszont Parisba utazik. Meg 
akarja nézni egy kicsit a párisi szezont.

— óriási, szólal mindenki utazik.
—■ Úgy van. Somogyi Nusi például, aki már 

teljesen fölgyógyult, Fedők Sári társasá
gában Parisba utazik egy kicsit szórakozni. 
Az a Szegő Rezső nevű, ismeretlen ír érde
kes dologban utazott, aki. pénteken délben be- 
állitott a Vígszínház irodájába s egy 'páholyt, 
kért a szombati premierre. Amikor megmond
ták m ki, hogy már egy héttel előbb sem volt, 
altkor elkezdett, kiabálni, hogy neki pedig le
gyen. meri ő részvényes. Mondták, hogy akkor 
sincs. Másnap aztán a naiv fiatalember az 
egyik napilapban- hirdetést leit közzé, hogy 
^veszek vígszínházt részvényeket", hogy majd 
a részvények majoritásának birtokában szemé
lyesen rendelkezzék a páholyok fölött.,..

— Hát ez tegnap történt. Es mi lesz holnap?
— Art hiszi nem tudjuk. Holnap délelőtt ol

vassa föl llerczeg Ferenc. a Vígszínház szín
padán a „Sirocco"-!. Sirocco egy híres hang
versenyénekesnő, aki férjhez megy, otthagyja 
ti pályáját, mire fújni kezd a. sirocco... Var
sányi Irén. Gaál Franciska, akinek ez lesz első 
szerepe a Vígszínházban. Hegedűs, Rajnai, Lu
kács és Tanai játszók a főszerepeket...

— Óriási.
— Érdekes szerepel játszik majd fiátkai is 

•— mégpedig drámai szerepet — a Magyar 
Színházban, Paulini Bélának „A gyilkos" című 
darabjában, Hál ahhoz mit szól, hogy Pelrássul 
mi történt Szlovenszkóban. Úgy látszik, hogy 
Pelráss izzó magyarsága túlságosan hatott 
Zsolnán, mert a csehek emiatt minden különö
sebb indokolás nélkül az összes magyar ven- 
dégszf'rcplési engedélyeket risxzaroniú-k. így 
elmarad Darvas Lili kassal 'vendégjátéka, Sán
dor Erzsi hangversenye, Bartók Béla kél zene
estél yr és .ladlo i'kcr Hermán koncertje.

— Ez fájdalmas.
— No, de csinálhatnak a csehek, amit akar

nak, a magyar tehetséget te nem igdzhatják. 
Terem az a főidből, A minap is föltűnt a nép

színháziak előadásán a. Fővárosi Operétiszín
házban Erényiné llossi- Rossinának egy lehet
séges tanítványa, Sándor Mary. Egy nagyon- 
tehetséges, fiatal tánemüvésznönk, Zahler 
Magda sikerét is föl kell jegyeznünk...

— Most, egy kis pletykát, az Istenért.
— Pletykát? Jó. Valaki, aki elvált, meg

nősül és valaki, aki el fog válni, férjhez megy.
— A nevek, a nevek...
— Szó sincs róla. Annyit elárulok azonban, 

hogy az egyik, oroszlán vadász egy operettszin 
házban, a. másik — huszár önkénles egy másik 
operet Iszinh dzba-n.

— Nem értem.
— Hát gondolkozzék egy kicsit, maga, sze

rencsétlen. Majd, rájön. Ha nem jött rá, írja 
meg. Pá, Pista!

• Vasárnapi hangversenyek. Vasárnap tar
totta Ke.éri Szántó Imre Chopin-inatinéját. 
Különösen a praeludiumok monumentális el
gondolása keltett mély hatást. Közönsége me
legen ünnepelte. — ugyancsak vasárnap mn- 
ta tkozott he Domokos László, aki vérbeli, de 
még erjedésben levő zongora tehetség. Játéká
nak egyéni verető Brahms h-moll rapszódiájá
ban tükröződött, legtisztábban. Chopin inter
pretációja még iskolás. (V. M.)

