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Paris, február 24.

öl is tárgyalt Parisban
f.t Reggel párisi leL'clczöjcvf'k. távirata.) 

(írói Apponyí Albert párisi és londoni tartóz
kodását fölhasználta orra is, hogy mértékadó 
I öí ikk°! a magyar jóvátétel ügyében tárgyalá
sukat folytasson. A magyar politika európai 
iiírii reprezentánsát mértékadó helyeken is 
tec/.f elei teljes érdeklődéssel fogadták és hall* 
íratták meg. Apponyí a hadtsarc enyhítésére

hívta föl elsősorban a francia illetékesek 
figyelmét, majd föltárva az ország helyzetét, 
bebizonyította, hogy a jóvátétel kérdése ve
lünk szemben már nem is magyar, de európai 
kérdés. Fölhívta a figyelmet arra, hogy az or- 
száj; éJcférdcke nőnél előbb teljes bizonyossá
got tudni, inért a bizonytalanság érzete meg- 
bénitja az ország újjáépítésének amúgy i« ne
héz munkáját.

Németország rendezze pénzügyeit és vállalja a nemzetközi ellenőrzést

Pária, február 25.
(J Reggel tudósítója. je.l'-nti Becsen át lep- 

fanon.) Hasztalan a tagadás. Francit;ország 
már maga is szeretné, ha n ruhrvidéki feszült- 

vége térne. A kormány <»ls?ánt, de a poria
mén ti ín a

politikai körök idegesek ’n: ez a hangulat 
mór átragad a közönségre is.

Az idegesség oka: a német elJeelátlás hosszú 
tartama.. A francia kiiliig:, miniszteriurnban 
eddig semmi fölvilágos’tL-tei bpm akartak adni 
a-ról, hogy

milyen föliételek ah.il vonná v;x:-za lAaii- 
cíaország csapatait a Ilabr-vtdéaröJ,

de az „Oeuvre*" brüsszeli levelezője állítólag 
inár ismer részleteket a visszavonás lehetősé
geiről. Kérdést intézett egy magasállásu belga 
állam férfiúhoz, akitől a következő választ 
kapta:

A balga kornuiny, hasonlóan a francia kor- 
mányhor. ebben a kérdésben csak akkor foglal 
nidjd állast, ha n

német javaslatok megérkeznek. Belgium 
azt. kivan ja, hogy Németország hozza 
rendbe pénzügyeit és vállalja el a nemzet

közi ellenőrzést.
Akkor kaphat moratóriumot és akkor maja 

lassanként agy a belga, mint a francia csapa
tokat

kivonják a Ruhr-vidékről.

vasúti á!l©m&sr$!
a pályaudvarokat

Tűz és víz
Tüzes vér nyargal az erekben és vértódu- 

Jásokat. okoz az agyakban. Tűz van. víz jiíhc-. 
A áteinzc(gyűlésen olyan tónus uralkodik, 
amilyen falusi csapszékekben sem otthonos. 
Egy fiatal képviselő, akinek nevét scj:i 
múltja, sem jelene miatt nem fontos meg
jegyeznünk, a parlament folyosóján kupán- 
ütéssel válaszol képviselőtársa közbeszólá
sára. A magyar kupáért folytatott nemz*. t • 
gyűlési viadalban tehát ez a János rekor
der. Egy országos párt vezérének és egy fő
szerkesztőnek figyelme;-} ismeret tenek gondo
san csomagolt nyeles kézigránátokul külje
nek vacsorára; ha kissé mohóbban íják
föl az ajándékot, talán 
és irtózatos kataszíróm

fi'lrobh.vu a bőm 
történhetik. Noiu te

Gelsenfcirchcn. február 25.
\ Wolff-iigyn ík-cg jelenti: ’• UKinnc- e* a 

rccklinghuuseni vasul: álloiná o;;, a md.veket 
tegnap a franciák mcirszálloíte.k,

elszabadultak, hí!vonulásukkor a franciák 
. fzennégy mozdonyt, negyven személy

kocsit, negyvenhat podgyászkocsit, vala
mint szénnel és vassal megrakott százhat

van teherkocsit vittek magukkal.
Az csseni főpályává varról a francia őrségei 

elvezényelték. Essenben egy városi tanácsno
kot ma feleségestül letartóztattak a franciák 
anélkül, hogy az okát megmondták volna.

&ev>itstáM a fajaié messzáSfá- 
csapatafaréí Izészilíl íitwsei

Berlin, február ?*.
amint az uiságvk jelentik, az olm.uU ej- 

Fzuka a Phoebus fdmrészeéniRdr.sasdgná!
elloptak egy amerikai rneg rendi lésre ké
szült filmet, amellyel meg akarják cáfolni 
'.'lémonccaunak. azt az állítását, hogy a 
Gajna-mentén nincsenek fekete csapatok.

cijárót át ne-
\
H-

A mozgófénykép a franciák 
gyón kompromittáló jeleneteket mutat be. 
lopás elkövetésével egy franci;; ü l nökié g.> 
nusilanak. Minthogy a tersaságnuk i••n«- d 
7x*séro éli a fölvétel egy masdaia. a plm cfj'! 
példánya pedig már víon crn .fme,- /.•,-<,><>, j.y 
a lopással nem értek col’.

ÍJ Heggel tudósítójától.) A vasárnapi ügy
nöki özí forgalom üzletfelén volt. Érdekes, hagy 
uagypaplrok iránt, a Georgiát kivéve, uiég ér
deklődés sem mutatkozott? kizárólag közép- és 
kispapírokat kerestek. Ezekben kevés áru je
lentkezett. Az alábbi árfolyamok inkább a ke
reslet, mint n kínálat kurzusai: Ingatlanbank: 
n.WM. Honi; MJW-M-WH, Spódium: 1«4M» ős

termelő: 18.590- 19.990, Pailas: r>..!00, Magjar 
Hitel: 35.501), Földhitelbank: 31.-339. Glohnu 5ÜH, 
Viktória fa: 2450. KlotiM: 12.503, Sitiitek: 15.W0, 
Schniler: 9000. Drasehe: 41.000. Georgia: 
208.m-215.000, Kima: 12.900, Államvasuf: 42.G90, 
Trust: 2X000, Karton: 41 000. — E héten hétfőn 
rendes tőzsde, kodden szünet, szerdán ellátás, 
csütörtöki szünetnapon koara-nap.

bonyolódom abba a vitába, amely most fo
lyik a sajtóban, hogy ekrazit vagy kupanyol 
volt, a barátságos meglepetést re.jtó iskátu- 
Iyákban. Először a kapanyél is elsülhet, ha 
dinamitba ágyazzák és helyesen tempiroz- 
zák. Másodszor, az Erzsébetvárosi Kaszinó 
és az Athcnaeum gépeinek szakavatott föl
robbantása elvette a kedvemet a viccelődés
től. A mosoly az ajkamra fagyna, mert a 
Dohány-utcai cafatokra tépett emberi testek 
víziója kísértené jókedvemet. Egyébként ha.ir 
landó vagyok beleélni magam bizonyos 
nyomtatványok irigylésreméltó kedélyhan
gulatába. Az egyik pajkos újság szerint az 
összes eddigi gaztetteket, merényleteket és 
orgyilkossá gokat zsidó kontreininőrök haj
tották végre azzal a. kaján célzattal, hogy 
a keresztény árfolyamot kompromittál
ják ország és világ olőtk Hát miért 
nem fogták el az önrobbantókat? Hi
szen az ébredő magyaroknak van egy* 
Nemzet A édelmi Osztálya, miért nem lép 
ez akcióba, miért nem nyomozza ki és viszi 
guzsl akötve a. rendőrségre a bitangokat, 
akik ugyanolyan gyalázatot hoznak a nem
zőire. mint a kunbélislák szemetje, a 
B a 11 h y á n y- palota pi neé j én e k terror fickót 
Ez nemes, méltó ébredőcselekedet volna. 
’Megszihírdilriná a keresztény árfolyamot. 
Megmentené az ország becsületét. Ehelyeift 
haudabandázás, kigyulladt fejek, lázas osto
baságok. Vizet, hideg vízbe mártott gyolcsot 
az égő homlokokra! Igen, de két hete nin
csen víz a milliós városban. Még jó, hogy a 
rendőrségnek jutott annyi, hogy umslágot 
ívbe!tok « hím,telként őrzött, bombákra, 
cz"k aztán le is csillapodtak szépen. O1-- 
' ásom, a Fizes Petrováez atya is kapott né
hány grátisz dézsát. Nem irigyeljük tőle,bár 
w.rosbázi föhznlalásai arra engednek kö
vetkeztetni, hogy a vizet inkább mosako- 
(’ásrn használja. Békés, türelmes Budapest. 
Milyen édes megadással, bánatos türelem
mel viseli el ezt az égbekiáltó lelkiismeret- 
lonséget, hogy már ha nem esurran, nem is 
csöppen a víz, amely a jó istentől való ado
mánya az emberiségnek és Robinson Crusoe 
is kedve szerint élhetett vele a Senkik szige
tén. Néha úgy érzem, mintha mi is a Senkik 
szigetén élnénk!
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Hétfőn reggel Csepel munkásai Is 
beszüntetik a munkát

Semmi közeledés a munkások és munkaadók közöli- — 
Nyilatkoznak a gyárosok és munkások kápviseíÖÉ

(A. Heggel tudósítójától.) Szombaton este an
nak a megdöbbentő eseménynek terjedi Ilire, 
hogy a budapesti gyárakból 66.000 munkást ki
zártak és csaknem valamennyi vasgyárban, fa
áru- és téglaüzemben szünetel a munka. A 
munkáskizárás ügyében ngy a munkaadókkal, 
mint a gyárak érdekeltjeivel folytatott beszél
getéseink a következőkben világítják meg a sú
lyos helyzetet:

Mit mondanak a munkások.
— A Magyar Vasmüvek és Gépgyárak Or

szágos Egyesülete válaszul a vas- és fémmun
kások munka béremelés iránti kérésére, több
szöri tárgyalás után kizáratta a kebelébe tar
tozó gyárak összes munkásait. Ennek a nagy
arányú kizárásnak előzménye az, hogy néhány 
héttel ezelőtt a vas- és fémmunkások kíván
ságéra a. Vasművek és Gépgyárak Egyesüle
tének igazgatósága foglalkozott a beremelcs 
kérdésével es annak eredményeként a munkás
sok szerint amúgy is alacsony béreket a férfi- 
•munkáéoknál 16, a nőmunkásoknál tfPfa-kal 
emelte. Ezt megelőzően, dacára a megélhetési 
viszonyok drágulásának, íó'66 mint kél hóna
pig nem történt a vasiparban béremelés, csak 
egyik-másik üzemben minimális bérnivellálás. 
A munkások a fönti béremeléssel, nem eléged
tek meg: helyenként, ahol a bérnivellálás örve 
alatt vagy az akkordárak újbóli megáliapitá- 
saival és egyéb módon bérrcdu.kciót akartak 
végrehajtani, a munkások kisebb csoportokban 
elhagyták munkahelyeiket. Más helyen viszont, 
ahol a. tulí’lnesóny nőmönkásbérek miatt elé
gedetlenkedtek a dolgozók és munkájukat nem 
a régi kedvvel végezték, a gyárak igazgatósága 
elrendelte a kizárást.

— A Vasmüvek és Gépgyárak Egyesületének 
az volt a kívánsága, bogy akkor, amikor mint
egy négyezer volt a kizárt, és kétezer a sztráj
koló munkások száma, a munkások a munkát 
■minden föltételnélkül az egész vonalon vegyék 
föl és csak — régi szokásaikhoz híven — néhány 
üzemben való esetleges bérnivellációt helyez- 
•fqk kilátásba. A munkások azonban h bérjavi- 
tas előzetes rendezését kérték, amire a gyárak 
nem mutattak hajlandóságot és tegnap az üze
mekben kifüggesztett plakátok által adták a 
munkások tízezreinek tudtára, hogy a munkát 
beszüntetik.

A Vas- és Fémmunkások Központi Szövet
ségéhez vasárnap beérkezett jelentésekből meg
állapítható, hogy

a munkaadók nem egységesek a kizárás 
végrehajtásában, számos üzem nem haj
landó ok nélkül munkásait elbocsátani a 

munkahely mellől.
Miután » kizárást a Magyar Gyáriparosok 

Országos Szövetsége is magáévá tette, megkez
dődtek a többi szakmákban is a munkáskizá
rások, igy a faiparban és téglagyári szak
mában.

K tegnapi napon a Wefss Manfréd-féle cse
peli gyárban az igazgatóság úgy intézkedett, 
hogy a Martin-müvet és az öntődét — tehát 
a legfontosabb üzemeket — továbbra is üzem
ben tartja.

A. csepeli munkások azonban, miután 
négyezer társukat az igazgatóság kizárta, 
egy üzemben sem hajlandók tovább dol
gozni és ezért valamennyi csepeli munkás, 
aki szombaton még dolgozott, hétfőn reggel 

már nem veszi föl ?. in unkát.
A kizárás megszünlettjére ezidő szerint sem 

a munkások, sem a munkaadók részéről nem 
történt kezdeményezés. A munkások elkesere
dése egyre fokozódik, mert úgy látják, hogy 
a minimális fizetésemelés kérdését és az 
amúgy is rossz munkaviszonyokat a munka
adók a. kizáráson keresztül tervezett wtwwAvG- 
Iclöréssel akarják végrehajtani.

A kereskedelemügyi kormányzat, eddigi he
ti rai hozása semmiféle eredménnyel nem járt.

\ munkaadók rideg álláspontja — mondják 
n munkások — azért sem helyes, meri a 
munkabérek jóval a paritás alatt vannak, n 
■férfiniurkások átlagos keresete heti fíOfm ko
rona. A kizárt munkások közül mintegy 20.000 
k^p ilyen fizetési, de sokan csak 3 -3500 koro
nás heti fizetést ko-pnak, míg a 6—9000 koronás 
heti fizetéseket meglehetősen kevesen kapják. 
A Hómunkásokat természetszerűleg még tosz- 
sznbbul díjazzák, heti 180ú—2500 koronát kap
nak. a napszámosok sem sokkal többet, boti 
<1500—4500 koronát. Ugyanekkor a munkaadók 
ngy bel-, mint külföldi megfend 'é c’.ket el 
vannak látva, a kormány 's mii dón lehetőt 
megtesz a magyar vasi pár és gépgyártás pár
tolására.

A munkások követeléseik teljesítésében nem

látják a magyar ipar állítólagos veszélyezte
téséi, amint azt a munkaadók hangoztatják és 
ezért követeléseik mellett a legkeményebben 
kitartanak.

Nincs változás.
Munkatársunk kérdést intézett a vasipari 

kizárás, illetőleg sztrájk ügyében Andréka. Ká
roly főkapitá.nyhelyetteshez is, aki ezzel az 
egy mondattal válaszolt:

— A mai nap nem hozott változást. A kizárás 
és sztrájk változatlanul tart.

A munkaadók nyilatkozata.
A munkaadók részéről Mihályfly Dezső, a 

Magyar Vasmüvek és Gépgyárak Országos 
Egyesületének igazgatója a következő nyilat
kozatot tette:

Az egyre elharapódzó munkabeszüntetésekre | 
a Magyar Vasmüvek és Gépgyárak Egyesüle
tébe tömörült üzemek munkabeszüntetéssel 
feleltek. A munkáskizárás csaknem az egész 
vonalon megtörtént. A közüzemek, valamint a 
Dunggözhajózási, Társaság, MFTIl. és más 
hajós fársa rágok és hajóépítő műhelyek, vala
mint az autótaxi munkásail természetesen nem 
zártuk ki. A mai nap , egyébként az előállott 
helyzetben semmi változást nem hozott. A 
közép- és kisüzemek kedden határoznak a ki
zárásról. Egyebet nem mondhatok.

