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8. szám

A vallás magánügy

A fajvédelmi gyújtogatásnak, mint min
den
pokoli tűznek, több a füstje és pernyéje*
Hat órakor este konzíliumra gyűltek orvo
mint a lángja. Ez a füstölgés és pernyesai, V<7 órakor u következő jelentest adták ki:
A beteg érverése majdnem teljesen szünetel. hullás azonban kissé tulbőven árad szét a
Időnként fölébred egy pillanatra és
kurzuslapokból és a zsidó felekezeti sajtóból
egyaránt. Egyáltalában bizonyos szempont
szavakat, egész mondatokat suttog, ame
ból nézve a mai Magyarország nyomorát,
lyek hivatalára vonatkoznak.
Amikor dr. Syllaba tanár megkérdezte a be legjellemzőbben e két véglet sajtójának föl
teget, hogy mint érzi magát, Kasin igv felelt: lendüléséből világlik ki. Hisz a háború előtt
„Jól." Prágában nincs az a nagy részvét, amit is tengett-lengett egy-egy zsidó felekezeti
várnának a be nem avatottak. Az egész nagy lap, amely rabbijelöítek önképzököri dolgo
tőke. bankvezérek és nagyiparosok, de ezen zataitól pompázott s ott szerénykedett a tra
kívül a kereskedők és a munkásság is, kevés fikokban valami klerikális unalom-szóró. Ma
kivétellel, esküdt ellensége a ..rasini flnánc- azonban az egyik zsidó felekezeti lap publi
nolitikának", amely teljes gazdasági esődbe
kerge He Csehországot, amelyből most kezd cisztikai versenytérré és szépirodalmi viráiölépiilni, amíg Rasin'u halálos ágyán fekszik. goskerlté dagadt s mellesleg apróhirdetési
Nem a saját erejéből, de a fíuhr-vídék meg rovatot is nyitóid, amelyben csinos szőke
metsző keresi a. maga orthodox párját —<
szállása és izolálása folytán,
természetesen
tisztességes szándékból —, a
Németország szén- és iparvidékének meg
másik, egy rituális éJclap Lodz vagy Tarnofojtása az agonizáló cseh, közgazdaság
pol hangulatát viszi Budapest levegőjébe, a
életelixirje lett.
harmadik pedig, mint legfrisebb újdonságot
Még nem hunyta le a szemét Rasin, máris
a talmudot népszerűsíti. De viszont az anti*
gyűlölködő tülekedés folyik a pénzügyi
szemitizmus s a klerikalizraus is egész sajtó«
tárcáért.
dsungelt tenyésztett ki magából s inig a.',
A nemzeti demokrata és az agrárpárt birkó háború előtt egyedül a hervadt „Alkotmány*
zik az örökségért A legtöbb sánsza .Vord/c
egyetemi tanárunk és Xzvobodg képviselőnek hirdette itt-ott minden bajok orvosszeréül a
zsidóüldözést, ma reggel, délben, este egy
van a pénzügyminiszterségre.
egész uj újság-zenekar csínadrattázza ezt ,a
— 1
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sivár badarságot. Az igazság érdekében je
lezzük. hogy nemcsak a kurzussajtó, de a
zsidó felekezeti sajtó is a kurzusnak köszön
heti fiús virágzását. Ha tehát általában e
kettős sajtó-csapás létrejöttében a bünszerző
MeainduH a francia hossz. — Hagy üzlet és tomboló szilárd az antiszemita oldalon van, egy kis konkrét
esetben, amely a múlt hét végén váltott ki
ság árbitrázspapirskban
egyik Jaj védelmi lapból egy igazi izléstelenErősen
foglalkoztatja
nemcsak
a
tőzsdét,
de
ségi
remeklést, az impulzusadó fél a zsidó
Paris, február 17.
az egész francia közvéleményt.
sajtó volt. Mert hisz megható eset az, hogy
(A Reggel rendes levelezőjének távirata.)
az orosz értékek hatalmas előretörése.
Szomory Dezső, a jeles író elment az ima
Parisban hosszú ideig sikerüli azt a hazafias
Az orosz részvények és egyéb ipari értékek házba kadist mondani, de végre is annyi!
gondolatot föntartani, hogy francia frankot
ismét
keresettek, az orosz járadék 12-vől 17 szegény zsidó teszi* ezt héiről-hét re, minek
adni vagy értékpapírokat venni árulás az
frankra
javította kurzusát, amely 40% emelke kiteregetni az Írónak ezt a bizonyára, kegye-_ .
.d: unmal szemben. Körülbelül 10 nap óta azon
désnek
felel
meg. A francia lapok az orosz letes szívügyét a nyilvánosság efé? Kivált;
ban. amióta nyilvánvalóvá lett, hogy a Ruhrvidék katonai megszállása néni egyszerű be- értékeknek a járadékhoz hasonló ugrásszerű a. Szomory Dezsőét, aki egy diszkrét, finom,
emelkedését. azzal magyarázzák ma, hogy kü a közérdeklődéstől i rí ózó lélek! A zsidó val
masirozás és
szöbön áll a légi francia-orosz kereskedelmi
Amerika és Anglia milliószámra értékesí
kapcsolatok fölvétele. A francia közgazdaság lásnak igazán nincs szüksége arra, hogy hí
tették frankköveteléseiket.
és politika megegyezik abban, hogy helyre kell veinek ragaszkodását igy, nyilvánosan,
nyugtázza. Minden haladó szellemű ember
a párisi tőzsdén erős hosszhqu gúlát. lett általá allituni Oroszországgal a kapcsolatokat,
küzd az állam tolakodása ellen, amellyel
nossá. Ez a szilárdság napról-napra fokozódik.
nehogy Németország, amelyik jövőjét, lát
Elsősorban itt ír azokat az árbitrázsnapirokgt
polgáraitól minden alkalommal, ha hatóság
szik e kártyára fenni, megelőzze és teljesen
keresik és vásárolják egyre nagyobi) jélelckelé kerülnek, számon kéri felekezetiiket-jjíi^,
kiszorítsa őket Oroszországból.
hen, amelyek Amerika. Anglia, Svájc es Spa
Az Oroszországgal való nagyobb pénzügyi főleg a zsidók érdekében küzd.A Mit^gyánT'"
nyolország felé uravitáinak. A Rio 2000-ről
összekap!solódústol
remélik a regi 1 rancia- tehát most éppen egy zsidó lap szenzációt
2500-ra, az aranybányapapirok 2.tn!t>-kal, az
országban
elhelyezett
29 milliárdnyi orosz ér abból, hogy egy magyar drámaim milyen for
összes egyéb külföldi értékek 25—-40%-kai
mában elégíti ki metafizikai szükségleteiXX-—
lék
lenek
megmentését.
emelkedtek.
Talán valami tudattalan szolidaritás té
tette ezt vele, az a szándéktalan hajlam,
hogy a reakció tollai számára témát szállít són. Most ezek a földobott: témát elkapták}
s reliefjükkel visszaha iitották az iró fejé
Cd Reggel tudósítójától.) A szombati túlsá han, amit vasárnap délelőtt folyamán való hez. Fölemlítik, hogy Kazinczy vagy Vörös
gosan mohó és több értékben irreális pénz- ban vettek és eladlak. Salgó: 6ö.fi00 —86.0C0. Álmarty nem mondtak kadist. Ez igaz: sze
kinálnf után vasárnapra kissé elesöndeseaett lanivasui: 29.000, Áll. Kőszén: 188.000, Nusici: gény Kazinczy református
létére valót
112.000, Goldberger: 23.500, Syódium: 11.250, v il
az üzlet. A bankok tőzsdeosztályai ünnepeltek
színűén
úrvacsorát
se
vett
túlságosan
szor
és igy legföljebb ügynökközi forgalomról lehe lán vi: 5400. Drasche: 41.0011, Rézbányái: 8300, galmasan. mert hisz szabadkőműves és szaHofhcrr:
12.700,
Schlick:
13.000,
Pallos:
8400,
tett szó. Tekintve, hogy ez az álszemerines
magán forgalom még kevésbé ellenőrizhető, Kló tild: 8200. A hangulat bizakodó és a speku bndgondolkodó volt s Vörösmarty, aki a
mint a sokat ócsárolt kávéházi üzlet (ahol Jer- láció azt találgatja, vájjon a hétfői tőzsde „Szózat" írója volt, de egyáltalában nem
alább a kötéseket módja volt a tudósit ónak hitelesíti-e a bankközi forgulom ármegállapí szerkesztője, szintén csak egy egyszerit római
katolikus zsidóbarát ős liberális fÖJvilágókonstatálni és följegyezni), csupán tájékoztató tásait
árfolyamokat adhatunk abban a néhány papírsult volt, tehát kadist nem mondhatott,.
Mindezek a magyar ivók, akik kadist nem
az antiszemita dervistáncot is
Két nap alatt ötvenhárom hivatalnokot utasítottak ki a franciák mondtak,
utálták. Mert ők ezt ismerték a középkor
fordult elő incidens. A hivatalnokok ellont- ból, amit ők Magyarországon megszüntetni
Düsseldorf, február 17.
segítettek, nem is sejtve persze, hogy né^
állása tovább tart.
Az Havas-ügynökség jelenti: Essenben teg' i ötvenhárom hivatalnokot e hó 14-én és
hány évtized múlva egy halom sváb és tói
Kap m tömeg megsebesített egy belga polgári
j'ajvédelem címen föl fogja támasztani.
15-én kiutasítottak.
személifi, a régi megszállott területen nem |

Prága, február 18.
(Cseh sajtóiroda.) Dr. Kakin pénzügyminisz
ter ma délben Vet órakor meghalt.
Prága, febuár 18.
(A Heggel tudósítójának távirata.) Rasin
pénzügyminiszter, aki tudvalévőén revolveres
merénylet súlyos sebesültjeként négy hét óta
viaskodik a balállal,
az éjszaka újra rosszul lett
és orvosai véleménye szeriül: mcnketetlen.
Lehetségesnek tartjuk, hogy egészen rendkí
vüli életenergiája a katasztrófát még néhány
órával, talán holnap reggelig, késlelteti, de a
folyamat,
toxini’öiszivódásszvrü mérgezésről van szó,
többé az orvosi tudomány hatalmával meg
nem állítható. Rr.sint, akinek szive, tüdeje a
nehéz sebesülés dacára kitünően működött,
orvosai az életnek megtartani reményiették.
A pénzügyminiszter azonban életveszedelmes
sebesülésének tizedik napja után már
orvosai háta mögött fogadta referenseit,
éjszakákat dolgozott,
nem engedte ki a kezéből a cseh állam pénz
ügyeinek vezetését és őróla valóban el lehet
mondani: utolsót leheletéig dolgozott és harcolt
pénzügyi koncepciójánál- ellenségeivel.

Orosz értékek előretörése a párisi tőzsdén

Szilárd a vasárnapi barckkSai Járkálom

2__________ ________________

aRegcel

1923 február 19.

Németország megtiltotta a kereskedőknek,
hogy áruért idegen valutával fizessenek

Charles Tisseyre francia képviselő nyilatkozik
a magyar jövetelről és a Ruhr-akciőről
„SrIIKség Magyarországtól jóvátételt követelni SM —
Pórin, február KJ.
(A Reggel rendes levelezőjétől.) Fizet-e Maayflrorszáff jóvátételt, illetőleg- módjában áll-e
fizetni? Ez a kérdés ma már nemcsak minket
magyarokat érdekel, de -- európai problémává
lett. A reparációs kérdés elsősorban francia
probléma, bár a magyar jóvátétel mtidö szerint
kizáróan Olaszország és a ki.sántdnt érdeke. A
mérvadó francin politikusokat és vezető köz
gazdászokul a jóvátétel kérdést? két csoportra
osztja, a pro és az antireparacianistókra.JAinákét csoportnak megvannak a. maguk érveik,
helyesnek vélt elveik támogatására és küzdel
mes harcot folytatnak ezek megvalósításáért.
A Heggel párisi munkatársa beszélgetést foly
tatott Charles Tisseyre francia nemzetgyűlési
képviselővel, az antireparaclonista biok egyik
vezérével, aki .Magyarország helyzetét a jóvá
tétellel kapcsolatban a következőkben volt szi
ves vázolni:
—- Teljes meggyőződéssel mondhatom,
őrültségnek tartom, hogy Magyarországtól
még jóvátételt is követelnek!
Az ország egyszerűen képtelen fizetni. Túlsá
gosan sokat vesztett. De, ki kell jelentenem,
hogy ez és a továbbiak csupán magánvélemé
nyem; én e kérdésben önmagamat kivéve, sen
■i
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kit sem képviselek.
. ,
— Ami a magyar rcparaeios probléma kér
dését Illeti és Franciaország álláspontját Ma
gyarországgal szemben, szerintem a magyar
jóvátétel ügye nem hasonlitható a német jóvá
tételhez. Á helyzet nem azonos. Nekünk fran
ciáknak Magyarországgal szemben nincs köve
telésünk. A Ruhr-megszállás szükséges rossz,
de nem katonai operáció. Franciaország lét
kérdésé, hogy u lerombolt épületek ujja épül
jenek. Mi utáljuk a háborút. Elég volt ebből
az ocsmányságból! Nem szabad, hogy a Kulit
odavezessen!
— Magyarországtól répa rációt az utódálla
mok sem követelhetnek, mert hisz ezek már bő
ségesen kielégíthették magukat, Olaszország
követelése pedig egyenesen abszurd. Hiszem,
hogy életképes ,.modus vivendi“ születik Kö
zép-Európában, mert ha nem, úgy menthetetle
nül elvérzik Európa egyik fele. Ezt kell meg
akadályozni !
A magyar jóvátétel iorszirozása nem szol
gálja a végleges pacifikálás müvét
és ha erőszakolják, akkor meg vagyok .győ
ződve arról, hogy Magyarország elokvens vé
dőkre talál. Remélem — bár nem tudom —,
hogy erre nem fog sor kerülni.

Essen, február 17.
Az Hava>-ügynök ség jelenti: A német kor
mány a megszálló hatóságok -kiviteli tilal
maira azzal válaszolt, hogy uj utasításokat,
adott, a kereskedőknek és az iparosoknak, ame
lyekben
a francia és a belga haláron át minden
árukivitelt eltiltott.
továbbá megtiltotta minden kereskedőnek és
iparosnak, lmgy n részükre szállított árut
külföldi devizákkal fizessék ki s végül emlé
keztette őket, hogy a vámfizetéseket meg nem
szállóit területen levő hivataloknál k<d| teljesiteni.
_ _ ___
I
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(A Reggel becsi tudósítójának telefonjelen
tése.) Ha nem csalnak a jelek.
n francia kormány már tárgyalni szeretne,
vagyis a békooffeuziva többé nem szokatlan
Htjára lépett. Amíg ugyanis a francia sajtó
azt hangoztatja, hogy Németországgal tár
gyalni csak föl tétlen kapituláció után lehet, a
Qvai tkOrsay hírei szerint:

I

I

Gépfegyveres francia támadás
Bochumban
Düsseldorf, február 17.
Az .Havas-ügyuökség jelenti: Egy francia
osztag, amely öl tüzérből állott, a hochnmi
Prinzrcgant-tárnábav ma délelőtt rcki'lrálnl
akart. Ellenállás nélkül nyomult be a tárna
udvarába, de rögtön úté na bezárták a kaput.
Az osztag parancsnoka erősítést kért, mert
nem tudta kinyittatni á kaput s a németek
kihívó magnlartást tanúsítottak. Egy osztag
jött segítségül i>gy liszt paran^noksága alatt,
aki, miután a szokásos fölszólltások ered
ménytelenek maradtak, a legnagyobb óvatos
ság melleit
géppuskatüzeléssel föltörte a kapu zárját.
Este megjeleni a hochnmi tcrparnncsnok.ságiiál a lármi egy küldöttsége és azt állította,
hogy
a különitnuiny egy munkást megölt és
többeket megsebesített,
A liszt és a legénység azonban a tárna udva
rába való bemenetel után a kapuk mögött
egyetlen németet sem láttak és sem miféle tám
pont sem merült föl arra, hogy valakit meg
öllek vagy megsebesítettek. volna.

Véres összeütközés osztrák
monarchisták és munkások között
Bécs, február 18.
Az ...Amtliche Nachrichteustelle*‘ jelenti:
Hillteldorf elővárosban tegnap este gyűlést
tartott Ausztria monarchista pártjának mint
egy negyven tagja. A gyűlés után közöttük és
, politikai ellenfeleik egy kis csoportja között
. összeüt leütés támadt. A monarchlsták löfegy• vérüket használták. Egy’ munkás meghall, egy
‘.súlyosan és egy könnyen megsebesült. A írt
lesek a sötétben elmenekültek. A rendőri nyo
mozás folyamaiban van h több személyi már
'le is tartóztattak.

.
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Riga, február 17.
Az Havas-ügynökség jelenti: A litván hatósúgok folytatjuk az ellentállást a népszövet
ségnek rilna odaítéléséről szóló döntése ellen.
E magatartás
elientállásra ösztönzi mindama nemzeti
ségek önkénteseit, amelyek a lengyeleknek
a semleges zóna Lengyelországnak ítélt ré
szébe való bevonulásával -izembe akarnak
szállni.
Komoly összeül közöst nem jelentettek, de
incidensektől tartanak.

Cl------------------------- —•
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lehetséges a közvetlen tárgyalás Francia*
ország és Németország között,
de a nemet kormáv.yv’- kell, minden kertelés
nélkül, a javaslatokat megtenni, '/agy
tehetné ezeket a javaslatokat a német nagy
ipar is a birodalmi kormány hivatalos
megbízásával
ós akkor a párisi német követségen át, közvet
lenül kellene az erre vonatkozó közlést a fran
cia kormányhoz eljuttatni.

