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& franciák hivatalosan hejelentik a mannheimi 
és karlsruhei kikötők megszállását

IBerlin, március 4.
A Woi ff-ügynökség jelenti: Mannheimban a 

francia megszállás a kereskedelmi és az ipari 
kikötőre terjed lei. Karlsruheban n Rajna-ki- 
kötőt mintegy 80 főből álló francia csapat szál
lotta meg. A
Koblenzbcn f franciák 
népjó 1 éti hívataJüan a
szánt pÓDzt.

vámhivatalt ír megszállották, 
lefoglalták a városi 

m un ka nél k ül i segé! y re

■ z

. i Berlin. március 4.
(A Begyéi tudósítójának telefon jelentése.) 
Francia csapatok ma reggel 9 órakor átlép

ték a Rajnát ős a Folyó északi pariján haladva, 
a frarlsruheí kikötőt megszállóiták. Az előnyo-

Egjf öngyilkos fennakadt a hargithid párkányán
(A Reggel tt/dósi tójától'.) Vasárnap éjjel 

''12 órakor a tűzoltóknak telefonon jelentet 
fék. hogy a Maigit-hld aluli, a párkány alsó 
szegezvén ruhájúnál fönnakndva ’ egy'ember 
lóg. Azonnal kisimultak létrával és kötelekkel 
a tűzoltók és sdkerült a hídon lógó embert, 
aki nyilván öngyilkossági célból akart a t)u-

Válogatott csapatunk eMöntatíemjl mérkőzött Génuában
■ A ’^agyar Távirati lrooéV-uak Génuáhól

Válogal'ítf csapatunk lü.Oiifl néző c’őtt 
ütközött meg Olaszország legjobbjaival. El
keseredett küzdelem után eldöntetlenül (0:0) 
végeztünk. A ingeink gyönyörű játékát a lel-

i

J Reggel hid^titójálől.) A vasárnapi bank
közi forgalom üzletfelén volt. Az irányzat a 
tegnapihoz képest alig változott, esek ?gj-két 
részvénynél fordiitak elő egy árnyalattal ala- 
Konyább kurzusok A legtöbb értéknél azonban 
csak veteményes árfolyamok szerepeltek. Salgó

--------- ------------------------------------------ --

Egy óráig ialódolt egy ember 
a villamos htt a Kossuth-utcában 
Holttestét a tűzoltók szedték k!

a kerekek alól
.Cl Reggel tudósítójától.) Vasárnap este 8 
"í'akor borzalmas villamosszerencsétlenség tör- 
f '!!: amely sajnos amint az utóbbi napokban 
'"H.uno gyakran ismét halállal végződött. 
i'c ez a villnmíhbzorencsótlenHég, borzalmas 
.'‘/'•'’hnen.ycit tekintve, páratlan a leg- 
üabln hetek sürt katasztrófái között is. A 
•yissuth Lajos-u(tóban, az Ápponyi-téri villa- 
, ó e,őtt« villamos elülölt egy 30—35
n,-,1'11 embert. A kerekek keresztül mentek 
ii.j . sz„ei'eil(!^tlen ember olyan borzalmas
ő>iLz 4i>e 11 ^’hlt a villamos alatt, hogy nem

j. r m. cüBÍk oldalról sem kiszabadítani. 
reneséflenség

*U>en feküdt
ti egyik _______ ___

, r9e;k *)&t,t őri isi tömeg ember gyűlt a sze- 
Kwtlensog színhelye köré. Majdnem egy

Paris, március 3.
Az Havas-ügynökség jelenti: A francia kor

mány hivatalosan közölte a német követség
gel, hogy a karlsruhci és mannheimi kikötőt, 
valamint a darmstadti vasúti javítómilheIgé
két megszállották. A megszállás a hivatalos 
közlés szerint azért történt, mert a németek a 
hornei csatornán megakadályozták a forgal
mat, amennyiben két bárkát szándékosan el
sül gesztettek, hogy ily módon lehetetlenné te
gyék a hajózást.

•n olásban színes csapatok is resztvettek. 
Mannheimi jelentés szerint, a Necharon a dél- 
előtt folyamán 23 hajót lefoglaltak. A fran
ciák jogtalan előnyomulásának hire egész Dél- 
német országban óriási irgalmat keltett.

nábü ugrani é)
ugrása közben akadt fönn a hídon,

megmenteni veszedelmes helyzetiből. Közép
kom férfi volt, személyazonosságát lapunk 
zártáig nem sikerült a rendőrségnek megálla
pítani.

kos közönség zajos ovációkkal fogadta. Az 
oliibzokaf a svájci Forsteren kiviil a szerencse 
is segítette. A mérkőzés végén a közönség a 
vállait) vitte ki u magyar játékosokat. (Rész
letes leírás lapunk sportoldalán.)

103.000. Cukor 430.000, Kőszén 253.000, Kender 
14.500. Juta 25.500, Georgia 278.000.

Bécsben s
Cí Reggel bécsi tudósítójának i ele fon jelen

tése.) A magánforgalom hangulata barátságos, 
az irányzat szilárdság felé hajlik. A heti pénzt 
7/s%-kal kínálják, Élénken keresték az Állam
vasutak osztrák Hitelt, Hofherrt és Clotildot.

óráig tartóit az elgázolt áldozat vergődése, 
fájdalmas jajkiáltásai egyre clhalóbhak lettek, 
amikor végre megérkeztek a tűzoltók. Már ha
lott volt.

írásaiból, amiket, a zsebében találták meg
állapították, hogy Horváth Jánosnak hívják, 
32 éves, Hangya-raktárnok. A helyszínen nem 
sikerült megállapítani, hogy’ hogyan történt, a 
szerencsétlenség. ,

Éjfélkor jelenti tudósítónk a rendőrségről, 
hogy a villamos vezetőjét, Balogh Istvánt 
előállító'Iák a főkapitányságra és gondatlan
ságból okozott emberölés miatt őrizetbe vették.

iiMRI

Amerika nem képviselteti magát 
a hágai nemzetközi bíróságban

Washington, március 3.
A Reuter-ügyuökség jelenti: A szenátus 

49 szavazattal 24 ellenében elvetette, azt a ja-, 
vaslatot, hogy az Egyesült Államok a hágai 
nemzetközi bíróságban képviseltessék magu
kat.

. C.
A* Wiener Commerzial-Bank pesti fiókját 

évek óta károsította négy Herr Director. A' 
bank tönkrement — ezt évek óta mindenki 
tudta, akinek szeme van, hogy, lásson és füle, 
hogy halljon —, a pesti piacot ez a krach 
meg nem lepte és meg nem károsította. A 
rövidítése jellemzi az intézetet: W. C. Ebből 
az ügyből hebehurgyaság azt a véleményt 
formálni, hogy mert négy siber, akinek az 
ország közgazdasági életében több szerepe 
nem volt, mint, a tetőnek a lövészárokban, 
az egész magyar bankvilágot reprezentálja. 
Vannak még tőzsdei és devizaigazgatók bi
zonyára, akik a konjunktúra ugorkafájára 
föl kapaszkodtak és a körmükről le nem ma
nikűrözik az enyvet, ha éltük fogytáig rás
poly ózzák is. Ezek a fráterek a mai, vitus- 
táncban rángatódzó időknek fattyugyerme- 
kei, ma besároz az autójuk az utcán, holnap 
kifőzik a cipőjükből a zsinórt a rendőrségen. 
Végül is, az a bank megy tönkre, ahol lop-: 
nak. W. C.-ban úgy látszik loptak, de tönkre 
is ment. És egy magyar intézetben, amely 
a közönség és nyilvánosság ellenőrzése alatt 
áll, ilyen arcátlannak tetsző visszaélések elő 
sem fordulhatnak. Világosabban: lopás el
len nincs orvosság, de evekig lopni, rendü
letlenül, ezt még sem lehet ott, ahol komoly, 
komittensek, komoly részvényesek, szak-* 
avatott ellenőrző közegek vannak. A W. C-* 
nevezzük nevén a gyermeket, egy bécsi 
siberbank siberfiókja volt, itt Pesten csupán 
a helyisége izga.tta az embereket, amelyet 
szívesen kibéreltek volna grillnek vagy 
táncpalotának. Ezért nem túlságosan impo
nálnak nekünk a följelentő bécsi igazgatók 
sem, akik úgy járkálnak itt, mintha bölcső
jük nem a. keleti exprosszben, hanem a Bot- 
sclii ld-, Stinnes-, ürcher-házban ringott volna- 
Hát ezek sem rózsabokorban, hanem árbit- 
rázsüzletekben jöttek a világra! Ezért fáj
dalmas, hogy/ a mai jórészt morális alapját 
vesztett bécsi bankvilág a W. C. ügyéből 
boldogan általánosít és azt mondhatja: Ja, 
Budapest. És Bécs újságolja majd, hogy a 
mi bankjaink megbízhatatlanok és bank
vezéreink egymás szemét lopják ki. Az egyik 
följelentő, Generaldircktor Lusztig nevére^a 
bolsevizmus utáni időkből emlékszünk. Ö 
vette meg a Hermesnok kommunisták által 
ellopott részvényeit. Hát bevallom, a bolse
vizmus alatt én sem ezért a. kapitalista vi
lágrendért vittem a. bőrömet a vásárra és 
szenvedtem a hontalanság, iildözöttség min
den keserűségét. A W. C. ülő és följelentő 
igazgatóit "nem tekintem sem nemzeti, sem 
gazdasági szempontból szára érdemes ténye
zőknek. Se hazájuk, se moráljuk, még em
beri szolidaritást sem érzek velük. A milliói
kat nem irigyeltem, szinte aggodalmasan 
reklamirozott kóterbckerülésiik hidegen 
hagy. A végén kiegyeznek a bécsiekkel és 
karonfogva távoznak a közérdeklődés szín
padáról, ahol semmi keresnivalójuk néni 
vplt,
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Tarifát
a fwáos
HftSven kBtSma szakemberek üSnek 

ez cgangatóságb&n ?
(A Reggel tudósítójától.) Tapsoljunk 

város urainak, akik alig hogy beüllek a 
mosvasut igazgatóságába, máris emelni

a fő- 
villa- 

-------  „ ------ - -----, ------- -------- akar
ják a viteldijakat Csak türelem, jámbor kö
zönség, még sok örömöd telik Sipőcz—Wolffék 

30 koronás

bevétele 
gazdálkodás

zönség, még sok i..........................._
vasuíigázgatásában. A mostani 
tarifa mellett

napi 16,000.0(18 korona a vasút
és ez az összeg gondos és észszerű
melleit, untig elegendő volna az összes kiadások 
rödözésérc, sőt még rekonstrukciókra is tel
hetnék belőle. Ámde a mostani vezetőség, 
amely egy ember kivételével tisztára Wolffék 
szőkébb gárdájából került ki, nincsen föl
ruházva azokkal a kellékekkel, amelyek egy 
nagy’ vállalat, va^y helyesebben mondva, ke
reskedelmi üzem vezetésére alkalmassá tenné 
őket. Mert értsék meg a város nagyjai, hogy 
a villamosvasút elsősorban üzleti vállalkozás, 
amelynek vezetése, kereskedelmi érzék és szak
tudás nélkül (1 sem képzelhető. A legnagyobb- 
foku elszántság kellett tehát ahhoz, hogy a 
vasúttársaság jelenlegi igazgatóságának tagjai 
ezt az állást vállalják. A vasút élén elnöki 
minőségben Sipőcz polgármester áll. Ezzel 
aztán eleget mondtunk. Vezér igazgató ja' a 
vasútnak./ícbf.vi Dezső, akinek egyedüli kvali
fikációja az,, hogy mint tanácsnok sokáig volt 
a közlekedési ügyosztály vezetője.

lés most jön a végrehajtóbizottság, amely 
ttuinjdonképen vezetője és irányítója a. vasut- 
vállalatnak. Nézz-ik csak, kik a tagjai? lluday 
Dezső, a csepeli ármente-itő társulat, igazga
tója, akiről, rezére, Wolff Károly, nyilvános 
.ülésen megállapította, hogy váró;atya tőiére 
nem tudta, hogy melyik alool g ár mester hatás
körébe tartozik az árvizvédelem. 2. Dr. Platthy 
Dyörgy ügyved és nemzetgyűlési kcovisető, 
akit egyébként eszes embernek tartanak, de a 
vasúthoz annyit éri, hogy éppen tudja róla 
azt, hogy síneken jár. 3. Tilt Antal tanácsnok, 

a.ki éveken át Kényi adlátusa volt a közieké

Ba a kormány bsíeavatkozik a kosztpánzl-e 
tönkreteszi a tőzsdét, az egész középosztály 

és milliárdakkai károsba meg az é’lamol

5Í

A PénalínftézeSc B®sz a köícsösiiadö.—*• Spray KáSmáist, ángyai PSa
és a {koronaügyészség egyik tagjíén^k nyilatkozata

(A Reggel munkatársától.) Az úgynevezett 
heti kölcsönpénz körül támadt disputák és a 
Iőzsde.iátékot, valamint az egész gazdasági éle
iéi j.h/'esitö jelenségek, amelyek a ko.,z'pénz- 
zei függnek össze, úgyszólván mindenkit, tő
kést és kölcsönvevőt. iparost, kereskedőt, gaz
dát, láte’nert és alkalmazottat egyaránt fog
lalkoztatnak. Hogy ebbe a gyanús káoszba vi
lágosságot derítsünk, a tőzsde egyik legexak- 
tabb, ismerőjéhez, Frey Kálmán alclnőkhöz 
fordultunk szakszerű fölvilágosih'isért. Frey a 
következőket volt szives kijelenteni A Reggel 
számára:

- Magától értetődik, hogy a koszt pénz , i,:*-':i!.atá<.:lt 
csaknem minden foglalkozási réteg és társadalmi osztály 
megérzi. Heti kölcsönökben talsók töko van lekötve, ez 
igaz. Scgilci:) azonban vsak ugy lehet, ha megfelelő 
pénzösszeget bocsátanak rendelkezésre. Amikor nagy a 
kérésiét a périz iránt, 
méz?.'les, hogy a 
ígérni, mert az 
senki som akar inzolyens lenni.
a 'e.diedÖk közt létrejött ügyletekre, nézve 
tőre’ity nem nyer 
meri a kereskedőnek 
kamatterhet.- fia a 
kérdésbe, 
minthogy 
válik, mm lesz adóalany, 
léizsdeadé. millidrdjctlól és 
kílz 'po: ztéily.

Nőit! akarom, nem tudom

alkalmazást. 
t minin 

hormd ny bea rat közi k 
e egyenlő lesz a tőzsde 
az adóolan yok legnagyobb 

lesz

csak 
rendelkezésre.

nz kapja, aki legfőbbet igér. Tcr- 
lözsdei spekuláció tudja a legtöbbet 

engagc mcnloknak eleget kell tenni és 
Törvényeink ér leimében 

az uzsora- 
k'./. mindenütt Így van. 

kell, dbirja-c az üzlet a 
a kos.tpénz- 

tönkref eleiével és 
része inzobienssé 

elesik az állam a 
tiplis tül az egész

továbbá 
anyun dog

s kormány he

cl e tűr vén j hozó sí-
1 ehető semmi. .I jccbuMíZl/mtitissíer a tőzsde, 

a kezdést. Ezen n hólen nagy ankélot 
•■■s. amelyre valamennyi érdekeltet meg

inog, mit lehet, ejiinálnl. Sajnos, nem 
semmit. Vagy niaphagyják a kaszt'.pénzt 

üzletet.

elképzelni 
avatkozását.