A munkások és munkaadók közötti tárgya
lásokat Andréka Károly főkapitány helyettes 
és Tory Gergely kereskedelemügyi miniszteri 
tanáeaos. az iparrendezési ügyek vezetője, 
Kende Tódor és Mihály fy Dezső, n Vasművek* 
és Gépgyárak Országos Egyesületének igaz
gatója, a munkásság részéről pedig Kohók 
Lajos nemzetgyűlési képviselő, Bernül Ármin 
és Matykó János, a Vasmunkásszövetség tit
kárai vezetik.

i—i mi

Zita Királyné nem politizál — 
nem Készít puccsot

Csak a Királyi család anyagi helyzete 
érdekli

(A Reggel bécsi tudósítójától.) A „Neue Ereié 
Presse" ma reggeli száma hosszabb tudósítás
ban foglalkozik Zita királynénak ós gyerme
keinek calledelcaminoi életiével, a királyi csa
lád mai környezetével és Apponyi Albert gróf 
ottani tartózkodásával. Callcdelcaininoba, a 
királyi család uj lakóhelyére Apponyi február 
15-én utazóit Parisból és ez a látogatás 
mindenféle híresztelésekre adott, okot. Még az 
a gyanúsítás is fölmerüli, hogy

a királynénak politikai céljai vannak és 
ebben szerepe van Apponyiuak is.

Az Agencc Havas még azzal a mesével is 
előállt, hogy a királyné .1 magyar trónöröklési 
jogunk legidősebb, fia. Ottó herceg részére való 
biztosítása céljából kiáltványt akar a magyar 
néphez intézni. Éhből természetesen egy szó 
sem igaz. Nem tervez se manifesztűmot — 
mondja a „Neue Frric- Presse" tudósítása —, 
se más ilyen lépest. Az n meggyőződése, hogy 
fiú Ottó, Magyarorszúíl törvényes királya, aki
nek a jogai a magyar alkotmányban gyöke
red znek és igy azokat mm is kell, az ország 
elölt hangsúlyoznia. Nem gondol semmiféle 
politikai természetű lépésekre, amelyek kül
politikai hányódni makro vezethetnének, ha
nem csal; arra, hogy csalódja anyagi helyzetét 
javítsa és létét biztosítsa.

napi áron felüt vesz: 
Sarkad! Imre ékszerész 
í'llÖi-ut.Ki. telefon J. 5-83 
az. Iparm. Muz. szemben

Zongorát, pianínót
no vegyen, míg nEWŐISYl MíMÁILY zon
goratelepét meg nem látogatta. Budapest 
VJ, Király-utca 5?. szám Régi zongorát 
vcuz, cserél, jnvji, hangol. -- TELEFON

PESTI TŐZSDE
1.1 SZAM A KEN DK) VH, 

RRDEKE-. TAIiTAI,ÓMMAL JELENT MElí
-----—;-i—- • -*hi- -- nári TTi -iii*--

VTORp UJ HASZtóvr*
vetői és eladás. Sz^nyon legelőnyösebben
Lukacsnál, Budapest. Pcinblnszky-ntca 34
(Hornád-ti. sarok) Telefon: Józsof 44-4Ó. szám

Alig javait
Budapest vízellátása

(A Reggel tudósítója.) A városháza urailól 
mára beígéri javulása a vízellátásnak, jicm 
mondható lényegesnek. Vasárnap reggel 
Budának déli részen, a Ferenc József-bid kör
nyékén, ahol eddig úgyszólván semmi viz sem 
volt, n lakosság örömujjongása, közben, kes
keny vizsugár folydogált néhány órú.g a csa
pokon. Ugyanígy a VI., VI1. és IX. kerületben. 
A kültelken még ma sem volt viz. A Tisztci- 
selőtelepen havat forraltak mosdóvizuek. A. 
tanács figyelméből, a nagy keresetre való te! iu 
tettel, a főváros tulajdonát képező Harmat-viz 
árát fölemelték.

(UJ VÁRY - KftBfinf)
Vili, Rákóoai-ut 43. sz. — Telefon: József 125 01.

Minden este nz nj miisor kerobébon föllépnek:

NAGY ENE5RE
mint vendéi?

Haraszti Mit) 
KrajetsK Mfirla
LtiUárs SAt'i 
Salamon Béta
Sarkad; Alatiár

fiánder Jóatne?
Újvár# tr dV$R£

XonÖ
Vérnay Vtlnws

Antal Erxsl
Fercncy Karoly 
ti. Meícfclberg 

Albert.

Mlhftly to«b<3l ttízidőzik | Egv ember truHé'rtlűjD
Tréfa 

Irta: Sas Edo
Nagy látványéi' or'cr:< 

több fölvonásbnn 
Irta: Köváry Gyula

69'’ O alatt
Vígjáték

Irta Mirháéi Szii-kny

fiyern ha rtáifJ, 
rjyere be............

Puct.T. írta ílarniiiíb Irnro
rínom madár

(Se arany, so kék, se zöld, pc dubló) 
Bohózat. Íruv Szőke Szakáll

Franein konyha Cigányzeno Vacsora « órától
EttfadAi kexdota 9 és fát őrnJ-rny*

Jegyelővétel: délután 5 óráig; a Színházi Eleinél (Er- 
zsébet-körut 29. szám) és 5-7 óráig :i pénztárnál.

ib-o8
_____ '-^*y 8 órakor. ~
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CEHISEC

i*1i
Központi iroda: IV, Püva't-'töx f>

RÖNIGSTADTLER TESTVÉREK R.-T.

Vi». Gnünwaíd Emii
bankfizlete

Telefon.- 192-27
Potlatalt. .isin; 5’fJ7

Karnis fogas 4’3><g
aranyért, hrilHánsrrt, ezüstért minden hirdetett urnái 
többet fizetek. Aranyműves, Kossuth Lnjos-utcu il, 1. mi.

RENDKÍVÜLI
Eredeti párisi nAiruhn niodeljclinct n lég- | 
jutányosabb árban kiórnfiiom. [
!•’a<j o n in u n k á t i e vú 11 a ! o ! .
(M A M V H E R-S ai A LC» N

|f! n ^’áeí-ntca :.7. sréin. -• Telefon: 152-52. j

régidé <rckct.
gyöngyöket teljes értékben vesz cs elad Sch,'a<elrrsr BcnK 
ÍV, Károly király-ut 28. Központi Városház, főkapu melleit

gok row/.órc. (EatKstsatiravrzQnoltf.sA KcihU-! ■« enés-: “ 
nap. \ TI. ltákóczi-e* 32. sz. I. cm. J. (I{éku-'»al szenibe-i) 5 

•Mia raawnmn-m ■ n — ww-—•.. jyeWM rtn—.ai. •«

Réz- és vasbutorok
gyárából n legjobbak é«. oh-sólr. Szakmabeli jnv.bisol; -il 
láttatnák: Holló-utca 3. Jlobúny-ntca l>. Telefon: J. i’>1

Magyar Agrár- és Járad^KbanK 
vetőmag-osztálya:

Budapest V, Nádor-utca 1K. Tclef.in: 72 81 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz legmagasabb napi áron lóiicre-és lucernamagoi ás 
egyéb gnziias.igi mítffvakal, MhitázoU ajánlatokat kér

ÍRÓASZTALOK és teljes iroda'><■- 
renil<’»( Lányi
nál. Vöi'ósmnríy-ti.

T- lcion: <■! -13

M&zotí anya&Mí | 
is Aesíit olsOpendü. férfiinget

IFzfiér'ncrrcüisr.a'on i
1 IJI. fítikk !'til<lrd-uli'a lf>. tztim, 11. emelet is. 

Telefonnám; Ját.^ f U4—Í2.

Ne vegyen raglánt, férfiruhát, nem látta Schnur Henrik ^á^czLsst 15

EatKstsatiravrzQnoltf.sA
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Szombaton éjszafta egy vidéhi városba hat deteHtivet MldteK 
utána. — Reggelre várják Adorjánt Budapestre.

rvua.«v«a<

(A Heggel tudósilójától.} Tudja a jó isten 
íniert, a Jtni kitűnő rendőrségünknek, amely 
iörrud.'ibr’uk és stb. ellenére Európa egyik 
légim fölé Idozóbb nyomozótestülcte, hntározot- 
‘aü pechje van a bomba és egyéb merényletek' 
Kel. .Mimién erőfeszítése ellenére eddig soha
sem akadt a tettesek - nyomára. A legújabb 
bojöh.űjgyben sem értek el eredményt. ' még 
••ámpontjuk sincs és ig.v eredménytelenül zár
ig-(jak íe a nyomozás aktáit Néhány bizalmas 
kilo; Ugatás azonban mégis jelentős eredményt 
Juzotl, a rendőrség figyelmét rátereltc egy 
másik bűnügy főszereplőjére, akit hetek óta 
hiúba, kutatnak. Pozitív adatokat kaptak arról,

begy dr. Adorján Sándor, az Ébredő Ma
gyarok Egyesületének titkára, a Ncnizet- 
édehni Osztály vezetője, a Fővárosi Opc- 

r tíszmház elleni merénylet tervezője és 
■ •.T.nyitója, Pestről a merénylet után merre 

szökött.
'imlékeuetes, hogy a Fővárosi Operottezin- 

ház men ny leiénél a rendőrség megállapította, 
hog} a IX. kerületi, valamint a soroksári éb- 
rcoe'.-.et. a Sorház-utca 3. szám alatti központi 
iroelúbnn <lr. Adorján Sándor rendelte be és 
az itt történt megbeszéléseknél határozták el, 
hogy fe ’-yveres támadással pánikot rendeznek 
a .-zinházbau. véresre verik mindazokat, akik 
az előadáson jelen voltak és arra kényszerűik 
a színházat, hogy kapuit csukják be. Adorján 
sámior nyomtalanul eltűnt a rendőrség elől. 
Rebesgették, hogy itt Pesten rejtegetik Ador
jánt — de ez a hír nem bizonyul! valónak.

í3

A kBr&S# Tiszffl Istvánra bixta a vizsgálatot
; . ’ Reggel Imlcsiló jótól.) \ he' végén közöl- 

•'•4 lopok, hogy gráf 7.ay Károly földbirtokos
1 deríts «ére sikasztos miatt vizsgálatot foly- 

ia( tak le Posztóczhy-7Achy Kristóf előkelő társa
ságokban ismert fiatalember ellen. Az ügyben 
péntekre tűztek ki a tárgyalást, de miután 
Horváth Géza dr. törvényszéki bíró konsta- 
>;>* ;» az iratokból, hogy Posztóczky ezidő .sze
dni Antwerpenben tartózkodik, uyomoró- 
ierc'r'f adna1 *, ki ellene. F hfinpör egyedül 
abból a szempontból érdekli a nyil\áiiosságof, 

vádlottnak . v izsg;itat sorún előadóii 
vó<l< l.c golii bal rágalmaimé ■. és nleyi teák
nak melegágya lett. Posztóczky Kristóf többek 
köz! 'Iő-.dia, liog.v a Károlyi párt a följelentő 
Zaj • ró! közvetítő ével már 1917-beti Svájcban. 
..külön tárgyalásokat folytatott az antanttal1*

.Az egész ügyet azonban Posztóczky Ktis-;
tuf ngy rendezte, hogy a lakásban összejövő

■ í:,v .,összeesküvést’* akkoriban ki is i
ha''.,:( >ff irild vezérkari kapitány. A Reggel 
1 udó-dója fölkereste iV-ild József noruzetgyíi- j 
1 -i te'pvisclől, aki a háborút, mini vezérkari
i.-zí tűzdelte vég'g és megkérdezte, mi az | 
zir, ;>;r i’o: zfóczk' elbeszélé.soibeii, amelyek 

! i 'bubö/ö Jonnéihüu •'.m.-ieltcn foglalkoztat- 
'•i , a sajtói és a politikusokat. VVild képviselő 

ii,"; ;•(« vonatkozóan a következőket mon
dó' La:

1917 decemberében .•» királyt Mária Te-
< i;- főhercegnő figyelmeztette. hogy a 

cib ;; gróf Kavul.y: Miháh hívei n»v 
rőiij telet készítenek elő.

\ király e 
'•Hl gróf í 
i ."</ 7 l'C.' Zh'tt 
h>l az ügy 
..'(izscf főherceg 
telj< .teltem 
cn 
'•'liji'i! valóban 
Jpllej, amely az 
tertent, hogy a
Tisza ]

súlyos helyzetben magához lii- 
'■isztr Islváid, aki nemrégen lelt 
és öl. volt miniszterelnökét kérte 
leljcs földerítésére. Én akkor 

« -cvonalparniicsnokságánál 
katonai szolgálatot. Tisza gróf 

p in ké-t föl, hogy vizsgáljam meg az ügyet, 
számolni kell e ilyen nieróny- 
uwilkodó ellen irányulna. Így 
knfonni hatóságok hozzájúru- 

1 és utasilásúra. a dolog kivizsgálónál,g 
te, ván rendelkezésére állott am.

- A támpontok, amelyek Mú’*ia Terézia fő ■ 
liercegnö leveléből rendelte 7 ’sre állottak, a 
Évájában íarfő'kodó gróf Zay Sávolyon ke 
res'ziiíj Posztóczky Kristófhoz vezetlek. Egyéb
ként az ndatok oly labilisaknak éshihetetle
neknek tűntek föl előttem, hogy mielőtt vélenié- 
’iyemci illetékes hellyel közöltem volna, hely- 
• zíut íj, közvetlenül akartam meggyőződést szp- 
yezni, vau o valami alapja Posztóczky dbcszé- 
leseinek.

r<’<? „ős; ■ízeeskiivő" társaságot kellett volna 
:i szomszéd szobából kihallgatnom.

i

Pontos adutok kerültek a rendőrség kezébe 
Adorján meneküléséről és most az, újabb 
bombamerénylet nyom ozásánál derült ki, hogy 
dr. Adorján Sándor azonnal, amint tudomá
sára jutott,, hogy a rendőrség keresi, Buda
pestről

Kecskemét felé szökött.
Azt, hogy valóban Kecskeméten tartózko

dott-e, megállapítani nem sikerült, do miután 
a rendőrség adatai szerint az Alföld volt a 
menekülés iránya, ebben az irányban küldtek 
detekt iveket .Adorján ej foga fására. Szombaton 
éjszaka a főkapitányságról hat detektív uta
zott el Adorján Sándor el fogatú sár;:. A detek
tívek megkapták azoknak a neveit, akikkel 
Adorján érintkezett és az az utasításuk, hogy 
ha már Kecskeméten nem találnák, a környé
kei'. keressél,, mert valószínű, hogy vissza a 
fővárosba aligha mert menekülni, mert sze
mélyicirásn olt van minden 7Htlyaudvaron és 
a vonalokat ellenőrző rendőrhatóságok ke
zében.

Mostani tartózkodásának közelebbi helyét is 
megjelölték és ott vasárnap délelőtt váratlan 
rajtaütéssel kell a detektiveknek megjelen
niük, nehogy Adorján időközben értesülést 
szerezzen a. detektívek érkezéséről. Vasárnap 
a késő éjszakai órákig még nem érkezett érte
sítés Adorján elfogatásáról. A főkapitánysá
gon legkésőbb hé! főn reggelre várják a detek
tívek visszaérkezését az. elfogott dr. Adorján 
Sándorral egyedi — lm ugyan a detektívek 
expedíciója eredménnyel jár.

személyek közül senkit sem láttam é.y olyan 
halban beszéllek,' hogy esnpán. néhány szót 
hallottam. Én tehát néhány uapi vizsgálat 
után és </ vyilcúnvdlőan számomra inszcenált 
„összeesküvés" tapasztalatainak hatása alatt, 
missziómat azzal a véleményemmel fejez
tem be,

hogy erről az oldalról semmi aggodalomra 
nem ad okot a király személybiztonsága.