Becs, február 18.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) A
„N. Fr. P.“ jelenti: Ruszka-Krajua Magyar
ország felé eső határát a csehek
katonai őrizet alá helyezik.
A. határt szakaszokra osztják föl és minden
szakasz megkapja a maga 20—30 főnyi őrségét,
amelynek élén egy törzstiszt áll. Minden őr
séghez egy csendőrt és határőröket oszta
nál; be.

10. A.. ÜK.

(IJentscher Automobil Konzern)
.-.utói a lc-gjobbiik, legszebbek ép, lcgtökéloteyob^k!

mjX, PRESTOs,
v@MAe,
Tökéletesen zajtalan járás,
k n v <• s benzinfogyasztás,
föl ül tnn Ihatatlan elegancia
Magyarországi v o z é r k 6 p v i s o1c t a

CLUB GARA6E
nor

Gelsenkivcfaent is
&aík a cselhez
megszállották a franciák,
a magyar határt

Paris, február 17.
Az Havas-ügynökség jelenti: Gelscnkirchen
^árosát ma reggel a 47. hadosztályhoz tartozó
csapatok megszállották. Incidens nem történt.

—rwi

összetűzéstől félnek.
Vilma környékén

Franciaország tárgyalni óhajt Németországgal
Becs, február 18.

I

kiállító minta termiben
Telefon: 135—69 és 18'J—25 vagy József 139—78
r.rrtjn inrnin n : jiiumimiwwiiiii bii—iwiittutt

De, Grünwaild
Emil
bank Üzlete.
Telefon: 192-27
Postaiak, szia: üti?

F, Pdlvííny-utca
Félctnelfl

ÍRÓASZTALOK ÍÍSÍE
„PVRAmS<c

Cserty kerületében szerepelt először
hivatalosan a Reform-párt

MA8VAR FOLPaiRTOKOSOa £5 FO A.B ÜÉR LÖK
KERgSKKDELMV RÉSZ VÉN VTAKKA.3ÁGA

A sxoiigabiró nem engedte meg a pórtsxerveaet megalakulását

Telefon: 65 49, 65 50, H 39, l >8 93

(.i fíoayel tudóxHójtíM.) Vasárnap délelőtt tartotta
Gárdony községben beszámolóját Csert)/ Jówf nemzet
gyűlési képviselő, akit a gjiilésre brózdy Gyfitii is el-.
kísért. Ez a beszámoló \ r.lt nz újonnan alakult Rűftirmpürt első nyilvános szereplése. A székesfehérvári Kiszólgsbiró n gyűlés megtartását. engedélyezte, de

Ezt a tilalmai azzal indokolta, hogy nem tudta, milyen
>»z. a párt, amelynek megalakulását ki akarták mondani
ós uen; Ismeri annak proyrainjfit.
Cnrrty József beszámoló bOBzédobc-n bejclenl el tc a
llefr,rrs-pdrt megalakulását és kifejtett'-, hogv ex az el
lenzék közös platt formrnlioz.Asa szempontjából vált szük
ségessé. Bejelentet te, hogy a párt különösen a föld
reform, adóreform és « választójogi reform Erdőkében
fog küzdeni. I’tánn Deózdy Gyiitli beszólt, aki szintén az
»j párt alnknlápúnnk szüktégc.- ségi I Indokolta meg. Majd
a kormány ténykedéseit kritizálta.
— Az egész viliig gazdaságában példátlan
mondotta
—. hogy a költségvetés tételei ho.o.voöö iixeicyet fesixet.
ki, >nh/i mnennyl pthti n: orssdfjlxiH kiáltó rn forny.
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nem engedte meg. botjy a hely! pártszerve
zet megalakulását kimondják.
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címül;: l\, VAci-utcn 46, szám
Trjor, elmükri- meg mn egy la
pot, hogy a fölvétel mcgboazelcsr végeit fölkeressék

ÜTOR, yj! ÉS HAS3KNÁLT,

vétel és eladás. Satfnyeq is Ingel/inyö- íbben
, Lio.Acsm^il, Btidiipe.st, Itoml'in-zl y-utci' •**
[Iturnád-u. sarok) T> Infon; József ll 40. szám
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§£Onváis9i fSSjelesités
Annita Berfeer táncosnő eSIen

Izgalom a rendőrségen
a Bonbonier-kabaré kulcsai miatt
A
az

Egy bécsi keraskadS súlyos vAdfai. — Csak akkor állt el a
ftS^elentés^i, amikor a táncosad filmre letáncolta a csupasz
táncokat

tulajdletrees össxeveisetl — és
lezárta a kabarét és elvitte
a kulcsot

(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délben
l órakor az izgalmas jelenetek egész sora ját
szódott le a_ főkapitányság első emeleti folyo
sóján, dr. Kiss István rendőr tanácsos és dr.
(A Heggel tudósítójától.) ízetlen reklámok föúözetet tudjon biztosítani a, rideg S. Karén- Ivdnciik. rendőrkapí > ány szobái előtt Pincé
ezreivel bekonferált meztelen táncosnő, Annita esik urnák. Már néhány milliót föl is ajánlott rek, ruhatárosok, főpincérek és kabárétnlajBerber, aki sokkal felöl tözöttebhen lejti mez de Kavencsik bécsi kereskedő hajthatatlan donosok sorakoztak n rendőrségi folyosón —
telen táncait az egyik éjszakai mulatóban — volt, nem akarta elfogadni a milliós részlet természetesen ügyvédek kíséretében — és egy
a rendőrség jóvoltából - , mint bármelyik jól-. fizetést. Három napig az izgalom miatt föl se nagyon gyors kanarétréfát. játszottak le a ko
Öltözött táncosnő, naponként laláJf ki valami lépett Annita Berber, minden pillanatban resz moly színpadon, hogy detektiveknek kellet**
olyan excentrikusát, föltűnni. éjszakai vere ketett a detektívek, a rendőrség érkezésétől és jönniök, hogy a játék résztvevőit megvédjék
kedést vagy autószerencsétlenséget. ami kény- minden elképzelhető biztosítékot fölajánlott, egymástól. A Bonbonier-kabaré két, tulajdo
szeritotte a lapokai, hogy
foglalkozzanak csakhogy a reklámnak is túl nagy botránytól nosa és ncháuy alkalinazolljuk rendezték :i
Omezteleu súgó vei és a botrányok révén ingyen meneküljön. S. Karencsik azonban zordon uta- vasárnapi vendé,gi'öllépési a főkapitányságon.
vorjék’ a. nagydobot a közönség érdeklődésének sitoít vissza minden biztosítékot, és csak a leg A bevezető előadás szombaton délelőtt kezdő
a fölkeltésére. A múlt héten aztán hirtelen meg kritikusabb pillanatban állott elő alaposan dött, amikor a kabaré egyik ruhatárosa, és egy
kellett szakítania föllépései sorát egy olyau megfontolt ajánlatával. Kijelentette, hogy pincérje bűnvádi följelentést tett Orosz’,éra
súlyos kellemetlenség miatt, amit a reklámra eláll a bűnvádi, följelentéstől, ha Annita Berber Sándor bank- és tőzsdebizományos, a kabaré,
egyik tulajdonosa ellen, azon a. cimc, , hogy
szomjas táncosnő még reklám szempontjából itt Budapesten valamelyik filmgyárban
js katasztrofálisan kellemetlennek érzett.
kauciójukat nem. akarja kiadni és igy annak a
három meztelen táncot filmre táncol tel
Becsből megérkezett ugyanis egy 8. Karancsik
gyanújába keveredik, hogy a kauciót elsikkasz
jesen ingyen és a forgalomba hozás jogát
totta. Ugyancsak Groszberg ellen egy másik
nevű kereskedő es bejelentette megérkezése
följetentést, tett dr. Fejes Ferenc, a kabaré társ
•napján Annita Berbernek, hogy kát budapesti
S. Karencsikra ruházza át
tulajdonosa, hasonló címen, amire a tőzsde
ügyvedje, dr. Radácsy Béla és dr. Babocsay
Egyik Erzsébet-köruti mulató helyiségében bizományos kabaréinlajdonos vasárnap dél
Sándor utján
folytak a tárgyalások Annita Berber és a bécsi előtt, megjelent n Bonbonier-kabaré Podmakereskedő között. Két napi izgalmas tárgyalás niczky-utcai helyiségében, magához vette az
bűnvádi följelentést ad be a budapesti fő
után Annita Berber vállalkozott arra, hogy összes kulcsokat
kapitányságon a táncosnő ellen WhWO.OIH
meztelen
— Budapesten nem engedélyezett —
bezárta a kabarét és addig nem líajlundó
korona kicsalása és etsikkasztása elmén.
táncait a filmfölvevő gép előtt le,táncolja és a
kinyitni a helyiséget, amíg mindenki el
60,000.001) koronás bűnvádi följelentés elejtése
iS. Karcncsik. ijesztő megjelenése érthető, érdekében
nem számol a bevételekkel.
u. meztelen táncokról készült filmek
megdöbbenéssel töltötte el n művésznői, külö
Egyben
kijelentette azt is, hogy a kauciókat
nösen ükkor, amikor ti becsi kereskedő hidalta forgalointmhozásának jogát S. Karencsik bécsi sem adja addig vissza, a inig a bevételeket
Annita Berberrel azt is, hogy nemcsak r;.r< azon kereskedőnek engedi ál. Rendes szerződések ké néni tisztázzák előtte. A bűnvádi följelentés
nali letartóztatását kéri a bűnvádi följelentés szültek, a szerződések aláírása után a súlyos alapján ma délelőttre idézték meg az érdekes
ben, hanem összes rúnáinak, ékszereinek, ingó bűnvádi följelentéssel való feuyegetődzés és a színházi ii.gy összes szereplőit. Groszberg Sán
ságainak és budapesti gázsijának a bűnügyi rendőrségnél tett lépések megszűntek, majd
dor dr. Válsz István ügyvéd kíséretében meg
zá? alá vételét ' s
azon a címen, hogy a tán
szombaton délután a Corvin-filingyár mű
jelent a kihallgatáson dr. Icűncsik rendőr
cosnő i$. Karcncsik szerint csalárd utón Becs
kapitány előtt. Graszb'n'g kijelentette, hogy
termében megtörtént ok a különös fölvételek.
ben fölvette tőle részben áruban, selymekben,
hajlandó a kulcsoka'! visszaadni, amig az
A nyers filméi — nehogy az értékről másola nem
azután pedig készpénzben azt a horribilis
elszámolás
meg nem történik.
tok készüljenek - - 5. Karencsik mindjárt ma
összeget, azután, anélkül, hogy fizetett volna,
Viszont
azt
650.000 koronái, áruit álllíólug
gával vitte Becsbe, hogy ott a táncosnő mez mint kauciói aelsikkasztott,
meglépett nz osztrák fővárosból. A táncosnő
addig rendőri le
kétségbeesetten fogadta a bűnvádi följelentés telen táncait 60,000.000 koronája arányában ér tétbe hajlandó tenni. Félkettőig tartott G'rosí.hírét, majd pénz után fordult, hogy valami tékesítse ...
berg kihallgatása. A kihallgatás aktái dr.
Kiss István rendőrfőtanacsos elé kerültek, aki
úgy döntött, hogy Groszberg^t a rendőri, el
járás nem kényszerítheti a Bonbonier--kabaré
kulcsainak, átadására. Ez tisztán polgári el
számolás anyaga, döntésre csak a bíróság ille
tékes. A kauciók állítólagos elsikkasztó sa
ügyében holnap délelőtt fognak, megkezdődni
a kihallgatások.
A Bonbonier kulcsai izgalDjas rendőrségi ki
Viharos
poffono&kal a legitimista és a szabadlclrályváhssxtó. hallgatások s folyosói összeszólalkozások után
továbbra is a tőzsdebizományos-kabaréí alajturániak k$z8«t
donosnál maradtak, aki senkit sem hajlandó
Ennek az utóbbi listáuak az élén sipeki Há beengedni a kabaréba.
(A Heggel ludósiiójátől.) A Magyarországi
Turánszö vétség vek vasárnap délelőtt kellett lás Károly. Dömötör Mihály, harátosi Balogh
Hír sze fut, ha a rendőrségi eljárás befejező
Benedek, Mihalovits László, Abrahám Gergely. dik, a kábán
volna ösgyüléscl t’gy nevezik a közgyűlést)
*
művészi vezetését Mészáros Giza.
megtartania, de a szövetség kebelébe egy cso Kitniseh Béla, Mészáros Dávid és Tabódy Zsolt és Harsányt Rezső veszik át.
port politikai iránvzate olyan izzó hangvlqtot áDottak, mig p másik listán Cholnoky nagy
teremtett még a közgyűlés megtartása élőit, vezér után gróf Telek.y Pál, barát.osi Balogh
Benedek, Németh István, Chrystián Béla, Csapó s
hogy
László
és Venczcll Gcyza nevei következtek.
I
a rendőrség kirendelt képviselője, aki egy
Fél 12 óra veit már, mire az igazolások nagy
negyedórán át hiába igyekezett, csendet te
izgalmak között véget értek és a terein teljesen •
remteni, végre is kénytelen volt a gyűlést
megteli. Még ekkor is jöttek a különféle tör 5
föloszlatni és a termet kiürittetnl.
zsek képviselői és ezért az ősgyiilós megkez
Délelőtt 11 órára a. régi képviseloház nagy dése előtt- a túrán lantosok előadták a turáni
termébe hirdetett ősgyülésre a szövetségnek himnuszt. Ennek végeztével tapsvihar tört, ki, 3
■
nemcsak budapesti lúgjai, hanem a vidéki .•'.midőn az elnöki emelvényen megjelent az s
eddigi
nagyvezér.
Cholnoky
Jenő
egyetemi
ta

„törzsek." képviselői is nagj számban jelentek
a
meg. Már a terembe való bejutásnál szenvedé nár. A többség zajos ovációban részesíti és ez
M
■
lyes roll a hangulat, mert a belépőkéi egyen- az ünneplés csak erősödött, amikor
M
■n
kent igazolták és az ekként származott, idő
(Broken
BIossouis)
m
az ellenpárt is megnyilatkozott és meg
veszteség türelmetlenséggel töltötte el a közön
9
M
akarta akadályozni Cholnoky t az ősgyiilós
séget yla igazoltatásnál nézeteltérések merül
M
■
megnyitásában.
tek föl a szövetségben fellelhető két áramlat
U
a
egyes képviselői közölt, és a heves kifakadásak
*
Ezt. a Cholnoky ellen irányuló tüntetést lát;
M
már ifi is napirenden voltak. Az ellentétek hatóan
i
ha valóban költő vagyok,
>»•
egy
Komái
István
nevű
állítólagos
író
i
részben személyi természetűek.
■
vezette, aki a nagy zajban valami nyilatkoza
r
ez a müvem telt azzá . . .“
A budapesti tagok egy csoportja ugyanis
tot akart fölolvasni, de őt viszont az ellenpárt
nincs megelégedve Oholnoky .Ttmő „nagy
V.
Griffith.
nem engedte Bzóhoz jutni. Komái töbhizben az
vezér" eddigi működésével
elnöki emelvényre megy, ott igyekszik magé
nak meghallgatást hiztositani, de ez a kísérlete
■
vs szerintük lanyha vezetésével, inig n. tagak nem
viszont Cholnoky sem tud szóhoz
8n
másik része, főként a vidékiek, határozottan jutni. sikerül,
I)r. Bedé József rendőrtanácsos néhány
a turáni eszme, c tudósa, köré csoportosulnak. pillanatra
Február 24.
teremtett és arra akarta a
I
Ehhez járul azonban politikai motívum is. közönséget csöndet,
rábírni, hogy várja be csöndben,
Cholnoky ellenesei az ősgyillési választásra amíg az ős gyűlés
elnöksége megalakul. Figyel
Uránia, Royal-Apollo
külön listát adtak ki és mivel
meztette az egybegyűlteket, hogy ha a zajon
I■
erről az ellcnlisfáról, amelynek élén ('hői
gást nem hagyják abba, föloszlatja a gyűlést
R
Omnia és Corso
nek? neve állott, azt hiresztelték, hogy az
A hangulat egyre izzóbb, egyre sűrűbben
legitimista lista, a hivatalos listát rögtön
BBNBBBSBBBBBBSBBBBBBBflBBBEBBanBBBSBBBBDBBBiiBBSQSDBB
hangzanak politikai jelszavak. A két tábor
___ szabadkirá 1 yválasztóknak bélyegezték.
A FRANCIA ÉS ANGOL DÁMÁK RUHÁIT
lármája lehetetlenné teszi a tanácskozást.
Végre több mint negyedórás folytonos
O, KADERABEK MiCI KREÁUA
lárma és izgalom között elcsattan több po
fon, amire a rendőrfiszfviselő bejelenti,
,
. v- ’A ■••il r .*■
.''.■. ’ ■ ■■
hogy a gyűlést föloszlafj*.
■■ ... ■
s>•
■' :
Rendőrök jelennek meg a teremben, ahol
már a padokat kezdik verni és összecsapástól
minden sziabca rendkívül olcsón
is tartani leket, mert különösen o vidékieket
nagyon elkeserítette a pesti tagok eljárása.
A rendőrök hozzákezdenek a terem kiürítésé
valódi francia szivarka-huvely
hez. Ekkor egy kis csoport rendez JTabsbnrgnffl tflvatAnihéxa
ellenes tüntetést. A távozó közönség a tünte
Budapest, IV, Haló-utCR 1R-14. saftm ÍUsIvAvos)
tésre a Himnuszt, énekelve hagyta el a termet
*. <X I