- kállay Tibor akar valamit. tenni, 
lag nem tehető semmi. .1 pénzügyminiszter 
hf.tücrléd várja a kezdést. Ezen a héten 
fart n tőz«lotiutá 
hiv. Itt beszéljük 
vsinálhnl unk semmit. Vagy meghagyják 
eayu tönkreteszik az üzletet. Hu igaz az, hogy a l'éitz- 
intézefl Központ, mint kölcsönadó, jelenik meg a piacon, 
a többi pönzadó étvágya egyszerre lelohad, mert látni 
fogják, hogy nem nagy a kereslet, konknrrencia vau, 

' irhát olcsóikban adják a pénzt. Maya a kormány nem 
arthat koszipénzt, ezt vagy a Pénzintézet) Központ vagy 
n. Jegyintézet adhatja csupán. A bankok révén adni nem 
helyes, mert akkor netn biztos, hogy n pénz rendeltetési 
helyére jut-u vagy más célra használják-e föl.

A fölemelt tfizsdeadó nem jelent IényegCECbb váltóidat, 

jnert lm az irányzat megfelelő, akkor elbírja a két ezre- 
1 kon pluszt, ha viszont megcsappan a forgalom, az üt

Me vegyen raglánt, férfiruhát <flSSdrakaÉát i 
Rákőczé-ut a

dés osztályában. 4. Ereky Károly, aki a.ért. 
mert van üzleti érzéke, lemondott, a vétjre- 
haj tőbizottsági tagságról. 5. Kandó Kát mán, a 
Ganz-Danublus igazgatója, aki elismert szak
tekintély a villamoskérdésekben, de elsősorban 
elméleti tudós, aki nem akar adminisztrálni, 
hanem főleg a tudománynak él.

Az ilyen összetételű igazgat óságt ól tehát 
nem várhatjuk, hogy kellő üzleti érzékkel bír
jon és hozzáértéssel vigye a vasut üzleteit. 
Üzleti leleményességet, koncessziót tőlük alig 
várhatunk és ezért érthető aggodalommal né
zünk a villamosvasút jövője ölé. Hiszen maga 
a,vasutüzlet sohasem volt jól jövedelmező es 
például a Közúti csak az egyéb üzletekkel, fő
leg a telekspekulációkkal szerezte a százmillió
kat érő tartalókvagyonát, amelyet, aztán- ingat
lanokba és helyiérdekű vasutakba fektetett 
be. Képzelhetjük tehát, hogy az a vasut. amely 
kitűnő vezetése dacára a békevilágban is csak 
5—-fi százalékot jövedelmezett, mit fog jövedel
mezni a mai súlyos gazdasági viszonyok mel
lett a fővárosnak, a jelenlegi igazgatóság ve
zetése alatt, ügy érezzük, hogy a. közönség 
nemsokára kiábrándul majd a városi urak 
vasutigazgatásából, amely, amint látjuk, szin
tén csak tarifaemelésekkel tud boldogulni.

A tarifaemelésre vonatkozó ./.m-iijá sokat 
most készíti ISztróbay vezérigazgaróhelyettos, 
aki az egyedüli szakember a társaságban és 
akii, egyes iti-.uk bál térbe akarlak szorítani. 
Vállalkozásuk azonban isikertelcii mi -.ráfit, ’ik rt 
a vasút jól fölfogott 
voltak Ti‘l tanácsnok 
elejteni és Hztrókriyt 
minőségében

A tar ifi 
szöbön 
különösen pedi,r a : zén ár 
lábával indokolják. !’/. az, 
neveznek es amihez csak 
és üzleti széliem sziil.s.. 
lőtt Wolffék rcudr 1- V
tosságból olya i üzleti 
tek, omt\>r a fo dros köi'inü' '' ét (húrja, hogy 
a vállalat belső üzletiHetébe bctekinlÍKesen. 
>^zonban mégis es k nyiiv'.nos 
kötelezett ró zvénytái - iságról lévét’, 
hogy módjába a lesz 
mél’ük, nemsokára A 
a főváros közlekedési 
dúsát.

<» 'Wm i i ——

ül- d e ké beii kén yt<11 enck 
ügyvezető igazgatóságát 

v e z ó r í ga z a t ó 11 e 1 y e t í < s i 
meghagyni.

.‘íaemolóst térim'.ztitesen megint a kü- 
álló béremelésekkel és az anyagárak, 

pedig a szén árának újabb drágu- 
álkárllásiiuk 
szakértelem 

amennyi fő
ért befő óva- 

szabélvzatot készitet- 
'ít.'l'i' '

bevételt, az JPawnaA:,

a

ezrelékcs adó nem nyújtja azt a 
mint a mostani háromezr ’.'kes.

.J R éggel munkatársa a 
jogi megítélése dolgában 
Angyal Pál egyetemi tanárhoz, aki a követke
zőkben volt szives nyilatkozni:

A 8%-ot meghaladó kamat folszninit'.sa önmagában 
véve még nem uzsora. Ha azonban a t:irvénye.si meg
haladó kamatot a hitelt igénylő szorult helyzetének, 
könnyeimiiségénck vagy tapasztalatlanság inai: klb'i nu- 
'tilsával követelik, akkor az uzsora vétségül meg kell ál
lapítani. Ilyen körülmény élt közölt in i.'oncrcto, az évi 
8%-ul telhaladó koszlpén: köreteiéo b:'nle! rtdő uzsorát

__  sznak,
___"„yérzség
Réggel számára tett alábbi

: ropjál, ha fölhívja n közönség 
a lönnálió uzsora'.örvény a most 
igenis '.imái buzik és minden': I, 

tc'-yen bűnvádi följelentést, mert
sértett Indítványára es nem hivaíal-

Rendkiviili érdeklődésre laríbat számot egy 
másik kiváló biinti iőjogá.- xnak,

a körönt’ügyészség
egyik tagjának A 
nyilatkozata is:

A Reggel közérdeket 
figyelmét arra, hogy 
szokásos ke: ztü? let re 
akit k iuzsorázlnk, 
::.z uzsora csak n 

bői iihlttzc.ntlő bűncselekmény.
Helyesnek tartom azt is, ha .! Heggel különö: áyonia- 

tékkal fölhívja a rendőrség s n ügyei ■ ség tön,elmét 
ezekre, a löl jelentésekre. Az ignzs.ii',ü'.'.vmí:i>:'.ternek 
egyébként a törvény íolhatelmazásl ad orr.-’, lm ry el
rendelje a- v'.sorának lt> Vidalbtil etiléi üldözését tdl. ahol 
az uzsora föltűnően < dia,o pődzotl. Xéelem s érint Duda- 
pesten az uzsordn'ik hivatalból. V’: i üldözésére, tekinti •tlcl. 
a veszedelmesen terjedő kösd pjnuzsordra, minden o.'.: 
■megvan. Biztosra veszem, hegy egynéhány letartóztatás 
és szigorít ítélet clre.f(‘.'illő iialósn rj-yszír s mindenkorra 
‘véget vetne n leosztpénznzsornnak.

J Reggel értesülése 
minisztériumban és 
napok óta tanácskozások folynak 
dolgában. Azonban 
niszternek, 
vár a ti anu 1 közbelépni, 
hogy pz az egész gazdasági 
fásával járna. Hisszük, 
Iáini az összeogyc*ztotés 
amint híre jár,

szerint az igazságiigy- 
<. pénzügyminisztériumban 

a kosztpénz 
sem Kállay pénzügymi- 

sem a kormánynak nem szándéka 
mert mindenki tudja, 

élet megrázkódta- 
hogymeg fogják ta- 
módjait. akár ugy, 

... > hogy n Pénzintézeti Központ 
több Dlilliárddal közbelép, akár inás módon. 
Ne üljön föl tehát a közönség azok hiresztclé- 
scinek, akiknek kenyere mások romlása

Zongorát, planinH 
ne vegyen, inig ÍIEMÉNV’J MIHAlLV ’-on- 
gorulclupct meg nem látogatta. Bucimest 
VI, Király-utca &#. szám liégi zongorát 
vesz, cserél, Javít, hangol. — TELE7OÍ.
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Éjszakai botrány a Tabarinban 
K« fiatalember InzultAlta a mulató közSnségéi. — A fiatal 

embereket megverte és kidobta a közönség
(A Reggel tudósítójától.) Szómba írói vasár

napra virradó éjszaka botrányos jeleneink szin- 
helye volt a Z?.aA*őc?í ?/ti Táborin mulató néző
tere Ke... fiatalember— akik, úgy látszik, inága 
másfél esztendővel ezelőtti „mentalitásban" 
cinek ina is — úgynevezett „zsidóverésC „kart 
rendezni a mulatóban, azonban rossz helyre 
tévedtek, mert a. közönség oleiníe csak tiirte a 
inole/.ztaia.sok sorát, de amikor a megrögzött 
éjszakai verekedők már nemcsak a közönséget 
hanem a hatóság közegeit k. inzulták. közre
fogtak a fiatalemberekül, és za.ios botrány ke
retében kidobó-lta ökot a mulató helyiségéből

Az éjszakai botrány 11 óra tájban kezdődött. 
A mulató helyiségébe két fiatalember jött, be, 
jól öltözött, elegáns urak. Már az előcsarnok
ban átférjük támadt n jegyszedővel, aki néni 
akarta okét az emeleti páholyokba beengedni, 
mert, a jegyük a földszintre szólott Zajos jele
netek közben félretolták a jegyszedőt, elfog
laltak a legjobb emeleti púbólvt és közbcszóla- 
sokkal zavarták az előadókat. Bekiabáltak a 
páholyokból és

egész törekvésük az volt, hogy megakadá
lyozzák az előadást.

\mikor ez a kísérlet nem vezetett ered
ményre, újabb irnkkböz fordultak és boros po
haraikból lőerői ga • ni kezdték a közönséget. 
Egyikiik egv poharat dobott a táncoló párok 
köze, majd 'őJállott és clkiáltotta magát:

- Jfo*»' pedig minden zsidót kihajítok, mert 
a ’.sidó úgyis elegei mulatott már!

Mielőtt még a verekedés elkezdődött volna, 
a mulatóhely igazgatója a rend f öntar tártra 
kirendelt detekti vekhez fordult és kérte őket, 
hogy vtérhrtjenek. távolítsák el a két renitens 
emberi. ’i .-.kapják a pénzükéi, az eddigi 
„cecehrt" sera kell fizetni, csak minél előbb 
kint legyenek a mulatói helyiségéből. A két de
tektív jölmeni a póJudybs és igazolásra szólí
totta föl a zajongokai. Ezek azonban csak ab
ban .:z esetben voltak hajlandók igazolni ma
gukat, ha előbb a detektívek igazolják magg-

kerületi 
y: .'»era 'dozt'ík be az ügy vala

mennyi vevőjét, a verekedés tanúit és az 
inzultálí detektiveket Kihallgatásuk a késő 
déli óróklr J ’i-íolt. amikor az éjszakai botrány 
akta iái a fökopitányságra küldték, hogy a to
vább’ eljárást itt folytassák Jp a fintnlóirherok 
ellen. ..................

eSmon$$a 
c letartóztatott
négy igazsatójíinafc mlllt«íi»dlos slfc&asztúsát

Vtíxsonyl Vilmos a bűnügyről
'.1 Reggel I'uló..-i!ójáté;l.} X Wiener ( r>mmrr- 

zitd-Reok budai).'? 1 i fiókjának bűnügye egy hét. 
óta ,04? l.ij közüli ja a -ajtói és a közönséget. A 
biiDú''v minden e/.y c-. szereplője külön-!:időn 
is érdekes budapesti I-arriért „futott meg' r>r. 
utolsó íiéi -nt c-z‘ondóh.'n. Az első nóf'.y leíer-

1 •’ Márkm- Sándor. Boron Ottó, tfdl
László es Pogány Miklós (Svekkel ezelőtt még 
szegény és jekutéktelcu életkörülmények kö
zött elő, ismeretlen ember volt. Ma, barom év 
után,

egynrlliiirdof foglaltak le csak értékekben 
a lakújukén.

r.'lúu egyedül ismert neve Boron Ottónak 
'eh, akit már 1920-b;;n mint „Revizori" ismer
lek. tjén szerény életíi emberitek ismerte min
denki Rfirov Ottót, aki öiiállúan. Sebestyén 
iga gutó ellenőrzése n.élkill vezette a deviza- 
osi álgl. Hogy hogyne vezette a rábízott osz- 
lélyt, az csuk 1921 végén derüli ki. amikor

1W millió koronás hiány mutatkozott a 
devi7aosztálybaii,

érdietetlen ve-zlo^'g. mert évközben az üzletek 
sem vf-M?tőséget, sem ilyen súlyos diiforeneiá- 
kai nem mutattak, legfontosabb vezetőpozi- 
Hója, a bankban }1árkus Sándornak volt, aki 
vidékről, kehilf n 
Bankhoz, 
eleinte a 
f! hv i rá Iá sokat

az ogyik gyöngyösi pénzintézettől 
fővárosiig a Wiener Commcrziol- 
Egész .ieHntéiíleien tisztviselő /volt 
banknál, az ngynevezett „vidéki 

... /“ — a vidéki ügyfelek és bankok 
megszerzését — végezte, Gyöngyösről egy 
botrány miatt jött annak időjén Budapestre. 
•' gyöngyösi ifd/iv/ hűnkben, ahol igazgmó 
''olt, a/, egyik i ’sá9i ülésen

revolvert fngotí SaUz. Györgyre, az igaz.. 
•*?<<>■ ;'ig elnökére.

, Ragdny Miklós a Hernt.es bank jelentéktelen 
hivatalnoka volt és innen, mint szegény tiszt
viselő kerüli >92ü-h:n Báron Ottó midié. 
Mcanvsnk Gál László színién kisbivatalnok- 
krm dolgozott p „Revizor" mellett < s szerezd ok 
mind ;i l.pítm ebben az osztályban horribilis 
Y^gyonokal, ngy hogy Pogány például moft 
pldtt(>i< n pgy Hutógarázst, Gól pedig közvetle-

1 birrtózúit/iNH előtt nyitotta meg saját 
ba”'< i -odá jut.

•’-T-odül az őrizetbe vett. majd elboesútoM 
;39''M Richárd igazgató volt az egyetkn. 

"W három év előtt már jelentős vagyon fölött
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A kél detektív erre elővette igazolványát, 
de ebben a pillanatban az egyik fiatalember 

kirántotta a detektív kezéből az igazol
ványt és elhajította a táncterem közepére, 
a másik fiatalember a másik detektív ellen 
támadt és öklével heiecsapott a kötelessé

gét teljesítő rendőrközeg arcába.
Széket ragadtak a fiatalemberek, a közönség 

köze rohantak, de egy pillanattal később már 
összeverve a parketten ültek. Egyesek a súlyo
san megsebesíteti, deíekíivet vitték el. mások 
a kot verokodőrn vetették magukat és olyan 
alaposan, elverték mind a kettőjüket, hogy 
legközelrbl) hosszasan meg fogják gondolni, 
rnielotl attakra indulnának. A fölháborodott 
közönség az összegyűrt és összevert, hangos 
fiatalembereket kilökte a. mulató előcsarno
kába, ahová éppen akkor érkezett meg a szem
közti hxcelsior bárból egy rendőrtiszt viselő 
több rendőrrel.

fit mar nem ők igazoltatták a rendőrség 
embereit, hanem előszedték ruháikból az iga
zolványaikat, amelyekből kitűnt, hogy

mind a kettőn az államvasutak főtiszt
viselői.