— E íéiiy.álhte! már a mull évben a rendőr
ségen jegyzőkönyvbe mondtam. A bíróság 
ugyan megállapította, hogy Posztóczkynak az 
ellene indított vizsgálat során előadóit védeke
zése, amelybe ezl az ügyet is belekeverte - ■ 
calóllansúg, mégis örülök, hogy alkalmam 
van a tárgyalás aproposjából a meséknek véget 
vei ni.

Berlinből 
pánikszerűen meneKülneK 

a nemzetközi siberek
Herlin. február 23.

(A l/CLiyel btriini levelezájétül.} A Berliut 
elözönlő siber népre rossz napok járnak. Né
metország a ruhrvidéki gyűrű ölelése alatt 
fuldokol, de még mindig van annyi ereje, 
hogy lesiijtsun <*rre a hordára. A németek azt 
mondják: ha meg kell halnunk, meghalunk, 
de nem tűrjük, hogy a mi husiinkból, vérünk
ből táplálkozva, nézzék halódásunkat és ne
vessék kínjainkat. A német kormány is ezen 
az állásponton vau és éppen tegnap fogadta el 
a birodelm' gyűlés jogügyi bizottsága a kor
mánynak azt a juvaslatái, amely s’óerint

a slhereket. csempészekot és nzsort soicat
15 ■ lg terjedő {egyházzal és nyilvános 

megbélyegzéssel lehet sújtani.
A kormányintézkedéseknél és törvényeknél 

is sulyosubhan érzik azonban meg n. külföldiek 
a Birodalmi Bank legutóbbi intervencióját a 
márka érdekében, amelynek’ kövotkezményp- 
krp a dollúrkurzus 50.0LI0 márkáról 2(1.0(10 már
kára hullott vissza. A dollár hirtelen emel
kedése, illetőleg zuhanása ugyanis hallatlan 
drágnságot okozott. Az összes német, piacokon 
100-150%-kai emelkedtek az árak amikor a 
marka zuhant és csak 25 aű%-kal csökkentek 
most az árak, amikor a márka több mint 
100%-ot visszanyert árfolyamveszteségéből. Az 
utolsó hetekben Berlinben rnúr oly nagy a 
drágaság, hogy’

a külföldi siberrk szinte menekít le •sm>» ör»i 
hagy jak el a varost,

mert e;ry jobb 
márka 
kút áni 

\ nyak- 
egy pá r 
Az áru- 

drúgaság tapasz! ciha* i» 
í s.

a 
A z 

mávká • 
: iikröz-

100 ezer 
híven 
élelmiszerhiány -u

már nem sétálnak nyugodtan az Unter, </<**» 
/Andimen, máj' nem nézik mosolyogva a Fried- 
richstrasse és .< LeipzigerstrasHe kirakatait, ha 
pedig nézik, elhal a kedvük, : 
cipő 120—150 ezer márka; S(M)--jjO'.i i'zer 
egy jobb férfimbe, .i legolcsóbb mért 
féríiruh-i 500 ezer mú..'kánál kezdődi1 
kendő 100 ezer, férfiing 50—00 ezer, 
női nelyemharisnya - i5 nzt?r marka, 
cikkekhez hasonló 
szállodákban és az éiejnijcikkeknél 
Adlonban egy szoba ára 80 
níál kezdődik. Nagyon 
lelik vissza a növekvő 
okozta drágaságot uz étlapok. Február 1-én 
például egy Deutsches Beefsteaek 1000 márka 
volt, ugyanez, 20-án 2800 márka volt, tesiát linsz 
nap alatt, majdnem 3ü!/% kai drágul) meg. M; 
egy disznósülf 3000 márka, adag csirke 3500 
marka, rúkmayonaisse 3500 márka, a főzelékek 
500—1200 márka, saláták .150- -300, sajtok 750...
1700 márka között változunk.

A kávéházi árak szintén a. magasba szöktek 
rövid idő alatt. Február J-én egy kávé még 
400 márka volt, ma pedig 000. mocca 750 volt, 
ma 1200 márka. A német étlapon újabban még 
egy újdonság tapasztalható, hogy a legtöbb 
étlapon nagy betűkkel ragyog: „Belgier und. 
Francoson wird in jneinem Locaie niehts vc^ 
abreichtf. (Belgákat és franciákul neui szol
gálunk ki.) .Vi rmnországban a gazdasági ei 
szonyok oly rohamosan romlanak, hogy a gyér 
inekek, és diákok nyomora már megüti a 
németausziriai mértékei. .A büszke németek is 
rászorulnak már arra a móctezarre teliül, ami 
hő! az osztrákok már évek óta tengődnek: a 
külföldi könyöradomá nyolcra. Elsősorban a 
semlegesek segítségére, de ami legérdekesebb, 
ma már az angolok is adakozna/' a némel 
nyomor enyhítésére. A ..Manchester Guardi.iu” 
angol Jap gyűjtést rendezeti a. német diákság 
részére és eddig már 400 font, steriiiigel jutta
tott az éhező német diákságnak.

———MS«0»0»-- —

behatoltak a színházba
és letépték a magyar fölirásokat

(A Reggel tudósítójától.) A kassai díszes 
színház, a mull napokban vandál pusztításnak 
volt helye. Itt játszik ősz óta Faragó Ödön 
magyar színtársulata, amely mostoha viszo
nyok között igyekszik hivatását teljesitenil 
birkózva, a gazdasági válsággal és a magyarok 
egyrószének sajnálatos közönyével. A ix<í. 
túlzóknak azonbau még ez a tengődésszorü ál 
lapot, sem kell. Hónapokig agitáltak a magyar 
színház, a színház magyar műsora ellen, majd 
összeverődtek és pste. előadás előtt, betörtek a. 
szinházba.

törtek-zuzlak. leszakitották a falakró? a 
magyar föliratu táblákat.

a. „Tilos a dobúuyzásl^-nak épp úgy nem ke
gyelmezlek, mint a ..Följárat az emeleti páho 
lyukhoz” fölirásnak. z\ színház előcsarnokából 
az. igazgatóság helyiségébe hatoltak é.s innál 
is oltávolitottak a magyar táblákat. A vad 
tüntetésben kizárólag cseh légionáriusok vél
lek. rés.l. egyetlen szlovák sem tertotl a zavar
gókkal, akik (üvegezvén rimnkújukai.

szidalmak és fenyegetések közben Faragó 
Igazgatót keresték.

A direkl-or. szerencséjére, aznap Budupesieu 
volt s talán éppen akkor gyönyörködött, fele 
ségénck, Hitler Iré-nneli játékában, amikor a 
csehek az ő színházában garázdálkodtak s 
amint fültanuk mondjak <rz életére törlek. 
7<Sa.ragó Ödön lúvolléteben u szintúrsulai tagjai 
a rendőrségtől kértek olt almai, ahol meguyag- 
lolú l'ijrli üléseket kaplak.

tv KS !.’r 'I'jst: 5 szám

SégyKerékHKes

10/45
A karácsonyi vaaai-ból 

visszamaradt legjobb magyar niirvésaok 

festményei és rézkarcai >

11

rendkívül olcsón kaphatók
ózz J&w»o^á^nál

VI, ^'jxii-utco 22. Telefon 117



aReggel

Tavaszi divat
1923 febvuáv végén

i .I Reggel tudósítójától.) A tavasai nap kikacag a tél
ből. az utcán fölhalmozott hótörueg olvadni kezd, az 
arcok inogszinesednek. a föld alól kidalol a tavasz. A 
színes 'arcok azonban elsápudhatnok, ha arra gondolunk, 
mi lesz tavasszal, miből élünk majd? A ruhák és divat
cikkek ára már ma is a legmagasabb régiókban, valahol 
nagyon messze csatangol, ahová kevés ember juthat, a 
legtöbb halandó csak szemét küldheti utána ...

A női ruhák árát még mai fogalommal mérik és vagyont 
jelent, A legelőkelőbb pesti női szabócég 200.000 koronát 
kér egy tavaszi kosztümért, angol szövetből; szövet nél
kül, csak fazon 2Ö0.IJ00 korona. Egy ruha 200.000 korona, 
csak fazon 100.000—150.000 korona. A drágaság azonban 
nemcsak nálunk éri el a szinte hihetetlen rekordárakat, 
• Ip az egész világon ily magasak az árak.

\ tavaszi párisi árak is hallatlanul magasak a 
francia frank ingadozása miatt.

Az n ruha, amely ősszel még — Jenny vagy Rcnéc 
Párisi divatszalonjában — 1400—1500 frank volt, ma már 
2(MM)—2(50ü frank. A nyersanyag is nagyon megdrágult ősz 
óta Parisban, körülbelül 3t)—W%-kal. A tavasza női divat 
idei végleges kialakulását heves harcok előzték meg. A 
rövid és hossza szoknya hívei mérkőztek és amint ina már 
tapasztalható, egyik párt sem győzött, mert húrom hoaz- 
szoság van.

Az alkalmi ruha mindig hosszú, a délutáni szövet
vagy sclyemrulia valamivel rövidebb, a kosrtflm- 
szoknya pedig rövid, mint ahogy rövid volt a ta

valyi szép tavasszal is.
A ruhákn&l a derékon alul testhes feszülő, szoros, 

karesuform-a ruhaolj a divat. A kosz.tümszokuya vagy 
egészen sima vagy kissé harangos. A kabát félrövid vagy 
térdig bő, hdromnegyedhosseuságu. Nagyon divatos az 
idén Páriában a Londonból importált szmokingkabát és a 
teljesen /lusan szabott angol darabok. Nagyon kedvelik a 
cap-kabtUokat is. amelyeknek anyaga marogu’nc vagy 
charmeuse.

Az Idei divatszinek a fekete, sötétkék és a szürké
nek minden árnyalata.

A .■szövetek többnyire puha. elomló anya gok. verszté- 
sterilek vagy ripszövésüek. A selyemruhák anyaga a 
f/cor ff ellenek mindenféle változata és a fényes anyagok: 
eharmcusr és tibetiy. A deeoltage selycmrnhánál szív. 
alakú. KZ/ivotruhánál fin* Inibygallérral. A ruhaujjak ki
vétet nélkül szitkok.
a,5 Tröi ruhák áraihoz hasonlóan fant ászt ikwsak az arak 

a férfidivat
terén is. A legelőkelőhb Dorottya-utcai divatcég angol 
saocoért 150.000—160.000 koronát. selyenibélóssel pedig 
185.0000 koronát is elkér: fazon 05,000 korona. Kész ragián 
ára 85.000—110.000, mérték után készítve 140.000—150.000 ko
rona. A tavaszi férflruhndivat terén nincs nagyobb vál
tozás: a legdivatosabb az egysoros sacco, alul egyenes 
vonalban végződő kétsoros mellénnyel. Nagyon érdekes, 
hogy amíg a ruhadivat alig változott meg. addig »i többi 
íérfidivnteikkek terén nagy reformok születtek. A leg- 
fiilliinőbb változás, hogy az elmúlt évben a ir.ylra kedvelt 
csíkos Mogader-nyaltkendők csillaga leáldozott és a ta
vaszi divat már a pettyes és upróminids nyakkendőket- és 
tompa hangulata lerrncottanyakkendőket favorizálja. Na
gyon divatos lesz a világos ruhához és színes inghez a 
fekete, horgolt nyakkendő is. Az ingeknél viszont a pety- 
l.ves- és aprómin táj u ingeknek alkonyodon be és csak a 
csikós zeflrck divatosak. A gallérok különböző, elképzel
hetetlen formákat ölelnek föl és viszontlátják az, eluinlt 
25 év minden gallérfajtájút, hegyeset és gömbölyűt, föl
váltva. k. T.

Pelroviícznak külön szállít vizet a főváros. 
A ,.Pestcr Lloyd" vasárnapi számában irja 
ICiillcsz Jenő, az ismert író, az alábbi szomorú 
jegyzetet Budapest mai vezéreiről: Este van, 
az óramutató a nyolcas számjegyet érinti, a 
naptár 192.3 február 28-at mutat. Emlékezetes 
nap. emlékezetes óra. Budapest- lakosságának 
sok, százezerje szenvedi a szomjúságot és víz 
helyett csak szóáradatot kan. A fáradt, mun
kában törődött nép alig tudja tűrni már a vá
rakozás hosszú idejét és fogát vicsorítva, mini 
a tigris ketrecében, visszahúzódott odúiba. 
Csak az őrszemek maradtak kint az utcasarko
kon. hogy ébresszék az alvókat., ha majd az 
estébe belezug a ciszterna kocsi dübörgése és 
a kocsis káromkodása... A 1 óvóiból már hullik 
kocsi zöreje és a dübörgés mind erősebb lesz. 
A kocsi lámpásának pislákoló fénye pillanai- 
ról-pillunatra nagyobbodik és élénkebb Jesz. A 
kocsi közeledik, már hallani a lódobogást. Viz, 
riz. ordítják az őrszemek. A kocsi vcgig- 
csörömpöl a Thököly-nt on, bekanyarodik a 
Mexikói-nl  ,ra. majd a Gyarmat-utcába fordul 
és a négyes számú ház előtt; megáll. Ez a. ház 
Petrovácz Gyula városatya, háza, amelyben 
rajta kivitt senki sem lakik. A ház kapuja 
nyílik és Petrovácz személyzete kannákkal, 
börtönökkel egyéb edényekkel fölszerelve 
megy a kocsihoz. De közeledik már a föllár- 
mázoti nép is. Körülfogja a kocsit és edényét 
a. csap aló tartja. Én figyelőn) a balkonról és 
a bibliai képre gondolok, amikor Mózes vizet 
varázsolt elő a sziklából. Ebben a pillanatban 
mcyh bbon a négyes szánni ház egyik ablaká
nak függönye és a kocsisnak eszébe jut a szi
gora utasítás.

— EZ innen! Rzt a -vizet a városi bizottsági

tag urnák hoztuk. Az kéne csak, hogy ti ebből 
vegyetek. Ha marad, akkor vihettek.

A kocsis hangosan kiáltja ezt és a függöny 
mögött egy ember kacag megelégedetten. A 
férfi Petrovácz Gyula, a kerület városi kép
viselője, aki programbeszédében minden szé
pet és jót ígért ezelőtt egy évvel, ma pedig az 
éjszakában burkolva vizet cscmpésztet magá
nak, hogy senki se hallja, senki se lássa. A 
tömeg morajlik, panaszok vegyidnek a leve
gőbe, de a kocsis szigorúan tartja magát a 
parancshoz. Nem ad a tömegnek vizet. Egy 
nő kiválik a tömegből, a négyes számú házhoz 
megy, hogy megnézze, ki lakik a házban, A 
kapun nincs név, de n házszám mellett egy 
rozsdás vasdarabon olvasható: keresztény. 
Igen, Petrovácz Gyulának szüksége van, hogy 
külön tábla hirdesse az egész világnak a haz- 
szám melleti, hogy ebben a házban keresztény 
lakik. A nő magában diinnyög: keresztény. 
Én nem hinném, ha nem olvastam volna.

— A Il-listások kártérítési port indítanak az 
állam ellen. A B-listás állami alkalmazottak 
szövetsége vasárnap délután 3 órára a nyugati 
pályaudvar alsó éttermébe gyűlést hirdetett, 
amelyre a fővárosi tagokon kívül a vidék is 
elküldte képviselőit. A gyűlésen elhatározták, 
hogy március 11-én délután 2 órakor újabb 
nagygyűlést fognak tartani. Ezen a nagy
gyűlésen fogják kidolgozni azokat a. memoran
dumokat, amelyeket a kormányhoz és a mi
niszterelnökhöz intéznek és ezeknek a memo
randumoknak a sikertelensége cselén a szövet
ség tagjai kártérítési porokét indítanak az ál
lam ellen.

