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Revolverlövéssel megölted egy francia Kedves Pista bátyáin,
hadnagyot és egy

Düsseldorf, március II.
'•7 Havas-ügynökség jelenti: Tegnap Jleck- 

lim/kausen közelében a Btier felé vezető utón 
egy francia tábori iüvészhadnag.v és egy 
francia vasúti tisztviselő holttestét találták.
Mind a kettőt revolverlövésekkel ölték merj.

flf m<e@jszáHlt íeFftáefelfe
séss^&s ffcivMtését 

3% töM eflemjjavasl&í tieítfes sz&v^&e
Konstantinápoly, március in.

Xz /7ara.$-ügynökség jelenti: A. török ellen 
j.ta aulaiban a lausannoi békeszerződés hu gvál- 
toztatására teli javaslatok a következők:

A szövetséges hatalmak az ezidő szerint 
megszállva tartott mindennemű területre! 

vonuljanak ki,
wilolijl a ii'/nzeifiaűlés a btkisirröd'd 
rai'íik'ilta. anélkül, bőg’, a többi s/.’guatá• ius 
luiiaiotn ral ifikáló Imi űvoziHút hová i.1 !,k. \mi 
a IcriiJcIi intézkedésekéi illeti. a törökök a 
Morva főágát javasolják a (iörögorszáiiga! 
ra'ó halával és .igénylik’ szíp.erénifa-i (’asiel- 
lorizc, valamint' a Tencdossal szomszédos kis
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\ iiiiiii-/1< rlanáes 
S‘ ó)7.o munkaidőről 
~J-cn. Hónai alapi’ágúnak 
élelbdéplcl ni. Arról pedig, 
icuylcges munka alnt! érleni, 
tanács dönt, vitás esetekben 
a niuuI iigy i lanács mégha 
iiie.'.(ig;rzda:-;i'.r lerén sürgős muuk.'k r*) 
Klinikák ebeiében külön rendelkezések 
sel. \ 'lés csetekheji n korm.-'iiy 
hiriili i " iltunkaidö1 /«,/■:
ér. t'ira /■ > lehet terjeszteni, os k'd inóra pol- 
lel ind leli.

\ ..Magvar Távirati lrodá“-iuik jelentik J arányit fényes győzelmet, aratott. A mérkőzés 
Lausanncból: A magyar válogatott csapat után a győztes magyar ifjakat lejtősen unne- 
Wyszámu és lelki'.*, közönség előtt 6:1 (1:0) I pelték. (Részletes tudósítás a 8. oldalon.)

a vasárnapi magánforgalom
Bwttfliípnsíeüs x

. ''' 'Kjei tudósítójától.) t\ vasárnapi bank-
közi forgalmúban közepes volt az üzletek iné- 
Jetc. Az ügynöki irodákban csupán déli 12 és 
f °ra között volt némi forgalom. Becsből er- 
kc/ó hírek hatása alatt az irányzat egy árn.va- 
Ja.'tii! javult; a kereslet erősebb volt, mint a 
kínálat. Több keresett értékben, főleg bank- 
l’jdorolcban. teljes áruhiány mutatkozott. Alli- 
b’lag a következő árfolyamokon kötöttek: 
balgo: 126, ÁHainvasut: 48.000, Ganz villamos: 

Georgia: 310. Izzó: 118—122, Budapesti 
’/J’T* Ilungária-nialoin: 23.000, Karion:
J1.5M- 42.000, Schllck: 17.800, Juta: 28.800, 7a- 
Mai: 27.000, Magyar Hitel: 31.000, Kereske- 
oclim Bank: 50.(100. Általános Takarék: 10.000. 
H’ga’uuihank: 19.500. A péíifiplacon: prompt 

Buer polgármesterét és rend őr fő nőkét, va
lamint két tekintélyes polgárát túszként 

letartóztatták.
Elrendelték továbbá a lfávéhúzak és színhá

zak bezárását és a záróárút esle, 7 órára tűzték 
ki. X ke.11':.- gyilkosság ügyében a vizsgálat fo
lyamatban van.

szigetek fölült, továbbá Adakó.lé dunai sziget 
fölött. Törökország továbbá kéri olyan ren
delkezésnek a békeszerződésbe való fölvételét, 
amely

a (örök birodalmat fő1 menti minden kötfele
zett rég aló! ama török kölcsönöket illető fen, 
amelveknek garanciájául Egyiptom Ute- 
t ékje védelmé és Uyprus adójövedelnie 

szolgál.
Végül követeli az el len javaslat, hogy az ide- 

rjen hatalmak mondjanak le. Törökországban 
élő alattvalóikra vonatkozóan a kapitulációk
ról és az ezeken alapuló gazdasági és pénzügyi 
p r i v i I ég i 11 m < ikró I.