A rendőri isztviselő utasítására az összevert 
éjszakai verekedőket a VIII. kerületi kapi
tányságra állították elő, ahonnan igazolás után 
elbocsátották őket, de

éjszakai botrány okozás és hatósági 
elleni, erőszak címén mind a két 
vasúti főtlsztvisslű ellen az eljárást 

matba tettek.
Vasá.nan délelőtt jn órára a VITT, 

rendörknpi’ m:. ■ ó ra •dézték be az 
mennyi résziv

/.<

közeg; 
állam- 
folya-

rendelkezett és igy nem a bank tilos üzletei 
adták mai vagyonúnak alapját. Tulajdonkénen 
a Wiener Commerzial-Bank budapesti fiókja 
Sebestyén Richárd édesapjának, Schlesinger 
Berchtolduak bankcégéből alakult ós amíg 
Báron a dc-’izaosztály vezetésével volt meg
bízva, addig Sebesívén a bank többi üzleteit 
vezette. Kitünően mentek az üzletek és csak 
1921 végén találták az első differenciákat n 
mérleg összeállításánál. Megállapítást nyert az 
is. hogy Becsben hasonló hiányok vannak, amit 
szintén tisztázni akart a bécsi igazgatóság.

A hiányokra úgy jöttek rá, hogy J922 vegén 
a Wiener Commerzial-Bankot eladták Becsben 
Lusztig Hugónak, a Contral Bodenkreditbaak 
tulajdonosának, aki a leghirhedtebb bécsi vá
lni ások egyike. Az eladást nagy többségi har
cok előzték meg. A bécsi igazgatóság egy része 
Gróff igazgatói vezetésével a Mercur-Bank ke
zére akarta juttatni a Wiener Commerzial- 
Bank részvény többségét, mig dr. Schraber al
igazgató Lnrziig Hugóval tárgyalt.. Buszt,ignn.k 
sikerült megszerezni n bankói, aki azt hitte, 
hogy nagyon jó vételi csinált. Kiderült azon
ban. hogy rengeteg hiány és ráfizetés vun úgy 
a bécsi, mint p budapesti bank fióknál, amiket 
az átvétel időjén könyvkivonatban nem tün
tettek’ föl. Amikor a közel

három osztrák milliárd hiányt L lisztig föl* 
fedezte, elhatározta. hogy visszamenőleg 

általános revíziót rendel
és Így juíoM ludomnsu>.ra. hogy ngy Becsben, 
mint Budapesten egyes igazgatók az okai, akik 
közben borribilia vagyont szedtek össze ma
guknak. Lusztig Budapestre jött és itt igye
kezett visszaszerezni az eltűnt milliókat.

Reggel munkatársa magát a szobadon- 
bocsáfoft Sobcrtyut Richárdot kérdezte üteg, 
hogy fulajdonképeii hogyan is kezdődött, ezek
nek az eltűnt millióknak a viasza szerzési kí
sérlete. Sebestyén munkatársunknak a követ
kezőkben mondotta:

\ mi kor r- tall'-s 
nlln;>it>: ’iy’rf. hogy,
/■oron.íx ».i <»./ -cv. 
honu.n:i •zti.rnt'V-.tk 
hoiyv e'.-.porán ' i. 
J„niu«ü'.ui a MaM 
•s jőW n hin.nynnk i:v 
>17. .itvizí.róirt* llAÍyoO t 

fotftníl.ozatt. ölt tem ........... .. _
tikkor rtnnokoin n/. rtil' n vélnmónyrm. imgy

vissea kellene menni ez, iir.lctiiötéwk eroiletér*.
tM2 tl.’cruib Tébi n iöltúnk ru v<wro a -aoblttytívlan

nii’i ÍALr ,‘ ür-zenJlhot:ük. meg- 
n <lcvizno.'<z(álynál W inllltó 

S’cm vollnnk köpések rájönni, 
a hiány . ezórl. ón azt il oltom.

vÍ7«géi.i»k iit az összes seiimlákat. 1922 
í központitól haronrto(tn bizotAeifa lo 

i-sgálaMÍrn. d<' 07, r. hl-toftsóg 
inkább n Ijönyveláa iii»íflrv<w- 

találtál: invg a hibái <-s

wiRökrn lillapitoHuk ro*e. jioary a ftTÁzniillió koronád 
hifii’ tVHrno’i -j-áriiiazil. hogy istnzq’fiMk nin.pá’.''
s7.!imlnil<on játszott»k <'■« meg íipín dnvizn-
iizlotfiik k. ija-kor rom' a-' >m»zir:itók ;u<n' vol- 
lak fi bank, kö-p cs Jelentést tettem az vj 
:írfi.z«*i<ójKÍsrak

én azt Jn-.asolíain, hogv az eJtáiozott jtjazj-atókaf' 
JiivasMik he. ferjezszük eléjük a d.ffamáló adatokat 
és kényszerítjük fíket arra, hojry rendezzék a kö- 

vetelésiinkeK
A hc.-*i hfaz'.utóari-znak azonban az volt az aliw- 

pwljtí. hogy itt matráíiuton nem lehet rendc.ztetui a 
Körofieléseket,

azonnal bűnvádi útra kell terelni ín ficyef és mer 
)s tették bünvuit i'íUJclenté-süket a «éffy Jgnzpraló 

ellen, amit, én szintén aláirtom.
Voaártiap engem e-t-stínek ))aJl«»t.»ak ki. .majd ecr.vá1 

talán nem hivattak be eg’ów péntek délelőX'-'?- KTihakl • 
Rfitá.-x>nninl olnnvndo+tan,, hogr a bankban. >üiin< tnin- 
deii "gye*, bnnklwai. ng.y az 'sra'zpetókua.k. mir.< a. 
tis7,tvieelftkn«k, volt njry Külön szutnUJnk. V ;<nv.(?a- 
tók számláján mindössz/s 8C0.M0 koronát keres.< k- anú 
meirow/loW. az ig'.i.sfjatók között, a tisztvíKelők t-vin.'i- 
.ün két millió koronát. De rájöttünk arra, ^j'á-
pollenül ettől a t'íáinlátó}. a négy i,ga7.gató külön 
lákon i« játszott, deviza- é.s valutalizTetokef. kötött 
ez okozta a. horribilis hiányokat.

— Pántokon délben értein jöttek a rendőrségtől a< 
zal. bőgj- bár ♦!!e:ie>m i’öljoler.itós nincs, hiva-tolból oí- 
lem m is megindult a vizsgálat, umrt a 8f)0.CUíi koro.iás* 
kftzöe Hzáuidiíit én is szerepeltem és így hrriba-íkzáv 
Ián in. ón akii rá .‘mura is történtek kiutalások. A renr?- 
örságen elmond ottoiíTi a bOó.OOO korona történetéi és; 
ngyano.sek igexolt.im. hogy a másik vád **m helyt
álló, mie.rt e?< a lombaröw’.áinla Márkus J'iveráiK’k ne
vére szólt és én nem iutlhattani. hogy Márkus ez! a 
.vzáini-lát saját, ügyének as elintézésére hasánál>< fői 
ó» «weu a tzáiuMu o&stleg fiktív tök-lek szerepelnek.

— A rendőrség az iránt is érdeklődőit, hogy akkm- 
máért nem ellenőriztern Márkusék üzleteit é-a a. deviza- 
osztály tig-ymenetét. Ez alól » vád alól vi^zout azz.ií 
védekeztem, hogy ők felelős igazgatók voltak, a., ikimk 
a niüködiwét, elle.oörizni rém lehet és felelős álL'isuk- 
han ínlndcnórt maguk felelősek. Kekem sem időm, é-un; 
módom nem volt a deviza osztály ellenőrzésére.

— Hogy ’trj a tényleges kár. orra felölni iw-an <r,dok. 
Ajz 1921-os koronnZ'rlék alapján 1tó millió a hiány ós 
ehhez számit az elmaradt üzleti haszon, ami a l.i.r.s 
totóé '.fárkns.’kkal -zömben. A mai koronnériék ivelleti 
az hntnlmns összeg és falún mcflkiizrtfi a~ i mőhúrrí 
l.'ormiút, de pattfox.'in az összeríst mefidllctrúlavi >’<•», 
lehet.

■- Engem elengedlek a rendőrségről, az eseinéryok 
fejlődését nyugodtan várom és holnap irmét rev.'Jr.se.'.. 
mepketdem munkám a bankban.

*
A rcndőrfíég a nyomozási, Sebestyén igazgató, 

iigyói-p vonal kozóau befejezte és szabatílabra 
héíyczéséveJ r. rendőrségen egyetlen g?•anusi- 
tqttjn sem maradi a bűnügynek. Az ügyész
ségen fogxatartott hol gyanúsított közül csak, 
a Boron Brúnó ós Lukáe.s Nándor szabadlábra 
helyezését várják, mert oellonük eddig poz.i1 ív 
hizonyifékot nem produkáltak a nyomozó 
hatóságok. A másik négy gyanúsított fogva- 
tartása ellen, bár föl folyamodást jelenteitek 
be, a vizsgálóbíró még eddig nem intézkedett: 
•d föl folyamodás kérdésében.

Bankkörökben is érdeklődéssel kisérik a 
Wiener Commerzial-Bank igazgatóinak hüi> 
iíffyét és külön elítélik abból a szempontból a> 
négy lefogotl igazgatót, hogy amíg ők milliár- 
dokat szedtek össze a bank kárán, éppen a le
fogott igazgatók tiltakoztak mindig az ellen, 
hogy a tisztviselők fizetésemeléseket kapjanak 
és igy történt meg, hogy a Wiener Commerzial- 
BanknáJ fí—7M0 koronás fizetések voltak még 
■nemrégen is.

Hétfőn reggel a rendőrség épületéből e’svAI- 
Jifjúk az összes lefoglalt értékeket, az jvatok 
egyrészét, de a. bűnügy nyomozása tovább kirí, 
mert a könyvszakértők csak

hétfőn délelőtt, Sebestyén hivatalba lépé
sekor juthatnak azoknak az adatoknak a 
birtokába, amelyek úgy Sebestyén szerepét,

mint egyes eddig még tisztázatlan kérdéseket 
a négy igazgató üzleteiből, végleg megvilágí
tanak.

*
A JTiener Commerzial-Bank ügyében fölke

restük dr. Pozsonyi Vilmos, volt igazságügy
minisztert, az ismert krimin a listát, aki az, ér
dekes bűnügyről véleményét a következőkben 
foglalta Össze:

— Sfúg n forrndtiloui rlőHi idösz.oklmn is állandó 
harcot fo’.ytatl.am n bűnügyek iigyn*' oír-f! nyilvá
nos letávgyilósn ellen és állandó hfi'- •» folytattam 
úgy az, ügyvédi kamarában, mint a közvéleményben 
az olyan fajfa letartóztatások ellen. ol' ,l. ne,;Ki sem. 
•■esti Itnwolyan atf av h>(loholüst. boyu a' Il’ctfíkr* 
szökés (Tj/amija miatt tartóztatják le. N’^kem minditf 
nr voj< n nézetem, hogy mennél nagyobb lármával 
■•simílunk cg;.- följelentést, annál kövesebb komoly 
magja vau .'innnk. A szóban forgó bünügv r;;..!etelt 
nem Ismerőin, nincs tehát módomban niegttéln:. meré
nyiben helytállónk a vádak és a i?H intézi; elések. 
Xeni is a hiltótsápi intézkedésekre vonat koznak ^x-re- 
rélelahn, itaiieni a: iip,/ n.i/lledna^ tdJaló^'h-a! A. 
nyilvánossúgnak megvan a maga, jogos szerepe ii biin- 
ügyekh. ii, ott. ahol n nyumorns érdeke a úri’.', á’ios- 
nág. ahol a közönség xigitségórn vnu s-iíkteg.
hogy a helyes nyomni megtalálják, rla a >.-.
r.t a scnzúi 'n nen> hiinilfiyi érdek. Is,' pékú'iil rév
ben kínos, részben humoros hatással von reúm. hngy 
olyanokat olvasok, hogy a Sebcxfyén nirhdrd ve zó* 
igazgató lakása milyen clőkelőeu és drágán von be 
.•nndozve., amikor minden hnrinposti ember tndm, hogv 
Sebestyén Hfchnrd* rágj, gazdag családból s.-áimazi'k 
ón az, ő inknsn mar körülbelül 2n • v óin 'g'-.!1|j)yeu 
módon van bér- nrlor.' ■> ' ngy .-iiniker o;-,l ól' isóri.
hogy rnigyértákü ékszereket és ezii-töt 'oglaitnli le 
‘nála, nmikor mindenki tudja, hogy n fel, éne egy 
dúsgazdag omlxYvek egyetlen örökösi-. Az ilyen ref- 
lonotes rlórömliöiósso] csinált hoiignlatkoHcx é>r.,<.n az 
■'llonker.ő hatást kelti, mhit ani’A várunk tőle, meri 
nUndon hnlszn ellenszenves, tgyaa időket i'lüi-k. av<i. 
dö» ((■ eoyéni sinbcdndyot ntép hei esebhre he, ■;ng., 
mint a forradalom eljött, de én inág a régi világból 
való vagyok, nekem még a jog n- ideálom, nekem 
még nz a m’r.cteiy, hogy nz elö/ct '* le’;irt>r.’ti>■ a«r.ak 
n lrét.’.'acA: és neit) srabril/nKii. k< II lennie. Kekem 
mee n-. o nézetem, hogy előzetcjen letartóztatni min 
•lenki tud, de az igazságot megtalálni már cnilmrlbb 
föladat.

UTOR, UJ ÉS NASZKÁLTa
vétel ás eladás. SaCtnyea Is legolönyösabbm
LutaAtsnAl, Budnpesf. Dembinszky uics 34
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Hernt.es


Jlfás&oltei fcOSZOPU

(Levőt a sxms'kesitiífiőt)

Kedves Miklós, azt kérdezed, hogyan érez- 
tevi magam Miskolcon, a multheti Petőfi- 
ünnepélyen^

Ez a város a szép nők és az öreg költők vár 
rosa, — ilyen úri város volt valamikor Arad, 
amikor a miénk volt, ilyen kulturaszomjusá- 
qaban fölheviilt ajkú Nagyvárad, amíg a há
ború és a megszállás tompossá és festékessé 
nem kente a női szoknyákat.

Miskolc most páratlan, egyedülvaló, miután 
testvérei, Arad és Nagyvárad sárgacipős és 
feketefrakkos kupccch szolgálóleányai lettek, 

lett , az északkeleti kultúra, miután a 
körülötte fénylő lámpások, a harangszavas 
Kassa, a szenvedélyes és szeles lányvár ki
aludtak.

Miskolcon, mint többnyire észak felé: a nölc 
többet álmodnak, mert az utcák sötétek estén
ként; több ráérő idejük van szemük látását 
könyvek kis betűin fényesitgelni, mert az ék
szereiket nem vehetik elő minden nap; a ha
juk őszülő fürtéi vei sem kacérkodnak, mert 
hiszen az elvonult háborúk és forradalmak 
erre engedélyt adlak már a menyecskéknek is. 
Pestre nemigen vágyakoznak, mert ismerik a 
^özeiíszeriiségében és balkáni Ízléstelenségében 
z ül ledé zó várost, hanem inkább szeretnék, ma
gukat a gyorsvonattal Parisba vagy Nizzába 
vitetni. (Többekkel találkoztam, akik már a 
tavalyi télen is megfordultak a. francia Ri
viérán.) Ilyen város lehetett a. régi, szent 
Oroszországban az egykori Odessza, ilyen volt 
a régi monarchiában Lenibcrg vagy Prága, 
ahonnan a nők az operák meghallgatására 
Moszkvába és Pécsbe jártai:.

fit Miskolcon a legtöbb nő úgy Hint föl ne
kem. mintha egy nagyvilági regényhős vagy 
legalább is a „Vasgyáros" cimü társadalmi 
színműből volna száműzve. Szellemesek, ha az 
ifjúság páholyából nézik az életet és ötputto
nyos tokaji bort tartogatnak a vendégeiknek, 
fia már próbáltak valamit, az életben. Az utazó 
hódolatán nem. csodálkoznak, nyakuk és keblük 
bajai fölött; szemük a játékosságot fülbe- 
valóiktól tanulja.^ Már régen kiment a divat
ból.. hogy a helyőrség uj főhadnagyát, várják, 
ellenben a nevezetesebb tenoristák győznek itt 
is, mint. mindenütt, a világon. Apró bevásár
lásaik céljából gyakran utaznak, a gyorsvonat
tal Pestre, de ezzel nem is dicsekednek. — Kér
ded, hogy érzelmvsek-e? Semmiesetre, mint a 
szennyőrák Szevillában, hanem bizonyos hű
vösséggel, amilyen a légkör itt az Avas alatt. 
Nem hinném, hogy szokásban volna szerelem 
miatt, meghalni, amint még Pesten mostaná
ban sem ment ki a divatból. Kiábrándult, jó
zan regények az itteniek, a Szinva. folyócska 
hidján nem vet keresztet senki a viz fölött.