— Kongresszust (ártottak « koldusok Varsóban. Varsó
ból Írják A Rcggcl-nck: A lengyel lapok szerint az el
múlt héten Varsóban kongresszust tartottak- a hivatásos 
koldusok. A koldusok egyesületet- akartak alakítani ren
des, jóváhagyott alapszabályokkal. A varsói koldusoknak 
főleg az ellen volt kifogásuk, hogy a várost idegen ille
tőségű koldusok- is látogatják. Ezenkívül kimondták, 
hogy csak 20 lengyel márkát fogadnak el alamizsnaként, 
annál kisebb összeget- nem.

— A rendőrség érdekes intézkedései újabb 
bombamerényletek esetére. A két kézigránátos 
bomba ügyében vasárnap sem történt, lénye
ges változás. Délelőtt beidéztek egy Szabó 
Gyula nevű fiatalembert a rendőrségre, akiről 
szombaton este egy női hang azt telefonálta a 
rendőrség központi ügyeletére, hogy valami 
része van a bombák elküldésében. Szabó ki
jelentette a rendőrtiszt viselőknek, hogy min
den ellene szóló besngás rágalom. Az a nő. aki 
denuriclá'ta, a •meunyasszonya. akivel a na
pokban összeveszett. Most, bosszúból jelentette 
őt föl. A fiatalember kihallgatás után eltávo
zott a rendőrségről. Tegnap a. főkapitány 
napiparancsában olyan intézkedés jelent meg, 
amely azt. árulja el, hogy a rendőrség attól 
tart, hogy a jövőben esetleg ujahb robbanó 
merényié,tek történhetnek meg s ezért már 
előre figyehneztetil; a- rendőrtiszt viselőket, 
hogy hasonló esetekben milyen intézkedéseket 
kell tenniük. A főkapitány i napi parancshoz 
egy plakátot mellékeltek, amely ezentúl ott 
függ majd minden tisztviselő szeme előtt nagy 
nyomtatott címbe!tűvel:

Robbanóanyagok, bombák, stb. szakértői 
megvizsgálása céljából mindenkor Csepe
len. a Weiss Manfrcd-gyárban elhelyezeti 
in. kir. hadianyaggyár lőszerátvételi bi
zottságához kell fordulni, amely reggel 
8 órától délután 6 óráig működik. Telefon- 
címe: Vegyesdandár: 145 in cl lékál loméi--. 
Éjjeli időben Loch Péter műszaki tüzér
százados, c bizottság tagja, hivandó.

Sajnos, ez a rendőri intézkedés csak a. jövő 
bombáira vonatkozik. Olyan intézkedés, amely 
a merénylőkre vonatkoznék, nincs mellékelve 
a napiparancshoz.

— Amerika’ fogászat. Miifog kaucsnkbn foglulva 505 ko
rona. Amerikai lemezen miifog lOfio korona. Amerikai 
miitog, í-Pj w’lá-smt nt.es. 20(JO korona. Amerikai porcellún 
fogkorona 2000 koronától. Blombák. Vidékieknek soron 
kívül rendelés lerósz nap. Vasárnap és ünnepnap 10—1 
óráig. Orossmann S. vizsgázott fogárz, Budai>est, Erzsé'bet- 
körut 50, I. emelet.

— Dinét ős Barna különleges divatkelmék áruházába 
(Deák Ferenc-utca 18) megérkeztek a tavaszi divat újdon
ságok.

— „Mister von WolfT.** Londonból irja A Reggel leve
lezője: Az angol közvélemény, amint az u Timos minapi, 
cikkéből is kiderül, jóakarattal közeledik a magyar ügy
höz. A magyarság kultúrájúnak, szabmlságszcretetének, 
demokratikus szellemének első hirdetője itt. Kossuth T.ajón 
volt és e roudkivüli férílnnuk szuggosztiója .még ma is el. 
kivált a régibb generáció körében. Ismerik Apponyi 
Albert- grófot, főleg a Poully-lUe.nsdorff-ér&ból; a nton- 
urchin utolsó nagykövete, aki VTl. JWwardnnk vidám 
pajtása volt, sógora Apponyinak. Sok barátot szerzett a 
magyaroknak az eperjesi születésű oxfordi professzor, dr. 
Retch Kmil, aki több kiváló könyvet irt hazájáról é.s a 
legelőkelőbb társaságok rajongtak „Plútó és a szerelem1* 
cím alatt tartott konferenszaiért. Morfom íróink közül 
Molnárt, zeneszerzőink közül elsősorban nz. Amerikában 
elhunyt Jacobit, festőink közül Zichy Mihályt, Muuká- 
csyt, László Fülöpöt és n most, föltűnt karrikatnristát. 
Henry Majort ismerik. Rendkívül megnobeziteíte az. an^ol 
rokonszenv fölkeltését egy-egy balkáni iz.ü Clttb-káveház.;, 
Athenaeum-i vagy Dohány-utcai merénylet, amely ellen 
ségeiuk Jóvoltáb<>l hetekig foglalkoztatta a saitó . 
A IVolff-féle. küldöttség, mi tagadás, vem ha^-miif. m 
künn a. magyar ügynek. A praktikus angol megdöbbent: 
egy szerencsétlen, koldus város 5 embert küld ki Lon
donba hitelt alkudni. Azt mondták, csűrni szakmnü'r. 
Viszont egyik sem tudott angolul bcs^élui. A tárgyalások 
egyenesen kínosak voltak. Kibontakozási program <s 
szakszerű fölkészültség nélkül ültek le komoly emberek
kel, rideg szakértőkkel egy asztalhoz. Hogy mer.ek 
itthonhag.vni egy Telcszky Jánost? Elvitték c-.zcl s-.eml .< 
Fock Edét, mert a-: egyedüli, aki- angolul éri. Érdeklő- 
désünkre kiderült, hogy Fock éppen annak az. ügyosz
tályunk a vezetője, amelynek föladata nz árri 
met elhárítani n fővárosról. Éppen a tavaszi lóiéival;;: 
legkritikusabb időjén vitték cl Foekot. hogy legyen 
valaki, aki a küldöttség menüjét megrendelje, u hotellien. 
Egy kedves és jellemző pletyka kering itt a magyar kö
vetség tájékán. Állítólag, amikor a küldöttsége: "rói- 
Szopáry Lószhi nagykövet bemutatta egy nála teázó 
angol úri társaságnak, sorra vette a pestieket, mind
egyiknek a nevét mondván: Mr. Wolff és Mr. stb. Vi I- 
fenaui Wolff erre összecsapta a bokáját, és az angol elő
kelőség felé pattogta: jfr. von Wolff ...
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Dacára a jelenlegi nagy áremel
kedésnek, továbbra is legszoli- 
dabban szolgáljuk ki vevőinket.

Nagy raktár minden létező selymek
ben, női szövetekben, grenadinokban.

Olcsó árak!
Látta kirakataimat és áraimat?
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1928 februa'r 26. aRegcel
— Egy nagy becsi bankház fizetésképtelen- 

sége. Becsből jelenti A Reggel tudósítója: A 
hétvégi bécsi tőzsdére nyomasztólag hatott a 
Hans Reinhardt-bankház fizetésképtelensége. 
Az este gyűlést tartottak a főhitelezők és 14 
napi moratóriumot adtak a cégnek. A komit- 
tensek követelése 600 millió osztrák koronára 
rúg, de előkelő bécsi bankházaknak még jelen
tősebb összeg erejéig tartoznak. A cég tulajdo
nosa. Ungár Alfréd egymillió cseh koronát haj
landó rendelkezésre bocsátani, hu a hitelezők 
hajlandók kiegyezni. A Reinhardt-bankház egy- 
milliárd osztrák koronával tartozott a Depó-, 
siten Banknak, amelynek egyik külső városi 
fiókja még hárommilliárdot bízott a cégre az
zal, „hogy adja kosztba ós kérjen rá. 150% pa- 
pirfödözetet, A födözetrészvényeket aztán a Dé
nesi' n Bank kényszereladás utján a tőzsdére 
dobta, igy teljes összegében pénzéhez jutott. 
Nagyobb hitelezői », Reínhardt-banknak a Ro- 
senfeld D. bankház és a Centralbank i'ür 
deufscho Sparkassc. Ez a bukás iskolapél
dája annak, mennyire vigyáznia kell a közön
ségnek arra, kinek adja a 'pénzét kosziba.

Follk vagy nem follk, elnézem hajnalig! Ma Ihti.álh, 
holnap Folkuskdsy nyilatkozik. Interpellálnak. ma.nl a 
helligyminisztor fejtegeti válasz- ós megnyugtatásként az. 
j kére sátornál; bonyolult szerkezetét. Állandóan folynak a 
tárgyalások, sőt vasárnap óta már teljhatalmú vizdiktá- 
for folytatja a tárgyalásokat, do viz még mindig síig 
folyik, n tanácsosok ajkán csurog a szó, de a vízcsapok 
siketnémák, a milliós varos két. hete már viz nélkül áll. 
Vz óvatos, és nagylátókörü tanács bcláttn, hogy a hely

zeten változtatni kell óh ezért elrendelte, hogy a csapok
ból, amelyekből amúgy sem folyik a viz, nem sz.abud vizet 
venni és egyben megtiltotta a vizpocsékolást fürdési cé
lokra is. A közönség, szegény pesti nép, igy tömegesen 
kOroM föl a fürdőket. A legelőkéiŐhb közönség, az „uj 
előkelők” serego és az „őselőkelők” egy csoportja u 
(icllért-fiirdőt Iá lovat ja előszeretettől, ahol csekély GOO 
koronáért „diszfiirdőt” vehet., vagy 300 koronáért clső- 
osztályn termálkádfürdőt. Autók, kocsik tömege, a pénz
tárnál hosszú emberkor. csupa bundás hölgy, jólöllözött 
férlln. A hölgyek, felesegek, barátnők és egyéb bájos 
szőke és lírouzvöriis haja angyalok, barna alaphangú lat
tal. a férfiak, orvosok, ügyvédek, igazgatók, minden fog
lalkozási ág úgy a hölgyeknél, mint az uraknál, kép
viselve van, kivéve a tőzsde-eket, al.il. n hauai.e lázas és 
a bnirse hiisltő hullámaiban :• <'zahod«óg-téri gőzben 
fürdőnek. A fürdő mórvnnyhalljában. ahol estén kézit a 
legfényesebb pesti bálok zajlanak le, igy napközben csön
des flörtök indulnak a fürdőrovárakozns közben. A vára
kozás noha kétóra hosszat is eltért bet . Biztosra vehető, 
hogy a vízhiány unni egy válás oka lesz, ha még soká 
húzódik az ikeresniorno-problcinn megoldása. A konzer
vatív előkelőségek és egyéb régi hívek a Rndas-fiirdtít 
látogatják, ahol nincs annyi zaj. >-ny. mint a Oollórthen. 
Itt csöndben vannatz n:. emberek, amíg sorra kerülnek. 
Az árak is ió.'cl olcsóbbak: a s/alot;fürdő 220 korona, ez 
a legolcsóbb; n 11. osztályu kfdfürdö Cl» korona. A „közép 
Lipótváros” és ti ..felső Terézváros” n Lukács- és 
f'nfhcrír/iirríiit látogatja nagy rajban, többnyire családi 
alapon, apa. íinye. fin, leány, vej és mony, főleg vasár
napon. Az árak itt drágábbak r Rudevfiirdőnél; kád
vagy gőzfürdő :<n<>. <if ez n dráy.-ág i>e:u •reztetl hatását, 
mert Itt r.okknl többen vaunak, mint n Rudasban. Hatal
mas tömegek lepik el naponta a Széchenyi-fürdőt is, ahol 
>' uirsadnlont mind.’ii o'.ziái; .tiiak alkalma nyílik több
kevesebb pénz rí <;lvcv.’i> r vi- üdítő határát, és viszont
látni n vizet, nmei'-‘egykor volt és most nincs, csak 
álon), mint nhog’ üloti. cr. < rvkrnjcároa újság, a hot- 
krajcáré* viliamo.- <••> a többi sok minden...

— Csökkent nz arany- és eziistpéiiz forgalma. 
Az arany- és ezüst •rínék piacán a mnlt heti 
Ipiíoft irányzó! tovább folyla.ódotí. A kínálat 
ts kereslet lényegeven csökkent az elmúlt he- 
lekhez viszonyítva. Az arany huszkoronás 
iG.ílüO koronáért (•seréit, gazdái. Az ezüst egy- 
koronás 260. két koronás 520. forintos 670, az öt
koronás pedig 1300 komna volt. A ncmésfém- 
piacon ti platina nagyarányú megdrágulása 
okozott, íolíünést, ma a platina gramja már 
11.000 korona, míg három hét előtt niég csak 
0500 korona volt. A 14 karátos arany fazon nél
kül 1550. a. 900-as ezüst fazon nélkül 71.50, a 
800-as ezüst 64, a 750-es pedig 60 korona gram
monként.

— Németország rendkívül megszigorította az Idegenek 
beutazását. A budapesti német kö\ ctség február 21 óta 
eiak a legsürgősebb esetekben ad ki beutazási engedélyt 
Németországba. A német követség körültekintő szigora a 
német hadügyminisztérium ujahb rendoletén alapul, 
amelyben a nemet kormány az összes nőmet követségeket 
"lasitntta. hogy ti ruhrridőkl megszállás gazdasági ♦-•dl- 
sónál sievvedő Kéme torsod got kímélje meg a siberek és 
<-nen-/létnek ujahb hadától. A. néniét külügyminisztérium 
pontos jegyzékben sorolja föl, hogy milyen okmányok 
alapján adható ki vízum külföld! állampolgároknak. 
I<< 'rgeknek, ha a követség orvosa a betegnek igazolványt 
ad hogy okvetlenül valamely németországi fürdőhelyre 
kell utaznia; a lipcsei és breslaui mtntavdsdrokra utazók. 
nt>;, ha .Ves.r igazolványukat fölmutatják; kereskedők-

akik üzleti levelekkel igazolják, hogy állandó össze- 
köttotcsbou vannak német cégekkel; főiskolai hallgatók- 
nnk, ha igazolni tudják, hogy német főiskolák fölvett, 
hallgatói. Ezeknél n szigorú rendszabályoknál is szlgn- 
rnhbak a bajororszdfii viznmrendszuhiilyok, ahová c.-.ak 
előzetes engedély alapján lehet újabban utazni, amit 
Wi'u-henből kell kérni. Nőknek vízumot esni: legritkább 
családi cselben ódnak.

Használj állandóan Lvsoforinot 

hagy hosszú életű 
légy e földön l

Aranyat, drágaköveket
??.ld 'Tón f ö 1 fi 1 x esz Ivnnovsehy ékszerész. Budapest 
ja. » erene kÖrnt *1. szám (Maria Terézia-laktanya mellett/

Limán von Sanders tábornagy 
tegnap meg házasodott Budapesten 

Magyar leányti v&ít feleségüS.
(A Reggel, tudósítójától.) Három héttel ez

előtt a lapok részletesen beszámoltak arról, 
hogy Limán von Sanders német tábornok, aki 
a háború alatt a török hadsereg megszerve
zője és parancsnoka és a világháború egyik 
legendás vezére volt, Budapestre érkezett, s 
egy nagyon érdekes előadást tartott itt a tö
rök nemzet múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 
A tábornagy .akkor körülbelül egy hétig tar
tózkodott Budapesten, a Hungária-száílóban 
lakott, azután elutazott Németországba.

Néhány nappal ezelőtt azonban a tábornagy 
újra visszaérkezett Budapestre és titokban a 
nyilvános föloivasásnál sokká* nevezetesebb 
elhatározását hajtotta végre.