Megnyitása előtt föloszlatta a rendőrség
a Turánszővetség „ősgyülését”
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Vasárnap délelőtt meghalt
Várady L. Árpád Kalocsai érseK
Kalocsa, február 18.
(A Heggel tudósítójától.) Dr. Várady L. Ár
pád, kalocsai érsek hosszú és kínos betegség
után, vasárnap délelőtt Vili órakor elhunyt,
Évek óta betegeskedett már a kalocsai érsek,
mégis váratlanul érkezik a tragikus hir, amely
nemcsak a katolikus egyházat, hanem az egész
magyar társadalmat gyászba borítja.
Várady L. Árpád kalocsa-bácsi érsek Temes
várod született, 1865 iunius 18-án, tehát 58. esz
tendejében érte őt a halál. 1888 augusztus 16-án
szenteltek áldozópappá. 1891-ben Dessewffy
Sándor Csanádi püspöknek a titkára Jett. 1890ben a Csanádi székeskáptalan kanonokja, 1902ben sebenicoi címzetes püspök, 1905-ben minisz
teri tanácsos Jett. Már ebben az időben min
denki biztosra vette, hogy a legközelebb meg
üresedő püspöki széket ő vele fogják betölteni.
Erre csakhamar kínálkozott is alkalom, amikor
Hetyey pécsi püspök elhalálozásával megüre
sedett az ősi pécsi püspöki szák. Mivel azonban
liberális gondolkozása sokaknak szálka volt a
szemében, visszataszító hajsza indult meg,
amelynek hullámai a pápai trónig csaptak és
X. Pius pápa alatt sikerült ellenségeinek őt el
gáncsolni és pécsi püspökké való kinevezését
meghiúsítani. 1911 március 18-án a király győri
püspökké nevezte ki. A győri püspöki széket
még ugyanazon év junius 18-án foglalta el, itt
közel három évig tevékenykedett, majd 1911
májusában a megüresedett kalocsai érseki szé
ket töltötték be véle. Beiktatása Kalocsa érseki
székébe egy azóta lejátszódott világtra^édiának kiindulási napján, 1914 junius 29-én, a
szerajevói merényletet követő napon történt.
Kalocsai érseksége szorosan összeesik a világ
háború idejével és tevékenysége jóformán tel
jesen a charitativ térre terelődik. Utolsó nyil
vános szereplése IV. Károly király koronázása
kor volt, amikor a koronázási szertartásban
maga is uktive vett részt. Ekkor már sokat
szenved szívbajával, amelynek gyógyítása ér
dekében a legkitűnőbb külföldi üdülőhelyeket
keresi föl, baja azonban nem múlik és a kór a
hatalmas és daliás termetű érseket annyira
megtörte és éveken át ágyhoz szegezte, hogy a
halál már osak roncsait találta az egykor élet
erős férfialaknak.
Értesülésünk szerint rövidesen összeül a szé
keskáptalan, hogy a káptalani helynököt a
széküresedés idejére megválassza.
♦

Várady érsek utolsó óráiról az érseki aulá
ból a következőket közük: Az érsek, aki már
hosszabb ideje gyöngélkedett, ma reggel föl
kelt, felöltözött és 9 óra után a ceremoniárius
kíséretében nappali szobájába ment, ahol áhitatosan végighallgatta a szentmisét. Ezután
megreggelizett, majd tolószékébe ült és u nagy
terembe ment, ahol a breviáriumot olvasva, el
végezte imádságát. Később panaszkodott, hogy
kissé rosszul érzi magát. Féltizenegy órakor
karosszékében ülve, minden fájdalom nélkül
hirtelen elhunyt.
Szerdán lesz a temetés.
Az elhunyt Várady L. Árpád kalocsai érsek
temetése szerdán reggel 9 órakor lesz KaJorsán. Az egyházfejcdelmet a székesegyházból
kísérik utolsó útjára.

— Az igazságiigyminiszter látogatása Andrássy Gyulánál. Daruváry Géza igazságügy mi
niszter vasárnap délelőtt 11 órakor megláto
gatta lakásán Andrássy Gyula grófot. K láto
gatás. amelynek A Reggel értesülései szerint
politikai célja, volt, közel egy óráig tartott. A
tárgyalásokról, amit az igazságiigyminiszter
Andrússyval folytatott, semmi közelebbi hir
nem szivárgott ki.

— „Testvérek leszünk és összetártunk!’* Nem
Budapestről. Berlinből jelenti A Régnél tudó
sítója: A városi színház szombaton lélekemelő
tüntetós színhelye volt. „Teli Viliuos“-t adták.
Amikor a Rutli-jelenetben elhangzottak a
színpadon ezek a szavak:
— Testvérek leszünk, bajban és veszedelem
ben! — Talpraállt az egész közönség és meg
ismételte ezt a mondatot, majd folytatta a
szereplőkkel:
— Csak majd ha nem lesz már ellenség a
haza földjén, akkor egyezkedünk!
Ezeknél a szavaknál inár szinte orkánná fo
kozódott a taps. A demonstráció a nézőtéren
folytatódott. Ott volt mindenki, aki Berlinben
számit: Cuno a kancellár, Loebe a birodalmi
gyűlés elnöke, miniszterek, politikusok és a
nemet irók színe-java.
— Minden gázoló roffőrt letartóztat n rendőrség. Szom
baton délután az Attila-köruton haladt a Fabank egyik
autója. A koesibau Schönfeld Nándor, a Fabank igazga
tója ült. Az autót Hartner Bála soffőr vezette. Az autó
az Attila-körut 25-ös szánin ház előtt hirtelen a Járda
mellé szaladt. Pár pillanatig ide-oda cikkázott, majd
nekiment a liáznak oly szerencsétlenül, hogy egy arralialudó fiatal leányt az autó nekiszoritott a falnak.
Alteztót roncsolta szét a gép. A fiatal leányt a mentők
szállították a Rókusba, ahol rövid szenvedés ntún meg
halt. Az autó olyant zökkent, hogy utasa, Schönfeld
Nándor bankigazgató neki esett a nyitott autó peremé
nek és arcán súlyos xutóddsl szenvedett. Á soffőrt elő
állították a rendőrségre. Vasárnap hallgatták ki az elég
sub’osan megsérült bankigazgatót, aki nem emlékezett a
karambol részleteire, mert, amint mondotta, az ütéstől
elvesztette az eszméletét. A soffőr azt állította, hogy sí
kos volt az iittest, emiatt a kocsi hátsó kereke valahogy
fölugrott a jórdára. Ezt a hibát akarta helyreállítani a
kormányköréi: igazításával. Ekkor került elébe a leány.
A kanyarodás ncrn sikerült, a kocsi nokiszoritotta a
falnak a nőt. A főkapitányságon számos tanút hallgattak
ki ebben az ügyben. Megállapították, hogy az autó oly
gyorsan haladt, hogy mindenért a soffor felelős. Hart
ner Bélát ezért dr. fíxrubidn De:só rendőrkapitány vasár
nap letartóztatta. Ezentúl is a legszigorúbban jár cl a
rendőrség a gondatlanul, könnyelműen hnjtó soffőrök
ellen.

— Egy előkelő fiatalember rejtélyes eltűnése.
A múlt héten megjelent a főkapitányságon Fodor
Kálmánná, született gróf Rerthold Jözefin és
bejelentette, hogy 32 éves fia két nap elüti el
távozott hazulról és azóta nem jelentkezett. A
fiatalember, Fodor Zénó, mielőtt elment, négy
milliót vett magához. Az eltűnt nem régen Vált
ki a Denghy és Tdssa tőzsdebizományos cégből,
amelynek beltagja volt. Napok teltek ós Fodor
Zénó nem jelentkezett Nagyszabású nyomozás
indult fölkutatására, de nem találták sehoL
öngyilkosságra a fiatalember sohasem gondolt;
szerelmes sem volt. Hosszabb nyomozás után
csupán azt állapították meg a detektívek, hogy
Fodor Zénó legutoljára február 8-án barátjaival az „űri klub“-ban vacsorázott Sok bort
fogyasztottak. Kocsit hozattad neki, hogy
hazavitessék, mert tudtál:, hogy sok pénz van
nála. Fodor Zénó nem ült a Kocsiba, kifizette
és elküldte. Elment az István-pincébe a Kos
suth Lajos-utcába és egyedül leült egy asztal
mellé. Nem hivott senkit a társaságába. Reg
gelig pezsgőzött egymagában. Csak a cigány
hegedült az asztalánál. Reggel, 9-én, ’/:7 órakor
látták utoljára. Dús borravalót adott a cigány
nak meg a pincéreknek és gyalog indult el.
Többen látták, amint, átment a Kossuth Lajosutcán és befordult a Magyar-utca felé. Hogy
hová ment, mindmáig nem sikerült mcgállapitani. Kétségbesett családja már magán
detektíveket is bízott meg a fölkutatására.
Családja attól tart, hogy a fiatalember, akinél
sok pénz volt, valami bűntény áldozata lett.
A legkülönösebb ebben az eltűnésben, bizo
nyára csupán véletlen folytán az. hogy Boross
István bútorgyári igazgatót, akit ismeretlen tet
tesek gyilkoltak meg két év előtt, ugyancsak a
Magyar-utca környékén látták utoljára. Fodor
Zénó ügyében vasárnap Andréka Károly fő
kapitány helyettes referáltatott magának és
ezután újabb széleskörű nyomozást rendel
tek el.
— A tőzsdetanács 500 9HH koronát adományozott a PetőfiTársnnásmak. A Petfifl-TárMisáflr vasárnap délelőtt fölolvnsóülóst tortott. Pékár Gyula beszámolt a párisi
Petőfi -ünnepségről. Bejelentette ezenkívül, hogy n tőzsde
tanács 500.000 koronát Juttatott a Pelfífl-Társasdgnak,
hogy az összeg kamataiból évenként a Társaság Által
meghatározott pályázaton nyerő pályamű jutalmát ab*ból
fizessék. Az elnök megköszönte a Táraaság nevében aa
adományt ős a zárt Illésen fognék majd határozni a ki
tűzendő pályázatról. Ezután N:.ávay Gyula főtitkár be
számolt a2 országban tartott ók tartandó I’otőfiünnepiégokről. Bejelentet to, hony a Társaság március 15-én nagy
I’otőfi-ünncpsóget rendez. A n yygyűlést március ll-én
tartják, abol a három megüresedett tigsági helyet is
betöltik. A tárgyaorozat követ! sző pontja egy orosz ere
detű tanulmány volt a zegesvArl csatáról.

— Eckliardt Vilmos háláin. Budapesten és a vidéken is
rendkívüli részvétet keltett Eckhardt Vilmos volt or
szággyűlési képviselő és vezérigazgató hirtelen elhalálo
zása. Eckhardt Vilmos egyik lcgdaliésabh. legrokonszcnvesabb egyénisége volt u fővárosi url társaságnak; párt
különbség nélkül nngyrubecsülték és szerették. ,”3 éves
volt és 20 éves korúban már Jelentős szerepet Játszott
Csanádmcgye közgazdasági, politika! ős társadalmi éJotébon. Justh Gyula halála után Makó város izgalmas és
elkeseredett választási küzdelem után a 24 éves Eckhardt
Vilmost küldte az országgyűlésbe — a kormány támoga
— Magyar mii vész « IVIel ropolitan-Ope’a
fása nélkül, sőt ollonére. A Házban fint a)'•.ágával, férfias
korrepetitora. Sebestyén Károly dr.-nak, r. ki
szépségével, szeretetreméltó modoréval mindenki rokenváló efiziéóikusnak fiút, a 19 éves Györgyöt,
azenvét megnyerte. Pártokon khii) álló füagcf'.enséyi
nagy
kitüntetés érte a múlt héten. A kiváló
volt; ma.id nz ollenzékl Bizony-párt tagja. A Károlyi
ílnial művészt, tiki Münchenben liruno V/alterrezsim alatt LovAszy Márton polgári biok iái támogatja
nek, a inüuoltenl Opera főzenclgazgatójáuak
és néhány lakomán, üló.,en frenetikus hatása \olt bátor,
keze alalt kezdte meg színházi szereplését, i>
formás liilazólalAsainak. A bolsevizuius után teljese*
visszavonult. a politikától, bár egyhangú mandátumokat
newyorki Metropoljtar.-Opera távirat dog kor
kínáltak neki, nem óhajtott résztvenni sem a múlt, sem
repetitornak
hivta meg.
* jelenlegi nemzetgyűlésben. Megunta a politikát. Egy
— Gyárak, tizeinek, vállalatok, amelyek n mostani nyom
1 eto fiinco, künn járt és búr hónapok ófft b'-togesdai árak mellotí árjcgyr.óket kiadni nem tudnak, sok fö
kedi.:.:. a 33 éves, erőn fizikumú férílii Ily tragikus vé
lösleges levelezéstől mentik nmg magukat, bn nz érdeklődő
gére senki sem gondolhatott. Hirtelen rosszul lett n In
félnek n kívánt gépről, föl .->ze relé fii tárgyakról vagy bár
mely más áruról nz ajánlattal egyidejűleg az. áruról ké
kásán, nyomba.» a Pajor-szanatóriumba szállítottál: és
éjszakától reggolvo mcg.'zünt élni. Vasárnap délután 8 I szült fényképfölvó:?! másolatát is megküldik. A „Fotó
Fő; yképepzeti Müintez- lc“ TV. Váci-utca 4'
ómkor szentelték be a Kcrepesl-utJ temető halottasházú- I riporterek
specialista <•; , a térou «•.: az e célra készült fölvótolokot
bán, ahonnan még ma Makóra szállítják, almi szetdún I mgyou mérn-i >lt órakon tudja szállítani. Mintaképekkel
délután helyezik örök nyugalomra.
é» árajánlattal díjtalanul ezolsál.

um

— Kegyelmes líraiul fin vagyok a falurossza
egyedül. Engem ugat minden kutya egyedül.
Ez, még a kisebb baj, Kegyelmes Uram! Egy.
részt: aki ugat, nem harap, másrészt: vakkan
tok néhányat és u mérges komondorok elsőm,
fordáinak. A nagyobb baj, amit sohasem
hittem volna, nem én! Az ugyanis, hogy H
kutyaugatás elballatszik a menyországba, ahol
az én tekintélyt rajongva tisztelő képzeletem
a magyar minisztereket látja trónolni. Arról
van sző Kegyelmes Uram, hogy a devizák, zug
forgalmát, koronánk értékelésének torzkópéi,
másfél hónapja, egyik hétfőről a másikra,
üldözi, tépi, marja A Reggel. Ezt az akciónkat
mi becsületes, hazafias, általános
érdekű
munkának Ítéltük. A devizák bűnös, a zürichi
koronajegyzés hitelességét, veszélyeztető zug
forgalmát meg nem szüntetjük azzal, ha
tudomást sem véve róla, tetőtiizekről, cseléd
lányoknak a marólúggal való konfliktusairól
és más hasznos tudnivalókról
cikkezünk.
A Reggel és utána több laptársunk, amelyek
nek a való élettel mégis van valamelyes kon
taktusa, céltudatosan mutatott rá az egyre
szélesebb és lázasabb méreteket öltő zugl’orgalomra és illusztrálásul közölt néhány kur
zust is. Mi zugkurzusokról irtunk, amit egyik
reggeli kurzuslap félreértett, nyilván szcinélyesKedésre gondol! és nyomban denunciált
Kegyelmes Urnái. Erre aztán fóllrtvatalosnak
tetsző közlemény szerint, a pénzügyminiszter
utasította a rendőrséget, hogy indítson a kur
zus miall kihágási eljárást. A Reggel napi
lap (?) ellen. Miért? Mert a. zug forgalmút le
leplezte? Nem akarjuk elhinni, búr azt mond
ják, hogy a „Poster .Tournal“-ban is benne volt.
Szívesen megyünk a rendőrségre és ülünk a
vádlottak székére, csupán azért rösteJkedünk
majd, mert a hallgatóság sorában bizonyára
ott lesznek mindazok a zugdevizások, akiknek
piszkos mesterségéi eddig A Reggel, meglehe
tősen feszélyezte. Reng a hasuk, ugv kacag
nak rajtunk! Úgy kell neki, fogják mondani,
mit. ugrál, hát kellett ez neki? Kellett, Kegyel
mes í'rnni! Ezután is maradunk, akik voltunk,
szeretve mind — a toloncházig n. hivatásunkat.
Egyetlen koncessziónk: zugkurzus helyett ez
úton zugárfolyamot írunk. Keressen valamit
a acnunciáns is!
Oszi-téli termóHÍi
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A karácsonyi vásárból
visszamaradt legjobb magyar művészek
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A FAUNBAN
és a pára&Oanul tr^axdngi uj mfósos* í
Kö^tíale 9/,9 Arakor

KIS KOMÉDIA

VI, Bóvay-u.18
Telefon: 14—22
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1923 február 19.
— Prőnay Pál és Muttyasovszky György
afférje. Prőnay Pál alezredes tegnap délben
segédei. Farkas Elemér huszár alezredes és
dr Rácz Fii mos utján provokúltatta dr.
Mattyasovseky György volt főkapitányt azo
kért a kijelentésekért, amelyeket Mattyasovszky a Rácz Vilmos elleni pőrének főlárgyalásán különítménye és személye ellen tett.
Mattyasovszky megnevezte segédeit Ugrón
Gábor és Pál Alfréd személyében, akik ma
délben ülnek Össze Prőnay segédeivel nz ügy
tárgyalására.
— TJrl betörők társaságát fogta el a rendőrség. Az utóbbi időben rengeteg betörésről tet
tek följelentést a rendőrségen. A Nagy Dénes
delek ti vcsoport régóta keresi a letteseket.
Hosszas nyomozás után megtudták, hogy két
előkelőén öltözött fiatalember csönget dc az
esti órákban olyan lakásokba, ahol sötétek az
ablakok. Egyik helyen egy ügyvéd lakott. Aki
becsöngetett, iratokat vett elő, mert maga az
ügyvéd nyitott ajtót és elmondotta, hogy
válópörében kéri az ügyvéd tanácsát, A
nyomra jutott (letek 1 ivek megtudták e fiatal
ember nevét és címét. Sokáig figyelték. Rájöt
tek, hogy a fiatalember a Savoy-szállóban lakik. és nagyon költekező életmódot folytat.
Egy alkalommal az esti órákhan nagy csoma
gokkal tért haza, vele volt egy barátja, aki
szintén csomagokat vitt a szállóba. Az egyik
fiatalember Fischer Pál fogtechnikus, dúsgaz
dag sértésnagykereskedö fia, nagyon rossz vi
szonyban élt az apjával. A másik Gerő László
csemegekereskodő, ugyancsak büntetve volt
már. Igazoltatásukkor lakásukon sok lopott
holmit találtak. A két fiatalember moziszinészeket megszégyenítő eleganciával járt-kelt a
fővárosban. Minden este álkujcsokkal nvitogatták és fosztogatták az elhagyott lakásokat
Ruhát, pénzt, ékszert loptak. A lonott holmi
kat egy budai kocsmáros, Kiinsztler Gusztáv
értékesítette. Vasárnap letartóztatták Őket.
-- Telcszky János Rómábun. Rómából Jelenti A Reggel
tudósítója.: Mn kezdfálött meg a Bét Vauit konferenciája.
\
vonalain érdekeli, négy Állam dBÍegáhja.1
..őmá.win roiytotja.k azokat*. a tárgyalásokat, amelyek a
Déli \ asnt-kordés véglegec megoldását biztosítani fogiák
A tárgyalás Rerlnei: vájjon bérlet vagy államo’ltái ’ ut
ján oldják merr a l>6Ii Vasat 'Táryiség évek óta vajndó
kérdéséi. A konferenciára Rómába érk-zett TeJe'akv
Mao* 6 Pénzügyi Tanár* pináké, oki a hivatalos megvet
álláspontot képviseli.