Ami a költőket illeti: bájosan ragaszkodnak 
az öreg Lévay József emlékéhez, akinek elmúl
tával többé, nem sokat számítanak azok a 
•poéták, okik már nem. járnak Kazinczy-kábái
ban. A tiszteleiremél<ó ör.-gur, akit harmoni
kus nadrágjában, pátriárka egykedvűségével 
néhány év előtt magam is láttam a kaszinó 
felé baktatni: jódarab időre befütlyentette Hl 
az utjai a, borotvált, modern költőknek, akik 
néha borozás nélkül is mámorosnak, vagy fél
bolondnál: teszik magukat. Ha itt valaki ismét, 
a város költője akar lenni, annak legalább is 
akadémikusnak kell lenni, művelni kell az 
ódát, a komoly Urát és nem szabad megreti- 
rálni a nehéz hóról: elöl. A régi, megkopott, 
házak mén lén tulajdonié pen napjainkban is 
Lévay József törékeny, őszbeborult alakja, su
han tova, amikor költészetre fordul a beszéd. 
Nagyon megbecsülték, itt az öregurat, mert ö 
is rátarti volt. Tudtommal sohasem irt köl
csönkérő levelekéi, nem rendezett kollektát, 
tekintélyes hivatalt viselt és egy napig sem 
volt a szegényház vagy kórház lakója, mint 
máshol a költők, akik ráöregedtek a város nya
kára. Szent öreg, — akire még a női pletyka 
sem tud rosszat mondani: sohasem öntötték 
le vízzel vagy egyébbel az emeletről az el
hagyott menyasszonyok, mint ez némely költő
vel megesett, törvény teleti gyermekek, sem sír
nak utána.. Szent férfi volt, aki. mindenütt a, 
háziasszony baloldalán ülhetett volna.

Még csak annyi!, hogy korán reggel kell in
nen elutazni, amikor az ember barátai még 
alusznak, mert egyébkor sohasem Jutna, ki az 
állomásra, Krúdy Gyula.

— Libits Adolf meghalt. Libfts Adolf magyar 
királyi udvari tanácsos, József főherceg 
jószágk ormány zó ja, vasárnap, március i-én 
délután, 1 órakor elhunyt. JJbits Adolf régóta 
betegeskedett. Súlyos nu Hínár gr-zést kapott és 
hosszú. kínos szenvedés után váltotta, meg a 
halál. N megboldogultat március 6-ún, kedden 
délután 3 órakor fogják Eötvös-utca 14. szám 
alatti lakásán beszentelni s azután a kerepest 
temetőben örök nyugalomra helyezni.

— A svéd király Hágába utazott. Hágából 
jelentik; A svéd király Rotterdamból ideér kc- 
aett.

— Kinevezték az el'.ő protestáns tábori piis- 
Eököt. A protestáns tábori püspökség évek óta 

uzódó ügye befejezést nyert Megbízható 
helyről szerzett értesülésünk szerint a legutóbbi 
napokban a protestáns tábori püspök szemé
lyére vonatkozó döntés is megtörtént: a kor
mányzó Soltész Elemér nagybányai reformá
tus lelkészt nevezte ki erre az állásra. Soltész 
Elemér jelenleg még a románok által megszállt 
területen tartózkodik, de rövidesen átjön 
Budapestre s elfoglalja méltóságát. A protes
táns tábori püspöki állást tudvalevőleg tavaly 
létesítették. Az állást fölváltva református és 
evangélikus lelkésszel töltik be. Úgy döntöttek, 
hogy az első püspök református lesz. A refor
mátus zsinat tavaly őszi ülésén három lelkészt 
jelölt erre az állásra s közülük kellett a kor
mányzónak a kultusz- és honvédelmi miniszter 
előterjesztésére a püspököt kinevezni. A három 
jelölt Soltész Elemér, Nagy Ferenc, és Gödé 
Lajos volt és Soltész Elemér, kinevezése a re
formátus egyházban általános megnyugvást 
keltett. A püspök kinevezése azért nagy fontos
ságú különösen a protestáns egyházak szem
pontjából, mert a magyar hadseregnek még 
sohasem volt tábori püspöke, a közös hadsereg 
idejében sem, hanem eddig a protestáns tábori 
papok alá voltak rendelve a katolikus püspök
nek. Most a protestáns tábori püspök teljesen 
egyenrangú lesz Zadravetz István katolikus 
tábori püspökkel. Soltész Elemér kinevezése 
A Reggel értesülése szerint néhány napon be
lül meg fog jelenni a hivatalos lapban.

Dr. POCÓNY1 DEZ5Q

(A Heggel nj raj^ulóinii rés; élőt)

volt kiváló képviselő, neves kriminálisai, 
a magyar közélet egyik Icgrokonszenrasehb 
jelensége, akit a törvényszék rágalmazás

ért. 3 hónapi fogházra ítélt.

— Híján Fenyő M'ksa lesz az ellenzék kén- 
viselő jelöltje. Báró Lrrs Filmes elhalálozásá
val megüresedett a bajai litkos kerület mandá
tuma. vasárnap az ellenzéki pártok kiküldöttei 
megbeszéléseket folytattak ez ügyben es elha
tározták. hogy úgy. mint Kom áron dián, itt is 
az öeszcs pártok állapodjanak meg a jelölt sze
mélyében. akit aztán egyöntetűen támogatnál:. 
A megbeszélések eredményeként dr. Fenyő 
Miksának, a (lyosz igazgatójának ajánlják föl 
a bajai mandátumot.

Vihar és árvíz FranelaorAzágbaii. Póribból jelenti 
A Heggel. tudósítója: állandó er'.zes tővel kéziében az 
egész országban a folyóvizek jeleid; : rn<i< i> inra dagadtaié. 
Egyidejűim heves vihar is dithöngijfl. Sok vidékről rfrw- 
dóst jelenfenek, amelynek kövei kéziében a távíró- és táv- 
be szélSítéirle kedes megakadt. A károk jelentékenyek.

— A magántisztviselők helyzete 30 százalék
kal rosszabb, mint a fizikai munkásoké. J Ke
resztény szocialista Maga n I isztviselők ()rszagos 
Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta rendes 
évi közgyűlését Horváth István clnöklésével. 
Bőr István ismertette az egyesület múlt évi 
működését. n magán tisztviselők szociális 
ügyeivel foglalkozott. Kimutatta, hogy a ma
gántisztviselők helyzete 30 százalékkal rosz- 
szabb, mint, az ugyancsak nem rózsás életet 
élő fizikai munkásoké. 1'11 határozták, hogy a 
kormúnvnól és a kén viselőknél eljárnak hely
zetük javitasa erdőkében. A gyűlés az uj tiszt
viselői kar megválasztásával ért véget.

MICHELIN „CÍBLÉ"
gyári raktár

Antomobilfölsr,erelések

— Ugyan kérlek, a vízről, ami nincs. Ugyan 
kérlek, csak nem fogsz bedőlni a destruktív 
sajtónak! Igenis, n vízszolgáltatás napról- 
napra javul és hu ezt az igazhitűnk által ki
adott kommünikéknek nem hiszed el, akkor, 
kérlek, ne vedd rossz névén, de kérlek, akkor, 
ie. is hazaáruló vagy, zsidó bérenc, akit tu
lajdonképen meg kellene nyúzni, ahogy a régi 
jó idők Wolff atyái tették az eretnekekkel igen 
helyesen. Mert, kérlek, a mai tragikus időkben 
hitre van szüksége a magyarnak es aki a hit
nél többre becsüli a durván materiális ténye
ket s aki nem elégszik meg azzal, hogy 
lelkét fürdetheti a főváros keresztény mulaszt* 
jábun, hanem csak veszendő testével törődik 
és valóságos vizet kivan mindenáron, az. ellen
sége az építő munkának. A hitet kell most 
istápolni és nem a hitetlenséget szítani s én 
nagyon furcsát gondolnék, ha Búzát h ősvezér 
vagy törzsfőnök nr elkezdené lazítani a népet, 
azzal, hogy az ikercsövek javítása még el sem 
kezdődött, hogy alig 50—60 ember lézeng e 
bajok színhelyén, hogy a viz nem több, de 
egyre kevesebb lesz és hónapok múlva- sem 
lesznek készen a javítással. vagy mondjuk 
szebben, a. konstrukcióval. Ha ezt, imák a 
kommünikében, akkor mindenki rögtön tudná, 
hogy nincs viz, az emberek „nini", „no lám'", 
„ejha** és több eféle hazafiatlau kifakadáso- 
kat hallatnának és ellenségeink :>km- 
niunkája teljesen uj tápot, nyerne ezáltal. 
Nekünk meg kell tanulnunk gonosz ellensé
geink taktikáját. \ kommtin alatt, ugy-e bár, 
az üres kirakatokban, a néma, gyárak es a jaj
gató nyou'orianyák falán ki volt akasztva a 
plakát, amely szerint a jólét, a szociális terme
lésből fakad. Jla ez a naiv hazugság jogosult 
volt egy gonosz cél érdekében, mennyivel jo
gosultabb egy szent eél érdekében ez a meg
nyugtató) bölcsesség és ha most az. elakadó) 
villamos, a szemetes utca, a drága villany
áram és az üres vízvezetéki csan fölülI látod 
a plakátot, amely szerint a jólét Wolfl’ Kúroly- 
ból fakad, egyszersmind a jelenleg uralkodó* 
erkölcs óriási fölényéi is konstatálhatod a vö
rös erkölcs fölött. Akkor panamát és índailnu- 
ságoí takargatod a plakát, most a szemléién 
tényeke! idealizálja a kommüniké. Es ínég ezek 
után se szavazol WollT atyára, kérlek.'

— Hasin Acljn kapja r.v. elhft cseh aranypénzt. .' 
körmije bányai pénzverőből most fog kikerülni az első /(<öi 
darab csel: aranypénz, amelyek számozva lesznek. A c>eh 
kormány elhatározta, hogy az első jzámit aranyai. Hasa, 
halála emlékére a roll pénziigymiHlsztcr családjánál, 
aduin dny 02 zdk, mert Hasin volt az. aki az első esel 
aranypénz verését kercbzlülvitto.

HUNGÁRIA DRÓTFONATOK;
a legolcsóbbak és
legtökéletesebbek
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_ Ugyan kér lek, a nagy kan Izma! bombáról. 
Ugyan kérlek, hát még mindig uem látod be, 
hogy T"i az igazi bátorság? Ugy-e, amikor 
Rai-nay nr megkapta a. bombát, rögtön meg
ijedt, rendőrért futott és toloájvékolta a vilá
got és még csak meg sem próbálta, hogy az a 
doboz robban-e csakugyan? Lám, Hegedűs 
képviselő ur még le sem szállt a vonatról, ami
kor visszanézve látta, hogy a háza ég és igaz 
magyar bátorsággal utazott tovább, holott az 
ő bombája csakugyan fölrobbant. Pedig, ugye
bár. Ka saynak semmi oka sem volt gyana
kodni. hiszen nálunk bőm hősin erényiét a mos
tani konszolidációban elképzelhetetlen és lia 
ira'g is történik, a szétrobbantott elem hullája 
fölött energikus miniszteri nyilatkozat, bizto- 
isitva Alin és ha a merénylet megismétlődnék, 
a nyomozási, holtpont sem maradna el soha, 
de különben is. Rassay magú küldte a bombás- 
<|ohozt magának és így jól tudhatta, hogy az 
nem robban, mert az Erzsébetvárosi Körben 
is csak' véletlenül robbant, míg az ébredő ve
zér Hegedűs megszokhatta már, hogy minden 
liberális álmerénylet után egy valódi követ
kezik, lásd a kaszárnya ellen, az ébredőház el
len és most, Hegedűs ellen leadott bombákat

. ha azok véletlenül mindig akkor robbantak, 
amikor senki sem volt jelen, az nem enyhíti 
azl a tényt, hogy robbantak és uem csökkenti 
a Megediis igazi bátorságát, aki a háta.mögött 
kigyulladt házára visszatekintve, fölényesen 
konstatálta, hogy az ügy nem komoly, holott 
ő nem is tudhatott előre a bombáról és a rob
banás igazán meglepetésszerűen érte akkor, 
amikor már nem is volt otthon. Remélem, ezek 
után te is követeled, hogy Hegedűs érdekében 
•s elhangozzanak az energikus miniszteri nyi
latkozatok és a nyomozási holtpont az ő bomba
ügyében is Imkövelkezzék.

Pr Hm és Magyarország. Az elmúlt bélen 
érkezett vissza kiilföldi útjáról Budapeslre 
Madarassv-lfeck Ityula báró, a Magyar Jel- 
zálor-jr’elbauk vezérigazgatója. Párisi impresz- 
sziéirol ezeket mondotta A Heggel számára:

l’í.ris kó-.lmugr l.-ii a! a Kuhr-kérdés nrttlja. Az 
t>kk i: I a fialnia kóz.véleir<'tiv kivjnhi. Az. okLupació
a.lk:>linn vul mutál kozó nehéz,*, gi I;, különÖHcn uz angol 
is amerikaj közvélemény fölzúdulása J-'ruticiaország ellen 
UK első uupok nagyon lelkes Imáig illat át egy kissé lehű
töttek. Kitelő még ma is azt hangoztatják agyún, hogy 
Franciaorszűgniik nem volt más eszköze Xérnetcnrszúggal 
szemben, a levegőben azonban mu már bizonytalanad a 
kóvályog az. eredmény szempontjubót iu. Minden nyilat
kozat. amely szigorúim hívutalox, híven vismmtii k röztőti 
ezt. A frnnclák ha bíznak is abban, hogy Németország 
jnegtörik, erős kétkedéssel nézik, hogy vujjon még ebbon 
Hz esetben }s komoly anyagi eredmény vurhutó-e a re- 
puráció kérdésében es hogy azok az anyagi veszteségek, 
amelyek n naponta súlyosbodó kői leégek folytán állanak 
elé és az. erkölcsi veszteségek a világ szimpátiájának cl- 
vosztése és a német nemzeti evz.éa Imtalirms fölfokozása, 
noin-n esnek nuljrosabban latba, mint a varitató kétséges 
orr-drnényvk a legjobb ewllu-n is.

Természetes a fiunk hányáttána nauyon erői aovo- 
itafniakaf kelt a» orszdoban mindenütt, annak eUendra, 
hogy a drágulás uem tart lépést uz elértéktelenedéssel. 
Franoiaovtv/.úg sukkul autargikumbb, mint a többi, gyön- 
giOő valutával bíró állam, mezőgazdasága az ólmait 
• vekben kiltinően fejlődött és ma is nagyon jó helyzetben 
vau és annak ellenérv, hogy a kereskedelmi mérleg az 
r.fólibi hónapokban kí'dvezőthmelíbé vált, ezen könnyebb 
; gitüni ! rnncitiországban, mini bármely más /diómban. 
Franeíiiország btidgciláiis helyzete viszont nagyon kedve- 
•zöllen és a r. udes, Valentint rendkívüli óriási deficit, 
amely főleg n íme tznllasuk és el- kttpaeiók révén kelet
kezett. meghalad jak n 80 milliárd frankot,. Aligha kép
zelhető t< ital ma segítség, orvo-dúsi mód, mint a bank 
. ' gj-fur, •;.* ,n emelése: vagy is zie infláció.

yf mit'iyar > riMtrüció k<,r(h, ' b^n francia részről — 
Kft mH/ií línlcietn t.<rinl ■ n< ai lii/KU.Ialhaló tuindfjogan 
Mlvczöllrn fiani/ulal. Állóiéban Púrlsban fokozódik n 
mag;,-.... i. iránti r-.tnipülfa, nmet;, nel,- feuyes taunjele volt
!’.■ Sorbonne.>n rcridewüi l’etőd ünnepély, ez a légiótok- 
vmr-lőhb kulturális ünnepély volt, auiit valaha láttam...