• Ab Unió előadásai. A Blahft Lujza Színházban és az 
Andrússy-uti Színházban már tegnap, vasárnap este meg
tartottál; az előadásokat h természetesen ma és egész 
héten játszák a műsoron levő darabokat. A Belvárosi 
Színházban mii, hétfőtől kezdve s egész héten újból Ját
szók a nagysikerű „Kékszaknll nyolcadik foleségó” t. Az 
elmaradt előadás jegyeit a pénztár visszaváltja vagy át
cseréli.

• Föltétlenül, Játszanak a Vígszínházban és a Fővárosi 
Operettsz’nhá/.biii:. Mind a két színház külön berendezett 
vw.nyomáafokozó készülékei remekül működnek, ngy hogy 
pillanatig sem volt kétes az előadások megtartnatiásn. Va
sárnap a Virszinhá '.bon ós a Fővárosi Oporottszínházban 
Ls kot két előadást, tartottak. Hétfőn este a Vit’W.jinházbnn 
a ,,Glór>á“-t.. a Fővárosi Opcrettszinházban a „Tatár 
járás’*-t adják.

• A Reunlsuancc-Szlnház megtartja minden előadását. 
Minthogy a. tüzel tófópiiranc.MioKúúg meggyőződött arról, 
hogy h nenniesance-Szinház rendelkezik a kellő víznyo- 
máesal, dr. Bárdos Artúr tw.inbáza megtartja minden elő
adását. Ne. vezet esen: mn és szerdán a „Dupla vagy 
(■elinni", kedden, csütörtökön és vasárnap délután a 
„Tériké" előadását, pénteken pedig „Hol a férjem!!" be 
mutatóelőadásál.

• A Város! Scinhúzban n»n Sándor Erzsi karr.ara- 
óneke nő ve.ndégföiJéptévcl a „Bánk bón“ korul színre, 
szerdán a „Trubadúr" van műsoron, Kedden és vasárnap 
délnión a nagysikerű „Bolond Istók" daljátékot adják.

• A Vígszínház e hete is a „Glória" kivételes sikerének 
jogyében fog lefolyni. Ezúttal Is ötször tűzték ki 
Szomory Dezső színmüvét. Csütörtök és szombat, este 
— 7 órai kezdettel — „A kis cukrászda" folytatja fényes 
pályafutását. Ezen a két. napon éjjelt előadásul ar. 
„Elcfáut" kerül színre. V.ieórnap délután a ,,T<»lvaj“-t 
adják.

Ernőd Tamásnak, a kiváló poétáuak „Oipke" cím alatt, 
összegyűjtött húrom egyfiilvonúsosának: „A nő meg a 
csipke", ,.A nő meg n királyfi' . „A nő meg az ördög * 
bemutatója. Nádor Mihály kísérő zenéjével, jövő szom
baton, 17-én lesz a Belvárosi Színházban. Ar. irodalmi ese
ménynek Ígérkező újdonságban Németh Juliska, Kökény 
Ilona, Ilosvay Rózsi, T. Oláh Röske. Vnsznry Piroska, 
ITray, Múl.v, (levő, Körmend?, Somiár és Radány játszók 
a vezető szerepeket. Az előadást másnap, vasárnap este 
megismétlik. A bemutató nanjiig minden^ este az állan
dóan előre eladott táblás házakat vonzó „Kékszakáll nyol
cadik felesége" kerül szilire, amelyet azonkívül még va
sárnap délután is Játszanak, 3 órakor, rettiles esti hely
urak ka).

• Somlay Artnr. Pécsi Bi&uka és Báthory tilsa játtwAk 
a főszerepeket Hevesi Sándor „A gyilkos álarc , című 
darabjában, amelynek jövő csütörtökön lesz a bemuta
tója az. kndriinsy-nii Színházban. Az nj műsorban Nagy 
Endre szőrénél még „A koek madár" c.imü élőképével, 
Zilahv Lajos „A szénapadlásb.'in" ciiuő paraszttréfájával, 
ifjabb Békeffy István „önképzőkör” olmii tréfájával, 
amelyben Jankovieli Magda, a Magyar Színház tagja 
játsza a főszerepet, továbbá egy egesz csomó mngánsznm. 
amelyek ben a szinhás i alamennyi művésze fellep. 
I gvanezt a miisort játszók péníckon, Kzombatou, vasár
nap déiutúJi és este is.