— Elkészült a eseh-magyar pénzügyi iu<igallnpodas. Prágából táv irat ózza A Reggel tu
dósítója: \ eseh-magyar pénzügyi megálla
podások befejezettnek tekinthetők.’ A háború
előtti követelések és depót megállapodások
ügyében már majdnem teljes megegyezés jött
iétre, csupán a vagyonjogi perek illetékességé
nek ügyében vannak még differenciák.
— A Vatikán tiltakozik a Sión hegyén folyó
archeológiái ásatások ellen. A ..Chicago Tri
bünt/* római levelezője arról értesül, hogy
a Vatikán tiltakozásra készül azok ellen az
ásatások ellen, amelyeket egy zsidó archeoló
giái misszió az előbbi paleszíiuiai kormány en
gedélyével a sionhegyi coenculion alatt folytat
avégből, hogy megkeresse Dórid király sírját.
A „f'orriere d‘Ifaíia“ cikket ir erről a kérdés
ről és azt hangoztatja, hogy Olaszországnak
meg kell akadályoznia a cocnncul untnak ezt a
megbolygatását,
— Orvosi hir. Dr, Nagy József, a budapesti ízt. hitköw-éK kórháza rcbi'srct-1 osztálv A .ni, roll alorvosa, kül
földi taniihnánv«»t .b-rAl mnaérkezott és rendoWaét. mint
■’ebészuroiógua, lakásán: VII, 1- •. sébel-kórul •JH, délután
6-ig megkezdte. — Telefon: József rU- 70.
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Mind i csto az uj műsor keretében föllépnek:

NAGY
ENDRE
mint vendég
Antol Erxsl
Ferwnty Károly
Sí. HeidelCiern
Altiért

I

Hürasxtl Mlel
Kc*a;n:k ftát- si
Lukács. Sá-í
^alnmun Béla
Sarkailíi ASatíúr

Mihály bácsi tSxsdéxik

Sándor József
UJvöry Ferenc
Virfigh Jenő
Várnay Vilmos

Egv ember tragárflá|a

Tréfa
Irta: Sas Kdo

Nagy látványos opera
több fölvonásban
Irta: Köváry Gyula

«o* G alatt

Gyeire <n náx.ff,
gyere be............

Vígjáték
Irta Mlehael Szirkay

Duett. Irta Harmath Imre

Finom madár

(Se arany, se kék, se zöld, ao dublé)
Bohózat. írta Szökő Szakáll
Francia konyha

Batthyány Tivadar nem ért egyet
Károlyi Mihály politikájával
— A ffiSggettenségi párt nagygy&Síése —
(A Reggel tudósítójától.) A Függetlenségi
48-as Kossuth-párt, vidéki szervezeteinek be
vonásával, vasárnap délelőtt a Mária Valériautcai körhelyiség dísztermében országos nagygyűlést tartott, amelyen gróf Batthyány Ti
vadar elnökölt, A termet zsúfolásig megtöltöt
ték a vidéki pártok küldöttségei. Az országos
part vezetősége részéről jelen voltak P. Ábra
hóm Dezső v. miniszterelnök, Balta Aladár ny.
belügyminiszter, Fóthi Vilmos, Schubert Sándor
fővárosi bizottsági tagok, valamint több volt
függetlenségi képviselő és főispán. Batthyány
megnyitó szavai után dr. Óhegyi Lajos főtit
kár arról a különös jelenségről számolt be,
hogy a posta számos vidéki szervezet meg
hívóját. fölbontva, azzal küldte vissza, hogy a
cim elégtelen. (Nagy zaj.)
Ezután gróf Batthyány Tivadar elnök tartott kétórás
hatalmas beszédet. Beszéde elején « Habsburgokkal fog
lalkozott. 7917 Junius 7-én kifejtette — ngymond — a ki
rály előtt, hogy ha ezeu az utón haladnak és elvágják
az országot n demokratikus nemzeti iránytól a a szociá
lis reformoktól és nem valósítják meg a demokratikus
választójogot « olyan háborús külpolitikát folytatnak,
amely a német rildghatolom szolgálatába állítja a nem
zetet, akkor finis Hungáriáé, de végük a Habsburgoknak
is. A legitimista politikával végső veszedelembe döntik
nz országot. Ho a detronizácló a kírálypurcsok előtt
történt volna meg. ebből az országra óriási előny szármázott volna, mert óriási területeket csatoltok volna
vissza hozzánk. so/c IM.öóö magyarral rgyfitt.
— A belpolitikáról szólva, Batthyány gróf élesen el
ítélte azokat a politikai irányzatokat, amelyek a reak
ciót szolgálják ős felekezeti üldözésre vetemednek. Majd
áttért a külpolitikai kérdések megvilágítására és azt
mondotta, hogy Bethlen István maga is beismerte, hogy
u külpolitika terén eddig semmiféle sikert elérni nem
tudott.
— Ma <i jóvátétel veszedelme lebeg fölöttünk. Ezt. n
kérdést minden országban a legnagyobb nyilvánosság
előtt közölték hogy igy a nemzet összességét mozgósítsák.
Sajnos, nálunk máskép történik, ngy látszik, nálunk
mindent máskép kell csinálni. Félhivatalos közlések azt
mondják, hogy Olaszország követeli n legnagyobb jóvá
tételt. Tudjuk, hogy ma van ar. a nevezetes nap, amikor
Friedrlch István, hazánk nagy fajmagyarje. (Derültség.)
Rómába és AngorAba indul. Arra kérjük, tolmácsolja
elvbarátjának, Mussolini minisrterelnök urnák azt •
kérésünkéit, hogy azokat a ‘ baráti nyilatkozatokat, eme-

— Párbnjkódexet irtain — a párbajok ellen. A lovagias
ságról irtom — a párbajért. Ebben a mondatban foglal
tam össze azt. a tendenciát, amelynek alapján könyvem,
azon nagytekintélyű urak véleménye szerint — akik lát
tak — eredetiségre fog számot tartani. Bolgár Ferenc. és
Clair Vilmos nagybecsű müvei, amelyek mind jóval «
háború előtt készültek, ma — oly minden irányú, nagy
változások ntán — sok változtatásra szorulnak. A háború,
a forradalmak és a tragikus összsomláa hallatlan el
tolódásokat idézett elő, különösen azoknak a pálya
választásában és elhelyezkedésében, akik alig egy év
tizeddel ezelőtt azt vitattak, hogy más a polgári, más
a katonai, más a hivatali becsület. Ezek ez eltolóijáeok,
amelyekhez a megszállt területekről kiiildözött intelli
gencia harcai is járultak, Csonksiungy.Írországon sziikségképen olyan súrlódásokhoz vezettek a társas érintke
zés soráu, amelyeknek egy szomorú drámája — sajnos —
a nyilvánosság előtt játszódott le a közolmultbau. Ezek
a drámák, amelyek elintézésében sokszor a tnl rideg fölé,
rundcltségi fölfogásunk éppen olyan nagy része van,
mint az egyéni túlérzékenységnek és amely drámák nap
nap ntán agy-egy jelenettel gördülnek tovább az élet és
a megélhetés színpadán, ae egész lovaglás eljárásnak
gyökeres reformját festik stilkségessé. Könyvem külön
ben. amely a napokban hagyja el a sajtót, olyan nevek
ajánlásával kerül a nyilvánosság elé, hogy azoknak
együttese már önmagalmn véve is teljes garanciáját
nynjtja annak — ami egyébként kódexemen vezérfonal
ként húzódik végig, hogy tudniillik u párbaj nem öncél,
hanem a nemesen fölfogott lovagiasságnak stankcldia.
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Batthyány beszéde uíún P. Abrakom Dezső
az adóprobléraával fofflalkozott. HatvannÓR?
fajta adónem vau — úgymond — és az egész
jövedelmet clvehetik adóban. Ez a tulhajiotl
adózás a külföldön azt a hitet kelti, hogy az.
ország gazdag, mert van itt mit. megadóztatni.
Nagyon sok befolyó adó illetéktelen helyekre
kerül. Sajtócélokra, bizonyos irányú lapok tá
mogatásvra milliókat fordítanak. Majd Eri
Ferenc, Balták Béla, Tihanyi Kálmán és má
sok fölszólalása után, gróf Batthyány Tivadar
a nagygyűlést berekesztette., A nagygyűlést
társasebed követte, amelynek ünnepi szónoka
.Bella. Aladár volt s ntária m<‘^ számosán mon
dottak beszédet.

— A lovagiam eljárás uj magyar kódexe.
Dr. Rácz Vilmos „Párbajkodex és lovaglás el
járás" cirneu nagyszabású uj párbajkodoxet
irt, amely a napokban hagyja el a sajtók A
Reggel megkérdezte Rácz Vilmost, hogy meny
nyiben változott a lovaglás eljárás a Bolgár
éit Clair-kodexek megjelenése óta s melyek
azok az indokok, amelyek őt egy uj kódex
megírására ösztönözték. Rácz dr. a következő
ket mondotta nekünk:

Vaaaora 8 órától

Cigányzene

lyckct Róma felől röpitouek felénk, váltsa valóra és
íio követeljen jóvátételt ettől a lerongyolt, tön krémén!
nemzettől.
— A ruhrridéki akció no ejtsen abba a hibába, hogy
nagy németbardtsággal tüntetünk, mert ebből n« ország
nak haszna nem lesz. Németországról minden jót mond
hatunk. Hatalmas, okos, munkás nép, kívánunk neki
minden jót, de a jövő politikájából kapcsolja ki Ma
gyarországot. fipyen elég volt belőle, mert az or^áti
kéiharmadréBtéiick eleeseté.h't annak köszönhetjük, hogy
mi is a nőmet vildguralmi hóbort mellett ragadtunk
fegyvert. Igyekeznünk kell azon, hogy a ki.sán'rhd üi'"1
,
maival a megértést megtaláljuk. Az előrelátó politika,
különösen a külpolitika, non: helyezhet súlyt, sz érzel-;
mekro és hangulatokra. A barátságos megértés politika
ját s kisántánttal szemben nem elég hirdetni, hanem
cselekednünk is kell. A gazdaság! csereviszony a szom
széd államokkal a ml előnyünkre válna és elérnénk sz'
is, hogy odaát magyar testvérein!: helyzete megjavul.
Blz.tosra veszem, lm a ml politikánk barátságos irány
vesz., akkor a Mlllerand-félo kísérőlevél flgyclemberéte
vétőiével területi eredményeket is elérhetünk.
— Békés, lojális, semleges külpolitikát kívánunk, ide
bent pedig tartózkodjunk minden irányú szélsőségektől.
a reakciótól, épp úgy, mint a baloldali szélsőségtől.
Ha Károlyi Mihály olyan kijelentéseket tesz, mm:
legutóbb, hogy ő a világ proletárjainak egyesülését
akarja és ez alapou n szocialista világrend megterem
tését a mai polgárt társadalmi rend helyett, — éi»
kereken kimondom, hogy
ezzel n politikával egyvi
nem értek.
A ml politikánk Kossuth LOios poétikája iHossrantarl',.
lelkes éljenzés és taps.)
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KR18TÖF-T«R S. BEÁM

ErodotJ tarvczésL
valamint valódi francia kosztümök,

ruhák, köpenyek

6
— K-ikovszky István meggyógyult. Hakovszky István egy héttel ozelőtí operáción
esett kere.szti.il a Pajor-szanatóriumban. , Az
operáció jól sikerült és Ilakovszky István álla
pota már annyira javult, hogy vasárnap fölkelt
az ágyból és néhány nap múlva elhagyja a
szanatóriumot.
Drágul a hús! .1 Reggel figyelmeztette a közönséget,
hogy a zsírnak az alinult héten való megdrágulása ki
fog hatni a bús és általában az összes állati termékek
diának emelkedésére. Bárénak rossz jósok lettünk volna!
Sajnos, az események bennünket igazoltak. A marhahús
tltio körömiről 760 koronára, a borjucomb 860 koronáról 970
koronára, a sertéskaraj 780 koronáról 880 koronára, a
füstölt szalonna 920 koronáról 980 koronára, a zsir 960
koronáról 1009 koronára, a füstölt kolbász 760 koronáról
840 koronára, a párisi 600 koronáról 680 koronára emel
kedett. Vigasztalásunkra szolgáljon, hogy ti tojás, amely
nek élvezetéről lassanként leszoktunk, 32 koronáról 29
koronára és a hagyma 68 koronáról 62 koronára esett.
Erőteljesen emelkedett a kész ruházati cikkek piacán a
cipő, a rwfta és kisebb mértékben az ing.

1M2.5 február 19.
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Bolgár Ttoadap tartozásaivá