- Véres kuKiitácsi harc a szerh-holffár ha
tárú j. IJolgrádból jtderrfii .7 Reggel liidósitója: 
Ülvén bolgár komitúcsi megfúrna dia 7 t/uKföfrc 
szerb községei és magárai vitt “parasztokat-, 
férfiakat és gyermekeket. Kgy szerb őrjárat 
m-glómadla n komilácsilaf. de az összeütközés 
során 9 emberét agyonlőtték.

Gyárak, tizeinek. vállalatok, amelyek a mostani nyom- 
•; f.ral nirlklt árjegyzőket khiilni n«un litöunk. Rok fo- 
. Ivgch iovclr/pslol mentik nw mugukuu lm nz 4rdckjoc!6 

fittek a kívánt gépről, fölszerelásí tárgyakról vagy búr- 
uely más áruról az ajánlattal egyidejűink az áruról ké- 
-züit fénykép föl vétel másolatát is megküldik. A wl'oto- 

'utrierek Kéjyk< pénzeli Mliilltézrte** ! \ Vue.i-Wten Xt> 
ni t ial,sitt e.7.0.11 ii téren és az o célra készült. t'ftlvölelokel 
■igyon ti.érsékelt arakon tudja szállítani. Mintaképekkel 

is arti.iánlatlal díjtalanul szolgál.
Amerikai rogá.szat. MiHog kaucsukba foglalva !W0 ko 

fi na. Xmerikai lemezen nriifog 1ihio korona. Atnerikni 
' Ütog, zá'-tii/llá'ímorrloN. L’fX’t’ korona. Amerikai parcellán 
■ovkormm. 2<ioo koronától, illombók. Vidékieknek óotfun 
i iví.t vemteb e.g. >•/, nap. Vns/iriuip ünnepnap 1i>- l 
or/tig. tlrossmaun 8. viz,sg;izolt fogász,. Budapest, Jírzsébet- 
l<o”ut 5t), I. emelet.

PÁRISIÉN GRILL

Mi nden este 
a kiváló uj márciusi 

műsor!

Kezdete tít'/j órakor

szombaton est© agyőmet®
(A Regael tudósítójától.) Dr. Jankovics Sán

dor 28 éves ügyvéd szombaton eite a rúfámadó 
Török Károly 36 éves kocsmárost

egyetlen lövéssel agyonlőtte.
A halálos revolverlövés története a követ

kező: A Rózsa-utca 13. számú házban lakik 
dr. Jankovics Sándor ügyvéd. A házban vau 
a Müller I. L.-féle illatszergyár, amelynek 
ügyésze dr. Jankovics. Ugyan e házban van 
egy kis kocsma is, amelynek tulajdonosa Tö
rök Károly. Az illatszergyár megbízta ügyvéd
jét, hogy mondjon föl Török Károlynak, mert 
a kocsmahelyiségre szüksége van a gyárnak. 
Dr. Jankovics eljárt a Lakáshivatalnal Török 
helyisége ellen. Emiatt Török Károly■ nagyon 
megharagudott az ügyvédre. Többször meg is 
fenyegette. A ház lakói is figyelmeztették az 
ügyvedet, hogy vigyázzon, meri Török bosszút 
forral ellene. Szombaton este ‘J órakor 
ment el lakásáról dr. Jankovics Sándor 
öccse és Boér Gyula társaságábaji. Amikor 
keresztül mentek az udvaron. Török Károly 
utánuk kiáltott, szinte fenyegetően:

— Visszajön-e, doktor, még máma?
— Visszajövök. — —
— Hál majd meg is várom! — Felelt a kocs- 

máros. Egy negyed óra múlva tért vissza lá
tására az ügyvéd. Az udvarban nem volt senki. 
Zavartalanul ment a földszinten levő szobá
jába. l’gy látszik, a kocsmáros nem számított

— Gróf Tisza íslvánné elvesztette félmilliós 
karkötőjét. Szem ha tón délután bejelent ette a 
rendőrségen llakovszky Icán belügyminiszter, 
hogy gróf Tisza íslvánné megjelent nála és a 
következő panaszt tette: Szombaton délben 
gróf Tisza Istvánné gyalog indult el a Lánc
idd budai oldaláról Pest felé. .A Ferenc Jozsef- 
téren áthaladva a 1'iirdo-ulcúba. ment egészen 
az 5. számú házig. Valószínűen ezen az út
vonalon a grófnő elvesztette arany karkötő
jét, A karkötőn 5 darab zefir és 10 dara!) bril- 
liáns kő volt. Az elveszített karlánc mai ér
téke félmillió korona. A grófnőnek azonban 
sokkal többet ér. mert végtelenül ^becses «un- 
léke az ékköves aranylánc. A rendőrségen szé
leskörű nyomozást indítottak az ügyben annál 
is inkább, mert a rendőrségfőnöke, maga a 
belügyminiszter tette meg a jegyzőkönyvi föl
jelentést.

— Erélyes Intézkedésekkel kell sétlehestnf a tfhuegea vll» 
l«mowliráziilúMik ellen. A ix'S’i itten vérszemjas bakója, 
n villttnios, az utóbbi iilőbeu újra ejcyre sűrűbben szedi 
Áldozatait. Nem inulík el nap, hotry a váron egyik vagy 
m/mik réhzúről haMloa clgáwünat ne jóién fen ének s eiryru 
bővül »7. n rotlóiietes statiaztika. mnoly a villamos nyo
morékjairól «óí. A vinamoa drairul, a vHlomos elakad, 
nem JAr, a Kídtóod-ntou napok óta alig Kikerült vaj aki
nek végigmenni villamoson, <le a villntnoa gázol, gázol, 
szinte ért ltot ellen, hogy a «nl< piliettós mellett mikor akad 
ideje ennyi gázolásra. Erélyes intezkedéookkel kell végre 
(Minek a helyzetnek véget vetni. Hu ntár javítani nem 
lehet a villamosközlekedést, legalább ezen a szörnyűségen 
kelt nagyon erélyesen és sttrgősen següeni, Ua « rend
őrség hozzá tud nyúlni a kocsi- éa auloküzlekedi'Sltez es 
itt rendet tud teremteni, csinálja ezt meg a viiluxnoscik- 
nal ia. A nupokbuu jelent meg a hir, hogy műiden gazoló 
sofförl azonnal letartóztatunk, hát laidúztnssauak le azon
nal minden gázoló vHIanioskoeaivez.etnt is. Ne védekez
hessenek azzal, hegy- ..cfiinijrlfein1'. mert a pesti utca 
agyonzaklatott járókelője nem tud mindig figyelni a csön
getésre. A rendőrség vizsgáltaason meg szakértőkkel 
.stirgu.sen minden kocsit, jó-c n fékje, biztosan meg lehot.-e 
állitr.ui a amelyik nggályos. no «ug<sdje Járni, its vizsgál- 
(ásson meg nórntwi vezetőt orvosokkal, nem idegesek-e, 
tndnnk e nyugodtan vezetni s gyorsan, biztosan csele
kedni a válságos ofllnnaíolbnn. •' soffőrüket mér meg
vizsgálják. Itt segíteni kall. Nem lehet tűrni, hogy mint 
szervezett terroresapul szaladgáljanak uz utcán a vil
lamoskocsik. Mert lm «z így tart, igazán nem lesz, külö
nös dolog, hu a legközelebbi hóhérsegédi pályázatnál a 
legfőbb pályázó megint villainoskoc^ívazetti lesz.

- - A berliui bankok nem váltanak he francia 
én belga penat. Berlinből jelenti A Reggel tu
dósítója: Az itteni bankok elhatároz iák, hogy 
idegenektől nem fogadnak el beváltásra 
francia és belga bankjegyekéi, továbbá devi
zákra néni adnak előlegeket. Azt hiszik, hogy 
valamennyi német bank hozzá fog járulni a 
berlini bankok e határozatához.

— A porasa.izőiiyegek piacáról. A porz.BaatMÍujeg ma 
ugyanolyan főkeolholyezésre keresőit érték, mint skár ez 
arany, ezüst, filaflna vagy Georgia. A valódi keleti 
perzsn szőnyegekből napról-nnpra kevesebb kerül a pesti 
piiicru. mert a behozatalát jztgoru tilalom ncbozlli mog. 
Nngv bid.sőértókct reprezuintrló vnldfii taiiiuifíífek naffson 
rilkitk <*’ o rdsürlrtádíóniréf/acfc n leg^tm/obb üvatnwd- 
yn! n:<htlivk. Utánzatok — vnund^czett Huntunr t^rzsták 
krf itf ^vcl nngyon soknn ftiglalkoznak ina már Bndn- 
pesten is. ez. a linóm, müvíWeti ipar úgy ffillendttlt, hogy 
íj gyárban, számtalan mngánházban és vidékén sói: he
lyen foglalkoznak szőnycgsz.iivéssél. -< pcsH szoifffl'Or,,,i~ 
tárok umincólvóii ibretek. Szép Knla-, Ladik-, .lordna-, 
crdélvi fsebnh szőnyegekről, nem is antikról, de nmneH 
öreg (larnhról szó sem leltei. Konsitiniinápolyból elvetva 
érkezik áru. Ennek főleg az évek óta dúló háború nz oka, 
másrészt, Kclelcii n nycrannyagol-al Jobban IndJák 
kcsíteni. mint szőnyegben földolgoz.vn. A Keleten kes’ii 
ujnbb szőnyegek rikító xthtiirk és azápségbon. minőségben 
is messze elmaradnak a régi árutól. Magyarországon, a 
legutóbbi időkig, külföldiok. kiUfínötan asttolok. ngy- 
nevezőit ..Öreg árnórT, minden árat, megadlak és ars 
lúvánárolták a piacot. iXz Itt készltatt csomózott azönye- 
gok ara caldő szerint nágvzctniéteronként »%-ŐO.«U<i ko
rona valódi keleti perzsa nni 70 -150.000, de antik. «8P 
darabokért még magosabb, sőt a lcgmaffottabb eaMcgct is 
mogüzetlk.

ily hamaros visisza.jövetelére.
Dr. Jankovics villanyt; gyújtott és lel>'kiidt. 

Párnája alá tette szokása szerint revolveréi. 
Tizenegy óráig olvasott, amikor hirtelen erős 
ütések naja hallatszott közvetlen az udvarra 
néző ablaka alatt. Alig támaszkodott föl az 
ágyban, csörömpölve hullott a szobába a /ö'- 
[eszitett zsalzujúteres ablaküveg.

Kalapáccsal a kezében megjelent a föltörí 
ablakban Török Károly.

— Most megvagy! — kiáltással épp he akart 
ugrani az ügyvédhez, aki a pillanatokig tarló 
betörés idejét arra használta föl, hogy kezébe 
vegye revolverét.

Első meglepetésében szólni sem tudott. Ki
nyújtotta a karját és kilőtte a revei veri. A 
lövés után Török Károly hátratúntorodot!. 
Dr. Jankovics Sándor azonnal fölöltiizködöti 
és jelentkeztet a rendőrségen. A. mentők km. 
statálták, hogy Török reyólverl&vést kapott és 
azonnal meghalt. Rendőri bizottság szállt ki 
a Rózsa-uteába. MegállajtitoHúk. hogy Török 
az ott talált, kólapáccsal törte be az ablakéi. 
A rendőrségen az önként jelentkező ügyvédei 
emberölés miatt vettek Őrizetbe. I)r. Mészáros 
István rendőr foga lm azét hallgatta ki vasárnait. 
Jankovics elmondotta az összeül közős előzmé
nyeit. Vasárnap délután 2 órakor dr. Janiié 
vicsot szabadlábra helyezték, mivel a jogos 
önvédelmet a tanuk iga zol iák.

—■ Halálozás. Ur. Karinai Miklós, magyar királyi honvéd 
orvosezredes e bó 4 ón elhunyt. Temetéso március fi án, 
kedden ilélelöít. 11 órakor a rákoskereszt ti ri nj izraelita 
sirkerllmn lesz.

— Rrllllánst, óiiszert. aranyat, ezíttsüit. li.-unis'ogat ne 
adjon el wuki, amíg meg nem ImJtgat.ia l’isctier <-.s Eisner- 
eksacrészek legniagtoubb napi árait, Itákóczi ol. 27.

Elegáns
Tartós 
Olcsó

Very Well Cinóház
IttáktáczI - tét 1. ss.

8 A karácsonyi vásárból 
visszaír)ai-atli legjobb magyar művészek 

nves es rézkarcai
rendkívül olcsón kaphatók
az J^u^opá^náí

VI, Aradi-utca 22. Telefon 117-36

A márciusi monslre-mJsori

Lilly Dollys ♦ Sabina és Farkas ♦ Elek-trio
_____ f KSSSie * M53ü _____

aipaeh-letcnete

G A R~$ 9) 83 & A N G E L O
eztentrik tároctreztíís

mondáin t&nckeft&s

.. JOMV
altcobata stcpptftncos

GzenkivUi még 95 elsőrangú szám 
Q*4*£kín£kl* QÍRYíÍ Best Ornheater tor Engflsnli Qleiner OIOIII Danc Mustc Of The Contincntal 
Ax előadás kezdete pont fél 19 árakor

U———------- —-------------------------------------- --------------- I
nemzeti ROYAL-ORFEUM

Ma kőt előadás, délután !4< ők usto ’M órakor

A szenzációs uj márciusi műsor!
RőxgAHc,, Raffin, RAxk«npOr, 
szab. BaJa'.os-, Túrni-, Vermorsl-rondszerü 

szöíőpermetezök. 
PáHnknfffitff ős mosófijtíik tötök- 
rézből, szónkénngezők, háti- és egy- 
kezes kénporozó gépek legolosóbb gyűri 

áron beszerezhetők:
SZOMTAGH PÁL RÉZÁRUGYAr

Budapest tx. karnicf, Ollfíl-srt 1O. srftm

M E D 1 K U S-K Á V É H Á Z
IX. UlléRoUt 30. sz.
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aReccel 1(1(23 inflrcius 5.

Mi LESZJHpZSDÉN?
Budapest, március 4.

(.4 Reggel munkatársától.) A hét első nap
ján. hétfőn, a tőzsde, hogy úgy mondjuk, tul- 
.iárf a saját eszén. Mindenki realizálni akart s 
a hétfői tőzsde lanyhábban is zárult. A koszt- 
pénz szerdára leszállt. 6%-ra, a rendezés simán 
.ment, Becsből szilárd tőzsdét jelentettek s igy 
a szerdai tőzsde második felében ismét hatal
mas árakat kellett föl jegyeznünk. A Georgia 
piacán óriási üzlet fejlődött ki s néhány pere 
alatt föl já(szólták # t‘Z< a papirt 40.000 koroná
val. az izzó és Szegedi kender .15.000 koronával 
emelkedett, a Ganz—Danubius pedig, joggal 
együtt elérte a. 4.000.000 koronát. A Magnezit 
50.000, a szén és (frikányi 15.00(1, a Beocsini 
20.000, a Ganz-villamos 25.000 koronával szökött 
föl. míg az Általános Biztosítót kerek 70.000 
koronával jegyezték magasabban. Pénteken 
egyes i'avoritokban ugyan , ismét emelkedést, 
általában azonban gyöngülést mutatott, mert 
mindenki arra gondolt, hogy a most meginduló 
hói első napján, hétfőn, már rendezés van s 
hogy igy mindössze egy nap van még a já
tékra.