• A Renalssance-Szfnliáx pénteki bemutatójának, a 
Feix Bandiira nagy párisi vígjáték sikerének, amely

„Hol a férjem!!" alminál kerül színre Szép Ernő fordita- 
saban. szinlapja a következő: Raul de Trnmbly. Matour 
gróf - f'sorliis Gyula. Xrlel.lo Miliőin - • Stinonyi Mária, 
Milloisné — Bacsáuyi Paula. Mnro — Bérczy Ernő. Le 
Huobnrd. Bcrdot - Harkányi Rezső, Binglenx báró — 
Virányi Sándor, Lefol Vámay Jenő. Sylvlnn — Mól- 
var Valéria, Gilbe.rt Dezséry Gyula, Misa Mnrrny — 
l'app Jolán, Salvadornó Kalmár Rózsi, Kárpitos — 
Mnkbiry Zoltán. Rendező: Bárdos Artúr. Díszlettervező: 
Márkus laiNnló.

• A Fővárosi Opcrettszinházbati a héten a „Tatárjárás" 
mellett három este — a keddi, csütörtöki és szombati — 
jut a régi Nepjzinbáz tagjniuak, akik a budapesti közön
ség nj kedvenceivel együtt lépnek föl a „Török bírónő 
(B’.aba Lujza) iiortujn", „Nehántvirág (Pálmai Ilka) 
szalouj.- ‘ és „Lili (Küry Klára) parkja" citníi szinjáté 
kokban. A többi estén a „Tatárjanis‘‘-t. Káluán és 
Bakonyi világhírű operettjét, játszák. Vasárnap délután 
a szezon kedvelt énekes táncon látványosságát, s „Huncut 
kéménysepríi"-t adják.

• Péehy Enttd. Vaály Ihms. Z. Molnár, D'Arrigő, s^iragti 
Tamás, Ro’.’.au.'ai Ilona, l.nskó Baba, l)ol»orovi*r Márta és 
V'oi’Obes játsrak n Blaha l.njra-Szhihaz. nagysikerű tljdon* 
►agáit.ik. a ,,Dédé‘*-nek főszerepeit, umelye* e héten min
den nap megismételne!. »i Blaha Lnjza-Kzinházban. A 
inidatsúgos és Unom zenéjü operett niindon eddigi előadá
sát táblás húr, közönsége nézte végig, amely minden 
ének ív. tánenzám után zajoson ünnepelte a szereplőket. 
\ armrnap délután • iiristinée másik nagysikerű operett
jét, s „Fi íl"-L ismétlik.. 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Huzsuhegyl Kálmán minden _ este i’íiilép nz Kmkc- 
piticit nagysikerű februári miisoráhnn. Kezdete’áll órakor.

• „Revü" színházi heti lan 48 oldalon, kettős tar
talmamul szerdán Jel* uik tueg. Ara F' korona.

* Vasárnap este újból játszottak a színházak. 
Vasárnap este a Belvárosi Színház kivételével 
az összes pesti színházak mcftkapták u játszási 
engedélyt \. I[<?likonl»an .játszó Apolló-kabaré- 
nak csak díszletek nélkül engedték meg az elő
adás niejrtarCis.it. Ma. hétfő estétől kezdve az 
összes színházak újból zavartalanul folytat
hatják előadásaikat.

* „A gárdista" utolsó próbái folynak a Városi bzinhaz. 
bán. A premier jegyekért valósággal megost romolta a 
pénztárt w közönség, hogy elsőnek .'áthassa n Uitűnö ope
rettet s az uj primadonnát, a csodáslmngu Wallor Rózsi', 
valamint Pallót, Tisza Karolát, Szikluyt. Abonyi Miiricn- 
net, Hortlt. s a többi jeles művészt, akik vnlam-'nnyit u 
pompás szerepet játszanak a vidám, látványos újdonság
ban, amelynek csütörtökön les*z a bemutató előadási.'.