Halálos revolvermerénylet 
egy spanyol szocialista vezér ellen 

Barcelona, március 11.
ismeretlen tettesek Salvado Kenui szakszer

vezeti vezér ellen revolvermerény letet követtek 
cl és halálosan megsebesítették.

• Mi. ■ I M—■■ I ~x

Kétszáz tengerész elpusztult 
egy elsiilyedt görög hajón 

Athén, március 1‘>.
![avas-iigynökség jelenti: A Pirevs és gz 

arzenál között szolgálatot teljesítő kikötői hajó 
vihar következtében Pyttalia-szigeinél elme
rül 1. \ hajón levő négyszáz ember közül két
száz, majdnem csupa tengerész, a vízbe fűlt.

4%; 14-kí kasszananra 7%. Hétfőn ellátás, ked
den kezdődik az uj időszak (ötczrcíékes mlo), 
szerdán fizetési nap és szünet, csmoitokon 
nemzeti ünnep miatt szünetel a tőzsde.

Bémsfceni
(A Heggel ludósif ójának Ide fon jelenléte.) 

A könnyű cilát ás, a ’/*%*os pénzkínálat a haa- 
gulaíol barátságosabbá tette. A kuliszerteke- 
ket, de különösen a vas- es bányaertekek emel
kedő árfolyamok melleit keresték. Ailamyasut 
iránt nagy az érdeklődés, az Unión ban.c, il
letve a Bosel-cég vásárlásaira. Koríatertékck 
közül az elektromos részvények szilárdulnák* 
A Salgóru l,<3íhl.000 koronás kurzus után szá
mos vevő jelentkezik 2 milliónál: a Bimara 
200.000 után 290 pénz.

lelkendezve olvastam az örök városból kelj 
fezeit izgalmas tudósítását, amelyben be
számol tapasztalataij'ól világköriili utjának 
első állomásán. Tudtam én jól, hogy Nagy
méltóságod nem hiába szolgált együtt a 
Károlyi-kormányban Dieper- Dénes József 
kismélfóságával; aki lekváros kanállal, ette 
a diplomácia tudományát, az megállja a 
hely ét, a legsíkosabb parketten is. Hogy em 
a Mussolini nem fogadta jó Nagyuramat* 
hát annyi baj legyen ’. Egy kTiedrich István, 
vau olyan fascista, hogy római tartózkodá-' 
sál ilyen csekélység meg ne zavarja. El vol
tunk hajolva attól a talleyjrandi ötletesség- 
tői. ahogy az európai erőviszonyokat helye
sen fölismerve, nem a fránya franciával, 
sem a stupid angol lel, még kevésbé a dollá
rok hazájának fiaival, sőt a testvér olaszok
kal som, hanem egyedül és kizáróan a ncmerf 
és hatalmas Montenegró ideiglenes kormá
nyával szűrte össze a. levet. Hiába, Pista; 
bátyánk mindig az ideiglenes kormányok 
barátja volt! l)o félre a tréfával, szinttí 
könnylielúhadl a szemünk, pedig azt hittük/ 
magyarok, hogy kilenc év óta minden köuy- 
nyünket elsírtuk, amikor P. J. oly őszinttí 
mogiHetÖdéssel. majdnem rokoni szívfájda
lommal ecseteli szegény jó Nikiin király 
balsorsát. Hát ez bizony vérforraló, hogy be
csapta az ánlánt a cettinjei fenséges föld- 
■szintes Házat és elhusult holyeslésiiukkel 
találkozik Taraseoni István mélyen átgon
dolt és átérzett elhatározása, hogy a süveget, 
visszaszerzi Nikiin unokájának, XXI fi. 
Daniiénak okos fejére. Ha megígérte, ( úgy 
nyugodtan allnotik a uumtenegroi ideiglenes 
kormáns*, Friedrleh a tt ttek embere és hadai 
elén egész bizonyosan megmássza a Ixiv- 
csent, amelyet a háborulian egy sidó tábor
nok foglalt el az egykori monarchia szamara. 
A magyar nemzet jövőjére, a jelenéről nem 
is beszélünk, kiszámi Ihatni lan hatossal lesz 
ez a montenegrói crodial (Mcdoc). Eried- 
rich Tartarinnak vau fantáziája; még.^meg^ 
érjük, hogy Angorából egy montenegrói, 
prinroel érkezik haza, akit itt fölken Csouka- 
Aiagyaroi’.*zéggul egyesült Monbmegró^ feje
delmévé. ,\z ideiglenes kornicuy einöke 
persze Ö lesz. Miniszterelnök és kiiliigy- 
minisztor. Eddig ugyanis csak az elnök
ségre való rátermettségéből vizsgázott le, 
mostani utazásán bizonyságát adja hasonlói 
jártasságának a diplomáéi:] művészetében. 
Cinikus gazfickók persze lekiesiuylik ezt az 
európai lájsztungot! Pista bátyúnknak min
dig sok volt az irigye, azért, van ez. Végül 
nem kismiska az ántánt egyik, ellenünk a 
vi lúgba 'no ru t veg’gha reolo kormán yaval
olyan \iszoiivba kerülni, hogy brúdert iszik 
velük az ember. Képzeljék el. ha Bethlen 
Londonba nem egy tedd ide. tedd oda grofo1, 
hanem Pista bátyánkat küldte volna követ
nek. Bonur Law nem-e öreg cimborája lenne. 
Aki Montenegróval egy délután igv le tud 
slusszolni egy római szálloda halijában, 
az Angorábun is megöli a maga helyet. 
Mussolini pedig kimutatta a foga leberN, 
amikor Pista bátyúnkat Idába váratta, köl
tette vele a drága lírát és végül nem en
gedte magas szino elé. Egy Friedrich nem 
marad senkinek sem adósa. Elutazott kit
tihez, aki tudvalévőén a fascisták legádá
zabb ellenfele. Ne hagyd magad, Friedrich 
Pista! Csináld meg az ántánt, körül azt a 
gyűrűt, azt a bekeritési politikát, amely’ 
eíőbb-utóbb megfojtja beste lelkűket. Egy; 
szövetség Montenegróval. Albániával, Pás 
lesztinával, Birmával. TurkesztánnaJ ás 
hass, alkoss, gyarapiis s a haza fényre derülS
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Hogyan igazgatják Woifíék 
a villamos vasutat