Ez a hét rövid külső története. Aki azonban 
pragmatikusan akarja, ezt a történetet, meg
írni. az csak egy eredményre juthat. Arra, 
amelyet mi már többízben megállapítottunk, 
hogy tudniillik minden attól függ, hogy a 
tökék kosztba vagy értékpapírba helyezked
nek-e cl. A tőkéknek ez a váltakozó elhelyez
kedése az egyetlen tényező, amely a tőzsdét 
dirigálja.

\ kosztpénz a helyzet egyedien sarkpontja. 
■Annyira az. hogy e hóién inár egyre hango
sabbak lellek azok a hetek óla lappangó véle
mények. amelyek a kosztpénz szabályozását 
sürgetik. Nem a mi dolgunk, hogy itt erről a 
kérdésről nyilatkozzunk, mert mi itt csak 
krónikái Írunk, de kettőt, mégis megmond
hatunk. Először, hogy rna a kosztüzlet 'dión 
azok ágálnak legerősebben, akik legtöbb hasz
not húztak belőle s akik jónak látták a lom- 
bardkölcsönök megszüntetését, 'közös meg
egyezéssel beszüntetni; másodszor, hogy a 
kosztiiKleteknek hirtelen intézkedéssel való 
megszüntetése kiszórni I hatatlan következmé
nyekkel jármi éppen a gyöngébbekre Dczve. 
Annyi bizonyos, hogy e pillanatban ez az 
egyetlen kérdés, amely a tőzsde alakulását, be
folyásolja. E kérdésen kívül az összes tényezők 
ki fejezetten hausse-tényezök s semmi kétség 
sincs abban, hogy a hétfői rendezés után, főleg 
mivel a jövő héten már négy egymásután kö
vetkező tőzsdenap lesz, nyilván erőteljes ár
javulásoknak kellene előállani.

*
Prognózisunk tehát ez:
A hétfői nap, amelynek előjeleit egyébként, 
már a szombati bankközi forgalom kisebb 
eHanyhulúsáhan is éreztük, technikai okok

ból visszaesést produkálhat
A spekuláció a koszipénzekre vonatkozó hí

resztelések hatása alatt tartózkodóbb lesz vagy 
tartózkodóbbá teszik a hitelekkel való óvato
sabb bánásmód miatt. A rendezés azonban 
előreláthatóan mégis simán fog végbemenni, 
mert a tőkés közönség el fogja, látni a piacot 
pénzzel. A rendezés után azonban azok a gaz
dasági tényezők fognok szóhoz jutni a tőzsdén, 
amelyek a magasabb árakat, kétségkívül indi
kálják. Pénzünk értékcsökkenése, egyes ipar
vállalataink belső értékének mérlegelése, a ki- 
viípl csökkenése s az építőiparban vári meg
élénkülés, mind olyan Tényezők, amelyek föl
felé mutatnak. Ma már most, amit remélhe
tünk, a technikai akadályok is megszűnnek 
végre.

a jövő hét tőzsdéitől emelkedést kell 
várnunk.

Óvatosan kell fogadnia a közönségnek azo
kat a túlzó reményeket, amelyeket egyes fa
voritok pályájához fűznek, de nyugodtan néz
het a jó vállalatok papírjainak emelkedése elé. 
Tőzsdei körökben a Sajgó. n. Georgia, a. Láng, 
Izzó. Rima. Doni, Nasici, őstermelő. Miitrágya, 
Juta, Kender és len, Athenaeum. Spódhnn, a» 
p bélen kissé visszaszorított Karton és Pamut, 
Allawvasut, Clotild, Osztrák Hitel, Hofherr, 
Lipták, Bauxit, Ingatlan Bank az, amiben 
erősebb emelkedést várnak.

X A Honi ingyen részvényeket ad. A Leszó
lni toló Raul: érdekkörébe tartozó Bont Rt. 
részvényei két bél óta. 100%-kai emelkedtek a 
lőzsdén. E hó fi-áu, kedden rendkívüli közgyű
lést tart a vállalat, amelyen elhatározza uj 
lőkeemelését. A kibocsátandó nj részvények 
egyrészél ingyen, a másik részt nagyon előnyös 
föltételek mellett adja részvényeseinek. A Boái 
után a Leszámítoló Bank duplájára emeli a 
Dói magyar cukor alaptőkéjét, azután Roesse- 
mann kerül sorra.

X A Hofberr és Schrantz a Hitelbank érdek
körébe került? A Reggel mutatott rá először 
arra a föltűnő jelenségre, hogy a Hitelbank a 
vaspiacon hetek óta vásárolja a Hofherr és 
Schrantz részvényeit, amelyek a. most végző
dött. periódusban 10.000-ről 29.000-ig emelked
tek. Miután a Hofherr patronizáló intézetei, a 
bécsi Jíiederösterreichisohe Esconiptegesell- 
schaft, a Hazai Bank és részben az Ipa.rba.nk is 
a legutóbbi napokig nem vásárolták a papíro
kat, nyilvánvaló lett, hogy a Hofherr és 
Sehrantzot céltudatos, komoly kezek veszik föl 
úgy a pesti, mint a bécsi tőzsdén. Beavatottak 
véleménye sokáig megoszlott: nem. tudták, 
vájjon a majoritást harc, látszatával biró rész
vényvásárlás a Hitelbank, vagy pedig Kiéin 
Gyula egyéni akciója. Az érdekes tőzsdei csa
tának ez a hiteles története: A H. és Sch. R(.- 
nak 250.000 részvénye van. A legjelentékenyebb 
részvénypakettek tulajdonosai a NiederÖster- 
reichische Eseomníegesollschaft és a Schrantz- 
esalád. A Hazai Bank csupán bankári szerepet 
vállalt a részvénytársaságnál, száz millió kö
rüli hitelt adott a Hofherruek. Közben, hir 
szerint, László Sándor, a Hofherr vezérigazga
tója (Schrantz veje), fölajánlotta részvényeit a 
Hitelbanknak. László Kiéin Gyulával tárgyait, 
akinek konveniált az üzlet és megkezdte a 
tőzsdén is. 5000 koronától kezdve, a Hofherr 
mind gyorsabb tempóban való fölvásárlását. 
Kiéin Gyula egyébként <iz elmúlt héten Becsbe 
utazott és bécsi hir szerint Hofherr és Schrantz 
majoritást ügyében tárgyalásokat folytatott a 
Niederösterreichiscfhc igazgatóival. A Reggel 
értesülése szerint a Hitelbanknak 40.000 Hof- 
herr-részvényc van. Ez tekintélyes pakett, de 
távolról sem jelenti még* a majoritást. Egyéb
ként a harci zaj e hónap 12-én a Hofherr és 
Schrantz rendkívüli közgyűlésén ül el. ahol 
50-ről 75 millióra emelik föl az alaptőkét és 
125.000 drb 200 K.-ás névértékű uj részvényt 
hoznak forgalomba. A közgyűlés elé, amelyen 
ki kell derülni, kinek a birtokában van a Hol- 
herr többsége, nagy érdeklődéssel néznek köz
gazdasági körökben. Egyébként Schrantz a. 
Niederösterreiebische igazgatósági tagja és igy 
bécsi értesüléseink szerint valószínűtlennek 
tartják, hogy a részvénypakettjét, a saját bank
ja lőj elvette volna. Ugyanez a forrás kizárt
nak tartja, hogy az akció mögött a Hitelbank 
állna, mert, báró Ullmann Adolfnak üzleti, po
litikájával és kényes fölfogásával a többségek 
megszerzés* ilyen ,.betörésszerii“ módon soha- 
seni konveniált.

X ..Szilárd tőzsdéket várok.“ A várható tőzs
dei konjunktúráról és az értéktőzsde közeli 
napjainak irányzatáról kérdést intéztünk Tóth 
Bélához, a Hitelbank, tözsdeosztályá.nak igaz
gatójához, aki a következőket volt szives 
mondani:

— Véleményem »terint tt tőzsde Irdttyzafn xciUirrt lesz. 
A mai helyzet utrynnis minden árnyalatával n szilárdság 
mellett, szól. A külföldi tökösek Magyarországon lövő 
Inlandskrone, illetőleg belföldi koronájuk a Dovizaköz- 
pont rendeleté értelmében — amint ismeretes — kül
földre nem vihető ki. telié* nz országon belül keres el- 
holywskedást ingatlanban, <Je többnyire részvényben. A 
szilárdságot fokozza, hogy mind nagyobb töke vándo
rol a kereaktxlök vagyonából a tőzsdére. A Devizaköz
pont alig és csak hosszadalmas eljárás után a<J valutát 
ós n kereskedőd nmig azt megkapja, póozé' a tőzsdén 
igyekszik gyümölcsözi ölni. Igen megnyugtniólag fog 
hatni a tőzsde irányzatára és a sziliirdulást segíti elő. 
hogy n csonka, kól-háromuapos tőzsdeietek helyett ismét, 
négynapos lesz n tőzsd-hét és igy a spekulációnak na
gyobb tere nyílik a játékra. Természetesen n. magyar 
korona jelenlegi, sajnos, hanyatló irányzata, nagy mér
tékben nr.ilnrditó körülmény és amennyiben ezen a téren 
sem várható rövidesen nagyobbárányu javulás, szilárd 
tőzsdéket várok.

X A Hitelbank programja: Georgia, IJri- 
kányl, Mák. A Reggel értesülése szerint a 
Hitelbank sorozatos ujahb transzakciói I, a 
Georgia nyitja meg, amely március második 
hetében tartandó rendkívüli közgyűlésén ujahb 
tőkeemelésével kapcsolatban minden Georgia- 
részvényre 220(1 koronáért egy mezőhegyes! 
részvényt és egy uj Georgiái ad. Ehhez járul 
majd ugyanilyen kedvező föltételek mellett a 
Pannónia kender részvényeinek felajánlása a 
Georgiátok számára. Az Urikányi noszfriflká- 
Jáwtval összefüggésben, egy régire két újat ad, 
2000 és 5000 korona között. A Magyar Általános 
Kőszén, amely egyébként az IJrikányi főrész
vényese, * transzokció lebonyolítása után 
részvényesei szamára ugyanolyan tehetőségek 
között emel tőkét, mint aminő keretek között 
a Magyar Cukor hajtotta végre emlékezetes 
tőkeemelését. *

Ltfm agasabb 
műtárgyakért, dísztárgyakért, ha 
azokat nálam értékesíti. Egyes por- 
cellánokat, antik bútort, perzsa- — 
szőnyeget, aranyat, ékszert, antik 
ezüsttárgyakat, olajfestményeket. "
könyveket és egyéb műtárgyakat ti ti
a legmagasabb árban vásárolok, f
fflL&filG'&QSfQ&tS.&S (Lukács Gyula) 
VIl, Erzsébet-k.örut 15. Telefon: József 28-08

X Közgazdasági hírek. Az rk-iilt tőzsdei 
hét egyik eseménye a Brassóig (.1‘llulose fö*- 
fíinő Hajsty árornelkodó^c I- ’íhpá az a rnn-
gyarázata, hogy a Brassói Uclluloso az egyet-- 
len vállalat, amelynek naciormlizalcsM eddig 
sikerrel járt. — A Hungária Műtrágyagyár 
részvény többségét, amely a Kohner-ceg és az 
Angoí-Osztrák Bank tulajdona, volt, az Aussig- 
Teplitzer Chem. A.-G. szerezte meg. — A Reg
gel fölhívta a közönség figyelmet a balgora... 
amolv az elmúlt héten lényegesen emelkedett 
nem annyira a Kereskedelmi Bank interven
ciójára, 'mint a közönség önálló vásárié 
saira, -- A Láng-rv. emelkedése az vtobhi na 
pókban azzal magyarázható, hogy külföldi ke
zek erősen vásárolják.

X A Hitelbank » banktisztviselők tfizsdejátóka ellen.
4 érlosítlósc szeriül nz elmúlt hóten n Hitelbank

iffr.vffnfösáci ülésón szóba került n hnnkl isztviselök mind 
nagyobb arányokat ölffi tőzsdejáfékm Az igazgatóság egy 
legutóbb fölmerült többmilliós tisztviselői tözsdedifToren 
cin hutása alatt elrendelte, hogy a bank épületét tőzsde
ügynökök — liszt viselőkkel való üzletkötés eélzatnval — 
nem látogathatják, egyben figyelmeztette n tisztvlHelŐkel, 
hogy a legorélyQsebben fog eljárni azokkal szenibey, akik 
födözetleniil tőzsdei Játékot folytatnak. Több nugybnnk 
hasonló eljárásra határozta el magát.

X Koncentráció a söriparban. A legnagyobb linzal sör- 
gvárnk: a Préher-, Haggeinnucher-sörgrarak os nz hlsö 
Magvas Kóf-zvényscrfőzde érdekközösségbe lentik nvegro. 
hogv üzemeiknek egyesítésével termelésük gazdaságé 
«nbbá váljék. Az egyesített üzem vezelésóre közös végre- 
hajtóbizoltság alakult, amelynek tagjai: H’éher Jenő 
(elnök), Metzler Jenő dr., 11 aggonmnrher Oszkár. Atch 
György, Wolfner József. Kun;'. József. Haggonmachcr 
Henrik és Halász Frigyes dr. Ez a tr:nznl:ció az Első 
Magyar llószvényserfőzde legközelebbi közgyűlésén meg
felelő alaptőkefölcmeJés utján fog végrehajtatni.

X Magmr • Cseh Iparbatik Rt. nz 1»2í. évi tiszta nye
reséget 40,236.»5fi.6(l K-ban állapította meg. A tavalyi 
]5%-kal szemben 25%. részvényenként .‘i K osztalékot, 
fizet. Az igazgatóság Róna Miklós aligazgatói, igazgatóvá. 
Parte László dr. cégvezetőt nlignzga.tóvá, Klingor Brúnót, 
Kármán Miklóst. Frey Endrét, Bakos Istvánt cégvezc- 
tökké nevezte ki.

X Goldbcrger Sám. F. és Fial Rt. elhatározta, hogy n 
részvények névértékének 200 K-ról loou K-r.n való föl
bélyegzése után az alaptőkét 250 millióról 350 millióm 
emeli föl. Az elővételi jog 5 : 2 arányban dóra botiként 50ÍM 
K árban f. hó fi-ától 12-éig nz Angol-Osztrák budapesti 
fiókjánál, az Egyesült Fővárosi Takarékpénztárnál és a 
vállalni főpénztáránál gyakorolható.

<X>'»rXX»C<X»0«»XXX>OOO'.

Tavaszi újdonságok
nagy választékban

MŐI SZÖVETEK 

GRENADBNOK
MINDEN N E M B
SELYEMÁRUK
NAGY VÁLASZTÉK
BÉLÉSÁRUKBAN

BELVÁROSI SELYEMVÁSÁR
IV, FQRENCIEK-TEUE 4, 1KANY1-VTCA SAROK

hhríshyHt
keztyüt, kötött kabátot, Juinpert, férfi és női 

fehórneniüekct a legolcsóbban vásárohat 
BOSMVÁK HŐR, V, Li pót-körut 21.
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^4m az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szől vagy helyesebben miért nem szól egy 
.szót sem arról, amiről ma a színházak körül 
mindenki beszél, suttog, lelkendezik...