Szombaton délelőtt megjeleli t a VI. kerü
Jeti anyakönyvvezetői hivatalban s eg? 

magyar leánnyal házasságot kötött.

— Elítéltek egy kereskedőt a rendőrség rá
galmazásáért. 1920 február 24-én a szentendrei 
helyiérdekű vasút egyik kocsijában az utasok 
között erős bírálat hangzott el a rendőrökről. 
Tapsony Béla kereskedő, az egyik utas, szóvá- 
tette, hogy </ rendőrség sokszór szemet huny a 
záróárú túllépése miatt azért, mert azokban a 
helyiségekben, ahol ezt elnézik, potyán esznek 
és isznak. Az egyik utas bejelentette ezt a szó
beszédet a rendőrségnek, amely rágalmazás 
vétsége miatt megtette a lépéseket Tapsony 
ellen. Az ügyet ma tárgyalta Nedetzkv dr. 
ítélőtáblái biró tanácsa, amely a kereskedőt 
hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége miatt 
13.000 korona pénzbüntetésre Ítélte.

— Dl'. Frledrleh Tivadar ünneplése. A „Pc&ter Lloyd” 
felelős szerkesztője, <lr. Frledrich Tivadar negyven
esztendős újságírói jubileumát ünnepli. A jubileum al
kalmával a közgazdasági rovatvezetők szindikátusa va
csorát. rendezett, a Rifz egyik termében. A vacsorán a 
niagyor gazdasági élet vezető notabilitór.ai vettek részt. 
Megjelent Kraiist Simon. Hőnyi fingó, Md-.kvs Miksa, 
Hebeszlo Kolos, a Magyar Országos Iparbarik vezérigaz
gatója, Hrrf/f) Mór. a Mcrciir vezérigazgatója. Fónagy 
.lladör, n Magyar Magánbankháv. vezérigazgatója, lVp/» 
Kdroly, n tő/sdo elnöke, Frey Kdlntdn, n tőzsde al- 
elnöke, l'dítj Jóikc/, n „Pesler Lloyd” fö'-zerke*z*öin, 
Mnfrclmiihachi i Emil, az Oiuge főtitkára, Patkányi Kól- 
mtiv. az Onike igazgatója és a lapok közgazdasági rovat
vezetői teljes számban. A jubilánst Katona fiola köszön
tötte föl. Márkus Miksa nz Újságírók Egyesülnie. 1‘dsai 
dóxtr f a ..Pesti r Lloyd". Ho.-rát Lipól dr. n bankx ilág, 
Grffft (htseldv « barátok nevében üdvözölte. Friedrich 
mcuh'itottan mondott köszönetét.

•— „Az emigráció kupecei.*4 Becsből jelentik 
A R( ggcl-nciz: ])r. Lőwy Ödön, aki „emigrált 
újságírónak4' nevezi magát, „Az emigráció ku- 
pccei" címen röpiratot adott, ki, amellyel el- 
áracziottn az elhódított területeket. Lőwy dr. 
föltűnően éles támadást intéz a Károlyi—Jósai 
—Kunfi-féle emigráció ellen és etiyenescn haza
árulással vádolja, meg azokat a magyarokat, 
akik a kisántánt államainak kormánytámoga- 
lásávul dolgoznak és agitálnak. Az emigráció 
szellemi csődjét állapítja meg a szerző, akit 
ellenállhatatlan honvágy gyötör. Az emigráció 
élősdijeil rendkívül kemény szavakkal Ítéli el. 
Károlyiékat a bolsevizmus szálláscsinálójáuak 
mondja és a Jászi-i’éle polgári radikalizmust 
mindennél kártékonyabbnak, ostobábbnak és 
veszedelmesebbnek tartja. A röpirat végén 
valóságos kéréssel fordul a Bethlen-kormány- 
hoz, hogy tegyen különbséget tisztességes, bün- 
telen és hazájukat szerető emigránsok s azok 
között, akik négy é'’ óta folytatják aknamun
kájukat Becsben, Prágában, Belgrádban és 
Bukarestben Magjarország integritása ellen. 
Dr. Lőwy röpivata az emigrációs gócpontokban 
na/p’ föltiinért és élénk mozgolódást kelteti. 
Előrelátha • hogy Jásziék és Kuníiék támadá
sokat fogm.k intézni Lőwy és társai ellen.

— Major Henrik kiállllAan Húsában. Húsából iiJu 
.4 Reggel tudósllöju: Ma szép és büszke napunk volt, 
nekünk. Holland lábnn élő magyarok unk, Hága legelő
kelőbb kiállítási termében megnyílt Major Henrik képtár
lata, egyelőre három napig, kizárólag a sajti' képviselői 
számúra. Malőr, nkinck neve részben karikatúrában nm 
világmárka üt künn Berlintől Londonig, most, n Int 
egyéni, Izgatóan érdekes festőművész bontakozik ki, • ••/• 
lepve még azokat Is. akik kivételes tehetségének fiilis- 
merői ía propagálói voltak. Páriában festett paeztelljc't 
i> holllnndus er.Jtó első niilkriiikusni. akikhez francia, 
angol és amerikai kritikusok társultak, osztatlan el- 
rogndt&íássál fogadták.

Fölülmulliotatlan szenzáció a Rena>seanee«nmzi uj 
grandiózus műsora, iu'adgv Kear.rdy és Loniso lluffal a 
főszerepben n ..Kalandos iuiza* •;■><“ és a-, „Első lmzug 
súg”, ‘ifi és Vili ómkor. Az cló.nhi.-it fiatalkorú :1; is láto
gat ha* i.'lr.

— Drllllánst, ékszert, aranyat, ezüstöt. Immlsfognt i '1 
adjon cl emikl, ami .’ meg nem halhmtja. Fischcr és Eisne.' 
ékszerészek !> gnia;;:is;ibb nrpi árait. Rnkóezi-ut 27.

— Gyárak, üzemeli, vállalatok, amelyek n mostani nyom- 
dal arak mellett árjegyzőket kiadni nem tudnak, sok fö
lösleges levelezóBtíil mentik meg magukat, ha nz érdeklődő 
félnek n kívánt, gépről, fiilszereiési tárgyakról vagy bár
mely más áruról az ajánlattal egyidejűleg nz áruról Ké- 
'•.-.íiít fénykópf'"' -étel r. a.->>lnti:t m megküld i;. A ..Uotn
,‘porierek Fényképészeti Müint<!zo’e“ i\. Váci utca b> 
snaoialisfa rzou a téren és az e célrn készült fölvételeket 
nagyon mérsékelt arakon tudja szállítani. Mhiinkepekk‘1 
ét árajánlattal díjtalanul szolgál.

Dr. Havass István főjegyző, az anyakönyvi 
hivatal vezetője végezte cl a polgári szertar
tást. Miután a tábornagy magyarul nem tud, 
német nyelven folyt le a polgári esküvő. 
Havass István lelkes beszédben üdvözölte a 
nagynevű vőlegényt, aki egyszerű polgári ru
hában állt a magyar anyakönyvvezető előtt. 
Limán von Sanders tábornagy most hatvan
nyolc éves, a felesége harmincnyolc. A fiatal 
asszony egyszerit pesti polgári családból szár
mazik.

A Reggel értesülése szerint az ismeretség, 
amely az érdekes házasságot megelőzte, egé
szen uj keletű. Limán, von Sanders Pesten is
merkedett meg a feleségével és rövidesen mély 
lelki vonzalom fejlődött ki közöttük.

A ‘tábornagy és felesége értesülésünk sze
rint. a házasság után azonnal elutaztak Buda
pestről.

— Életunt gyógyszerész. Vasárnap délei úti; 
rrt cg jelent a főkapitányságon Böckeí Anna és 
elmondotta, hogy édesapja, Böckel János 61 
éves gyógyszerész e hónap 15-én a Gyógysze- 
rcszegyesüíet megbízásából leutazott Kis
kőrösre ügyek elintézésére. A gyógyszerész 
Kiskőrösről visszatért Budapestre, mert egy 
kollégája a dolgokat már előtte elintézte. 
Böckel János azonban nem ment haza I, Virág
köz alatti lakására. Mind a mai napig hiába 
várták. Rejtélyes eltűnése ügyében nyomozást 
indítottak.
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Mi LESI A TŐZSDÉN?
—<a -

Budapest, február 25.
(zí Régeiét munkatársától.) A hét első napjá

nak tőzsdéje majdnem ellentmondás nélkül 
fogadta el a magán forgalom hatalmas árait 
s ezzel eldöntötte a hét sorsát, valóra, váltva 
azt a prognózist. amelyet mull heti beszámo
lónkban. fölállítottunk, hogy tudniillik

a ha üsse-mozgalom erősen ki fog; terjesz
kedni a középértékekre.

Minden gyöngébb lett azonban a hétvégének 
magán forgalmi líraihoz képest. A legnagyobb 
papírokban, mint a két. Ganz. a Stummer. a 
Beocsini, a szén. Georgiában olyan árredukciót 
hozott a szombati nap, amelyek jótékonyan 
enyhítették azokat a fantasztikus reményeket, 
amelyeket a magánforgalom apró kalózai 
ébresztettek a könnyenhivő publikumban. A 
középpapirokban ellenben határozottan föl
ismerhető módon nekiindult a. tőzsde annak az 
iránynak, amelyet minden logikusan gondol
kodó ember már hetekkel ezelőtt várt. A hely
zet most körülbelül normális, a tőzsde be
fejezte, az újabb átértékelés folyamatát.

*
A tőzsdéi ma két tényező dirigálja. Az egyik 

a korona zürichi sorsa. A másik a kosztpénz 
kamatlábának alakulása. A korona, hirtelen le
felé esése erős mozgalmat váltott ki a publi
kumból. amely az elmúlt héten épp oly sietve 
vásárolt posztót, cipői és élelmiszereket mint 
értékpapírokat s amint mindezek a cikkek 
két nap alatt megdrágultak, drágábbak lettek 
az értékpapírok is. Emellett, a kereskedők, 
akik még mindig nem. tudnak külföldi árukat 
fizetni, tökeiket szintén a tőzsdére vitték. A 
mull héten még nagy koszttételeket kínáltak, 
e héten már megcsappant azoknak az immár 
tipikussá vált öreg asszonyságoknak a száma, 
akik kis fekete cekkerjükben viszik a fél- 
ruillióikaf kosztba. A kosztpénz résztvesz a 
korona romlásában és az óvatos nénikék. e 
héten már inkább papírokat vásároltak pén
zükért. semininthogy kosztba adták volna. így 
történt, hogy amikor e sorokat Írjuk, már 
sokan S'fa-ra becsülik a meginduló hét giró,iá
nak koszt-kamatlábát, ami a börze helyzetére 
alkalmazva, a következői jelenti:

A kosztpénz drágulása folytán hétfőn sokan 
realizálhatnak és akkor ez a hét megint a 

kosztpénzesek hete lesz.
Ennélfogva nem egészen kétségtelen, amit a 

javíthatatlan játékosok hisznek, hogy hétfőn a 
torony tetejéig szöknek föl az árak.. Könnyen 
állhat be bizonyos időközi visszaesés, amely 
mínd-nldig tart, amig a kosztpénzek ismét any- 
nyir:i "ölszaporodnak s olyan nagy mértékben 
voni'i'iak ki a papírokból, hogy a másik olda
lon. vagyis az értékpapírokba’! találnak ked
vezőbb e'helyezkedésre.

\ tőzsde legközelebbi jövője és menete álta
lában a pénznek ettől a kétféle, elhelyezkedési 
módjától függ s cl lehetünk rn készülve, hogy 
az Így előálló hullámzást kéthetenként látni 

fjük. Emcliett azonban r/c árok véget <:d nt‘Aey- 
ben emelkedni fognak. Ha egy kissé túlzásba 
vitt módon akarnók kifejezni magunkat, a 
helyzetet, így jellemezhetnénk: lesznek' hausse- 
hcíek és baissehotck, amelyeknek szaldója vé
gül ez: a papiról: emelkedtek.

*
Egyes értékekben nem szívesen mondunk 

véle ijénvt, de az árfolyamlap tanulmányozása 
után könnyű megáUnnitani, hogy mi az, ami 
még :' ié vau értékelve s aztán kön ti> ü meg
jósolni. hogy ami még olcsó, tíz drágább le-z. 
így a pénzpiacon olcsónak tartják a Szászvári, 
Nuggbátonyl, Salgó, sót Rima és Borsodi pa- 
pi ,'.ia''I. a bankpiacon Ingatlanbank. Vagyat 
Hitel. RöldhHelbaiik, Általános Takarék, In
gói- Magyar Barik és Hazai Ránk a favoritok, 
a közlekedési vállalatok piacán a Trustol, az 
Állam vasutat, az Adriát é.«, a Novai, jóllehet 
ez utóbbi a szombati nap föl? urnán erősen ..ki- 
ug.rott‘'. A vaspiacon a Láng, T.Apták:. Schvllcr, 
Teudlofft Schlick az. amit még flláói'tékcltuel 
tartanak. <•> fapiacon Nasicibau. Licmiinba.n, 
Hazol fában, Zctbolaiban, Viktória bútorban 
várnak üzletet. A különfélék .közül a Borii, Izzó. 
Győri, óla], őstermelő. Spódium, Karton. Mor
vái cukor. Szalámi látnak még emelkedést és 
nagy reményekkel néznek főleg u ,1fülrágya, 
Pallos, Gumi, .luta, Papíripar. Kender és len. 
Clotild és Glóbus pályája leié. A mén'iyi.re, in
dokol! az aláértékelt papíroknak várt karrierje, 
épp olyan óval osságra intik a közönséget azok 
a két hét előtti események, hmikor bizonyos 
papiról kést rvesen megfizettetlek a fantaszták 
túlzóit reményét.