* A Palace- (Iljváry) kabaré bemutatója Nagy Endrével. 
Parádés nj műsort mutat is, hétfőn, o hó írén l'.iváry 
Ferenc Palaeo-kabaréja. Nagy Endre az uj műsor i.ereié 
ben kezdi m?.g vendégjátékát. Nemcsak konferál, hanem 
Salamonnal egy p;irjelenetet ir előad, amely k;ieugi.tio 
derültséget fog kelteni. Másik űum'.pi vendége r. kabaré 
nj műsorának Sarkadi Aladár, aki a „fift® nulla alntf ejmii 
kacagtató bohózatban jutott pompás föladathoz. Szőke 
Szakáll „Finom madár' , Harmatit Imre „Gyere be néző, 
gyore be". Sas Ede „Mihály bácsi tőzsdézik" eimen ír
tak kitűnő színpadi tréfákat, amelyekben a kabto'é gór 
dója, Haraszti Miéi, Antal Erzsi. Krajnik Marin, l'-erenczt 
Károly. Salamon Béla. Snrkadi Alada<. .irágh .iettő, 
Sándor József és Váruay kitűnő szerepekhez, jutnak. A 
niagánsz.ámok közűi — amelyeket Hetén? í-líeóllberg A i 
bort komponált ■ Virágh Jenő nagyszerű kupiéit. Fe 
ránéz/ Károly, L'jváry Ferenc hangulatos dalait, Antal 
Erzsi, a szépbangu vendég. Lukács Sári é.s Krajnik M." i » 
sanzonjait említjük még meg. mint a műsor fénypontjait.

Már csaK az Omniában látható
Ma nézze meg az „Inh)Jerance“-o(, aki rész( 
akar venni a (iO.íMIfi koronát; pályázaton! — A 

pályázat hétfőn lejár!
Az, a 60.000 koronás pályázat, amelyet rnu egy 

hete ebben a rovatban hirdettek azok a 
mozgóképszínházak, amelyekben az „Intőié • 
raue<*“ ot játszották, rna. hétfőn este lejár. A 
mai nap még azoké, akik meg nem látták az 
,Jntolerance“-ot, de szeretnének könnyűszerrel 
hozzájutni a pályadijakhoz. Csakhogy most; 
már nagyon nehéz jegyet kapui az „Intele 
rance“ előadás; ni hoz, mert a Griffith-film buda
pesti .sikerének harmadik hőiében egyedül az 
Omitia mozgóképszínházban látható. Az Oninia, 
vállalta egyedül a horribilis anyagi áldözatot 
és kifizette a meghosszabbításért járó milliós 
pönálét. Amikor ekkora kockázatot, vett ma
gára az Omnia, csak az a gondolat vezette, 
hogy alkalmat nyújtson minél több nézőnek a 
pályázaton való résztvételre. Aki tehát az 
utolsó percben még föl akarja venni a harcot 
a tekintélyes pályadijakért, az megnézheti az 
„Intolerance“-ot az Omniában. Előadások G, 
8 és 10 órakor kezdődnek.

+ «A kis csibész- — az Urániában — Jackie 
Coogan, a hircs amerikai gyermekszinész leg
újabb filmje, páratlan sikert, arat Ez a csöpp 
kis emberke náiunk is egyszerrfe a közönség 
kedvence lett, amint Amerikában is valósággal 
ünnepük. Legújabb filmje csupa veröfény és 
bájos komolyság, amti bizarr ridegséggel fest, 
alá a noxvyorki utca tülekedése. Az Uránia e 
nagyszerű filmje mellett, egy másik amerikai 
képet is illesztett műsorába: „Vándormadarak" 
címmel. Ez a film négy pompás hnmoru föl vo
nás brilliúns -vigjátéka. Az Uránia előadásai 
5, %7 ’/sD és 10 óra 10 perckor kezdődnek.