240 millió a passzíva. — 9 uf föijelevtáés, — Botfái*
400 milliós végrendelete

— Rur.in halotti maszkja. Megilletődve állunk
meg egy pillanatra nemzetünk egyik ellensé
gének holtteste előtt. A ma délben hosszú ver
gődés után kiszenveclett cseh pénzügyminiszter
egész bizonyosan ádáz ellensége volt a magyar
ságnak. gyűlölt bennünket, mint ahogy min
dent gyűlölt, ami múlt, tradíció és emlék, amit
nem lehet úgy eltaposni, szivenszurni és el
temetni, hogy ne kísértsen a föltámadása.
Nemzetünk ellensége, akinek szive íme meg
szűnt dobogni ellenünk, mégis példája legyen
VÉGRENDELET.
a magyar ifjúságnak. Diktátort hatalommal
Alulírott. ép ésszel és józan megfontolással ■végren
.intézte esztendők óta a gazdag Csehország
delkezem, körülbelül 400,006.000 koronát, kitevő ingó
pénzügyi politikáját, milliárdos vagyonok tá
én ingatlan vagyonomról.
madlak és milliárdos vagyonok pusztultak
Mindenekelőtt megtiltom, hogy családom bármelyik
rendeletéi nyomában és ő, Középetirópa gazda
tagja is az öröklött vagyonból tőzsdei gályára lépjen
sági életének döntő tényezője, egyszerű, puri
és ae általam a tőzsdén becsületesen összeszedett mil
tán, szűkösen élő hivatalnok maradt. Ez az
liókat a tőzsdén spekulálja cl...
egyik, ami tiszteletet parancsol e ravatal előtt,
ötmilliót hagy halála esetére Vác város
a. másik: Rasin egyetlen szórakozása, egyetlen
öröme, élete és halála a munka volt. Közvet szegényeinek, ötmilliót az egyházaknak, millió
len halálát is az okozta, hogy amikor orvosai kat barátainak és rendesen föloszd ja pontosan
kidőltek a virrasztásban, referensei lopóztak a 400 millió koronányi állítólagos vagyont
be hozzá dolgozni. Ilyen politikusokat, ilyen családtagjai között. Olyan pontosan, mintha ez
munkás hivatalnokokat, ilyen hinni, rajonpii, a vagyon valóban létezne is. Bolgár spekulá
alkotni tudó embereket kívánunk szegény Ma ciója nagyszerűen bevált. A két. ur és az ügy
véd a pontos fölosztás láttára esküdni mertek
gyarországnak.
— Urinők öngyilkossága. Vasárnap reggel a volna a 400 millió létezésére, annyira, hogy az
Muzeum-körút 3. számú ház IV. emeletéről le ügyvéd a végrendelet leírása után
vetette magát Prohászka Júlia 25 éves nriS0 millió korona értékű vagyonát bízta rá
lány. A mentők kórházba akarták vinni a sú
Bolgárra, hogy forgassa a tőzsdén.
lyosan sérült lányt, de útközben meghalt. Tet
A végrendelet írásának, az egy fillér nélkül
tének okát, nem ismerik. — Vasárnap délután
mellbe lőtte magát özvegy Váczay Károly né álló Bolgár részére, ez volt az első eredménye.
28 éves uriasszony az Üllöi-ut 91. szám alatti De a két. tanú tovább vitte a 400 milliós vagyon
lakásán. Életveszcdelmps állapotban szállítot és végrendelet hírét és ömfcm* kezdett Bolgár
hoz a pénz. Mindenki hozzá, a. dúsgazdag vég
ták a mentők a Verebély-klinikára.
rendelkező tőzsdéshez hozta a pénzét — koszt
— A Fabinyl-nővárek rehabllttál&su. A' tábla a mull
üzletbe, nz értékpapírjait, megőrzésre vagy
héten mondotta ki az, utolsó szót az Odoscalchi-c/nlód el
játékra. És ekkor
tűnt ékszereinek ügyében, .amennyiben jogerősen fölmen
tette a pör két sokat ezeavedött vádlottját, F ab Ínyt
Bolgár már régen fizetésképtelen volt.
Katót és T'abinyi Mar gl tót. Eszel az Ítélettel
A rendőrségen tett vallomásából kiderült,
két sokat szenvedett asszonyt rehabilitált, sok álmatlan
hogy
éjszaka keserű emlékét semmisítette meg a törvény igaz
ságos szava; Fabinyi Margit az Ítélet, kihirdetése után
teljes egy esztendeje fizetésképtelen és a
nyomban hazautazott férjének erdélyi birtokára, Fabiuyi
födözést csak azokból a pénzekből eszkö
Kató pedig, ak,i a Blalia Lujza-Színház tagja, az igazgatózölte.
amiket a „végrendelet" hírére kapott.
tagtól gratulócióképeu már megkapta a színház legköze
lebbi njdor.íágánnk egyik szerepét.
Élete ez év alait a legvidámabb voit. Mulató
— Holnap lesz a döntő tanácskozás a vas- helyek „és családi bálák élénkítették az inzolmunkássztrájk ügyében. A vasmunkások bér vens tőzsdeügynök gondjait. Tegnap, amikor
mozgalma, amely az utóbbi napokban már na Munkácsy Artúr detektivfőlolügyelővel Lcngyobb arányokat öltő munkáskizárásban és key, Szigetit y, Hálbari h és Göttzinger detek
.sztrájkban nyilvánult meg, holnap döntő fon- tívek a pincétől a padlásig átkutatták Bolgár
tosiságn tanácskozás elé kerül. A tanácskozáson lakását, zsúfolva találták teli pezsgők üvegek
Andréjka Károly fökapitányhclyettes vezetésé kel. a. pincét, pedig csak alig néhány napja zaj
vel Kende Tódor, a Magyar Vas- és Gépgyá lott le 40 személyes bál Bolgár Tivadarnál. Áz
rak Egyesületének vezetője és a Vas- és Fém általános házkutatás és oz összes értékek bírói
munkások Szövetségének kiküldött bizottsága zár alá vétele azzal az eredménnyel járt, hogy
vesz részi. Bár a munkások 50%-nyi béremelési megállapították Bolgár Tivadar összes tarto
követelése és a munkaadók részéről a. legutóbb zásai, ami 24W millió korona. Erre miudössze
teljesített 16%-os bárja vitás között elég nagy
az eltérés, kilátás van arra, hogy a vasmun
kásmozgalom békés megoldást nyer, a munka
HUNGÁRIA-DRÚTFŐNATOK |
adók részben teljesitik a munkásság követelé
séi és a' megadott béremeléssel egyidejűén
a legolcsóbbak és
j
a kizárt négyezer és a sztrájkoló kétezer vas
legtökéletesebbek
munkás visszatérhet munkahelyére.
oo
Sehober államtitkár n főváros francia tartozásairól.
o
Szombaton érkezett vissza Parisból dr. Sehober Béla ál
huni iti ár, a Pénzintézeti Központ, vezérigazgatója, nki a
főváron francia tartozásának ügyében tárgyalt. Sehober
: iilamtii!.ár vasárnap fölkereste Kállay pénzügyniinisziert, és részletesen' beszámolt utjának eredményéről. A
francia tartozás ügyében egyébként héttőn tanácskozás
lesz a v írosházún, amelyen n párisi és londoni nt összes
részt vevői megjelennek.
■ Polnnl contra Balázs. A budapesti járásbíróság holnap
folytatja Balázs Sándor pőrének tárgyalását Polcai .lontí,
nz Atlantién vezérigazgatója, ellen. A legutóbbi tárgya
láson éles összetűzés támadt Balázs Nándor ügyvédje,
dr. Fiüdvúri Béla és Poinai Jenő között, nki a Holnapi
tárgyaláson élőről thai ólag nem fog megjelenni, mert
Kómában időzik. A tárgyaláson, hir szerint, dr. Földvári
Polntii vezérigazgató elővezetését fogja indítványozni.
A „Fttun‘‘ szombaton bemutatott uj műsora páratlan
gazdag: .igában szenzációs sikert aratott. A művészgárda:
Sarknál Aladár, Edmund Fritz, Szalonfai Ferike, Szász
/la. Komlós Ilka, Saásdy Allcc, Ballag Manci. Virág
.lenő, ■’<. Erdélyi Géza, fíadó Sándor, Lénárd Béla, Pilis
Piroska, Gertífhl Höske. Poór Miklós, Németh Nándor,
Indái Béla nagyszerű darabokban és szólókkal a kabaréír ii vész"l legjavát, adják. Zenei vezető Szlatinag Sándor
•zeneszerző. Jegyárusítás egész hétre a pénztárnál és a
jegyirodákban.
Amerikai fogászat. Müfog kaucsukba foglalva öon ko
ron; ’ \morikai lomp.’en miifog looo korona. Amerikai
müfog ' z -imidlnimiontoa, ‘2000 korona. Amerikai porcellán
mi-korona ’WO koronától. Blombák. Vidékieknek soron
Hói: rendelés egész nap. Vasájnap és ünnepnup 10—-1
óráig. Grossmann S. vizsgázott fogíez, Budapest, Erzaóbetfcörut 50, I. emelet.

értékpapírban, a lakás kepeiben, szőnyegeiben
és bútoraiban
_____
Ifi!) millió födözetet találtuk.
Lefoglalta a. rendőrség Bolgár aut.ójál. keresi
a bankoknál esetleges lcléls::áinláit, safe-jait
meri készpénz! alig 2 nílUló koronát tuláltah
összesen. Ma délelőtt njabb kilenc följelentés
érkezeti, de must is csak a kis károsultak jöt
tek a rendőrséghez, niert Vác igazi károsultjai,
a kis vidéki város előkelőségei, nem mernek
följelentést, tenni. Félnek', hogy a. följelentések
révén nevük és titkolt tőzsdojátékuk i> nyilvá
nosság elé kerül és sokan megluclják Vácon,
hogy a tőzsdéjűtek nyilvános eltiltása mellett
titokban ki mindenki játszott Bolgár Tivadar
nál.

(A Reggel tudósítójától.) Vác előkelő közön
sége súlyos anyagi katasztrófába került Bol
gár Tivadar tözsdcbizomáuyos elszámolási üz
letei révén. Mondják, hogy alig van jobban
épített, ház Vácon, ahol egy-egy milliót ne gyá
szolnának. Közkedvelt alakja volt Vácnak ez
a Bolgár, aki az utóbbi esztendő hihetetlen üz
leti eredményét egy nagyszerű trükknek kö
szönhette. Négy nap óta ugyanis nem volt már
pénze a milliós üzletek lebonyolításéra, ami
kor magához hivatott két előkelő váci urat és
a következőket mondotta nekik:
— Uraim! Nagyon kérem önöket, frigyének
tanúim egy szomorú aktusnál. Fölkeresünk egy
ügyvédet és végrendeletet fogok csinálni, mert
ilyen vagyonú ember, mini én. egy pillanatra
se maradhat végrendelet nélkül.
Az urak meglepődve hallgatták a különös
tanuzási meghívást, de az igazi meglepetés
csak az ügyvéd irodájában következett eJ.
Itt Bolgár ezzel kezdte diktálni végrendeletét:

Egyedüli gyártója:

HAIDEKKERSÁNDOR
toilionysxövot-i ísnat- én kerltásgyfiiru
BVÜSaPES'T, V86,
48/32. sz.
Árjegyzők tngycu ős bérmeutve.

NEMZETI ROYAL-ORFEUIW

Zongorát, plsnsnőt
no vegyen, inig REMÉNYI MIHÁLY zon
gornb'lepét meg nem látogatta. Budapest
VJ, Király-utca 58. szám
llégi zongorái
vesz, cserél, javít, hangol. — TELEFON

Réz- és vas bútorok
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Holló-utca 3, Dohány-utca 6. Telefon: J. 61—97

Pálinkafőző és mosóüstök

vörösrézből, rézgálic. rafíla, rézkénpor, szab. Balaton, Turul és
Vermorel-rendszerű szölőpcrmetezök, szénkéiiegezők. háti- ésegykezes kénporozó gépek”n legol
csóbb gyári áron beszerezhetők
agb Ptá: ráztrugjár Budop st
IX, üllől-ut 19. CáqfA’nö!: • ferónv Samu.

5,Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat
az Országos Föidblrtokrcndcző Bíróság engedélyével
Telleíons 7—36.
Nagyszámú birtokvételi és eladási megbízás. Földbérletek,
budapesti és vidéki házak, viiuil; és telkek kezvetitése-Jói
bevált lakásközvetités, flnaneirozús «tb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.
Budapest Ví, Teréit-ktiruf. 31.

320 K-ta,

aranyért, brilliánsért, ezüstért minden hirdetett árnál
többet űzetek. Aranyműves, Kossuth Lajos-utca 11, I. em.

!
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IMeuschtosz-LicMIcg
yáiir és faipar rt.
Bucfanest— Albertfatvs*
Telefon : 156- l, József M -02, 84 -93
kiu£<rjpcíí5r cs^es’rwieiilkCTCsik

wwrvwvMwmMw«,cwwinmvhwhmu• «*«»iuiwvi)rw ij»jj —ilvm-nuuiarg-i

Központi Iroda: 6»ilwaM-kör.

Magyar Agrár- és JáradéftbanK
vefa'tnag’-osztálya:
Budapeat V. Nádor utca 16. telefon: 72-01
Sürgönyeim: Agrár Budapest

\ esz legmagasabb napi áron lóhere-és Jueernamagot és
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kór

l*M71

REfWKíVŰLI OCCASIÓ!
Kívdeíl párisi nöiruba modeljelinet a lcgJufányos- bl> árban ki;írtisit< in.
í'.i <_• o n ni n ii I .<1 in vállalok.

Mii két előadás, délután Ití ós este *('?8 órakor

f e ín u d: f i
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IV. Václ-ntca 17. szám. — Telefon: 159-52.

ZERKovrrz
Szolid

■

I olcsóbb éa Jobb, mint bárhol

Díjtalan
totnagolds

E

BniUiánst,

AíPcnjirttf,

Kyöngyöket leljes rrt'-kben vesz es elad Sidi-wissiater Benti
IV, Károly király-ut 28, Központi Városház, főkapu mellett

emu. es tarsaj

Budapest
BANK nJavyobk

ÉS. FÉMEVÁLT&ÖXLET
WIEN
KuZJ’ONT: JJl. LAi’LST VII, TIIOKÖLY-UT 2. SZÁM

MHR mUmztalot, *Jnci f>aat VI, Anufrássy-.vC 60

OBongery-utea sarok. Fióküzlet nincs. Ügyeljen u címre!

WlKrtlcfftMSn# aranyat, ezüstöt, platinát, ékVVjdSHzprt az összes liirdetetl áraknál
«fr«c5» hh.vr» veszek. J’ret(<cb
szám alatti
Vtliuon VJT, ttottcnlilller-utcH
ókHzerüzlet
Lövölde-tér Burkán. OrajuvitáB egyévi jótállásai.

Intelliqenssbb nő vagv fiatalember
—wa—JWK—I

»iTTTTTTim—ti BB—w'XiMnwra•

irrnrif —rr

privát felek lálogtitáNÚra fölvéte
tik. - .\,iáiil.Tlokiil „Ftitoícráfia**
alatt a kiadóhivatal továbbit
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A TŐZSDÉN?

Budapest, február 18.
(A Rengi l munkatársától.) Múlt heti tőzsdei
b< számolónkat azzal a megállapítással végez
tük be, hogy mivel a, belső gazdasági okol;, föl'
felé utalnak s minthogy minden remény meg
van rá, hogy a. tőzsdei válságot előidézett
technikai okokat sikerülni fog legyőzni, a
tőzsde hajóját ismét a magas hullámok fog
ják fölkapni. Ez
a prognózisunk pontosan bevált,
amit nem azért konstatálunk itt elöljáróban,
hogy jósti hetségiinkef
fitogtassuk, hanem
azért, hogy ismét rámutassunk arra, mi
szerint a tőzsde nem a szeszélyek és véletlenek
játékbarlangja; mint ahogy azt kereskedelem
ellenes politikusok és publicisták szeretik hir
detni, Imnem logikusan miiködő, pontos gépe
zet. A hó! két tőzsdenapja is elég volt arra,
hogy a mull heti krízist gyorsan kiheverjük,
hiszen már hétfőn, mihelyt híre kelt, hogy a
tőzsdetam'u < fokozatosan visszaállítja a négylit’pos tőzsderendeí s hogy a giróban beállott
m héz.-.égek orvoslásához komolyan nekigy iirközölt, látni lehetett az üzlet föllendülésének
kétség leírni jeleit. A csütörtöki üzlet aztán
egész erővel iparkodott behozni a tőzsde múlt
heti lanyhulását és arra a híre, hogy a cukorAmerikában is emelkedtek, hatalmas
üzlet fejlődött ki a cukoréelekekben. A tőzsde
vu,(romában indult üzlet aztán kezdett át
terjedni a baloldali tábla alá is, almi a gépipar
!). pirjaivn.l kereskednek s csakhamar liszta
kép ab kuli ki arról, hogy a veszedelem elmúlt
s hogy az átértékelés folyama újból megin
dult. A nagy közönség, a kereskedők, sőt a gaz
dák pénzt i is hirtelen előbukkantak s a ban
kok, amelyek a hét leién még 300%-os föd öze
tek* akt ’tnk bevezetni a fi°7o-os kosztpénzre,
• •.-.a k lm mar kényteh»nek voltak defcrálni a nagy
privát] énz':?!! iíaftal szemben.
*
Ez az elmúlt hé! története. L)<> ennek a törlémuink hUiii-Agai 'annak. Elsősorban nz.
luyy a. tőzsde intéző köreinek nem kel’ az
utolsó percig várni, ionig rendbehozza a
változott viszonyok folytán előálló hibákat, a
bankoknak n m kell okvetlenül hasznot húz
niuk a fech.iik ii zavarokból,
közönségnek
pedig min kel! okvr'.b nül elhinnie. amit nem
mindi';- lelkiismeretes érdekeltek a maguk
javára világgá suttognak „jóakavatu infor
máció” formái íbitn. A l.özön/ég számára cgyet1 a ;y direktíva Jegyen a jövőbon. Ez: a gaz' lufit ’>') ,'.■>• s'f.ifil teherbírásának A'o>Ho',u niérb'gA tőzsde nem játékhely,
' im ni piac. Aki azonban játszik, az legyen rá
<,!ké. zi:i v ■, hogy a tőkében erőxebb”k .jobban
bírj-!., mini a gyöngék.
í

Eriit ‘'ke ii, n givó lehuny oldása alatt, de még
inkább szombaton nekilendült a magánforgai. muri
eznttal ' inkköH fordulómnak
•
, i. Meg kell állapítanunk, hogy ebL: a a forgalomban nem vo’t igazi, nagy üzlet,
de voltait rt I ivóházi forgalojm árainál is —~
' iiiui'íi'l'lií’l.i'lleai'bh árai'. Ezek a jelenségek
1 • lj11 igazolták azokat, akik n nmgáiijorgalor.i elk t fölhangzott orvokét a múlt héten
ziiijátéknak mondották. \z, üzletet nem lehet
•
állítani s senkinek sem lehet megtiltani,
hogy amit hétfőn és csütörtökön szabad venni
i < eladni, azt más napokon nem szabad. A
u kp minős tőzsdei forgalom megindulásáig te
hát épp .így fognak kereskedni az emberek,
mint eddig, csak éppen az árfolyamok lesznek
mé;>; elk uórizhotetlenebhek es a megvont jog■('delem folytán még számosabbak azok a:*, ell"nörizli 'felien elemek, am.'tyu'k a tőzsde hirnevének máris sok kárt okoztuk. A szonibnlt
.bankközi forgalom ha n*‘ igen magas árakat
líílünk, ol vaunkat. amelyek a kel hétlel ezelölt felértékeli árakhoz közeledtek. Nem al'iiiik. hogy ez árak egyik-másika merőben
irr mlis. sőt'azt hisszük, hogy a gazdasági szi' '<íci<)
n f Ön/orcjó haw'cmofHt’ftiuntok* bízónyos nit rt'Li'i igazolják is ókét, de óvatosan
és igen nagy érdeklődéssel, nézünk a hétfői
lözsdeuag elé, vájjon hororálja e ezeket az ara,'
bal. Öszinléu szóira new hisszük s bar
határozottan fölfelé menő irányzatot kell
látnunk,
számolunk izzal !s, hogy egyfelől még mindig
ráírnál; (lycngv kezekben nagy értekek, más
felől, hogy a technikai h'bák még nincsenek
i'égle.g orvosolva. A nagyközönségnek tehat
minden oka megvan arra, hogy ne ragadtassa
bele magái ugyanabba az áradatba, amelybe
két héttel ezelőtt jutott, viszont az is bizonyos,
hogy egy
megfontolt, józan tempójú emelkedés tel
jesen Indokolt.
di

k

ík

A kosztpénz drágulása sem fenyegeti a pia
cot. Szerencsére annyian tódultak ebbe az uj,
legmodernebb láncosooltba, hogy több a kíná
lat, mint, a kereslet rá így ma már 2%-os ka
matláb is került fölszínre. Ez és a zuhanás alkal
mából történt poziciócsere gyorsabban, mint a
konfremin azzal számolt, visszavitte a tőzsdét,
régi gondolatmenetébe, tudniillik
az értékpapíroknak, amelyeket koronával
fizetünk, közelebh kell jutni a korona értéke
lésének arányához.
Egyes papírok, amelyek már elérték, sőt, túl
is haladták az aranyparitást és amelyekben
való féktelen játék 30— 40"')-os variációkat pro
dukált naponta, természetesen még ma is ve
szedelmei a piacnak és a közönségnek, amely
talán levonja a tanulságot es kevésbé veszedel
mes területeken helyezi el a pénzét. Elsősorban
az e pillanatban még mindig aláértékelt szén
papírokban: Általános Kőszénben, Urtkányban,
Salf/óbar és Borsodi széuben; tcnlapap'rok
közül főleg Urasakéban, Újlakiban, továbbá az
ugyancsak
aláértékelt középpapirokban
s ha nem csalódunk, azt hisszük,
fog erős szilárdságot produkálni.
a hétfői tőzsde éppen a középpapirokban
Ismételten és nyomatékkai kell hangsúlyoz
nunk. hogy általában elmaradtak középérté
keink'. amelyekben éppen akkor kezdődött az
átértékelés, amikor a múlt heti technikai za
varok beállottak és igy a folyamatnak a javult
viszonyok közt c ponton folytatódnia kell. Azt
is kétségtelenül hisszük, hogy a kétségtelenül
indokolt emelkedésben résztvesznek a bank
papírok. is (élükön az olcsó Magyar Hitellel,
aztán Kőid hátéiban le, Hazai Bank, Leszámitóló,
Hazai Takarék. Angol-Magyar), a textíliák
(Karton, (loldbcrger, Hamut, Kender és Len),
rendkívül élénk üzlet laérkezik a vaspiacon
(Hofhrrr. Schtick, Mán, Kühne, Mólor, tivessemann. Schiiller), a fapiacon a .Vasiéi (i'dtüuőeu
alá van értékelve), Hazai, fa, l ] Ofa, Gutf,nann, Rézbányái, Pikfória-butor látszanak
favorit okim z, a különfélék, piacún Georgia,
Honi, Pallos, S pódium, I)él re a gyár cukor. Tele
fon, Fővárosi Sör. Pannónia sör. lT'llán:ii
pezsgő már a magánforgalomban is r.ndkiviil
keresetiek voltuk. Arbitrázspapirokban Salgrbau és a Becsben Bősei vásárlásai foiytán föl
lendült. Állam vasúiban lesz igen jelentős for-