— Az istenért, mi történt?
— ... hogy megszakadt egy nagy, komoly 

barátság, amely Fcdák Sárit húsz éven át jó
ban cs rosszban Beöthy Lászlóhoz fűzte. Zsu
zsának „A bajadér*‘-ral. lejár a szerződése, 
amely ez operetté idejére, a Király-Színházhoz 
kötötte. És a jövő szezonra, mint köztudomású, 
már le szerződött, a Fővárosi Operettszin- 
házhoz, ahol Fali ,.Pompadour*‘-jál, amiért hó
napok óta versengett a két opereltszinház, ő 
fogja játszani. Fcdák hosszú levélben jelen
tette be Beöthynck ezt az elhatározását, a le
vélben örök barátságáról biztosítja a Vezért, 
kijelentvén, hogy őt változatlanul imádja, tisz
teli, nagyrabecsüli, de...

— Dcde...
— ...átmegy az uj színházhoz, mert az 

Anio részéről ,,A bajadér" alatt kevés figyelem
ben volt része. „A magány — irta Zsuzsa — 
rossz tanácsadó és én sokat voltam egyedül 
..A bajadér" három hónapja alatt, az Unió ré
széről senki sem érdeklődött irántam, az öltö
zőm ajtaját egyszer sem nyitották ki.**

— Pszt! Pszt! Még meghallja valaki!
— Beöthy erre rövid levélben válaszolt. Iro

dalmi és színházi, körökben jól tudják, hogy 
Beöthy a levélírás klasszikus mestere. Tömör, 
kifejező, elragadóan férfias. E levél után meg
szakadt a diplomáciai viszony Beöthy és Fedák 
között. Fali Leó egyébként a jövő héten Pestre 
érkezik és zongorán lejátszó az egész partitú
rát a szereplőknek és a karmestereknek. Nahát, 
ez csak érdekes, mi? Mit, szól a Nicodcmi- 
lázhoz, minden színház Nicodemi-darabra ké
szül. Tudja Intim ur, hogy kicsoda ez a Dario 
Nicodemi?

— Nem.
— Délamerikai olasz. Vészi Margit irt 'két 

évvel ezelőtt cikket róla és megjósolta, hogy 
két év múlva egész Európában Nicodem.it fog
ják játszani. Nicodemi — csakúgy, mint 
D'Annunzio Dusc-nak — húsz évig volt a tit
kára, barátja, tanácsadója Ilejanne asszony
nak. Nicodemi, miatt egyébként választott bí
róság ül össze kedden délben. Ilosvay Rózsir- 
nak, aki a Benaissance pénteki Nicodemi- 
premierjén a „Scampolo" főszerepét játsza, az 
Unióval kötött megállapodása értelmében, a 
.,Csipké“-t játszania kell, amíg megy a Belvá
rosi Színházban. A Rc.naissanccban pedig 
ugyanakkor játszók a „Tökmag"-ot, amikor a 
Belvárosiban a „Csípké“-t. Most a választott 
bíróság afölött fog dönteni, hogy Ilosvay hol 
játszók, mert egyelőre mind, a kél színház 
plakátján szerepel...

■— óriási. És ml van a magyar szerzőkkel?
— Magyar szerzők... Itt van például a „Lc- 

> ( ndula" históriája. Hallóit róla ugyebár, hogy 
Beöthy László fölsietett a Várszínházba, ahol i 
két ismeretlen fialalembernek, Szilágyi László
nak és dr. Lippay Gyulának adták operettjét, 
amelynek cime: „Levendula". Beöthy el volt 
ragadtatva az operett magyaros kedvességétől, 
fölment a színpadra és három másodperc alatt 
lekötötte a darabot a Blaha Lujza-szinház szá
mára. Nemcsak a darabot, hanem a. főszerep
lőt is, Harmatit Hildát, aki IV éves pesti leány, 
szőke, szép és énekcsoda,

— óriási.
— Magyar szerzői: jutnak elsősorban majd 

szóhoz a Nemzeti Színház Kamara-Színházá
ban, amely nem az Andrássy-uti Színház helyi
ségeiben lesz, mert az Andrássy-uti Színházat 
az állam továbbra is meghagyta az Uniónak, 
hanem a Zeneakadémia színháztermében. A 
Nemzeti Színháznak egyébként remekül megy, 
ó födözi a balkezes Operaház és a ballábas 
Városi Színház egész, jelentékeny deficitjét...

— Óriási,
— Tudja-e, kis édes, hogy ki játszik a „Sárga 

kabát"-bán?
— Péchy...
— ő és Rátkal, aki Hubert Mariska szerepét 

játsza, továbbá. — (Jray Tivadar. A Belvárosi
ban pedig a Ulaude Farrére darabja követke
zik, amelyben deliért Lajos egy japán admi
rálist. fog játszani. A lelkiismeretes művész 
magához Otani márkihoz fordult, hogy mu
tassa meg neki az őscredeli japán gesztusokat, 
katonai szokásokat, cerimónidkat, slb. Otani , 
wu/t annyit tud magyarul; „szervusz' és „kézit.

csókolom**, Gellert még ennyit se Japánul és 
még kevesebbet angolul vagy franciául. Az ér
dekes jelenetnél, melyet egy válogatott nem
zetközi társaság nézett végig, az előkelő japán 
hasravágódva játszotta el az „ősök tiszteletét". 
Majd meglátja Gellért játékában. Ezután a 
Belvárosiban Móricz Zsigmond „Sári bíró"-jót 
játszók, Rákosi Szid ivet és Mály Gerővel a fő
szerepekben.

— óriási. Kérem, tudnak valamit az uj szer
ződésekről.

— Édes istenem, hát úgy egyet, s mást. A 
Vígszínház egész szerződési offenzívat indított 
a többi, színház ellen. így fait accomplit-nak 
tekinthető Bajor Gizi szerződtetése, a. Vighez, 
Nagyban tárgyalnak a Fővárosi Színház ré
széről a. Király-Színház egyik legkitűnőbb és 
legkedvesebb színészével, akit a szive is a Fő
városi Színházhoz húz. Csortos Gyula tegnap 
irta alá a szerződését egy további esztendőre 
a Rcnaissance-szal. Kétmillió koronára megy 
föl a fizetése. A megegyezés stádiumában levő 
tárgyalásokat folytat a Fővárosi Színházzal 
Nádor Jenő, akiről akar-e egy kedves kis histó
riát hallani'?

— Hogyne.
— Hát fogta magát jő Nádor Jenő és a „Ba

jadér" 100-ik előadása után beállított Beöthy 
vezérhez és e mi gyen szála hozzá: Vezér. IHOA 
játszottam a „Bajadér“-t, pihenésre vágyom, 
kérek szabadságot. — Jól van, fiam, Nádor, 
szála a vezér, eredj. A szerepbe beugratták 
László Bandit, a Blaha Lujza-Színház tenorját, 
akinek olyan, de olyan sikere volt még Nádor 
után is, hogy Nádor 24 óra múlva egészségesen 
jelentkezeti a színháznál s azóta újból 6 játsza 
a „Bajadér“-t.

— Huhaha! óriási...
— A Király Színháznak egyébként uj ,János 

viféz“-e van, a címe „Mézeskalács** szerzője a 
kitűnő Szirmai Albert. A Magyarban pedig 
mindenki örül a Faludi Sári első nagy sikeré
nek. A Blahában viszont egyik művésznő el
kérte az előadást és majd megbolondult a szín
ház, úgy várták tíz, húsz, harminc percig, 
amig...

— Óriási... Na. és megérkezett legalább?
— Meg. Maga viszont aligha érkezik meg már 

az életben valahová. Menjen aludni, please...

’ A „Glória" jubileumát hozza meg a Vígszínház a 
hete. Iiétfőn 25-ödször kerül színre Rzomory Dezső szín
müve. Egyébként, is dominálja a hét műsorát, amennyi
ben móg szerdán, pénteken, valamint vasárnap is játszák 
a ,,Glóriá"-t. Kedden és csütörtökön este, szombaton pedig 
éjjel adják oz, „Elefánt“-ot. Szombaton este 7 órakor a 
„Baccurat" kerül színre. Vnsárnap lesz „A kis cuk- 
rászda"-nak első délutáni előadása.

* Dazto Nlccodcmi világhírének kulcsa, a „Scampolo", 
amely „Tökmag" címen kerül színre pénteken a Renais- 
sance-Sz.inház.ban, Lakatos László fordításában. Nagy 
érdekessége a darabnak és vonzó erejének fontos ténye
zője rz. a szerep, amelyet a Re.naissaneo-Sz.inház kivétele
sen alkalmas művésznője, Ilosvay Rózsi kreál. De pom
pás a féríl főszerep is. amely Csortos Gyulában talál ki
váló sz.emélyesitőre. Rendező: Bárdos Artúr igazgató.

* A „Gárdista" előadása a legpompíisnbh szórakozás 
ma Budapesten. A Városi Színházban hétfőn, csütörtökön, 
pénteken, szombaton és jövő vasárnap ismétlik a pompás 
operett, olőadásnit, s órai kezdettől. Kedden Sándor Erzsi 
kamaraéuekesnővel a „Bohémélet" opera, szerdán a nép
szerű „Bolond Istók" van műsoron, vasárnap délután „A 
bűvös vadász"-t játszók.

* „A vfilópörös hölgy", Vajda Ernő vigfátéka a Magyar 
Színházban ma, szerdán, pénteken és vasarnap este, szere
pel műsoron, mindannyiszor Darvas Lilivel, T. Forrni 
Rózsival. Tóth Bflskével, Törzzsel, l’rayval, Borossal és 
Knbossal ’i főszerepekben. Kedden, csütörtökön és vasár
nap délután 3 órakor rendes esti holyárakkal „A lányom 
hozománya 50íi millió"-t ismétlik, szombaton nz „Égi és 
földi szőreimet" adják.

* Az Emke-plucc márciuB 2-án, pénteken mutatta be nj 
műsorát. Kezdete 1-411 órakor.

Én vidámságot, mosolyt hintek,
Griff ith a szív lég titkosabb érzelmeit ejti rabul
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a legszebb érzelmek virágos kertje,
Cftavkie Chaplin

Dr. PROPPER ÍÍDÖN
Vil, Rákóczi-ut 14. — Telefon: József 129—8ó

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETE 
J Szépséghibák eHávolilnsii. — Orvosi kozmetika. — Bőr- 
j gyógyászat. — Főnykezelések. — Specifikus eljárások

• A vasárnapi filharmónikus főpróba. A fil
harmonikusok egyik legszebb hangversenyét 
hallottuk tegnap a Vigadóban. Schalk Ferenc, 
a bécsi állatni Opera igazgatója vezényelte 
Beethoven 1. Leonóra-nyitányát és IX. szim
fóniáját. A finoman ciselJált nyitány bájos 
hangulata után az emberiség tragikumának, 
véres szenvedésének egész mélysége tárult föl 
a szimfónia első tételében. Schalk nagyvona
lúsága és a zeneetika hangsúlyozása mellett 
az egyes szólamokat is önálló életre keltette. 
A tételt befejező gyászinduló tökéletes nagy-

i ságában éreztette a beethoveni megrázó erőt.
A scezo szellemes volt, a trió kissé mereven 
hatott. Az Adagio ismét kiforrott, szép össz
munka eredményét mutatta. Az utolsó létei 
magánénekesei, Tihanyi Vilma, P. Budanqvits 
Mária, Székclyhidy és Szende precíz, dicsé- 
rctreméltó együttest alkottak. Schalk kívülről 
vezényelt nagy biztonsággal (eltekintve egy a 
kórusnak szánt késő Jeintéstől). A közönség a 
nagyszerű karmestert és szereplőket szűnni 
nem akaró ovációban részesítette. ÍV. M.)

• „Marlnka. a táncosnő" tölti be. a Fővárosi Operctt- 
sz.inbúz e belét is. Minden este a kivételes sikerű nj 
Gilbcrt-opcrettel, játszók, amelynek szövegét is. zenéjét 
is elragadtatva fogadja a közönség. Pdráss Sárit, a cím
szerepben, Billcr Irént a szerelmes kislány szerepében 
űnneplík és velük együtt Halmayt, Ujváryt. Vendreyt 
és Zátonyt. Vasárnap délután n Népszínház nagyjai lép
nek föl Verő György ünnepi darabjában.

• „Jancsi és Jnl!ská“-t. Humpcrdink remek gyermek
operáját, mutatja'be a Városi Színház jövő hétfőn uj be
tanulással. Az opcr.'i után „A törpe gránátos" vidám 
ballet kerül színre. Vezényel Márkus Dezső.

• Ernőd Tamás nagysikerű „Culpké“-jc, amelynek min 
den eddigi előadása táblás házak elölt folyt le. kedden, 
csütörtökön, szombaton és vasárnap este szerepel a Bel
városi Színház műsorán. Hétfőn, szerdán, pénteken, vala
mint vasárnap délután 3 órakor, rendes helyárakkal, 
„A kókszakáll nyolcadik fele.scgé“-t ismétlik.

• ötödik jubileuma felé halad a szenzációs sikerű Kál- 
mán-operett, „A bajadér", amelyet minden este meg
ismételnek a. Király •Színházban Ecdák Sárival, fioníhy 
Hannával, Mátkáival. Nádorral és Latabárral a vezető 
szerepekben. Vasárnap délután ,.János vitéz" kerül színre, 
3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• A Renalssancc e heti bemutatójáig, a „Tökmag“-lg, 
Gandera nagysikerű vigjátéka, a „Hol a férjem?", van 
műsoron, Simonyi Máriával. Csortossal és Bérczyvel. 
Vasárnap délután 144 órakor ..Torike", mérsékelt hely
árakkal.

• 25-ödször kerül színre jövő csütörtökön a nagysikerű 
műsor keretében „A gyilkos álarc", „A keck madár", 
„A szénapadlás", ..A beköltözhető családi ház" az 
Andrássy-uti Színházban. A mulatságos darabokkal együtt 
a kitűnő magánszámok is minden este miisoron vannak, 
úgyszintén vasárnap délután is, %4 órakor, mérsékelt 
helyárak mellett.

• Minden este színre kerül a jövő héten fa a Blaha 
Lujza-Szinház fülbemászó zenéjü M mulatságos operettje, 
a „Dédé“; vasárnap délután „Szép Helóná"-t adjak, 
3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• „A hajaflér a II. erkélyen" (blűett), „A jó kliensek" 
tpaTasztjelenet), „Fújjad, fújjad, pajtikám" (énekes báb
játék), „Kscskefészek" (bohózat), „Vitéz László aktuális 
színháza", stb., tréfák, szólók teszik változatossá, szí
nessé, mulatságossá az Apolló-Szinpad műsorát. Kezdete 
9 órakor.

Moilközleményeft
+ A Mozgókép-Otthon uj nagy amerikai mű

sora állandóan táblás házak tüntető tetszését 
aratja, a „Tüzfergeteg** 7 fölvonásos szenzációs 
erős fordulataival, a gyönyörű Anny Forrest 
művészi játékával, az 5 föl vonásból álló „Rózsa
színű trikó** pompás humorával, Gladys Wal- 
ton bájos játékával, Fatty pedig legújabb 
burlcszkszenzációjával. képezik a kiváló uj 
műsort. p/-A, ’/sfi, ’/z8 és ’/zlO.)

+ „A méltóságos komorna** egy bájos szoba* 
lány kalandjainak vidám és hangulatos soro
zatát vonultatja föl a Kamara e heti sláger
filmjében, amelynek sikere nem marad az 
Anita Berber-film mögött.. Elsőrangú szerep
osztás és rendezés, csodaszép fotográfiák egy
aránt kiváló művészi produktummá avatják e 
filmet, amely egész héten a Kamara műsorán 
szerepel.

nA tettek IovagJáM-baii

A CORVIN-SZINHAZ monstre műsora. 
Előadások kezdete s/45, 7 és 1/<10 órakor. 
Telefon Józse7 89—SS és József 95—84.