A Kcnalssancc-Mosl minden nap bemutatja ezen a 
héton is nj, szenzációs műsorát, amennyiben rendelkezik 
a kellő viznyomással. Minden cjryea előadáson a „Gyö
nyörök knstélyn" kerül vászonra, a legkitűnőbb film
művészekkel a főbb szerepekben.
+ A Mozgókép-Otthon példa nélkül álló pa

rádés műsora: a bűbájos Jackie Coogannal a 
„Kis csibész" (5 föl von ás). „Fattynak nem akad 
párja“ (6 fölvonás), a Gyűlölet völgye" ame
rikai filmremek (6 fölvonás), táblás házak 
ujongása és tapsvihara, között, folyik le. fölös
leges kiemelni, hogy a nagyszerű műsorból is 
toronymagasságig dominál a világ kedvence: 
Jackie Coogan. PA4, ’/sfi, ‘/rS és ’AIO.)

-1 A „Gyönyörök kastélya" előadásai n Rinaiseance- 
Moziban. Wogeiier. Lydis Snlmnnova, Rcinhold Scliünzel, 
Erioh-Kaiser Fitz-ze! a főszerepekben. Hétköznap :» és 
in órakor.

4- A Kamarában egész héten „Napóleon 
leánya", a főszerepben Lia Mara és a kitűnő 
társadalmi dráma, a „Medika”. Előadások a 
nagy műsorra való tekintettel 4, 6, <8 és 10 óra
kor kezdődnek.

ei es rézkarcai

A karácsonyi vásárból 
visszamaradt legjobb magyar művészek

Dr. PROPcan Soön
Vll, Rákóczl-ui 11. Telefen: József írj -s,’> 
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JVemzetfo&zi boxviadal
íb. Fővárosi Cirkuszban

Hreitenstr filter lei&íőűte J&rgensent. — Rózsa pontozással veve 
séqet szenvedett fíomsjöpgent&t

A boxolósportbuu a mai nap fordulópontot’ 
jelent, mert a «ok móka versenyek után végre 
igazi boxina tudorokat láttunk szemtöl-szembe, 
akik Európa legkiválóbb ökölvívóinak a sorá
ból valók. Már egy Breitenslrdternek a meg
jelenése szenzáció volt és az a munka, amit 
produkált, egyenesen művészet. Gyönyörű szép 
alak, akinek még az izmai is okosak és egye
nesen ellenállhatatlan volt. A közönség csak 
azt sajnálta, hogy mindössze 1 percig láthatta, 
mert, már

a 2. mén'tben kuockauíolta kiváló ellen
felét, i> dán Jörgensent.

Utána a, legnagyobb érdeklődés természete
sen a magyar bajnoknak. Rózsának n szerep
lése felé irányult, aki ezúttal veszedelmes el
lenfelet kapott a német Dontyöraenbeu. Európa 
egyik legjobb weltersulyu boxolójábpn.

Domgörgen 10 kemény menetben estik pun- 
(ozással tudott győzni Rózsa fölött,

ami pompás teljesítmény a magyar szivek 
képviselőjétől. Ezt elismerte André Piccard is, 
a német boxszövetség elnöke, aki azonnal fó- 
nyes szerződtetést .ajánlatot leli neki..

A nagy r indulnak csak eg.y szépséghibája 
volt. A még nem szakértő közönség a Maerfcn— 
Maztoum-meccs ítéletét nagy zajongással fo
gadta és a jogosan legyözöttnek kijelentett 
török mellett — bizonyára faji szimpátiából 
is — tüntetett.
I. Rózsa Mihály (Hl kg.)—Milton Róbert (5M kg.). 

Vezető biró: André Picard (Berlin).
Milton gyöngén áll .a lábán. Rózsa ütéseinek 

csak gyöngén tud elleniállni és így „Milton 
már a második menetben a. Imi röpülőbordá- 
jára kapott savingtől elteríti és kiszámolják.