Krausz Simon a tőzsdén. Az, elmúlt hét tözsd i szenzúcióiju: Kriatss Simon, ez Angol-Magyar Bank alelnöke,
csütörtökön délelőtt uieg,Jelent az értéktőzsde uegyíermébeu. Kissé) hervadtan indult nz üzlet, mé>g az idegekben
vibrált a váratlan krach i.iedtaége. Krausz Simon k<'t év
óta nem roll a tőzsdén, alxl mosolyát, szeinhiniyoritását,
elejtett megjegyzéseit két éytizedig ngy Ügyelték, mint
nm n fekete táblán a zürichi kurzust. Megjelenése álta
lános föltiinést keltett. A r.’-gi bankárok helyeslőén bóJintgnttnk és elmúlt nagy coup-kat emlegettek; az u.i
generáció, amelynek tradícióik helyett bianco eladásai
vannak, megriadva nézte a szokatlan jelenséget: egy
kétségtelenül zseniális ember egyéniségének szoggeszeiíijét. J'igyszerre megélénkült az üzlet. A koutremin
föJözni kezdett, a tőzsde hangulata bizakodóbb lelt, a
vételkedv elhallgat tat t'i a kínálatot. Krausz Sírni tnegszilárditotta a tőzsdét...

X A kosztpénz veszedelmei. A kosztpénzt
a inai tőzsdei tudósításunkban a legmoder
nebb láncolá-snak neveztük; szombaton és va
sárnap S'/s’/i-ró! 2%ra enyhült.. Az áradat
azonban megindult ez uj tőkeelhelyezési al
kalom felt’ és ma már bizományosokhoz derék
kisgazdák állítanak be és tarisznyából olvas
sák le a zsiros bankókat: „kosztba hoztuk:'" —
mondják. Régen a gyerekeit vitte kosztba a
magyar társadalom, ma a pénzét. A váci
240 milliós lninös bukás és egyél) kósza hírek
hasonló gazságokról, pedig intő tanulságul
szolgálhatnak a közönségnek: jól gondolja
meg. hová viszi a pénzéi, mert a „kosztból**
majd csuk a rendőri följelentés száma, marad a
zsebében. Nem is nézik mit írnak alá és nem
nézik .1 céget, akin' a vagyonukat rábízzák.
Ez a kosztkiszlériu egyébként rengeteg tőkét
vont el a bankokból és egyik oka ma annak,
liogv a bankok kezéből úgyszólván kiesett a
tőzsde irányításának lehetősége. A Rcogel
munkatársa fölkereste Sebest a, Kolost, az Első
Magyar Iparbank vezérigazgatóját, aki az
annyira aktuális kosztpénzkérdésről igy nyi
latkozott:

1923 március IS-tói 24 ig.

— A kovzipénzt Icljc.M'n jogosunk tartom, mindig volt
és mindig lesn. /><• elitélcin és
tilnctnel: tartom a
kosxtpi'ns horribilis mai/nsiídfidt^
« betegon gzímptomn.
ez S7. n pont, uliol benvntkozésr.i von ssilknég. A<; állam
lícnvnikozrisál azonban n koiixt pénz-üzletbe helytelen
nek tíiriom, morf n betcgséocf iildöuSssel nem lehet nyóuvitaid. A kesztpénz magassági! mindenkor szoros össze
függésbe hozható az állam vahttú.in’juk sfabillzíllAsti'al.
Legjobb példa erre Ausztria, ahol ugyanakkor, amikor
nálunk «. sőt Ti volt n kosztpénz, mindössze heti 1 ’hol
adtak a pénzért. Az 5-«%-os kosztpénz n gazdasági élet,
ben hallatlan károkat Idéz old. mert hlsxen a barkákból
n bctétdUomdey majdnem teljes cfjés.ében kikerül dx
Iror.ipdnr tilakjdLr.n n tdisdire rdhdoro!. Xnnvl sokkul
fontosabb károkat is okoz: i> vúliulkozási kedvet a Mini
mumra csökkenti, mert hl
ma nincs az a vállalat,
amely Imii .*> vngy *í us jövedelmet garantálna, avagy
megközelítené azt. Egér-zm természetes tehát, hogy a
töke kerüli n vnllrlkozAst és inkább kosztba adja pénzét.
E.< n ün< I az egész magyar „n;-.<b:.<isn életben '.roztmi
súlyos hatásút és ezé-t helyes és jel m< géonto’ in'r zke
dó-ekkel arra kell törekedni, hogy a koszi nőn.', minél ala
cson.v <bb legyen. I.nnek sZ(i>ntr>;' csak tilfj nódja rn:i:
a korona stabil)tdldsa.
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Szemben na Ipar művészeti Múzeummal. — Az url közönség
találkozó helye. — Kitűnő Halok. - Elsőrendű cigányzene

X Tartott irányzat az arany- és ezüstpiacon.
Az arany- és ezüst piacon tarlóit irányzat
mellett barátságos hangulat uralkodik. \ zü
richi jegyzés gyöngülése ellenére inkább a
hinálat kerekedett, fölül, minthogy a spekulá
ció a tulmagas jegyzésekre siet, realizálni,
félve, hogy a külföldről — főleg a megszállott
területekről — beözönlő arany nagyobb gyön
gülést idézhet elő. A piac tartózkodó, élénkebb
üzlet főleg arany és ezii.-d érmekben van. Az
arany 20 koronás ára: lfi.OOO korona; az arany
10 koronás ára: 8000 korona; az ezüst 1 koro
nás: 24(1-260 korona; I forintos: 660—690;
5 koronás: 1280— 1320 korona. Az Országos Szö
vetség irányárai e hétre: 14 karátos földolgo
zott arany 1550 korona; 800-as ezüst 63.50 ko
rona; platina 10.500 korona gramonként. Kül
földről a legutóbbi napokban nagyobb ínenynyiség került újra piacra és forgalomba.
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Uránia, Royal-Apollo,
Omnia és Corso
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X Megkönnyítik a magyar papírok kivitelét.
A „Neue Freie Presse44 olyan információt ka
pott Budapestről, hogy a magyar pénzügymi
niszter intézkedéseket tervez az értékpapírok
kivitelének megkönnyítésére. Ez a kereske
delmi mérleg javítása céljából szükséges. Azt
is fontolgatják, ne engedjék-e el a kivitelnél
az exportnál utót, különösen olyan esetekben,
amikor ezeket az értékeket magyar kötelezett
ségeknél használják. A bécsi lap értesülése
szerint a pénzügyminiszter már a napokban
határoz az arbitrázsüzletben oly fontos kér
désről.
X Nincs változás a Brassói CelJuloaegyár Hí. vezetésében.
A Régnél értesülése szerint Freimd Artúrt, a Brassói
Cellulosegyár Rt. vezórigazgatóbelyettesét, az. igazgatóvégrehaitobizottság tagjává választották. I'rcund igaz
gató tehát tehetségéhez mérten még szélesebb hatáskör
höz Jutott a vállalatnál, ami legegyszerűbb cálfolata
annak n híresztelésnek, hogy a Hitelbank e kipróbált,
kitűnő, közbeosülésnek örvendő vezető tisztviselőjét más
pozícióban kívánja foglalkoztatni.
X A Hitelbank párisi tárgyalásai. Szombaton érkezett
visszu Parisból Kornfeld Pdl báró, a Hitelbank ügy
vezető igazgatója, uliol tárgyalásokat folytatott a Credit
Lyonaise és a Bánátié de Paris-vei több tervezett tranz
rikció ügyeljen. Kora fold báró vasárnap Balatonfüredre
utazott, hogy az üdülő Ullmann Adolf bárónak párisi
útjáról beszámoljon.

X Az osztrák kereskedelmi mérleg passzí
vája. Becsben most tették közzé az osztrák
külkereskedelem összehasonlító számadatait az
.1922. évről az 1921. évhez hasonlítva. A számí
tás aranykoronákban megy, végeredmény 514
•millió aranykorona déliéit, vagyis 250 millió
aranykoronával kevesebb, mint az előző év
ben. A mérleg tehát körülbel egy harmadával
.javult. Kuriózum kedvéért ideiktatjuk, hogy
a hiány osztrák papirkoronában számítva 7616
•milliárd. 1921-ben a deficit papirkoronában
még 11.130 milliárd volt.
X A Rézbányái tranzakciója. A tőzt-dóu elterjedt hírek
szeriül a Rézbányái Erdőipar Rt. naoioiializálása küszö
bön áll. A vállalat jelenlegi alaptőkéje Í.OW.IW korona
és a részvényeket lei névért ékre akarják áteserélni. A
hecserélési kurzus hir szerint 1000 leit meghaladja. Ezen
kívül szó van még arról, hogy a vállalat egy kőszén
bánya részvénytársaságot alaki', amely a Rézbányái
kerületein fölfedezett szénrétegeket akuúzná ki és le
kötötte a román kormánynak vállalt talpfa és egyéb faszállitásait. A tranzakciót a tőzsdén Ae.il Pál és Társai
ismert bizományos cég bonyolítja le.
X A Fegyver- és Gépgyár Rt. közgyükéi elhatározta,
hogy alaptőkéjét 10.S millió koronáról OO.ÜOOuOO koronára
emeli. Kibocsát _24.0í>íi darab 1000 korona névértékű nj
részvényt és u régi 36 000 darab 300 koronáról szólók név
értékűt 1000 koronára emeli. Az uj részvények 1923 január
j-től jogosultak osztalékra. Három régi részvényre 12.000
korona ellenében 2 újra szóló utalván) adatik ki. Az,
elővételi Jog február 19-tiöl február 26-ig a Hitelbanknál
történik, ahol a részven.' utalványokat, május 15-től
kezdv" t égleges részvényekre cserélik.
X A Borso'l! Szénbányák Rt. elhatározta, hogy o hó
28-iki rendkívüli közgyiaésón az alaptőkének 10,000.000
koronával való föleniejosiv fogja javasolni. Minden 2 négi
részvényre 1 uj adassák -inoo korona áron.
A Magyar fém- és lábnyaárugyár rt. (a Magyar Álta
lános Hitelbank órdekektsége) igazgatósága a
február
■ 0-árn egybehívott rendkívül: közgyűlésnek a jelenlegi
■18,000.'JUH koronás alaptőkének 12O,OOii.i'!)0 koronára való föl
emelését fogja javasolni \ tökeföleuielését a társaság
akként hajtja végre, horcy 4o.om) darab egyenként Kitin iu>.
• ona névértékű uj részvényt bocsát ki.
jelenleg forga
lomban levő 600 koronás részvény névértékét részvényen
ként -JOG korona befizetéssel 1000 koronára emeli fül.
X Baucr Jenő bankháza. Bánni* Jenő, a Fabauk volt
ügyv z'tő igazgatója, bankházát Szervita-tér 5. sz. I.em.
alá helyezte át.
3BaasaRaaaDtKBsa«aunaaaaauieaaBDnasR*inaBseBKsuB«BasN
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„...nem volt még ilyen
megrázó élményem,
mint a „Letörtbimbónk
(Broken Blossoms)
szerepe.(i
Lillian Qish
o
Február 24.

Uráma, ^oyd-Apoüo,
Omnia és Corso
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Látta kirakataimat és áraimat?
11F.( H'J’JENŐ PltTPlVAT . NO1 HARISNYA fiS KEZTYCKERESKEDÉS, Vili, ÜLLÜ1.-UT 1G. CALVLN'-T.ERNÉL

Belvárosi
selyem vásár
Budvrsesf. /V, Fevenclcfe^teve 4» sxdm

■i

1923 február 19.
wi ■irwr-ai

Ani az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
nem kiváncsi, hogy mi van a stfnéssbál elő
készületeivel?
— Jaj, dehogy nem, lüszen amióta A Reggel
kipattantotta, se éjjelem, se nappalom; min
denki kérdez, ostromol, zaklat, páholyt akar,
már bujdosnom kell az emberek elől. Hát mi
van leérem?
— Ide figyeljen. A bál nem 10-én, hanem
76^'jn, pénteken lesz. A Neivyork-kávéházban
Tarján Vilmos vezetésével négy gépirókisaszszony dolgozik a rendezőbizottsággal. Páholy
már alig van, pedig amint tudja, 50.000 korona
egy páholy ára. A Vígszínház nézőtéréi a Neuscliloss—Lichtig-gyár burkolja, be, még pedig
ingyen, ami körülbelül kétmillió megtakarítást
I jelent. Le kellett mondani arról a tervről, hogy
a hölgyek csak rózsaszíntől frézlg való árnya
latokban jelenhetnek meg, mert annui tiltako
zás érkezett a rendezőbizottsághoz, még nagyon
gazdag hölgyektől is, hogy végül is ezt a ter
vet elejtettek. (Különösen a molettck (illakoz
tak nagyon élesen, a rózsaszín ellen.)
— Óriási.
— Az összes foyerck fütve lesznek, itt fognak
teríteni. Akik csak bámulni akarják, azok az
erkéhr ülőhelyeiről nézhetik végig a bált.
— óriási.
— Na most, édesem, valami egyebet. Mi van
a hét •nreniiérjeivel? Ki bukott meg?
— Természetesen senki...
— Hát ez igazán természetes — magánál. Azt
a darabot vagy szerzőt szeretnök látni, aki ma
gánál megbukhatik. Pedig édesem. „A gár
dista'* — ne haragudjon: megbukott. Pékárnak
mintha nem volna szerencséje a szinnaddal.
E;zcl szemben tény és való, hogy a. „Csínkéi
nek, Ernőd Tamás pnétikus darabjának, sikere
volt. A Renaissance legközelebb belaa írót mu
tat be, Cormelynck nevűt, akinek. vCocu magnifigtie" című rend kívül érdekes darabját „A
csodaszarvas** címen fordította le Karinthy
Frigyes. Ezt. a darabot március lü-én játszók
először, mén pedig a Vigszinház mlnUPára —
éjjeli eladáson. Csórtossal, Simányi Máriával
és Horváth Évával. Ezzel egyidejűén megszűn
nek a Renaissancebar. a vtozielöadások. Ugyan
csak éjjeli eladáson mutatja be Bárdos Laka
tos László uj darabját, amelynek, címe „Zárda
utca 7" s amelynek, főszerepet Rózsahegyi Kál
mán fogja játszani.
— Óriási.
— Megkezdi a jövő hónap elején éjjeli elő
adásait a Maguor Színház. Köthe Dorsch, a
német llosvay Rózsi fog nyolc napig a társu
latával vendégszerepelni ti Magyar Színház
első éljeli előadásán...
— óriási... Szász Károly „Fannyi‘-ja?
— Másodszor is visszaütősltotta a Nemzeti
Színház, amelynek agilis igazgatója az idei
szezon végeztével tizenkétnapcs Shakespearcciklust rendez.
— Szóval. Shakespearet nagyobb írónak
tartják a Nemzetinél, mint Szász Károlyt. Jel
lemző.
— Ennél sokkal jellemzőbb, hogy a Lipót
városban újabban milyen kedves társasjáték
jött divatba. Az uj divatjáték neve: Hogy ro
kona?
Például, hogy rokona Gárdé Írért báró
Skerlecz Ivánnak?
így.' Gárdé Irén férje erényi. Ullmann Gyula,
Ullmann Gyula első felesége viszont Weisz
Elise volt, akinek második férje, Tószeghy
Freund Imre; Tószeghy Freund Imrének első
felesége báró Hatvány Lili vall, báró Hatvány
Lili második férje meg báró Madarassy-Beck
Gyula; Madarassy-Bock Gyula első felesége
viszont Guttmann Lili bárónő és Guttmann
Lili bárónő második férje báró Skerlecz Iván,
így rokonok báró Skerlecz Iván és erényi Ull
mann Gyuldné, Gárdé Irén.
— Nahát, ez igazán óriási.
— Hát azt hallotta már, mii, szólnak a Városi
Színháznál c müintézet legújabb tagjához?
— Ki az és merre van hazája!
— Bajor Gizi, a Nemzeti Színház ünnepelt
művésznője. Bajor Gizi eljátsza a Városi Szín
házban ,,A tükör" cirnü némajű'ék női szere
péi. A szerzők, Mohácsi Jenő és Siklós Albert,
a Zeneakadémia nagy tudománya, tanára, még
álmukban sem mertek arra gondolni, hogy
Bajor eljátsza a szerepet, de Dalnoki Viktor
nak. aki a pantomimot rendezi s ö is jáfsza el
az öreg féltékeny Picrrót, gondja volt rá, hogy

megfelelő partnerhez jusson. Wlassics báró
főigazgató is beleegyezett és már meg is ren
delt a vadonatúj díszletet és a kosztümöket.
Dalnokinak egyébként kitűnő ötlete tá
madt az öltözőjében. Kálmán Oszkár meséli,
hogy Dalnoki éppen öltözött, amikor bejön az
egyik színházi szabó, nagyon fájlalja hét fogát.
Mutassa, barátom, szól Dalnoki, belenyúl ele
gánsan a szabó szájába, egyet lök az olló mes
terén és — voilá! Kezében a két darab fog.
Mossa ki a száját., édesem, mondja a fogorvos
nak is kiváló hang mester és kit uszkolja az
ámuló szabót, aki csak a vízvezetéknél tér ma
gához. Ebben a pillanatban csöngettek, és Dal
noki napóleoni pózban kiment a színpadra. Hl
a vége, fuss el véle.