Mlfial trsfl a Carlíacmelős? — Politika vagy 
Bű*®*. — é^rs>(32) csoport kHveteSásai

(A Reggel tudósítójától.) Wolff emberei be
tűiek hát a Lipót-köruti palotába, hogy onnan 
irányítsák Budapest közlekedését. Áldásos 
működésüknek eddig két pozitív eredménye 
van: megszavaztak a maguk számára a köz- 
fjyülés altat megállapítandó tantiémen kívül 
havi gázsit és legközelebb fölemelik a villa
mosvasút viteldiját. E két dologhoz szükséges 
szakértelmet előlegeztük már a kiváló igazga
tóságnak, amely, ha igy folytatja működését, 
ürcnel maradandóbb emléket biztosit magának 
ennek a kiuzsorúzott fővárosnak a történe
tében.

A vasút mostani igazgatósága, akárcsak a 
Torma y-féle zsen iális fölszámol óbizottság,

az anyagárak folytonos drágulásával és a 
bérek emelésével fogja indokolni az ötven 

koronás tarifát.
Mi a magunk részéről nem vagyunk hajlan

dók ezt a megokolást elfogadni és föntartjuk 
azt az álláspontunkat, hogy hozzáértő és üz
leti érzékkel biró szakemberek vezetése, gondos 
előrelátás és az alkalmazottak kellő kihaszná
lása mellett a tarifa emelése elkerülhető volna. 
Csak egy jellemző esetet hozunk föl álláspon
tunk igazolására. Most van folyamatban a 
régi vasúttársaságok birtokában levő anyagok 
átvétele. A kormány reudelete értelmében a 
Közútitól és városi Villamos Vasúttól átvett 
ezen anyagok napi árát az uj tulajdonos kész
pénzben tartozik lefizetni. Az eddigi számítá
sok. szerint .1200 millió koronát tesz ki ez az 
összeg, amelyből 300 millió azonnal esedékes, 
a többit pedig kilenc hónap alatt 100 milliós 
részletekben tartozik fizetni a mostani vasut- 
vállalat. Az anyagárak napról-napra emelked
nek, ha tehát a vasút vezetősége 7céf és fél hó
nappal ezelőtt vette volna át az anyagokat, 
lényegesen olcsóbb áron jutóit volna hozzájuk. 
Eddig azonban nem használtak belőlük sem
mit és állandóan uj beszerzéseket eszközöltek, 
amikor ezeket a régi anyagokat fölhasználhat
ták volna. Ha a kocsik hirdetéseit okosabban 
kihasználná a társaság és gondosabban ügyelne 
a bevételekre, különösen az ingyenutasokra, 
ez szintén többmillió megtakarítást jelentene 
a vállalat számára, Említsük még a fölösleges 
számú személyzetet s ezek között elsősorban