H. Marion Maerten (64’ü kg)--Mazloum 
(64'/b kg.).

Vezető bíró: Heycdüs Péter.
Maerlen nyugodtan lámad, a íörök azonban 

könnyen állja a harcot. A második menetben 
azonban hevesebb iramot diktál mindkét fék 
amíg a következő roundban már erős belharc 
folyik közöttük. A török ütéseit egész testével 
alátámasztva adja, de a francia ügyesen 
pariroz. Már a hatodik menetet vívják s még 
mindig egyenlő küzdófeleknek látszanak. 
Maerten többet támad, ' de ütései messziről 
jövők és ezért erőtlenek, míg a Mazlovm ütései 
hatásosaknak látszanak. Különösen n hetedik 
menetet záró gongütéskor és a nyolcadik me
net elején van fölényben. A francia egy 
szvingjével azonban átveszi a tempói és a 
rapidül támadó török minden akcióját lesze

IU 

reli. Az utolsó menetben csodálatosan frissek 
a kiiz/J ölelek. Az ütések zápor módra zuhog
nak a versenyzők testén s a gongütésre a 
francia kerül fölénybe s a pontozó bir.ik hatá
rozata, alapján győztesnek jelentik ki.

llí. H. Doingörgep <t*7 kg.)—-Rózsa Jenő 
(66 kg).

Vezető bíró: Gerháed Lajos.
A német weltersulyii bajnok támadása ve

zeti be a küzdelmet, amig a második menet
ben, a francia-török ver:;,myéhr»z hasonlóan, 
erős belharc keletkezik. Rózsa erős állkapocs- 
ütésekkel operál, de Domgörgen mestere a 
horogii léseknek és két erős ülésével Rózsái 
találja, majd egy szvingjét Rózsa ügyesen 
parírozza. Az ötödik menetben sikerűi Rozsa 
két lengő és egy honaüláse. azonban Dom
görgen íité:,ei erősebbek. A hetedik ménéinél 
a német lassan fölénybe kerül, bár Rózsa egy
két lengő és egy horogiitéso, azonban Doni- 
Rózsáé. A kilencedik roundban egyenlők az 
ellenfelek, amíg végül az utolsó 3 percben 
Réz-a beugrásokkal kombinált erős, egyenes 
idézek kei próbálkozik, de a rutinos német bol
ha rv-ra kényszeríti Rózsát. Rózsa az utolsó 
másodpercig bírta a tempót, a győzelem azon
ban Domgörgené leit — a pontozó bírók véle
ménye alupjún.
H. BrcifenstrÜier (81) kg) — Tóm Jörgoiisen 

(’7% kg).
bíró: Kankovszky Artúr.

A németek büszkeségének és n könnyebb dán 
boxolónak a küzdelme 1.5 háromperces roundra 
volt megállapítva. A négy uncián keztyükkel 
ringbeszállt. mérkőzők versenye azonban rövid 
volt, mert Breitenstri'ter olyan rapid és hihe
tetlen gyors volt, hogy a dán védekezni volt, 
kénytelen. Egy-két támadását a. német bajnok 
azonnal leszerelte és a. második menet első 
percében a dán egy kemény állkopocsíitéstöl 
leesett. A 8. másodpercben ugyan fölállt,
de egy második ökölcsapástól úgy lezuhant, 
mint egy kidöniött oszlop.

A legközelebbi nagy nemzetközi boxvladalun, amely 
március lesz n Fiiüúrnsi Oirkiifiban, újból viszont
látjuk tíreiteustriilcrt. I’njln kívül Sabri Mahir (töröl). 
fipalla (olasz) ás (7ötr lesznek itt. fítítsdnak ez alkalom
mal Katitok* lesz az ellenfele, aki Dóm gör fjeit > is meg
verte. A nagyszabású programot egy elsőrangú litáu-djátru 
szám fogja kiegészíteni.

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

Világosság-könyvnyomda rt., Budapest Vili, Conti-ut.ea. 4. 
Műszaki igazgató: Dentseh 1).