• Fílharmóníkus főpróba. Liszt Ferenc orató
riuma, a „Krisztus", zárja le a bérleti hangver
senyek sorál. A sok erőtlen újdonság után a
magyar zene legnagyobb lángelméje ragad
meg újból magasztos eszmei lángjával Az 5i)
esztendős_ mii partitúrájából üdén csendül föl
a pásztorjáték ártatlan poézise, megrázó erejű
élmény erejével tör utat és merész chromalikájával elkábit ,,A csoda44. A fluom szövésű kó
rusok mély fenségeinek a fatuvók szeraflkus le
l> gése kölcsönöz vibráló eleven erőt. Földön
túli megdicsőülés rezgéseit hozza szivünkbe a
„Húsvéti himnusz" női kara. A föltámadás
gyönyörű fugája a hit, rcménj- és szeretet je
gyeben zengi Krisztus világmegváltó erejének
dicsőségét, A beteg Keruer helyett Tittel Ber
nét mezőnyeit, az első részben még bizonytala
nul, később azonban az énekkar, zenekar és a
kitűnő magánszereplők (Medek, Basilidesz,
Székelyhidy, Szende) áhítata egyre szebb öszszofortságban pótolta az egyébként érdemes
karmester zsenialitását.
V. M.
..Ilitl a férjem!" \ Rr-vaiv:
í-z.i.'.h i/ p.miekv.i be
mutatót hosott Az egyszeríbou divMosóá leit frciici.-«
vlgjátclrlrtt, Félix Ganaorat, a letfelőnyöHebbeíi isoti.'-ri
meg a budapesti közönség ebből a durabból. írói mó>lh;.
levegője, hangja. Flcrs éf- Caillavet legjobb idejére emlr
keztel. A j-oir által vélatleniil ón tréfás módon összceo
dórt nögyülölő írróf és azcrelinob lds parvenü-lány meg
kapó óe romantikus történetéi oly elmesen, ir.ig frnuei;;
szellrn’.ességncl <> annyi fordillatossárgal tálalja, begy >■
rézo mindvégig lobilinctsdtcii kó-éti n i seleLniónyt és'nem
győz
ea<r;ii i.z ötleteken. A lloniii-.Kniice-SzinhúK tökébtesnek mondható francia stilii előadásálMni főleg Csorlos,
Simon? i Máriu é> Bérczy remekelnek, d« kitűnőek a ’üb
biek íb: Bausányi Paula, Virányi. \ arnay es Molnár Va
léria. ?. közönség nagy telazé.sscl fogadta az ujdm’rógot,
és megtapsolta Márkus László díszleteit í«.
• Oporettberoutató lesz a Főj árnál Operet tszinbáz boti nagy eseménye. Szombaton kerül bemutatóra a „Ma
rtnka, a táncosnő". Jvon Gjihert legújabb operettje. Pe<
iii^ Sárival u e’nvzerepbeu. IMller Írón. Kert/sz Dez.vl.
lfiiiinay Tibor. Ujvary Lajos, Vondrey Ferenc óé Záhmv
Kálmán Játszók e nagyhírű újdonság főszerepeit. A ..Ma
ríni a, ; táneosnő" ••l^ő ryole előadására már árus'tjii.k
jegyeket. A bemutatóig u ,,Tatárjárás" és a régi XépbZhtház. nagyjainak vendégszereplóM
váltakozik. Vasúrnup
délután Blalia Lujza. Pálmay Ilka és Kiirv Klára lépnek
föl Verő György hármas alkalmi darabjában.
• Egyedül áll a Faun szenzációs nj műsora.
• Ernőd Tamás „Csipke" című uj darabja u Bchuriisi
szinh.n: eseménye. A nagy sikert aratott három egvfö!
vonásos « héten héjfőn. szordán. pénteken ás vasárnap
efl.e kerül színre. Kedden, csütörtökön, szombaton ós va
sárnnp délután a még mindig táblás házakat vonzó „Kék
ezaka 1 nvolondik fclcsógé"-í adjak, a délutáni előadóik
3 ómkor kezdődnek és rendes esti Uclyóruak.
• Sarkad! Alá Jár boxmérkőzése a Faun uj műsorán.

Dr. PROP^ER ÖC&N
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* „Boldostulttnok." <F»mí Milán negyfötvonásos drá
mája. Bemutatta vasárnap az Eskü-téri Színház.) Az
Eskü-téri Színház nomcenk, hogy egymásután törleszti a
nagy színpadok adósságait, «z!nrohozván a legiróbb irók
régen alkotott, színmüveit, hanem meg is szabadítja erAltal az ivókat nagy lelki terhűktől. Mert író szamára
alig van megakaaztóbb, sőt hátráltatóin, mint ha ram
elevenednek meg színmüve alakjai, nem szökkennek át
a 6zinpadl áletbo. fiiul Vikin, legkomolyabb akaróén,
legtudóbb Íróink eg.vUfe. Így elp.lle magéval és magában
tíz éven keresztül r ,.Holdoi/talnnnk”-a^, a félreismert,
ség keserű haragjaval. Heinéiül kell, hogy Füst Milán,
aki az epikában már egészen másfelé Jár. nnturalisztlkns
drámája mai előadását tévedésnek érzi és ezentul olyan
színpadi cselekményt fog csak megformálni, amelynek
vonala van. Mórt nem azon múlik, hogy ilyen stilus-o
‘•'•IS-'L.
ft.ilua, naturalizmus-e vagy exm^szlonlzmua.
Uerha.rdt Hauptmnnn ifjnkorl müveinek csakugyan nyo
inaaztó a levegője, de struktúra van bennük és vonal
minden egyes alakjukban. Füst .Milánnak Vilmos neve
zetű nyomdavezetőjénél vonaltalanehh, undorítóbb em
beri féreg pedig még kevés Íródott meg. Szégyell fűznikos anyját, mert az lop meg csal, szégyell nővérét, mert,
az utcái lány, podig micsoda angyalok ők ezen Vilmos
hoz képest, aki halálosan megszégyeulti szfilőnnyját és
n kisfia halálát nagyon könnyen veszi és a lányokat,
akik öugjilkossá lesznek miatta, azzal intézi el, hogy:
..szegény!'* Ha legalább vulami célja volna, valami aka
rata ennek a Vilmosnak! Aljas, utolsó — a második föl
vonás után abszolút érdektelen. A nők jobban vannak
megrajzolva. Mindenekelőtt a komitragikus anya (Halmi
Mamit mesteri alakításában), aki végül a halálba komédiázza át magát. Aztán n férfi két nyomdászlány kedvese,
az egyik, az érettebb, fölágaskodó, a másikon keresztül
caelekedni akaró (Forgács fíózul, nagyszerű emlékünk a
Thóllából, néha megrázó erejű), a kislány egészen
passzív, inkább önmagát emészti meg, mint a hűtlen
férfit. (Gdch Lilin megható egyszerűséggel adta ezt »
tizenhétéi as lányt.) Az apró mozalkkövekből, sajnos, nőm
sínkül ki dráma. Hogy mégis tehetséges Író munkája e
tíz év előtt, készüli darab, az a rengeteg kitűnő meg
figyelésből. apró meglepő lélektani mozzanatból,*az éle
sen kimetszett párbeszédekből látszik. Az előadás, még a
hálátlan szerepek megjátszásában is (Toronyi Vilmosa,
Harmof Ilona utcalánya), néhol meglepően jó. Fiiul
Milánt nagyon ünnepelte s közönség, amolynek sorában
mai irodalmunk számos jelese, stb.
(Mohdtnd Jmá.)
* Hangverseny. Vasárnap délelőtt az Ormijában rendezte
Krényino Rossi Rosina iskolája növendék-hangversenyét.
Különösen a Fővárosi Operettszinház újonnan föltűnt tag
jának, Sándor M.’irynek volt sikere.
* A Vígszínház e heti műsorát is u „Glória", Szomory
Dezső nagyszerű színmüve dominálja, amelyet azután hót.
főn, szerdán, pénteken, vasárnap éa hétfőn játszanak. „ \
kis cukrászdá“-t csütörtökön ée szombaton este adják 7
órai kezdéssel. A legújabb bobózntsikert, az „Elefánt‘‘-ot,
kedden este ’-sá órakor, nzonkvül csütörtökön és szombaton
éjjeli előadáiiul — %11 órai kezdéssel — adlak. Vasárnap
a „Taifun" kerül színre délutáni előadásul.
* „A gárdista" óriási sikerét, bárom táblás ház lelkes
közönsége igazolta. A Városi Színház hatalmas nézőtere
estéről-estére meglelik a szonzációs és látványos darab
előadására. A közönség ovációk végtelen soréiul ünnepli
n szereplőket, minden számot
megujráztat és a remek
fliszletcket, jelmezeket megtapsolja. E héten kedd kivé’elűvel „A gárdistá" t játazak a premier nagyszerű szoreposztásában, egyelőre *49 éret kezdettel. Kedden a „Bolond
Istók" cimü imgyikerii daljátéknak lesz a 25-ik előadása.
Vasárnap délután „A bűvös vadász" operát adják, mérsé
kelt helyárakkal.
* A Magyar Színház Jövő heti műsorán négyszer szere
pel Földes Imre nagysikerű vlgjátóka. „A lányom hozo
mánya 500 millió", hétfőn, szerdán, vénteken és vasárnap,
mindannyiszor Rákosi Szidi veudégföllóptével. Kedden és
szombaton Molnár Ferenc rendkívüli sikerű drámája, az
„Rgi é« földi twerol-m". c.-dltftrlökön Hans Müllor „Tüzek"
cimü darabja kerül ismétlésre. Vasárnap délután P. Már
kus Emília vendégfölóptóvel „A névtelen asszony“-t ad
jak á órakor, mérsékelt helyárakkal.
* . A bajndér a II. erkélyen" cimü Kőváry-Loeoncayblüeitet szűnni nem akaró kacngás és t.apr, kíséri estén
ként irt Apolló Színpadon. A vasárnap délutáni előadások
lipusai elevenednek meg a fölényes pestiben, a mindenen
mi'lv.fó vid •ki'ieii, n túrniaiytkereső ezc-elmmhikben, _ a
sorvégén ülő mindég kéaőnjövőben. amely figurákban Kőváry, Herczog, Peti, Sólymosai, Barabás, Botide, Aldori,
Faragó, Berky. Győri tartják harsogó derültségben a
publikumot.
‘ A „Dédé" 25-ik előadása a Blaha Lujza színház nagy
sikerű ujdonságn, a „Dódé", amelyet •• heten is minden
este megismételnek, vasárnap 25-ödsi.ör !:<:-iíl szírre. A
dnrab minden eddigi előadását előre eladót, táblás bár.
közönsége kacagta végig, nz ünneplés a kiváló főszerep
lőknek, l’é-liy Erzsinek. Vaály Horninak, Z. Molnárnak,
D'Ar’-igónnk, Szirmainak. Tamásnak és n többi szerep
lőnek egyformán kijutott. Vasárnap délután a „Szép. Heléná"-t adják Bíbor Honáiul a ciniezorcpbeu, 3 órakor,
mérsékelt holyurakknl.
* A nagv sikert aratott februári műsor minden este
színre kerlil e héten az. András.w-uti Színházban. „A
gyilkos álarc", „A kcek madár". „A szénapadlósbau"’.
„Onképezdc" cimü darabok, a pompás tréfák és a kitűnő
ntagáns/.ámok egytől-egyig nagy ajkért arattak. Fgyunei
a műsor kerül ismétlésre vasárnap délután is '.t órakor,
mérsékeli bely.írukkal,
* A szezon legnagyobb művészi aaeniénye lesz az. a
nagyszabású matiné, amely-március isán, vasárnap dél
előtt ’-.:ll órakor lösz u Renalswanee-Szinházlmii. A mali
ié* a legnagyobb nevű művészek és művésznők közremiiI ödésével az’ Újságkiadók Otthona rendezi Rákosi Jenő
védnöksége, alatt, az újságkiadó tiszti is,dők özvegy- és
ui vaalao.bi javóra.
* „llngnza hercege" szelleme kísért a Vaun nj műsorán.
4 Az Intim-kabaré uj műsora. Balassa. Emi) é.« l’ray
Dezső „Dolláranukn" <fmü reviijo zajos sikert arat min<len este. Szenzációs lesz a kedves színházban a csütörtök
délután hemntntásrn kerülő gyermek-előadás uj műsora,
.legyek egész héten előre válthatók n pénztárnál Toré’,
körút 16 és n jegy irodákban.

Jaj a hátam, jaj a fejem
oda van,
megkinoz az influenza csúfosan,
mert nem használtam
LY8OFORMOT szorgosan,

ISPIRA és BEREGI
! Kossuth Lajos-U. 15
fi Kiiuntelvn 193».

V*« dlwntl<UI»nleg«»»«D«,»«
FahArnamQ mérték utftn.

Cigányok elloptak egy úri gyermeket,
kiszúrták az egyik szemét és koldulásra használták föl
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt
fölhívták telefonon a főkapitányságot Biharkeresztesről. A főszolgabíró jelentette: A ro
mán hatóságok a napokban áttoloncoltnk egy
kis 12, évesnek látszó, rongyos, félszemii fiúcs
kát Ez a fiú már törve beszélt magyarul. El
mesélte, hogy az apját Sós Gyulának hívják,
kőbányán, az .Almos-utca 28. szám alatt lak
tak. A fiú, akinek az apja építész, még 1918-ban
kint játszadozott társaival az utcán, amikor
egy cigányasszony elesalta. Cukrot ígért neki.
Egészen egy kóbor cigán.vkc.rnvánig mentek,
ott bedobták őt egy födeles szekérbe és
elutaztak vele.
Később kiszúrták az egyik szemét. Eljutot

tak Romániába, ahol a románul nem beszélő
gyermek koldulni járt rongyos ruhákban,
most elfogták a románok n cigányokat és a
lopott kisgyerek elmondhatta azt. hogy ö nem,
cigánygyerek. A román hatóságok adták át a
határon a kis 8ós Lajosi a biharkeresztesi
szolgahiróságnak, hogy őt továbbítsák szü
leihez.
A budapesti rendőrségen azonnal érdeklőd
tek Sós Gyula épitész. iránt és kiderült, hogy
lakott az .Álmos-utcában egy hasonnevű építé
szeti vállalkozó, akinek a kis fia, 1918-ban el
tűnt. Sósék már nem laknak Budapesten, v:dékre költöztek. A megkerüli, kisgyermekért
detektívek utaztak le Biharkeresztesre.
MWUBtfWWmmf ■ niiMfnim

JVlvzi közlemény eb

„Fantom** Őfensége Parisban
ás
„Ar árvizKatasztrőfa“ a Kamarában
Gerliardt Hauptmann „Faní.oni“-jának a Ka
marában tartott bemutatója a szezon egyik leg
nagyobb irodalmi eseménye. A németek leg
nagyobb élő Írójának szinte szózatszeriien
ható, monumentális müve, amelyben a ma er
kölcsi életének mélyen szántó rajzát adja, cso
dálatos remekmű, amely méltó azokhoz az
örökbecsű alkotásokhoz, amelyekkel Hauptmann a „Hanne!e“-ben és a „Crampton tncster"-ben ajándékozta meg a kultúr világot.
A „Fantom" az eleven, égő realizmus, a mo
dern ember pszichéiének, az ösztönöknek, t-udatalattiságnak élns kifotografálása s a nagy
irómüvész mesteri kézzel úgy bogozza a cse
lekményt, hogy a téma nvers és brutális őszin
tesége ellenére maga í: film a legnemesebb iro
dalom széditő magasságában szárnyai.
A „Fanf.om“-on kívül egy kedves francia
Gnumont-bobóságot is bemutatott a Kamara,
„Őfensége Parisban" címen. Elejétől végig har
sogó kacagás kisérte a négyfölvonásos trAfa
ellenállhatatlanul mulatságos jeleneteit. Azon
kívül egy szomorú aktualitás is látható a Ka
mara vásznán. „Az árvlzkntasztrófá“-t mutatja
he egy, ü7. árvíz kulminációja finnjén készült
filmfölvétel.

+ Mozgókép-Otthon. A „Poklok világa",
amint azt előre megjósoltuk, az idény nagy
íilroeseményének bizonyult, nálunk épp úgy,
mint Amerikában. Érdekfeszitő cselekménye,
amely az első fölvonással kezdi szédületes ira
mát, hallatlan bravúrok sorozatával válik
feledhetetlenné. A bravúros jelenetek üti';pergőtüzeket váltottak ki. Az árvízről késziiit
riportfllm és a dustaríalmu „Angol Hirmló"
egészítik ki a nagy műsort. ('k4, ’AG, 1/?8 * ■
’/ilO.)
+ Az Uránia — „Észak oroszlánja" címmel.
Nagy Péter cár regényét filmen .tanniiig-:
mesteri alakításával 5, */«7, ’/n9 és 1010 órakor
mutatja be.
-v Jannings, Norma Talmadgc a Hc’.’uissrinc.r.iiio/.i !;< '
nj hatalmait attrakciójának főszereplői. A két darab • i;..f
„A,szerelem útja" (6 ftílv.) ás a „vczcklés útja" (5 i'iijv.i.
El/í'adások hétköznap 5, Vili órakor. Az előadást liaítilkorúak is látogathatják.