Kitűnő

MANIKŰR 
cickiR HÖLGYEK 

házhoz Ajánlkozik.
Megkeresések: Buziwsy Mária. VI, Teve uUx u. azum 

X. emelet, 29. ujtó,

Nicodem.it
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Válogatott csapatunk 

eldöntetlenül mérkőzött Génufiban 
0:0

.Elkeseredett küzdelemben az ólaszok megőrizték veretlenségüket
40*000 néxS> — Bírói Forster (Svájc)
Génua, március 4.

(A Reggel tudósítójától.) A magyar váloga
tott, csapat háború utáni bemutatkozását óriási 
érdeklődés előzte meg egész Olaszországban. 
Nemcsak Génua égett lázban. A messzi váro
sokból különvonatok szállították a futball
rajongókat. Negyvenezer főnyi közönség lel
kes tüntetése mellett léptek a pályára a ma
gyar fiuk. A különböző hatóságok üdvözlései 
ntán megkezdődött a játék, amelynek

minden akcióját tüntető tetszéssel fogad
ták az olaszok, mert a legjobb magyar

Nagyszerű küzdelmek
az FTC országos btpkózóvepsenyén

^Valóságos fedve folyt a nehézsúlyban! — Ruzicska (JV17SC) és Szeiky (Vasas) 
eldöntet lenül mév közte fa

A régi kéjpviselőház sok vihart látott ülés
terme zsúfolásig megtelt az FTC országos bir
kózó versenyén. ügy Játszik, hogy a birkózás 
régi fanatikusai újból látogatják a versenye
ket és megelégedetten távozhattak, mert, az 
ifjú gárda méltó a régihez, ami az MBOSz 
birkózó szakosztálya céltudatos munkájának 
az eredménye. Kár, hogy dr. Varga Béla és 
Keresztes sérüléseik miatt nem indulhattak, 
azonban így is nagyszerű küzdelmeknek lehet
tünk a tanúi.

Az ifjú óriások közül Deli (FTC) vált ki.
aki még nem is régen ifjúsági versenyző volt 
és ma a brilliáns Fehér után második lett. A 
kisközépsulyban Benő, Faragó és Meiszter küz
döttek elkeseredetten. A nagyközépsulvban a 
favorit Kovács esett Rosensteintöl. A legelke- 
seredettebb harc ezúttal a nehézsúlyban 
Jolyt le.

A fiatal Badowetz (FTC) eldöntetlenül

A pénzintézeted vivóversenye
A Pénzintézeti Sportra ideiek Szövetsége újoncok ré

szére rendezett kardvivóversenyét a SaníclZí-fólo vívó
teremben előkelő közönség előtt tartotta meg és azon 
számos uj vivótchctség tűnt föl. Ezeknek egyrészt) ugyan 
nem került a döntőbe, mert, a teelinikúsabb és nem erőro 
dolgozó vívók közé fognak tartóz,ni és igy remélhető, 
hogy Keleti, Fája, Gottliob és különösen Fekete Pál ne
vével már legközelebb a győztesek sorában fogunk ta
lálkozni.

Részletes eredmények: 1. dr. Simonsits Elemér (Pesti 
Magyar Koresk. Bauk). 2. Vargha (Angol-Magy. Bank). 
3. dr. Pártos (Pesti Magyar Kér. Bank). 4. dr. Bartha 
(Magyar-Olasz Bank). 5. Dingfclder (Magyar-Olasz Bank).

A Máv. GSK junior hoxolóvcrecnye sok érdeklődőt von
zott. A legérdekesebb küzdelem Feldmann (Máv.) és Or
bán (III. Kér.) között folyt le és négy menet után eldön
tetlenül végződött. Részletes eredmények: I. Bantanisuly:
1. fíencsina (Máv.). 2. Slezúk (III. kér.). II. Pehelysúly;
1. Orbán (TTL kér.) és Feldmann (Máv.) holtversenyben. 
3. Sznlay (III. kér.). 111. Könnyüsul.v: 1. Fctter (III. kér.).
2. Hartstcin (III. kér.). 3. Szlanács (Lapt-.). IV. Welter- 
snly: 1. Köntöst cin (Lapt.). 2. Ladcczky (Lapt.), 3. Siliga 
(Máv.). V. Középstily: 1. /Iri'z (Lapt.) 2. Zűrök (Lapt.).
3. Sáfár (Lapt.). VI. Kisnohézsuly: 1. Szabó A. (III. kér.).
2. Kocsis (Spárta). 3. Sári (Máv.). A verseny végén 
Farkas, a Máv. GSK amatőr trénere és Untenecker 
(FTC) magasnivóju boxakadémidt vívtak.

A profi hoxestély csak csekólyszűmu érdeklődőt vonzott 
a Cirkuszba és a legtöbben bosszankodva távoztak, mert 
sport helyett mutatványokban volt részük. És ez legfő- 
képen a rossz párosításnak köszönhető. így a kitűnő 
Jenit (angol) és a tipikus versenyző Naujoks (német) 
gyönge ellenfeleiket játszva győzték Jo.

A Spárta AC hoxversouye március 11-én lesz a régi 
képviselőházbau. amelyen az, osztrák Walter Worm Új
ból találkozik Horvdthtal (Lapt.). Ezen a revánsmérWi- 
zésen végleg eldől az elsőség kérdése. Első küzdelmük 
tudvalevőén eldöntetlenül végződött.

Amerikai boxshamplou párisi mérkőzése. Jacle Scharkey, 
Amerika bantamsulyu boxbajnoka most Nowyorkból 
Parisba érkezett, hogy ott Crlqiii boxbajnokkal, n ,.knock- 
out-fejc'Jelcmmcl" mérkőzzék.

A Csillaghegyi MOVE FC cross eouutry versenye, amely 
p. Margitsziget sétányain folyt le, a következő eredmé
nyekkel zárult: J. Sze.iínrvcrseny (táv kb. 7 km.): 1. NTE 
2.0 ;>ow(. 2.FTC, 64 pont. 3. MAC 75 pont. Egyéni győztes: 
Csekey (Csillaghegyi MOVE FC)). Idő: 27 p. 28.2 tup. 
II. Ifjúsági verseny (táv kb. 4’1? kin.). I. MTE 29 pont.
2. 'FTC 49 pont. 3. MTK 87 pont. Egyéni győztes Vétjh 
István (FTC). Idő; 15 p. 33 inp.

Automohilvcrseny — Jégen. Stockholmban hatalmas 
érdeklődés közben rendeztek meg egy automobilvcrsenyt 
jégen. A kiilönhöző orsz.ágok gyárai legkitűnőbb gyárt- 
Hiányaikkal álltak a starthoz, hogy eldöntsék egymás közt 
az elsőség kérdését. Azonban n verseng szenzációja t.nlaj- 
donképen n verseny után következett, amikor Ostrom 
Stei/r kocsijával 1 kilométert 25.2 mp. alatt futotta meg, 
ami 141 kilométeres óránkénti sebességnek felel meg.

A nizzai versenyen a legjobb I kilométeres eredményt 
Grua érte el 29.8 mp.-es idővel.

tizenegy ritkán látott gyönyörű játékot 
produkált.

Orth valóságos zsonglőr volt a csatársorban, 
míg a Fogl testvérek a védelemben remekel
tek. Az olaszok csatárai közül Santa Mária 
és Cevenni, a védelemben pedig Trivellini ka
puson kívül De Vechi és Caligari váltak kj, 
akiket a szerencse is segített. Az olaszok ki
tűnő védekezése folytán a mérkőzés eldöntet
lenül (0:0) végződött Génua polgármestere 
este fényes bankettet adott a magyarok tisz
teletére, amelyen zászlót cseréltek és emlék

plakettekkel tüntették ki a játékosokat.

mérkőzött. Szelkyvel, de a nehézsúlyba föl
nevezett Ruzicska ellenében öntussal vesz

tett «
Rendkívül izgalmas volt a Ruzicska—Szclky- 

viadal, amelyben, mint két bika, úgy rontottak 
egymásra az ellenfelek. Az utolsó mérkőzésben 
Meiszter valósággal mesteri módon győzte le 
Benőt. A nagysikerű verseny kitűnő rendezé
sében Mailingcr Béla és dr. Fazeka* Dezső ve- 
zérkedtek, akiknek A7ss Ferenc és Sebő Gyula 
segédkeztek.

Részletes eredmények:
I. Léosuly: 1. Magyar Ármin (BAK). 2. Eidlicz (CTE). 

3. Nobl (Tcstv.). 5 induló. — TI. Pehelysúly: 1. Fehér
István (BAK). 2. Deli (FTC). 3. Mattauch (Vas*s). 7 in
duló. - III. Könnyüsuly: 1. Matúra Mihály (MTK). 2. 
Györgyeit (ÉTÉ). 3. Nagy (ÜTE). ín induló. — IV. Zv»«- 
középsuly: 1. Meiszter István (Törekvés). 2. Faragó. 3. 
Benő. fi induló, óvás alalt. — V. Naoyközépmtly: 1. Ro- 
sönetein Márton (Huslparos). 2. Kovács (BAK). 3. Büki 
(Jlukiparos). 5 induló. — VJ. Nehézsúly: 1. Ruzicska 
Gyula (MAC). 2. Szelky (Vasas). 3. Badovetz (FTC). t in
duló.

KAUCSUK SAROK 
ruganyos, tartós, 

elegáns.
Olcsóbb a bőrnéll

„Fortuna“ Inqatlanforqalmi Vállalat 
az Országos Földblrtokrcndező Bíróság engedélyével 

Budapest Wí, Tcréz«körut Sí. Telefoni 7-36.
Nagyszámú blrtokvétoli és elndiisi megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és telkek közvetítése. Jói 
bevált lnkásközvetités. flnandrozás stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra, diszkrét lebonyolítás.
dBBHWWW>«M6BBmMnMKUi«6myravmnarvsvBrK7nnMMna»aMMr.osBurwMM:«*arrwas*vr<«MBB»

NeuscSnlosx-Llchtlig 
repUlŐgégsgyór és ffsSpar rt.

Budapest—A h-srK-ntve
1 Telefon: 156—54, József 84—02, 84-03
Karosszériák, btaRoroBt, gyermekkocsik

Réz- és vasbutorok
gyárából a legjobbak ós olcsók. Sznkniabnli Javítások vál- 
laltatnak: Hofló.utca 3, Dohány-utca 6. Telefon: J, 61-97

Football
A magyar válogatott csapat olaszországi 

küzdelme napján a hazai pályákon csak EL. est 
UT. osztályú bajnoki és barátságos merkoze-. 
sek voltak. Az eredmények részben a nem tel
jes csapatok föláll i fása, részbon pedig a raga
dós pályák miatt elég gyöngék, sőt meglepeté
sek is voltak, mert például az IJTA — amely
nek legjobb emberei Olaszországban btwmak—. 
kikapott a Törekvéstől.
II. oszt, bajnoki mérkőzések

Husiparosok SC—Ékszerészek SC 3:1 (2:1)
Az előretörő Húsosok diktálják a tempót s egy .sikerült, 

kombináció eredményeként Tar az első gólt lityi. Az. 
ékszerészek minden igyekezetükkel n kiegyonlitósert dol
goznak és Bukóul révén sikerül egy labdái, a Húsosok 
hálójúbn jnttatni. Innen kezdve a Húsosok vainiak isinát 
frontban és Mestyán szép gólt fejel. A II. főidőben a 
nehéz falai miatt mindkét csapat enged a tempóból es 
hossza mezőnyjáték után Tar a «. « egyben a mérkőzés 
utolsó gólját rúgja. A kissé eldurvult j.-itek folyamán 
ebben a félidőben a biró kiállítja a Húsosok kapusát.

33 FC-EMTK 2:0 (2:0)
A csapatokban csak az első félidőben volt elég lendüiel; 

és a 33-asok is ekkor szerezték góljaikat. A második 
4ü percbon unalmassá vált a játék s az eredményt egyi
kük sem tudta megváltoztatni.

BEAC-BTK 4:1 (2:0)
Az egyetemisták kiteltek magúkért és állóképes játé

kosaik mindkét félidőben két-két góllal terhelték meg 
ellenfelük hálófút, mig a BTK egy gólt könyvelt el a 
második félidőben.

Egyéb II. oszt, bajnoki mérkőzések:
WC—BTK 3 : 3 (8 : 2), Postáé—BAK l): 0, VII. kar. SC -^ 

l’TSE 4:2 (2:2).

BaráSs^©s mérkőzés
MTK—KAC 3 :2 (1 :0)

* A kék-fehérek nagy lendülettel fekszenek a játékba, 
de a kispestiek erélyesen védekeznek és méltó ellenfél-, 
nek műtnl.kozi-.uk. Hirlnel: nem egyszer vnn meleg hely- 
zete, de vógiil iyiókík kénytelen hz első tfólt heonffedni. 
Helycsere után mindkét, fél támadásaiból 2--2 gól esik és 
igy az MTK 3:2-ös győzelemmel hagyja el a pu'yál. A 
KAC szimpatikusán játszott.

SerlegmérKőzések
Törekvés -UTE 1 :é (!).
Pasas-ni. ker.TVE 2 : 1.

Vidék és külföld
Szened.: SzAK SzTK 3:0 (2 0) Magyar Kupa. 
Barcelona: Barcelonai FC- FTC 2:0!

A O. A. K.
(Ihiitscher Automobil KonzernV

ant.ói a legjobbak, legszebből: es legtökéletesebbek!

DUX, PRESTO,
VOHAG, MAGIRBIS

Tökólet.eson pnjtulao járás, 
kevés benzinfogyasztás, 
föliilmulhatatlnn elegaucia

Magyarországi vezérképviselet a’

CLUB 6ARA6E
kiállitó inintaterniébon

Telefon: 135-69 és 189—25 vagy József 139—78

Magyar Agrár- és JáradéKbanlf 
vetőmag-osztálya:

Budapest V, Nádor-utca 16. Telefon: 72-01 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz legmagasabb napi áron lóhere-és lucornamagot és 
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlutokat kór

ffli ÉL4F BUF smoking-köleiBniö 
M BRAUN ELEMÉR

iá) ■ arNl ■ K xk Kávoly-körut 13, félemelet,
“ ■ w Tolcfou: József 115-29

IVTOI

PALACE
(ujvArv KABARÉ)

Vili, Rákóezi-ut 43, sz. — Telefon: József 125-01.

Minden este az uj műsor keretében föiiépnok;

NAGY ENDRE
mint vendég

Antal Erzsi 
Ferancy Kftroly 
H. Heldalberg

Albert

HarasKti MIcí 
Krajnik Márln
Lukács Sári 
Salamon Béla
Sarkad! Aladár

Sándor József 
Ujváry Ferenc
Virágb Jentf 
Várnay Vilmos

Mihály bácsi ttfzstSáxilk
Tréfa

Irta; Sus Ede

Epy ember tragédiába
Nagy látványos opera 

több fölvonásbnn 
Irta: Köváry Gyula

69" O elrntt
Vígjáték 

Irta Michaol Szirkny
Gyere he néa&, 
gyrare be.............

Itiielt. Irta llarmath Imre
rínom madár

(Se arany, so kék, se zöld, se dublé) 
Bohózat. Irta Szőke Szakáll

konyha Cigányzono Vacsora 
Elűacláskesdete 9 és fél őrnkorl

Jegyelővétel: délután 5 óráig a Színházi Életnél (Er 
zsóhot-köriit 39. szám) és 5—7 óráig a pénztárnál.

Esti pőnutftrnyHAs a órakor,

Felelős szerkesztő és kin dó: Lázár Miklós. 
______ Kiadja a Reggel lapkiadó Rt. 
Világosság-könyvnyomda rt.. Budapest VI fi, Conti-ti4e«l 4, 

Műszaki igazgatói Deq>ch D,