X Aruccycz.itiéu.vt köt Mngy a-orrr.ác ÜrevEorszásgel? 
A .,Xcur i'rri-’ Prette" vasárnapi raáma Budapestről azt 
az értesüli -t közli. hogy Pengő Uikru, a í>n»j igazan- 
tója, Pcrlinbcv Irirgyaldnidiat folyíu) Uroxxorv~.áfí korec 
ködeim! m ybi.'.rilhtinal• A 1 argyalíaok colja áruforgalmi 
tgyezmáty kötése Mtovarortzdu Oroszország között. 
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y Külön vélemény a Devizaközpont körüli 
vitában. Ujubbau sokat beszélnek, Írnak és szó
nokolnak a Devizaközpont föloszlatásáról, 
illetve teljes újjászervezéséről. Mi sem lelke
sedünk azért, hogy az ipar és a kereskedelem 
csak nagyon korlátozva, időnként sehoaysem 
elégítheti ki szükségleteit. A Reggel, elsőnek 
és a leghatározottabban foglalt áljáét ez ellen, 
hiszen éppen a legális üzlet és munka élet
érdekeiről van szó. Ezzel szemben nem óhaj
tunk részívenni abban a kórusban sem, 
amelyik tűi hevesen Ítélkezik a Devizaközpont 
ügyében és éppen elfogultsága, és szenvedé
lyessége miatt nem mérlegeli a valóban nagy
fontosságú kérdés minden részletét. ízlésünk 
és meggyőződésünk azián megtiltja, hogy eg-y 
másik csoportba, a milliárdosokéba álljunk és 
könnyeink összefolyjanak az , övékkel. A 
közérdek szolgálatában eltöltött újságírói mun
kásságunk alatt ismételten tapasztaltuk, hogy 
rendszerint ahány ember azt kiabálja, hogy a 
köznek ez vagy az ártalmára van, az több jog- 

j gal mondhatna, hogy ez nékem a károm, vagy 
; elmaradt hasznom. A Devizák özpontíól pedig
■ nem követelhetjük józan ésszel, hogy egyesek 

elmaradt használ, nézze, ennek az intézmény
nek csupán a károk és hasznok egyenlegének 
megvonása a. kötelessége. Nagy eredményekért 
kis károkat szabad okozni és minden politikát, 
sutbadobva, tisztelettel kell meghajolnunk azok 
előtt, akik ebben a mi széttépi tt világunkban 
még erős meggyőződéssel szolgálnak egy esz
ményi gondolatot. Annyi bizonyos, hugy ebben 
fölosztó és rothadó állapotban nem marad
hat Középourópa és nem maradhat Magyar
ország sem. Arról van szó,, hogy amíg gazda
sági konszolidációjához eljut Európa, mi út
közben össze ne roskadiunk. .7 Devizaközpont 
a legnagyobb és a végleges összeomlást eddig

■ elhárító! (a /ólunk. Ne felejtse el a ta.r-vMÍ;iJ )m 
j és különösen uc felejtsék el azok, akik az 
| utóbbi hetekben százmilliókat sepertek be a 
9 tőzsdén, liogv hu Magyarország a koronájáért, 
I való védelmi liarcábau elbukik,, a százra’iliók 
j egy halom értéktelen papírost jelentenek . -,
| ‘ A kosstpéuz. 'L'afi-a'.'nn.faQar.. hogy a lőzsde szilárdsá

gához, vezetőit az a körülmény. hogy a hétee a magyar 
korona 10%-ot hctnyniloH. A tőzsde közönsége túlfűtött 
fantáziájával és ídegcsaógében figyelmen kivnl hagyva 
azt u rendkívüli orőkit'ejtó&l. és bámulatos eredményt, 
amelyet a De.vizaközpont a korona, stabilizálásában eddig 
produkált, biionyos mértdkhcv. már c további temorzro- 
ládáit jdf-nta. Különösen a ..kosztpénzadök szektája" 
riadt meg és igyekezett </ komrbaK fekvő tökffját ^aját 
rirf- l. ^'iptriillományra cttisíttoni. Eddig ogyaniK, n m«- 
forf.r korona stabil ítttiohi turnusánál zsebrevágnl heti 

? sőt 6%-ot és visszakapni Kfiyn^olyav koroDá’:. rnint 
amilyet adott, jó üzlet volt. Most azonban 5%-re. adja n 
pénzt, x korona 10%-kal romlik, a twli’íitöft tőzsde ezt a 
romláirt. 3n éh 50% cmolkcdépsel honorir’jíi és így n koszt
adó fél, hogy kimarad és nem tudja többé vesztesé.': nél

• kiil a tőkéjét értékpapírra átváltani. A koszipénz pedig 
| ennek elleuére azért lett ntCpt-; drágább (a legközciabbi 
? ka/wiro. árván., r prolonpooíő.t konztpín" 8%; a promt- 
3 pénz <’.;ak !‘ r>“ a k.iftálai. r koeztoénz a

lő-.'.sd’i-e inc.-sokftl (•'. ~ niofcszilurditja a lőzsdé' . . .
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X A Hungária Müxrágyugyár megszerezte a 
’hHioin"-gyár részvény többse gél. A Reggel 

már két hot elölt fölhívta a közönség figyelmei 
arra, hogy az. \ncrul-Maay-jr fiunk érdekkörébe 
larto'/.ó .,C7;.A.oie''‘ ;iryár B.1. migyobb tranzakció 
élőit áll. amely kihatással lesz a vállalat tőzs
dei árfolyamúra is. Rs vfiiéiban, e héten a Chi
ntán P.iini horondról koronáig ugrott, ke
vés iri.iáit megháromszorozva kurzusdl. Tegnap 
a Hungária Mű trágya gyár megegye’’ott az, An
gol-Magyar Bnkkvh j'ü.u T' ri’-.í a (’hinohi 
részvénjitöbbsége a Hungária birtokába jut. A>; 
AngoTMagyar Bank, e^oporé.á/ azonban in
tézel, a Spódiumgytir és a Krattsr: és Britéi- 
ht'im- ég} kisebb részosedéssol ugyan, dn ez
után is érdekelve martai n. <’hlnoinnál. ő hír
nek éppen utóbbi ’-eszo érdemel fokozott figyel
met. mert vannak, akik ebből az érdekes össze- 
laJálkozásból nurszohl menő kövf4.kezteiés<-i<et 
vonnak le a --- Spódium és a. Hungária kon
szern között. .1 Rengd értesülése szerint egyéb
ként -/ő-seZ. >. Ilmigárm Mülrágyugyár
elnöke, működési körét telmsen Magyaror
szágra helyezi át.

M' van a Ifoíhnrr köfült Nj-ol< iiup «'»ís« ;;.:y a 
porti, mir.l ;■> héi-üi t'íz.-HÍ'üi nasj Glíciekbfin kcn:..ií> <is 
vásárolták :> .Hni’liri-< és S'elii a’iv.' ré. ?v< nyékei. a>nol5<'k 

iU.iy.'úrír, íoLu /'«'%./;•//< ufirfdiyi. f>n.. űof- 
hrrr cr/icIlTiiétái-tl ktmcrolatban ü'f-álil.. t.v/py rt. Illír). 
brrnk. inajorisúlyi akarja a rtíllalabii. Ez c’ihe-.i a fonna- 
bar leimet-: tartjuk. A Hothcrrhc? közelálló
mértékadó helyen szintén tnllcsPn valószín-ölen nők tört
jük r bír’. Vnlóbnri n löbbsr-R íncRszons-sénok yz a 
’nórps eddig nőin volt i-.zoir>b-.l-ot . Amiét.’: azonban s'.'i'-.is 
lett, hogy ogyos ignzgnléV bkouyos üzletekre nyíltan 
kijelentik, hogy r:. pedig nri.;it üzlet ás nem n bőnké, 
amelyet swlgáhiulc. nmn leheiotkni. hogy vnlsm ly Ilyet1 
vagy éhben hatonló prív.ü. kirándulásról van s?ó.

X Közgazdasági hírek. A HHelbardt. f.-. -érit. 
TÓezvénsci közül a Georgia, Allalános Kőszén. 
Ganz—Dauiib'iis é ( .(kori/.ar ,i■lent >.-■ tr'iír z- 
akciók előtt .állnak. A Cinnz—Danubius újabb 
tőkeemelése clknlmából fölemeli né r ért ékét és 
végrehajtja a rés-vény föle prózát; tér. zctéf is. 
A Georgia részv> nyesej bél készülő transzakció 
révem égés:: különlegc: részcsedéshe;: jutnak. 
A Cukoripar uj részvényei ő:l arányban ke
rülnek forgalomba. A Hitelbank elsősorban

it.vKu-.wimavxQr

vállala t árui k,
................... ... hajtja végre. 
Megitűrzduit az Angol-Magyar Bank 
amelynek kerotviben .
ciók kerülnek sorra. Elsősorban 
diumgyár. azután a Gloous-nyomda, 
lye< a Hungária nyomda fuzionált, 
a' Liniák ujahb nagy jelentőségű terjeszked<‘ 
.... \ Magyar .... a...i

..A váih'Jatok e héten a t..... .
deklődésének előterébe kerültek. Az ŐsfermAv 
amelynek kitűnő vezetése 
léke már magéban véve

Kiéin Gyula kedvenc 
G corgiának tran sza kcio ti
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K-ra. Budapesten 110.000 K-róI IG'.tooti 
emelkedett, 
emelkedése

a.

A 
és 

részvényeket 
és a többség 

1100 c.

eukorértékek áJta- 
uz <i körülmény, 

évek óta föl néni 
fix berlini kezek 

koronára, Budapesten 
emelkedett. 

az a. 
évek óta Föl

k ül önböző trauszak-
a Spó- 
amely- 
azotán

. v.... ’ ésc.
Általános Takarék és az érdek

körébe tartozó vállalatok e hé tón a tőzsde é, I 
es belső reális ér- 

__ ____ is indokoliá teszi a 
részvényei utáni nagy keresletei, ma Európa 
legelső halkercskedői sorába került. Az Ingat
lanbank részvényeinek föHörcsét (17.000 koro
náért keresik és alig mutatkozik, áru a piacon) 
a minisztertanács előtt fekvő uj házbérronrje- 
lct és az építkezés föllendülése, továbbá a 
bank városi házainak, telkeinek, két tégla
gyárának, a Melocco-cementgyárnak, a Ma- 
lómsokynak értek emelkedése okozza. Lsen fölül 
a. részvényesek HR^-os ingyenrészvényekhe. 
jutnak. — A Honi valószínűleg már e héieu 
kihozza a részvényesekr<> nagyon előnyös tők*' 
emelését — Érdekes a Morvát cukw karrierje. 
Az eszéki cukorgyár .T igoszlúviának egyik- h,.o. 
számotíevőbb iparvállalata. Néhány hónap.pi 
keresik a részvényt úgy a berlini, prágai é- 
bécsi, mint a pesti piacon. Az utóbbi időben 
azután áruhiány miatt Becsben l,500.00ii-ről 
2.500.000 osztrák K-ra, Prágában 500 c. K-ról 
1100 c.
K-ra 
János 
hogy 
vj zezték 
koronáról 
.110.000 koronáról 159.000 koronára
A eukorértékek általános emelkedése és 
körülmény, bogv a részvényeket 
nem vizezték és a többség fix berlini kezek
ben van. a Morvát cukor további szilárdulásái. 
biztosítani látszanak. —• A Győri Olajat <• hé
ten erős kezek vásárolták és 111.8011 K-tól 
17.400-ig emelkedett. A vállalat, alaptőkéjének 
sok/zorosát megkereste és alácrtékelését k.':- 
zí.' -ólug paíroiiizáló intézetének köszönheti. -- 
A Kereskedelmi Bank iparvállalatainak rész
vényei közül az utóbbi napokban a Sálgót, az 
izzót, és n Budapesti. Gőzt támogatja a tőzs
dén. Ix’.gközelebb egyébként az Izzó tőkeeme 
lése kapcsán, nagyon olcsó uj részvények,-' 
juttat. A Kereskedelmi Bank igazgatósága. 
egyébként elhatározta, hogy rövidesen föl
emelik az intézet alaptőkéjét; uz alaplóke- 
emelós jmreíeirol « tanácskozások most fo’y 
nak. — Üiból föjlendiilt az üzlet, a. népszerű 
Szalámi részvényekben is, amelyek ;iz, utél-l • 
hetekben rosszul Feküdtek. A Szalámi jelent:'- 
kényé 11 ki te r j e f.z, I i 
majoritásának 
tárgyalásokat.
viharos volt a kereslete, hogy G500 -7001) között 
a ti'kár kénytelen volt fölfüggeszteni.
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amelyek 
A Szalámi

üzemét eh- rokonváilalatok 
megszerzése érdekében folytat 

Az utolsó tőzsdenapon olyan

A Banuhlur ínc-zuKUzdaHÚsd rt- lőkeftindéHtJ nlkaltun 
vril órdekeUsÚRet. fog TáJInlip n F7.nc!if'.n.TÍ Tlc?,»ő rrr.'í 
xyötu.'yösap;:ii birtokon ictc.--'il<> <tyiu<ryöp;ip.üi müvei, 
rl.n.-íl p- uj '•vtillnlíil ox.pnrteé1olcrn solgáló m<> 
derít le nyöriryn.r lóitervezi. V,-. uj rí. bankári 
teendőit íh a dr. Griínv,al<l Emil bnnkhúz foltja ellátni.

v Horsnd-Alisl'olrl áa Oebreernl István G.'izninloiu H<. 
is f’.a"k érij:,';<'li<• hó 2Cár» üsuzeliivott kö,
;cyiilHfmck ax iizlvtév fi.r>4i>..‘‘jn K ' kilövő tiszta ny, • •
Kéből részvényenként 320 K Í0".' ííavaS 120 K) <v>-

lék ki 'rlr’sét 1í,Rjn JavaWiini. rsniind ’iulili;
uyOTui fu|,*jo i’.z .-liújCőkénck l(MI,<t)O.(i(Mi-ról lfiO.li00.0Wl K-v.i 
való óílerac’r-^tír. Ax uj részvényekre a régi részvényesek- 
uek 2:1 arányban 3.>(tfi K fel nuel áron lesz elővételi jogid:.

' Borsodi Szénb/ioyák Rt. icazgatóságn elhat,-irozG:, 
hor.'y az i- !>ó .-ira. egy boti ivandó rendkívüli krtzsynló .• 
nek az alaptőkének 10,11(10.000 K-vul x aló |7>lvin<>le-éi 
fogja .iuvaoolni akként, hogy mindrii két régi ré-zvéii? i-'- 
egy ui adassék 1000 K áron.

A. Magyar Fém- és Lámpa áru gyár Rt. 15,001.000 K 
alaptőkéjét 120.tH>0.030 K-ra emelte. Valamennyi uj rés 
vény 2:1 arányban a részvényesek nők ajánltatik töl. Elő
vétel március 2-ig darabonként lll.SOO K-crt a Ililelbaiiknú1.

A Nemzetközi Kivitelt és Bi'ii„zatali Részvény (áron- 
nág Budapesten róni nnpou tartott közgyűlése n t.irsasá'r 
nhiőtökéjonek 40,000.<miO K ról Fft.ono.oou Km való fiilrnv- 
lesét, határozta el.

Haltenyósv.fő és naikercsketlelml Rt. alaptokéj’ 
J0.ovi.0<ci K-ról j(J,:MVi,tjoti K-ra emelte. Elővétel 1:8 arán' 
bán ‘200 K február 2S-ig n Magyar Agrár- és .láradék- 
batiknál.. Gróf, Benyov.í/ky Móricot, gróf Nzócbcnyi . 
I’app Gézái és Konkoly Thoge Sándort igazgatósági In
gónk A választoGák,

A Kfoobcrger-fólc (alpsr rt. alaptőkéjét xn.ooo noti K- 
roj co.oon.ooo K-ra t altmiennvi ui yé-zvénvt a ré
gieknek ajánlják ljoo k árért.

Moogü t.envbvr.o
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Mi lesz az Rndrássy-uti színházzal?

Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

mit siói hizzá, hogy Beöthy László szintékéről 
az eg\ik színházában?

— nigy-hogy?
— hit úgy, hogy opcreltlibrettót ír, helye

sebben átdolgoz egy már meglevő librettót, 
még 7?dlg a Theater an dér Wien legújabb 
sikerét. Lehár „A sárga kabát"-ját Beöthy fönt 
volt Kiesben, megnézte az operett előadását, 
de a Ibret lóval nem volt megelégedve. „A 
sárga tabát"-ban ugyanis a primadonna egy 
kínaiba megy feleségül a darab végén, ez pe
dig Bölhynek sehogy sem tetszett. Elhatá
rozta, iogy a darabot átdolgozza agy, hogy 
a prim.donna csak, álmodja a kínaival való 
házassálát. Beöthy László, aki egyike volt a 
legjobb magyar újságíróknak, tiszteletreméltó 
szinmiiv.ői múltra is tekinthet, vissza, a régi 
Népszimázban és Vígszínházban is sikerrel, 
adták a darabjait. A többi német színpadokon 
már a Beöthy-féle átdolgozásból fordítják 
vissza ,jH sárga kabátot"-ol s ezzel Beöthy 
újból ak.lv színpadi szerző lelt.

— úrítsi. De hát miért fekszik úgy a szivén 
fíeölhymk „A sárga kabát"?