Bajnoki mérk&xések
MTK-BTC 4:0 (2:0)

Hunnália-ut. — 10.000 néző. — Ölró: Gcrö
A kék-fehérek csapata megemberelte magát és lendü

letes Játékával már a III. percben Moledr révén gólt ér 
el. Szép kombináció eredményeként 5 perc múlva a mái 
sodik labda iui ti piros-fehérek kapujába, akik fölville, 
n.vozva támadásba mennek át, de u résen álló MTK-vé 
délem luszeroü őket. BT<) kezdi n második negyvenöt 
percei, azonban liumarosau az. MTK kerül döntő fölénybe. 
Silclóiii.J. majd Őrié éles lövése azon liá n a kapu fölé 
megy. Végű) azonban » kitünően mozgó Molndi a har
madik gólt. Sil.-hirsi/ pedig a negyediket lövi. A meccs 
végén A'crlíísx. II. megsérti!'.

HL kcr. TVE-KAC 1:1 (0:0)
H/'nijőria-nlf. — Biró: Schiller

A. első félidő cg.-onló erejű ellenfelek küzdelmét i^ni- 
(iit.jK. nnti az eredményben is k'feie/. sr> .int. Kelre.ikent 
a KAI' csillogltitjn őszi jó forint' iái.. A második félidő 
ben a j.'fék megélénkül <s nz "l-ő gól a 111. kor. T\ í! 
éri el a II. pcicitmi. Er-e a K .V nagy lendülettel térned 
év egyniti tuíúti •> t-szedelmosebbncl veszedelmesebb íáina. 
ításokal indít ellenfele kapijjr: fele, amíg vt'giii n ;’S. pcí<- 
)>c)i siker koronázza i.izns munkájukat. Ezu'úti lanyhul 
a terauó. ng-' látszik, hogy mindkét fél megelégszik az 
eldöntetlen erednu unj el.

Vasas—VÁC 2:2 (0:0)
rVői-ul. — 8000 néző. — fíiró: Icqhcsís

\r. I. félidő tc!jes<n szintelcn játékkal telt. e|. já
ték hnllátnzónn mindkét mezőnyben tarlóit, azoulmn a 
háromnegyed óra nlatf cretlm nji egyik f‘l sem ittdoll 
fölmittalni. fTelycsere után, Vasasok jönne) <midi’.leibe 
ps egynitiinián két gólt kuMenck a \ A', kapujába, k 
per< ben azután Brown majd 6 pero múlva Bort itt rei ín 
a VÁC l irsi.n. nlil. .1 fol'/ootón <i l/hó < t
Itidnifolla.

Törekvés- Zugló (0:9)
t)llöl-ul. — 8000 néző. — Bíró: Szüsz

Tördvés támadásstil <’s Zugló < ileni szabadrur.-'nsnl k-/- 
dődik » nmee:-.. A Hl. perchon S<-/< Mlct n hiró kiálltja és 
igy Zugló io omborrt 1 játsza végjg a mérkőzést. Torek 
vés » he];/.elei kihasználva, állnndóoa támad és eg> 
wásnltin 'r <‘l k<>ri<crb.'1yzct<d:et. Zugló azonban a véd.- 
letnb' allitoil 7. roli’ii.t.lii 'ttl bri'vnrosan all elleni, n 
•In. percben táigatlárlai l'p. A cs.;pútok a második félidő
ben sem (udnnk érdemleges eredményt elérni, mert a 
csa’nro'; -ólst-iHelonel;, viszont a MÍdclem mindkét v! 
dnlou jól működött.