a kommün óta fölvett íartalékszeuoélyzetet?
Nagyon érdekes volna annak a hiteles ki

mutatása, hogy például hány olyan tartalék
kalauza van a vasútnak, akit bátran nélkülöz
het a vállalat. Mindezek olyan kérdések, ame
lyek tisztázását a közönség joggal követelheti. 
A fönnálló hibákon csak rideg üzleti számí
tással lehet segíteni és csak üzleti vállalkozás
nak, nem pedig a Városháza politikai expozi- 
turájának szabad tekinteni a villumosvasuta-t. 
Már pedig sajnálattal olyan jelenségeket kell 
.tapasztalnunk, amelyek nem a vasutvállulat 
érdekeit hanem egyéni es póri politikai célo- 
kat szolgálnak. X vasúttársaságnál legköze
lebb nj szolgálati beosztások lesznek és ezek
nek előfutár jaként nemrégen értekezletet tar
tott az alkalmazottak ébredő csoportja. Az ér
tekezleten többek közölt

a ,.nem kívánatos" alkalmazottak eltávolí
tását követelték.

A •hangos elemek megnyugodva távoztak az 
értekezletről, amelyen jelen voltak az igazga
tóság tagjai, köztük Rúdon. Platthy és Ereki 
Ezért kell majd ötvenko'míás és nemsokára 
még magasabb tarifát I /.élnünk.

Jelen volt még az értekezleten két igazga
tója a társaságnak, akik a kurzus leghango
sabb emberei. A kommiin alatt is népszerűek 
voltak ott. Sőt az egyik elvtársi lelkesedésé
ben vörösre mázoltatta a villamoskocsikat. Az 
állott rajtuk: ..Világ proletárjai egyesüljetek!" 
Jaj, de undorító visszaemlékezés!

— ■ ■ nni.lünkig,g■—

Az eső msali elmaradt
a szocialisták Pelfffl-önnepélje

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 
B órára íiizték ki a szocialisták Petőfi-ünnepé
lyét, amelyet, a dunaparti Petöíi-szobor előtt 
akarlak megtartani. Á szociáldemokrata mun
kásság nagyarányú névgyiilés keretében akart 

•hódolni Petőfi emlékének, az ünnepély azonban 
a kedvezőtlen idő miatt elmaradt. Reggel még 
úgy volt, hogy a népünnepélyt megtartják, mi
után azonban egész délelőtt esett az eső, dél
ben összeült apartvezetöség s elhatározta, hogy 
tíz ünnepélyt elhalasztja. A döntés csak 2 óra
kor történi meg, úgy hogy a munkásság nagy
részét már nem tudták értesíteni. Így 3 órá
itól kezdve állandóan többszáz főnyi csoport 
vette körül Petőfi szobrát. Esernyők alatt áll
tak az emberek b csak egy kifüggesztett cédu
láról értesültek az ünnepély elhalasztásáról.

Az ügyvédi Kamara izgalmas értekezleten _ 
követelte a Lakáshlvatai megszűntetését és a lakásügy 

törvényhozási utón való rendezésit

azouban 
L a minimumot, amelynél 

a bíróság sem szállíthatja. 
az IMi-es házkor ^záz- vagy 

További részletek még nin-

(A Reggel tudósítójától.) Az Ügyvédi Kamara 
vasárnap délelőtt 10 órakor értekezletet tar
tott, amelyen állási foglalt a legújabban ké
szülő lakásügyi rendelkezésekkel szemben. Az 
értekezletet, amelyen a kamarának mintegy 
100 tagja jelent meg, dr. 1 app József, a. Ka
mara elnöke nyitotta meg.

— A mai kamarai értekezlet — mondotta 
csak informatív szerv, de a mai • tárgyalási 
anyag alapján fogja a választmány holnapi 
ülésén határozatait meghozni. Ezeket a határo
zatokat el fogjuk juttatni a miuiszterelnokhoz, 
a népjóléti és igazságügyi miniszterhez es a 
nemzetgyü 1 és élni• kéhez.