— Mer itt tulajdonképen nem is „A sárga 
kabát"-ró, hanem a Fővárosi Színház és a 
Király frinház versengéséről van szó. Most 
például a „Pompadour"-ért, a legnagyobb ber
lini operáisikerért folyik a küzdelem, amelyet 
mind a k'l színház megvett. A Fővárosi Szín
ház bírásig elé viszi az ügyet, mert port indí
tott az elten a színházi ügynökség ellen, amely 
a, darabot a Király Színháznak is eladta. Ma 
lesz az eisi tárgyalás ebben az ügyben a bíró
ságon, Ro\oz ügyvédje Szalag Emil, az Unióé 
pedig Várionyi Oszkár. Az ügy érdekességéhez 
tartozik mig az is, hogy Lehár kikötötte, hogy 
az operett d Pesten csak Fedőt'. látszhatja, igy 
hát.szó letet arról is. hogy Fedők például nem 
csak a Kirílygan lép majd föl operettben.

—• Hát tirgyal valamelyik színház Fed ók
kal?

— Ha fűlni akarja: igen. Vasárnap délután 
5 órakor tárgyalt a Fővárosi Színház vezető
sége FedáHi'al s fejedelmi ajánlatot tett egy 
még meg mm határozott és Fedők által vá
lasztandó ojerett eljátszására.

— Na és?
— Fedők még nem határozott.
— Mi. vana. szív észbállal ?
— A szinétzbál iránt igazán példátlan az ér

deklődés. S/jnos, le kelleti mondani arról a 
kedves tervről, hogy a szezonnak ezt a legna
gyobb szalovmvlatságát a Vigszinházban tart
sák meg, mert a faipari sztrájk miatt most 
már el sem készülhetett volna a nézőtér búr- 
t'f,lata,mc!.réizt a vigalmi adó a Vígszínházban 
olyan horribilis összeget tett volna, ki, hogy 
alig lelt rolnz jövedelem. Így a Vigadóban lesz 
a bál. amely erre az alkalomra gyönyörűen f it 
lesz díszítve. A rendezőség jelvényeként az 
uraknál a frakk tükre fehér selyemmel lesz bo
rítva, a hölgyek vörös mürózsát fogvak viselni.

— óriási, fíi mi van a vízzel?
— Hagyja aak. édesem, a, vizel, lla Wlassics 

bárónak, a mríndenható főintendáns és főigaz
gató urnát nem. derogál minden este lesni a. 
■>'izn.fomást a tűzoltókkal a Városi Színházban, 
hogy meg lehfít-r tartani az előadást — a. Vá
rosi Színház előadásai nagyon, a. szivéhez nőt
tek a báró urnák —, akkor magának se dero
gáljon.

— Hál neki népi derogál?
— De. nem ám. kell legyen a víz nyomása 

ahhoz, hogy az előadást meg lehessen tartant. 
Minden pllhvnallnan rohan a rendkívül agilis 
főigazgató az öltözőbe, illetve az öltözőkbe és 
jelenti, hogy mennyi a nyomás.

— Óriási.
— Azt persze nem lúd ja. hogy a Duna miért 

apadt le?
— ?
— Ildi azért, meri a Duna parton mcgng'dt 

egy P' iassus ncDü op^ra kabaré. A Duna meg-
s bár őppch kilépőben volt a medréből, 

tar visszaszalnil. Nem akart bemenni. A 
publikum sem. akér.

óriási. Most kéi cm az obi igái pletykát...
— Néhány heh , hogy a Lipótváros egy elő

kelő b'írók'susszpfyjái eljegyezie a leghíresebb 
német pen‘.fejedetni család egyik sorié. ,A 
Menyasszony napi/anyja, aki jó mondásairól 
közismert, akkor tel mondái la: Milyen szeren

csétlenség, épp most jegyzi cl magát az uno
kám, egy német pcnzkirályfival, antlkor a 
márka, ilyen kaluszlrofálisan zuhan. Az ötletes 
megjegyzés azonban szomorúvá lett, mert ki
derült, hogy a pénztrónörökös nem, az igazi, 
nem, az a család, nem is rokon, csak névrokon. 
Az eljegyzést természetesen felbontották, pedig 
a márka azóta a duplájára emelkedett. De csak 
a német márka, mert a pénzkirály márkája ha
mis roll. Ezek, ülőn pedig engedje meg, édes 
István, hogy érzékenyen elbúcsúzzunk magá
tól: halljuk, hogy utazik Zalaegerszegre. Aztán 
majd írjon egy anzixot, édes...

* A PetőH-centennárium zenei ünnepének fő
próbáját vasárnap délelőtt tartották meg a 
Városi Színházban. Hubay Jenő ,,Pelőli-szim
fóniája", amely a mester lendületes vezényle
tében került bemutatóra, a benne megnyilat
kozó nemes, hazafias érzés, Petői' legszebb ver
seinek megzenésítése, végül a zenekar, magán
szereplők és énekkarok szép összmüködése ál
tal méltón hirdet’1 a legnagyobb magyar gé
niusz dicsőségét. Székeluhidy, Medek, Tihanyi, 
Venczell mély átérzéssel énekelték a magán
szólamokat.

* A VtgHzlnliáz e hete is a ..Glória" kivételes sikerének 
jegyében fog lefolyni. Szomory Dezső nagysz.orü színmüve 
u zsnfojl hazak sorozatúval jut- el a 25-ik est jubileumá
hoz. Kedden és csütörtökön este, valamint szombat éiiöl 
ti?. .,Elefiint“-ot. ezt n rendkívül mulatságos farsangi bo- 
iiózatot játszók, szombat este 7 órakor pcdi*g „A kis cuk-

• ráf-zdír’-t, Ib'ltiű .lenő nagysikerű vígjátékot ismétlik. 
Vasárnap a ,.Mérföldl:övek“-et adják délutáni előadásul.

* Amikor a váiópcrcs ügyvéd felesége válik, ez a mulat
ságos esel léniája Vajda Ernő „A válópere*? hölgy" című 
vígjátékénak, amelynek szombaton, március 3-án lesz a 
bemutatója n Magyar Színházban. Ez érdekes ős sokszínű 
elakot Darvas Lili fogja játszani. Vasárnap este meg
ismétlik n nagy érdeklődéssel 'árt újdonságot. Hétfőn, 
szerdán, pénteken n nat:y..il;er:' Földes-vígjáték kerül 
színre Rákosi Szüli vendégföiléptével. Kedden és csütör
tökön Molnár Eeronv. páratlan sikerű drámáját az „Égi 
és földi szerelmet" játszók. Vasárnap délután llnus Miil- 
ler szenzációs darabja, n „Tüzek", kerül színre 3 órakor, 
rendes helyárakkal Darvas 1 Ilivel.

' A „Dől a férjem?!" nagy sikere dominálja a Renais- 
sunce Színház műsorát. Csütörtökön n „Dupla vagy 
semmi! ", vasárnap délután 144 órakor, mérsékeli helyárak- 
kn| a „Tériké", a hét többi napján ..Hol n férjem?!" ke
rül színre.
' Kedden lesz a népszerű „Bolond Istók“-nak 2ü-!k elő

adása n Városi Színházban, mig a bét többi estéjét, hét
főig bezárólag, a „Gárdista" tölti l>o, minden este Waitor 
Rózsi, l’alló, Tisza K., Abonyi M., Sziklr.y, llorfi. Gábor, 
Sik és Simay fölléptóvel.

* \ „Csipke" és a „Kokszai áll nyolcadik felesége" a 
Belvárosi Színház két nagy sikere váltakozva tölti be a 
jövő héten a színház műsorát. A sióké" hétfőn, szer
dán, pánt*'!,';) és vasárnap c.-te, a „Kókfznkúll nyolcadik 
f< l<'-i'*:o" I • dde;i, csütörtökön, szombaton és vasárnap dél
után 3 órakor, rendes helyárukkal kerül színre.

* „Marinka, a táncosnő" hete lesz a Fővárosi Operait- 
szii.há.. *• hot1. Minden este nz nj Gilbert-opcrettet rdják 
a tir.ombal' bemutató kitűnő szereposztásában. Vasárnap 
délután v „Tatárjárás"-!. i uiétlik.

■ Nádor denfi „A ba.iadér"-han. Nádor Jenő, a Király- 
Szinház kitűnő énekese rövid ideig tarló szabadságáról 
visszaérkezett óh vnsár'.iap már föllépett Kálmán Imre „A 
hnjadór" Radjanii szerepében, amelyet oly nagy sikerrel 
kreált és százszor egymásután eljátszott.

' „A gyilkos álarc" nz Andrássy-utl Színházban a Jövő 
hftci i - minden isin színre kerül. A szenzációs Hnvesi- 
darnb melletl a nagysikerű ..Kec.k madár", „A czénnpnd- 
láid'.'in" című darabok, az „Ónkéi ezde" eimü tréfa, a ki
tűnő mag/.nsz írnok. Békoflv Lá/zló szellemes ltonferánsza 
egészíti ki a műsort, amely- vniúrnup délután is mc'j'm- 
niétidnck I órakor, mérsékelt helyarakkal.

* \ mulatságos „Ih'dé ‘ sorozata-, előállásai, amelyeken 
hi p inp u't'n táblás ház közönsége tapsol n Bltilta Lujza- 
uzinházban, e héten ia folytiitódr.nk. .Vasárnap délután 
lihri linée pompás opijrc'tjc. it „l i-i'l" kerül színre 3 
úrikor, mérsékelt helvárakkal.

“ Beöthy ét Bárdos ' tt!? n.cge*’veztek .-.! buti, Lógj a 
„Faun" '-.'.enzáelós, nj műsora a lep'iobb mindközött, 
amol? n i S ir.ii'd' .liiir.'iir. Sdivi'nU í’rif-, mint vendégek 
és a rsnlat állandó, kitűnő tagjai a knliarémiivésxct 
különböző fajaiban a legemdásabb alakítást adják. 
(Telefon: U.t

§ Kcssilth I.njos-U. 15 Mri «Mwa'.kaaönlcgoss«Dek. « 
“ Kitiintotvn 1Ö22. Fe1»£»*rse:nc3 méeíék után. “
K»nc: «»nnr.«c vtnttm,wn«a«nonu»'«OB» 
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RHD1C5 ’IEHÖ, 
a nyolcéuco caoűai.c*:; áün l:nnr,ut!rBcn«/Kz 

CRF6-F! rSTHURRNT
ryxiKWMMixó' w ”■ >. .R.ryf-avMW.axm* • utnx -irr-ncanr’rawtBA.

Dr. eáfcí'ÖM A
VII, Kékóczí-ut 11. Telefon: József 120 -85 fcí 

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETEI 
Szépséghibák el'i'-olii.is.'i. Orvosi kozmetika. — Bőr- B 
g*-,’>r? ai.ziit, . en vkeze! <ek. - Specifikus eljárások B

A FBAHC1A ÉS AHGO’. OÁMÁK RUHÁIT
KADEAAB'K MTI KREÁLJA a
l.X. í'LLOI VT Gti'c. ALATT

fl Király-utcában nyit kabarét az (Jnió.
(A Heggel tudósitójútól.) Tudvalevő, hogy az 

Andrássy-uti Színház bérlete ez év április hó 
elsején lejár s a kis szinházat az állam a Nem
zeti Színháznak akarja átadni kantaraelöadá- 
sok céljaira. A Heggel munkatársa fölkeresi<* 
Hevesi Sándort, n Nemzeti Színház és Beöthy 
Lászlót, az Unió színházak igazgatóját és meg
kérdezte tőlük, hogy milyen a helyzet az 
Andrássy-uti Színházért folyó harcban. Hevesi 
a következőket mondta -d Beggcl-ueV".

— A Nemzeti Színháznak föltétlenül szüksége van cg.? 
másik színházra, mert a színház úgy tul van szervezve, 
olyan nagy a személyzet, hogy a színészeket egyedül a 
Nemzeti Színházban képtelen vagyok foglalkoztatni. 
Nekünk eredetileg az Uránia lett, megígérve, azonban 
annak n bérlete csak 1925-ben jár le. addig pedig ml nem 
várhatunk. El vagyok tökélve, hogy föltétlenül szerzek 
még egy helyiségei, a Nemzeti Színháznak, de hogy az 
Andrássy-utl Színházzal * pillanatban hogy állunk, ma 
gam sem tudom. Annyit tudok, hogy az Unió szeretné 
mcgíarlnni, mi pedig szeretnők átvenni.

Beöthy László ezeket mondotté nekünk:
— Fájdalmas volna nagyon, ha át kellene adni az 

Andrássy-nti Szinházat, mert, egy csomó színész, mnnká'- 
és tisztviselő válna hajléktalanná. Mi mindent meg 
teszünk már csak az ő érdekükben is, hogy abban 
esetben, hu a színházunkat mégis át kellene adnunk az 
államnak, megfelelő helyiséget keressünk ;>z. Andrássy-ufi 
Színház művészei számára. Nekem már van is egy épít
kezési tervem erre vonatkozóan, de erről természetesen 
nem óhajtok nyilatkozatot tenni.

A Heggel megbízható értesülése szerint az. 
Unió uj kabaréja a Zeneakadémiával szemben, 
a terézvárosi templom mellett, a. Király-utca 
egyik házának udvarán készül. Az építkezési 
munkálatok a jövő héten már meg is kezdőd
nek.

IHoiifiözleményeít

4- A nagysikerű GiifTilh-képnek, a „LETöltT 
BIMBóK“-nak hétfői előadásai az Urániában 
5, %4, '/z9 és 10.10 órakor; az Omniában ’/iü, ■ \'i. 
8 és ’ZtlO órakor: n Royal-Apollóban 5, 7 és •» 
órakor; a Ccrsp&ttn 4, Yd*. és ’^lü órák'" 
kezdődnek.

4- Mozgókép-Otthon. A mozgóképmii vészei 
fönnállása óta nem nevetett még annyit, a. kö
zönség, mint a „Hol a feleségem?" eimü 5 föl- 
vonásos amerikai vígjátéknál. A „Poklok >:i- 
lágá"-T(i pedig kár, volna elkoptatni a szokásos 
dicsérő jelzőket. Ez a bravúros film igazán- 
fölötte áll minden dicséretnek, amit a közönség 
tapsai bizonyítanak leginkább. (’/s4. ’/iG. ’/s8 és 
%10.)

4- „Röpülő banditák*' a kalandorftlmek 
clouja- kizáróan a Kamarában, ezenkívül 
„Gyerünk a strandra" a legmulatságosabb 
burleszk 4, 6, 8 és 10 órakor.

I
A

’ CORVIN- 
SZINHÁZBAN

&



8 1/ aReggel 1923 felx’uúr 26.
■VKB MMM

\
A* 
b z 
cz~

2 n I
■

a »

CJrfth volt au legjobb embere
— Ameriksti-utt páüya. - «5O4M> néxíf. — B?rű i Sváncslcs Mihály —

lege rdeke.sehb mérkőzési* nem
A kel lem»t- 

ember ment 
inkább sár
ii nagy i'd- 

i nyílj lőtt sport 
így ;t közönség' el iele.ilel te. 

almi a és a ruhájuk 
Mindkét csapatnak hutel- 

es nagy összegű l'ofíadá sokban 
Ált ulti Lati az MTK-í tippelték 

i mull vasárnapi játékuk után

A vusármtp 
vtirl iitigy eredménnyel végződülI. 
len időjárás elit nerc is lölibezei 
ki ti/. Amerikai ült pályára vag\ 
leiigerbe. hogy szeui'.ainija legyen 
közeinek, .Még szei'eucst', hogy 
nivó,s volt, meri 
hogy padok szakadtak le 
iue.ni csak lönkri 
más lábora volt 
sem volt hiány, 
győzi esnek és ,• 
íeljesen jogosan. \ ha,ilmkfsapaI meg is fe
lelt a várakozásnak és behizonyHolla, hogy 
nemcsak a saját pályáján verhetetlen. Különö
sen (frth volt elemében,

ő volt a mezőny legjobb embere.
Mellei le Braun főleg a ki:- Xádlcr mutat
tak klasszis .iálckot. Krr'é.sz II. a második 
.'él:<lől>en szintén kielégíti ti és erős támasza 
volt a esa iá'•sornak. A VAC-ban Grósz mint 
hál véd nemcsak kil űnő munkál végzett, ha
nem fair játékával is rölfiinést keltett.