-•'r „Észak oroszlánja" — „Nagy Péter cár" —
az Urániában 5, 5á7, ’A9 és 19.10 órakor.
-rrn» •—
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tfaszonaruk pamut és cérnából
Sifónok ágy. és fehérneműre
Lepedő- és paplanlepedovászon

„PálinKa**
mindHét rész együtt
(Bemutatásra kerül hétfőtől kezdve az Est és
Fővárosi nagy mozgóban.)
Előrelátható volt, hogy a „Pálinka" egy csa
pásra meghódítja a budapesti moziközönséget,
különösen a közönségnek azt a rétegét, amely
egy magasabb nézőpontból tudta elbírálni a
film művészi aspiráción. Ritkán tapasztaltuk,
hogy egy film olyan nagy és széleskörű érdek
lődést tudott volna kelteni maga iráni., mint a.
„Pálinka". Ez a páratlan érdeklődés késztette
a bem utalószinházak igazgatóságát arra a
nagy anyagi áldozatot- jelentő lénésre, hogy a
„Pálinká“-t együtt, egy előadás keretében mu
tassák be. Ez előadások a rendesnél hosszabb
ideig fognak tartani, minthogy a két rész vál
tozatlanul, minden csonkítás nélkül kerül a kö
zönség elé.

A világ legnagyobb álJatfitaje
(A legsötétebb Afrikában.)
Az. Edlson-filmválialat főpróbája
Két déldőtiön át mutatták be meghívott és
szakértő közönség előtt n legújabb amerikai
tilmóriást az Ldi-on-í ilm vállalat főpróbáján.
A hihetetlen méretű filmlátványosság elme
„A legsötétebb Afrikában" (A dzsungel cso
dái). Ez a világ legnagyobb állati'ilmaltrukciója. Négy részből és Összesén 31 föl vonásból
áll és szokatlanul lebilincselő meséje mellett
a trükkök és bravúrok olyan tömege látható,
amelyek az aiáerikai méreteket és fantáziát is
messze túlszárnyalják. Afrika egész állni;
világa fölvenni óriási tömegekben a nagyszerű
fölvételek során s aé«,színészek is emberfölötti
munkál végeztek. Különösen ki kell emelnünk
Iréné Wallnce és Bfn llagerty alakitésái. ,.A
legsötétebb Afrikában'1 nem* közönséges sikert
ért. cl már a főpróbán is s már megindult érte
a verseny a főváros nagy filmszínházai között.
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minden szélességben

In.zeflrek, nadrágköpper, damasztgrádli
AsztaSkészletek, törülközők és
frottirszövetek
Cérnagrenadinok. Liberty-batisztok
sima, színes és mintákkal

Gyönyörű tavaszi ruhakelmeujdonságok
Virágos kartonok, szaténok
Harisnyák, keztyük, zsebkendők
i
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: Hz idény legnagyobb filmsikere! j

I Észak oroszlánjai
<
í
■ Royal-Hpollo, Uránia, Cmnia, Helikon J

Bajor Sörfészek
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„Fantom1', (’v/hc'-i llaiiutiruiuii nieg'iiinesil(ít filmregénye Puttj Lla. Lil Dagover és
Alfréd Ábellel a ioszercuekhen. azonkívül ti
báios Jackit’ Coogan parfo'ós szerepe, .-V kis
csibész'1 naponta r; Corviii-Sziuházban. Előadá
sok kezdete ■'’iá. 7 és '419 órakor. Telefon: Jó
zsef 89—88 és .József 95---M.
-b Az Omniáhan a nagysikerű „Észak orosz
lánja11 míg.'.' német íilnmttrakción kiviil nz
5 fölvonásos „A gyermokszlvii vén Willy” ko
moly-vidám amerikai történet, is bemutatásra
kerül.
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Amatőrfé^ylíépezők
munkálnak szakszerit kidolgozását,
előhívását, ucgyitását, másolásai
el válla ljtt a

FOTORÜPaSlí'5'EREÍC
fénrképé'Zidi laboratóriumn
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WfARNAPI APORT
Az UTE fényes győzelme a Zuglói AC fölött
5:0 (4:0)!
Az első negyedórában már 3 göl esett. — Priboj mesteri
Játékával megtetézte a „bet trlck“»et. — Zvolenszky pom
pás Játéka.
Hungária >ut. — 10.000 néz5. — Bírói Oerff Ferenc

A sportközönség előtt ismeretesek azok az
előzmények, amelyek az újpestiek és a zuglóiak
vasárnapi mérkőzését megelőzték és igy néni
volt meglepő, hogy a telt tribünök sokasága
a pályára lépő UTE legénységét lelkesen ünne
pelte. A spanyol földről hazatért fiuk sorozatos
külföldi győzelmeik után a közönség állandó
buzdítása mellett imponáló és egyben jól meg
érdemelt győzelmet arattak.
Már az első negyedórában eldőlt a meccs
sorsa, mert az UTE a közönség tomboló
lelkesedésétől kisérve 3 gólt küldött a zug
lóiak kapujába.
A csapat lelke a tüneményes formában levő
Priboj volt. Mind az öt gól az ő érdeme s amig
ő a támadásban. Fogl 11. a védelemben pro
dukált nagyszerűt. Kemény harcot kellett te
hát kiállniok a. zuglóiaknak, ahol Zvolenszky
mentette azt, ami egyáltalán menthető volt.
*
Zugló kezd támadni, azonban az újpestiek'
hamar elveszik a labdát, és rövid mezőnyjáték
után Priboj a 8. percben csavart lövésével a
zuglói kapuba gólt lő. Újabb újpesti támadás •

következik. A sáros talaj itt-ott leragasztja a
labdát. A játékosoknak van idejük összefutni
és a 13. nero kavarodásából egy magasra emelt
labdát Priboj befejel. Alig kezdenek el a kö
zépről, a lila-fehérek ismét támadnak s két
perc alatt megszületik a harmadik gól. 3:0!
Újabb UTE támadás után 3—4 percre Zugló
is lélegzethez jut, azonban támadásait leszere
lik. Az egész játék ezután a zuglóiak térfelébe
kerül és Zvolenszky bravúros munkával szé
pen szabadítja kapujukat, de vé§rre a negyedik
gól is a kapuba kerül s igy a felidő 4:0 az új
pestiek javára.’
Helycsere után nagy lendülettel tovább
ostromolják az UTE-isták ellenfelük kapuját,
de Barabás kapusnak ebben a félidőben több
szerencséje van s pár éles labdát biztos kézzel
fog. A kapufa is ment két Schallertől jövő
labdát, majd Király messziről jövő labdáját
Steindl II. (ZAC) teszi ártalmatlanná. Az ered;
meny megváltoztatása miatt a meccs vége felé
kissé eldurvul a játék s a zuglóiak ellen Gerő
biró egy tizenegyest is megítél, amit Priboj
góllá értékesít és igy ötre emelte a gólok szá
mát, A győztes csapat aztán a közönség tün
tető tetszésé mellett vonult le a pályáról.

——----------------------------------- » ■»»

Az országos kizárásos kardvivóverseny győztese
dr. Llchteneckert István (MAC)
A Terézvárosi Tornu Club országos kizárá
sos kardvivóversenyének, döntőjét előkelő kö
zönség előtt megtartotta és annak győztese a
kiválóan szép stílusú dr. Lichteneckert István
(MAC) lett. A két napig tartó és küzdelmek
ben gazdag mérkőzésen 14 klub versenyzői in
dultak és azon ifj. Horthy István is részt vett.
A rendező klub a győzteseknek értékes dijakat
adományozott, amelyeket a verseny véséu a
MVSz. elnöke, dr. Nagy Béla, osztott ki. Rész
letes eredmények:
1. dr. Lichteneckert István (MAC) 6 győze
lem. 2. Szelényi (BBTE) 4 győzelem. 3. dr.
Weiszberger (VÁC) 4 győzelem. 4. Czoiner

(BBTE) 3 győzelem. 5. dr. Boros (WVC) 3 győ
zelem. 6. Kleckner (TTC) 3 győzelem. 7. Beczner (Békessy Béla-VC, Debrecen) 3 győzelem.
8. dr. Dóczy (BEAC) 2 győzelem. A vigaszdij
győztesei: 1. Mihalovits Zoltán (WVC). 2. Ber
kes (Hungária VC). 3. Heltay (TTC). A minta
szerű rendezés a TTC elnökségének az érdeme.
A VÁC d'Hzt<»rnáJa. Az NTE zfiiüolátiig megleli <nnrnokában válogatott közönség élőt tartotta meg a Píró fis
Atlétikai Club étidéi dlsztornáidt. amolyan a térfl ás
női csapotok pompásan kereazflilvitt gyakorlatokat mu
táltak be. A közönségnek különösen a zenére bemutatott
ritmikus gyakorlatok tetszettok. amelyet Szalui József és
Duckstrln Zoltán tanítottak be.

Bajnoki mérkőzések
MTK—Vasas 5:0 (3:0)
Az MTK mull vasárnapi győzelme után nagy favorit
ként indult és újból fényes sikert aratott, bár szél én
nap ellen Játszott nz 1. félidőben. A mérkőzés a Vasasok
támadásával kezdődött és az első percekben változatom
a játék képe, dn hamarosan kidomborodik a testgyakor
lók fölénye. A 50. percben esik nz első gól Orth révén,
aki a csapat legjobb embere volt. JKis idő múlva komért
Ítélt, n biró a Vasasok ellen, amelyet, Braun rúgott. A
szépon ive|ő labdát Orth nagy művészettel Se.nkey ll.-hör,
juttatta, aki azt védhotetleniil a gólba továbbította.
Ezután n Vasasok támadnak, de Nádler centerhnlf és a
közvetlen védelem:
Plattkó—Nándi—Kovács
kitünően
szerelnek. Közben Vágó handso miatt 11-esl Ítélt a biró a.
Vasasoknak, de azt Király a kapu fölé lövő. A 35. perc
ben azután Molnár a védelmet áteselezve, háromra szapo.
ritotta a gólok számát, félidő 3 : 0. — A mérkőzés máso
dik felében már n 10. percben Molnár újabb gólt, lő, inig
a 15. percben Siklóssy — Orth passzából — lnpos lövés
sel az ötödik gólt lőtte. Az MTK most, enged a tempóból
és igy a Vasasok többször támadásba nicriuek át, de gól
képtelen csatársoruk, meg Plattkó ügyessége, és egy kis
szerencse révén is, érintetlen marad az MTK hálója. A
Vasasokból Király és Cjoltlieb váltok ki.

Törekvés—BTC 6:1 (2:1)
A válasz!ás a piros-fehéreknek kedvezett, de a nehéz
talajon n Törekvés technikai fölénye hamarosan kibontakozott. Erős támadásai révén már a 18. percben Hirzcr
gólt rúg. azonban a BTC itt még bírja n tempót és rö
videsen kiegyenlít. Változatos játék következik ezután,
de a sáros talajon a legszebb akciók is befejezetlenek
maradnak. Végre a 44. porcben egy kornerhelyzetből Úrik
kettőre emeli a Törekvés góljainak a szamát. Ezt a lab
dát a BTC kapusa a gólvonalon belül fogja, reklamálnak
is miatta, de a biró ítéletét nem változtatja meg. A II.
félidőben szintén a Törekvés támad erősebben, de Hirzer
hibája folytán a 18. percig gólt lőni nem tudnak. Weisz
konibinatlv játéka erediuenyeképen aztán Hirzer a 3.
gólt lövi, mig újrakezdés után Szántó beállásából Kantzky
megszerzi a 4. gólt is. Kissé eldurvult mezőnyjáték kö
vetkezett ezután és Horváth durvasága miatt megítélt
Jl-osből Uir.er a meccs 5. gólját, az utolsóelőtti percben
pedig _Weisz pontos beadásából Úrik a fi. gólt lövi.

KAC-VAC 1:1 (0:0)
A csapatok a fölázott pályán csak nehezen tudnak
lábrakapni s legszebb kombinációik i“ a sárba ragadnak.
Lassanként KAC-fölény bontakozik ki, azonban a VÁC
helyén van és u támadásokat egyméR után szereli le. A
félidő vége felé hullámzó mezőnyjáték fejlődik ki és
Hirhiek is akadt montenivalójn. — Helycsere után élénk
támadások követik egymást s a kispestiek egy biztosnak
látszó labdájukat a kapufa menti. Ellenére ti KAC foly
ton megújuló túmaiiásainak, a 39. percben n VAC-nnk
sikerül egy lerohanása és gól! lő. Erős küzdelem folyik
a. kiegyenlítésért s a befejezés előtt egy perccel sikerül
Is. amikor l'atter labdáját az elcsúszó Fischer kapus a
hálóba engedi.

FTC-MAFC 1:0 (1:0)
Az első félidőben nz FTC játszik széllel, ami erősen
segítene a támadásaiban; de gólképtelen csatársora, miatt
eredmény nem mutatkozik. .Mindössze Pataky küldött, két
szép lövést a kapura, azonban azokat Bartier szépen
fogja. Végül a 43. percben ii'iener a balszélről megszö
kik. lefutja az ellenfél védelmét és a mérkőzés első és
utolsó gólját a kapus lába mellett lövi be. — A második
félidőben a MAFC játszik széllel hátban és ennek foly
tán változatos játék indult meg. Kis idő múlva azonban
csak eredményteleu csapdosás folyik mindkét résiről.
Különösen az FTC-on látszik nz, hogy lurrtja előtt,nem
akar mindent klaihii mugából. Terojjirozott játékának
azonban majdnem eldöntetlen lett a vége, mert a mérkő
zés ufnlsóelölti percében egy kapuja előtti kavarodásban
n kapus kezéből kirúgták a labdát, de az ogy of[ idde
helyzetben levő játékos felé haladva ért a hálóba ,es igy
a bíró nair, ítélte meg n gólt. — A MAFC — értesülő*
sünk szerint -- megóvja a meccset.

MAC- III- kér. TVE 5:1 (0 :1).
Valóságos szenzáció az atléták mai győzelme, nemcsak
azért, mert végre megtörték a jeget, hanem éppen azt az
ellenfelüket kényszeritették megadásra, amely fölött 10
éven ót nem tudtak győzcxlelineskcdni. — Az I. félidőben
változatos játék folyik, ninelyheu n 111. kér. széllel tá
mogatva némi fölényben von és igy a 18. percben
Vigyázó hibájál’ól gólt ér el. Félidő 0 : 1! — A második
45 pércbcn n MAC játszik széllel és Joncsór rövidesen
klegvenlit ogv lLes büntotőrngásból. Ezután a kék-sárgák
még* jobban bele fok szenek a játékba és különösen Kocsis
vari elemében. Ilövid időközökben Onul.ka. '/sin 11. (2)
és Plold ötre szaporítják a gólok szániát. — A MAC csa
patában Fehér gyönyörű védésekkel vonta niHgára a
figyelmet.

Egyéb eredmények.
11. onttálti: .,33“ FC—Husiparosok 1:1 (1:1), BEAC—
l'TSE 3:0 (1:0), EMTK—VII. kor. SC 1:0 (0:0).
TTC—KAOE 5 :3. A BAK—Ékszerész, BTK--N8C és a
Postás—Testvériség mérkőzések a pálya használhatatlan*
aéga miatt elmaradtak.

A KAC junior boxversenye
A szimpatikus kispestiek a legférfiasabb
sportot is eredményesen űzik és mai junior
boxversenyiikkel, amelyet, a régi kénviselőházban szép szánni közönség előtt, rendeztek, tel*
jes elismerést érdemelnek. A küzdelmek során
a Bernáth (Spíirtn)-—Feldniann (Máv. GSK),
Orbán ti II. kér. TV K)—Margitén (Lapt.),
Ayaffy (FTC)--Eípf (III. kér. TVE) és külö
nösen a Schreibor (BAK)—fíeich (III. kér.
TVE) kihivásos mérkőzés — amely 4 menet
után eldöntetlenül végződött, — tetszett a leg
jobban.
Eredmények: I. Könnyüsiily: 1. Tiburzio
József (Hl. kér. TVE). 2. Hartstein (Hl. kér.
TVE). 3. Fetter (III. kér. TVE). II. Középsulys
1. Bokodi Lajos (KAC). 2. Szlnnács (LaptX
3. Cséfaí (TTC). III. Kisnehéisuly: 1. Frank
József (TTC). 2. Szabó (III. kor. TVE). A többi
súlycsoportok döntői hétfőn este 6 órakor lesz
nek n Lapterjesztők SC-ja helyiségében (VIII,
Homok-utcai polgári iskola tornaterme).
A Máv. GSK Ifjúsági btrkőzóversenye. 1. LégKuly: 1.
Ontilorntky. 2. Csero. 3. Blnschok. (Mindhárman n Ganz*
gyárból.). II. Pehelysúly; 1. Szaván £MTE). 3. Soltész
(Nyíregyházai TVE). 3. Uehreczi (MTE). 1IT. Kónnyüaulv; í. Németh. 1.. Horiua. 3. Szabó. (Mindhárman •
Már. fjHK ból.) IV. Kisközépsnly: 1, Blaschek (Gani).
2. Tncze (Máv. GSK). 3. Sztremann (Törekvés). V. Nagy
kő,’.épauly: 1. Naov (Vnsas). 2. Tirringer (Vasas). M. ÍWi
mefh (Törekvés). A nehézsúly vorsonycl elmaradtak.

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