FTC-MAC 1:0 (0:0)
Mdi'iiüsz-fjel. — ~000 néző. — lliró: Schls'Jer

Az első <tüdőben nívós és változatos volt n játék e 
/'•’/.Tzp'gj.tl ran n.vill alkalma bemir ríni nugy m-p-s- 
bégé1. Különösen Ptihik.’ <s /•.'óTr'.uo voltak vesztMlelmol- 
mesek. de e.: els-ó >•> (tere, eredmény nélkül lelt el. X 
mérkőzés második felében nz FTC fiilén.ve mindjobban 
kidomborodik és már n R. percben ílégor beadásából 
Potya védhctellen gólt lőtt. Potya azonban majdnem 
megto.tézle tíz eredményét egy kornerholyze.lbői kifolyóim, 
de Fehér tiravnresan mentette meg haló,iá’ az t>jn!d> 
veszedelemtől. — Mindkét csapatban e közvetlen véde- 
lein brillírozótt. Az FTC-nél llUHplcr II. volt az éltük 
mi»a kék-sárgák legjobb embere Kocsis volt. Az atléták 
csapata még nem egységes. 7fin II. egy-két mérkőzés 
után nagy erősségük esz.

Egyéb eredmények.
II. ...zlái i: P.A K • T.of véi-jséi.- -.’:lt (0:0), XSC -TTC ’ai. 

rrSE-BTK .3:u. Htiso.- Postás J:1 (0:1), Ékszerész— EI’TK 
0:0. If- KAOE 5:u! (0:0).

UJ WANDERER
AiiTftK
dymiísmőva! és iJnindöíövBfl

Kossuth Lajos-utca 6.
és smekünq-kölcsBnyÁí 

ELEMÉR
\ II. Karoly-körut 13, félemelet.
Telefon: .József 115—2<‘

r PNEUMATIK
MlCMELtH CtiBLÉ, PETERS 
autófelszerelések 
t C g O I l 3 5 b b a n.

t.

N AGY
)'Z, Gyen utca 17. s-.

áruéitjuk

KÜSÖnöstan ffölSsIvjwk t. vev&Knk figyelmét az é>r8és£ meny> 
nyiségben beérkexeM ’íSO cm. sxéi<as ftavasxi iá®«Etüm- 

és ruhavaiourckra, meEyet cccasioUépen 

6330 K-ért
árusítunk

NEMZETI RUNimaZ
BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 7 (PANNÓNIA-SZÁLLÓ MELLETT)

Hamlsfo&szt 32& K-t&, 
aranyért, brlülánsért. ezüstért minden hirdetett árnál 
többet Űzetek. Aranyműves, Kossuth Lnjos-utva 11. I. em. 

”’WRKŐVÍfS~“ 
M. KIK. VDV. SZÁLLÍTÓ KKISTOF-TÉR 2. SZÁM

Eredeti tervezésű, 
valamint valódi francia kosztümök, ruhák, köpenyek

^arn;p.í} régiségeket, BuUliánsí, 
gyöngyöket leljen értékben vesz ''s elad U<e.-iíí
IV, Károly J'írály-ut 23, Közpoutl Városház, főkapu melleit

reUTÖR kén.vszereludás! Csakis első- 
rendű mümnnkn. Ebédlő, háló, 
fifb. Lcrncr asztalos, l{ouibuch- 
’it' '■ s,.,irii. Dob iitca síiről;

„Fortuna^ Ingatlanforgalmi Vállalat 
az Országos Föidblrtokreudező Bíróság engedélyével 

nu«Jz-.p?3t VB, Toráz-körut 21. Telefoni 7—30,
Nagyszámú birtok vételi és eladási megbízás. Földbérletek. 
biKl ipesti és vidéki házuk, villák <•« lelkek közvetítése. Jól 
bevált lakusköz.votltés. íinuneii ozás sth. Mindennemű Ingat- 
luniigybcn szolid, gyors és kívánatra diszkrét letmnyolitój.

"Pál i u k n f Ő z ő ~e jT*ino so ti h t íi k 
vörösrézből, rózgállc, raffls, réz- 
kónpor, szab. Balaton, Turul és 
Ve.rinorel rendszerii szAlőpcrnic* 
ter.ök, Mzótikénogezók. háti- és egy- 
kezes kónporozú gépek t> legol
csóbb gyári áron bcMermjhetők 
tiontnph Pfil rézírufj}ú» BstfsfeM