*

5

5

Az T. félidőben pumpád játékban gyönyör
ködlek ti r iHA-trajongók, mert az MTK lenclii- 
ieies támadásait a VA1' nagy energiával fogta 
■ól es u: m egyizbeii ieíjesen egyenraugu 
küzdőfejiiek miötc kozott. I’ assfiiikéní azonban 
erozheiőye válik az AtTK uug.vobb technikai 
készülLsége és mind többször veszélyeztetik az 
ellenfél kapuját. Végre a 31. percben szép koni-

bniáeióx játék, illán Bnnm egészen a 6-os vonal 
sarkáig viszi ti labdái, onnan hátra nyomja 
Moiu.jmák, akinek éles lövési* a kapufáról 
pattan vissza. (ir n mögötte álló Sildósfiy A'ég- 
érvénvpsen ti hálóba jutiiilja azt. A gól mimi
kái esnnato' fölvillanyozza, azonban 
nnk a 
eredményeként már 5 pere 
Braun összjálékából utóbbi 
védhetellen gólt lő. Ilznlán 
H( rmi/nnl tulerélyes játéka 
percben kénytelen 
remén,víelen volt a

A mérkőzés II. leiében már az 
ben gól esik Sildóssy révén, akit Orth ebben 
nagyszerűen támogatott. A vívók azonban 
nem adják föl a harcot, és iöbbizben az MTK 
kapujához rétköznek. I^gy alkalommal Joczlcét 
Kertész JT. a 16-os vonalon csak fault árán 
íml.ja a góilövésben megakadályozni. A rneg- 
iíélt szabadrúgás után az. ide-oda cikázó labda 
u szabadon álló Kürcxhcz jut, aki azt védbe- 
telleniíl kübli a hálóba. A VAC-hívők Tölléleg 
zenek', de n kék-fehérek

1 percen belül <1 Siklóssy által lőtt negye
dik góllfi feleinek és rögtön olyan nyo
masztó MTK-iolény domborodik ki, amely, 

hői a VÁC nem tud szabadulni.
Az MT.K támadást támadásra halmoz és 

.'!•>. percben, Molnár Orth révén az ötödik 
egyben a mérkőzés utolsó gólját rúgja.

A mindvégig szép és tartalmas játékot 
Iváncsics Mihály kitűnően vezette.

az MTK- 
és ennek
Molnár 

közelről

lílllj* (löMIIHll,

csatársora .jobban működik 
mitlvti 

közvid len 
a VÁC lámád, de 
minit, a biró a 41).

kin Ili (tini és éltől fogva 
vívók helyzete.

első percek-

a 
és

A MAC gy&fttt
r szenior cross-country-versenybe:

!) löztes: Bejczy (MAC)
Az. atlétikában évtizedek óta vneíloi MAI 

a Margitszigeten rendezle meg oszáfos sze 
nior arass-( oi'iil ry versenyét, arndj bm föl' 
nycHcn győzlek az I TC és az M i i ellm.

Készletes eredmény: /. M.C (Bfjczy Zoliin 
Bados, (iái. Vitézi 48 pontiak k l'"'C 60 u. 
3. Mr*’K 11)1 p. Kfiyáiii yyöztex: tídrzy (M.1( ). 
Idő: 15 y. U9.5 uiV- b’ávolság: kh. .7km,

___ )
Az IW'J’K junior mezei versenye a Háko< réiit kix. u- 

koző ci'edi<n;il,V<‘l< í'“1 végződött: I. .V'/'K | (S:>nogyi, Gál, 
Kiltner, OoiiHZlcr. Weisz) 3s n. 2. Movo BAE •> p. 3. ETf’ 
i>3 p. Egyéni g>. <• : Simiog,. i Béla p. .n mp Távolság:
körülbelül 2’J ki Ionul er.

Az 24TE országon junior hirkézóverseuje. I'.edtnv'nvi 1;
1. Légsul.v: 1. ----- ' “ x!
rokvÓH). 3. Gál (M'I'E). I I.
3. MaH:ii!.
/. (ri'j'E). _. . .
IV. Ki ••.kö/ópHiily:
3. (toinliics 
(MAFC).

Az I'TtJ országos Junior boxvcrnouye i< ré'i 
házban, föltűnően csvkél.vszániii iié:,,ól:özonf:iö 
házban.

Jlth' li lei. eredménu: L Bantnnmaly: /.
2. Hódi (Laple
2. Orbán 
i. FeUer 
(Ili. kér.).' I\ . 
(III. kér.). V. 
rovitz (Spuriul, 
nohézsnl.y: /. ___
rn.so.'’ versenyben Heimnallrr (III. kor.) 
donsült. szenior klubtársa Tihurzió fölöi.i.

A "'agyar válogatóit, csapatot KUn (lybi 
kapi'tiii.' nm ''.le ;illilot!.i ohszo. EM7.orin' 
vetkező játékosok ultiznak (Unuiib'i: b'cir 
Foi/I H. - lőni III. (Zvoiensz.ky), Kertős.: J.

Hinni, flrni'n Molnár •— Ortli I’ ;v? 
(Priboj Opnla). Pistiké elutazása hétfői'dől el 
:.<-.-;cii az M l.Sz dnölwgénok ez tillimfogla ma vl 
Pl.nf’kó <,!len dönlnneiiek. akkor val " 'infoi 7,^ o': 
el (Ha.Hzors'zágba. A vfilogntott csapat f»dö/.ct InrtalTii; 
nélkül kel nini és ha az olaszok elh ti cg; födözet. jálv- 
kosunk mocsárül, akkor Lar’sannoöa l'náx (Törekvés) 
utazik )c.

1. //.i/fz’a/íz'/'r ('• (llnaoíA. 2. 5ien ur-i - (Tj;
.. ' Pl helysuly: I. füloií.. .'.Szó,.,

< Ai ind három Vr. ms.) I 11. KJinnp üstj.' : 1. i'iaiiii
2. \ a ••pi (IIiimoh). 3. .Xciibufger (Törekvő >.

: I. Prlrd A’. (Vasas).' 2. -'•ke (MA\).
i Törekvés). \. Nagy köz.cpsiily: . .Dilcrtb .,.

2. Kaprok (Törekvést. 3. Iterko. jis i JiTKi.
■••p\ isidő- 

előli i'oiv:

aoo-c-awm

Dr. Nugy lj''l;iBek, ti Mt^ya.' Vívó Szövct- 
scir (‘Illőkének érdemei elismeréséül l‘,.*.i 1.-ben 
\ ti iidóriíi.jti 1 tilapiíoí iák. t.iiK'lyd tíz idén írtak 
ki ötödször és ii/A ,17. epyik legkiválóbb magyar 
\ ivónk, dr. lluiiaif llrrlalan (BBTKi imponáló 
ir.v<>zei>‘m után most harniadizben íiyci'o? meg. 
A vtmdordij most ti More rendezésében kerüli 
kiírásra es azon 12 neves versenA'ző indult, 
akik a követ kezű helyezéssel végezlek:

i

(Jíl. i 
(III. h

(IH. 
MII

Vönnyiisnlj :
Ilarlstein 
Szabó I'. 

2. 
V.
A /.iái

I. Pr. Dunán Ilcrlalnn (BBTEj 5 győzelem. •. Gtykais 
(MA'r’í i 3 ő-zoiíjm. 3. Jórányi (Ludovlka) 
1. Kovács (WC) 2 győzelem. 5. Berkes 
győzelem. <5. Sz. Nagy (MAC) I győzelem, 
helyezett a Muv* plakettjét kupin.

■\ vándordíj győztese 1911-ben lVcrkner 
1914-bnn én 1921-ben dr. ftnnny volt. A 
Tihl.vtirik védte a dijai. Dtinay hatalmas

2 győzőjén . 
(Hungária) 2 

A három első
Lajos (NVKj. 

múlt évben 
teljesítményét 

igazolja, hogy az összes osztályozó és döntő mérkőzésen 
végig győzött. ami bizonyára innal erének, a legjobb ma
gyar vívókat nevelő Len.rík Károly alezredesnek is 
érdeme.

az

m <K7>

2:9 (1 :(J)
s egy szép i.<>": ión.ieió 
a lia!.:zé|só lioad’isá t. u 
a ' ilóha riig.hi. Erős 

k'TI isink. de Sdzrcilior 
io:-,jn. !• <">) vallott, 

amelyből 4 ! •. '-I'öiéity 
csapata azonban erős \ !Tőjú1,,K0t l’oly- 

iiavneo munkájáv <1 síz-zor jnc'itl a 
i r; csatárok több lövése hull a kapu 

1 akarván, a játék dur- 
már több fault éri ogy- 

2. perelwn Se/ireiber altul lőtt iijubh 
nyugodt 
a bíró

FTC Zuglói A(.’
A zöld feliérek kezdik 

credinéii j ekén! ir.av a 
Köp :>;;<> helyeit játszó 
lendül: !1 <d I ?>n."'lIi;>I. 
ltja • h knpujövésé: a 
mezőn vj.il vk 
kerek-dit 
lat <• 
l|;í lójukíj. 
mel lé 
villni kezd, 
mást, 
író! ni n. 
üli- •p-ilt 
ziíl'l fehérek 
l’ulclt fi a knpu 
knnu fölé a lalidúi. 
az .Í'’T< vi ilchr.l jótól ol 
IIi'rit ii " griivia l’álffyt. 
-sápul óba 
fehérek 
vegén, az eredmény azonban változat tan maradt. A 
gviízic- esa)mtln>l Pnlnl'it, Selireihcr é»i JJttnfiler II. mu- 
lati.ii szép munkál, inig n zuglóiak közül — különösen 
ti II. félidőben — Zvolenszkjt és l'úlff;/ váltak ki.

MAC-KAC 1:1 (1:0)
Az alléink ifjabb győzelmet akartak árulni n KM" el

len. de a nagyszerű kisQosti csapattól csak egy pontéi 
ikertilt <4ragadniek' bar , már nz I. félidőben vozoif-k. 
\ 32. pereben n kitünően játszó 1‘loh! egy kapu elölii 
kavarod'•'ini'i n; iigoó -ni ft gólba, irányjtotta a labdát . — 
A il. félidőben a K AC van inkább froiitbau és lidltns 
1 ániaii isaii' az atléták elszánI<in védik, de nem 1'idiiík 
in-.. il;..d.1|miziií a. kiegyenlítést. A 33. poriban korn-rbő! 
kifolyóan .s'űaíbtr feies-í J’euér már nem lurlta védeni, 
nii'i'i a labda a léc akiit ratlnnl a sarokba. O'-rő ,i<> biró 
véli.

<1 játékot 
2 pcrc.cn 
Scóreiérr 

tovább az. 
li'iiio Brindl 

követ kezik ez.ulá n,
Zugló

Z i'olfu.' :l, ii 
Az. " ..............

majd Zugló kiegyenlíteni 
A II. félidőién 

különösen a 
A jalék 

miIii.i. ha
lent púd ikl álása 

mellé fejel.
majd Zugló veszt 

védelmi jótól ut folytat és 
a ■ griiz.ia Pálffyf. aki csak

> isszatérnj. A saját 
kísérelnek

:tz.

lefolyást’, érdekébcit itt csak 
cgy-kói játékost, ’.itillil. A 
cgyj-., tan ,'s ;l 17, percben 
öt percre rá Mégcr emeli 

üt a lemnél.. Ekkor 
ujnbb faultok után 
percek múltán Imi 

pályán dolgozó zöld- 
inég meg egy-kóí. tiniadánl a meccs 

azon Imii változat lan maradi .
Seiireihcr és Dunfihr II. 

a zuglóiak közül

egy nlnlső piros-fehér teroLunásból Vűez megszerzi 
jufisoőik ;:ó|f. A győztes csapatból kivált 
Sehwnn.'i. • !«’ vélngaloí' lármái áriiú cl. A 
.Havasi, óh Ktinrichtol nélkülöző MüegyctemHíl 
íriszeiI. a legjobban.

Elmaródt mérkőzések:
A rossz időjárás miatt a pályák c.gy része ______

hr.íailantié váll és ezért több mérkőzós olmrirntlf. így az 
/. oxsiillyhól: i'lE-lil. kér. 'Í‘\E. Törekvés—Vasas (a 
bajnoki iu-lye!! 1: j J-:wif barátságos mérkőzés 4:1 (2:0) 
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rendezője inztiltélia. Nagy vi.-.sz.afctszért. kellett n ’í’chI. 
vérisér, nők él el vonz-’Ive , ctnrva játéka, anielynok köt já- 
léito.-; kiállítása vételt <•■.•(), végei.
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E M ELEMÉR
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őríisr'zbőt, rézzé üc, raffln, réz- 
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Ma két előadás, délután '.J4 <’s asto >/tb órakor

A nagysssrű februári vmröet&r és 
oiseretftmüsor 8rt©II«& oraptal

BTE-MAFC 2:0 (0:0)
A hűtő) .ikuzot.t pálya egyes részein bokáig ..iijyednek 

a sárba a jiilék-uok. Ez a nehéz t.nlai nz á»|ókéj)eaobb 
i>ir<>- teliére!.nek kedvezőbb vol,, nmi* 1 ííiaz'i.iwii. sorf
ala is bízón;, i1 >t'-. A M A I«'t' ii’.’, c)só félidőben dereká
én •. edelu zi ( ; l’/J i '.támad.c<>k ellen ngyizbmt n

l iipul’a is -Cl. leit '.telíteni egy ele en jövő labdát. !’l: ő 
i'élitiő eredménytelen .mit. A csapnlok est i a második 
13 percben melegedtek Jwlc n jálékha. amikor a mii 
.■gyilimiistál knjmsiinak má" kinzalndásokkal is kellett, 
védenie. A In. percben a IJTC két komért is n kapu 
irtögé rog. majil a milcgyeíomislák lélegzethez jiif,;!t<, (jy 
i középvoualon megtörik az előnyomulásuk. A 30. perc
bon sikerül egyiz.bcn megszökniük, de n halszélről cen- 
lerbc adott s fejelt labdát n piros fehérek knpusn bíz- 
uisaii ingja. A BTt ujahb lerohanást kísérel meg, azonban 
Jeg.-é.cbb akciója a kapu pdőtti sárba ragad. A megis-m' 
teli támadások során végre egy pompás közi’: re ti<lnt( 
labdái llornilth Imfojel. A MAFC n kiegyenlít •sé4 e.rő; 
küzdelmet viv s pár veszedelmes helyzetet teremi a BTc 
knpuja előtt. Egy knpura lőtt labdáért n BTC kapusa 
k1fu(, de oly nzerencHÓtlenfll veti «| magát, hogy iwr- 
••Mg rp^aril tan. A iaec«»» má<r Wgu fotó közelodik r
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lartóssága és ragaiiyossága 

utolérhetetlen!

M. KIK. lltV. SZÁLLÍTÓ KI«HTÓF-TER a. SZÁM

Eredeti tervezésű
valamint valódi francia kosztüTuöló, ruhák, köpenyek 

Fortuna" Innatlanfo^qalmi Vállalat 
az Országos l’IBílblrtokreixIcző Bíróság engedélyivel 

Rudupjst VI, i'eeóu-körvtt Velsfortt 7--3S.
Nngybziutin birtokvét.oli óa eladási mc<»bfrú.s. Földbérletek, 
lí'idapesti és vidéki házak, villái; es telkek kezvetitéso. JAl 
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