Kötelességünk figyelmeztetni a kormányt, 
nehogy többet ártson kész<’5 j’endeietevel, 

mint amennyit használni akar.
— Pénteken tárgyaltam a népjóléti minisz

terrel, aki nagy vonásokban közölte velem, 
hogy mi várható. Elmondta, hogy a uugy bika
sokat szabaddá akarják tenni s a lakásokba 
beszámítják az ügyvédek irodahelyiségéit is. 
Figyel mez tol lein a miniszter ural, hogy

a háziurak milliókat és milliókat fognak 
követelni s akik nem tudnak flzetúi, azokat 

kiteszik az utcára.
Azt moivlía a niiuiszfer, hogy bírói v‘^eI’nej 

fog nyújtani a lakóknak, a kormány 
megállapítja azt 
lejjebb a berekcí 
Ez a minimum < 
százöt ven s.zere se. 
csenek megállapítva.

rtán.-i dr. Petiik .Hadár szólalt tol.
— Budapestén 2430 nagylakás vau. A nagy

lakások felének lakói nem bírják fizetni a löl- 
emelt bort, ezeknek tehát föl fognak mondani. 
De a. fölmnndúsi végzéseket már nwd sem tud
ják végrehajtani, . „ , x ,

a Lakáshivaíal csődje után e’.m-uv.x te/.a
az igazságszolgáltatás ciiőfljéiM-z.

Beterjesztette ezután javaslatul, a.inel 
rint az Ügyvédi Kamara követeli, hogy

a Lakáshivatal teendőit a független, bíró
ság, mint bíróság intézze a polgári pör- 
rendtartás szabályai szerint s a Lakáshjva- 
tal csupán kisebb közigazgatási funkciókat 

végezzen.
Bródu Ernő szólalt, föl ezután:
— Kel rém jelenik meg az uj rendelet hirere 

előttünk: az elbirhalallan drágaság és a földön
futás réme. A nemzetgyűlésnek kell régre, meg
nyilatkoznia ebben a kérdésben. Ott ülnek a 
városi polgárság képviselői, nekik pártkiilönb- 
sóg nélkül kötelességük megvédeni megbízóik 
érdekeit.. .Máskép, mint, törvényhozó fi utón a 
lakáskérdést elintézni nem lehet.

A nagylakások fölszabadítása a lakásínség 
szempontjából semmit sem jelent.

Eziitáu Fáy Sándor dr., Szegő Ferenc dr., 
majd Sebestyén Ernő dr. szolalt föl.

— A Háztulajdonosok Szövetsége kijelentélté, 
hogy semmiféle ankétre nem megy el többé, 
mert nem kiváncsi senki véleményére. Mi azon-

C / A .

Nyilatkozat.
A Lukács Vilmos és Fia bankcég 

(Budapest, Bank-utca 5) hálásan kö
szöni ügyfeleinek és barátainak, hogy 
a megpróbáltatás nehéz óráiban is 
bizalmukkal tüntették k\

Az alaptalan följelentés miatt an- 
nak idején törvényes megtorlással 
fogunk élni.

Lukacs ütö&rotíöí'i 
Báron Gtáí’gmő.
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| A karácsonyi vásárból
| visszamaradt legjobb magyar miivészek

I festményei és rézkarcai
; rendkívül olcsón kaphatók

I VI, Aradi-utca 22. Telefon 117-36 

bán mégis elmondjuk véleményünket, mert ti 
milliókra menő városi lakosság érdeke előbbre
váló a néhány tízezer háztulajdonos érdekeinél.

Ezután Kollmann Dezső dr. és meg többéi;, 
szólaltak föl, az értekezlet, mindvégig izgatott 
hangulatban folyt, a fölszólalókat gyakran sza
kították meg elkeseredett közbeszólások. Végül 
Papp József elnök összefoglalta az elhaiKizoí- 
takat, amelyek szerint az értekezlet egyhan
gúan állást foglalt a fölszabaditas ellen es 
amellett, hogy a kérdés csak törvényhozási utó- 
oldható meg. A kamara érintkezésbe Jog hpni 
a többi lateiner elemek képviselőivel es min
dent megtesz a tervbevett katasztrofális intéz 
k eilések megakadá'yozásara.______ ____•r**

Elegáns
Tartós 
Olcsó

Uabriel Ferenc ix.rn'cn<:K!;í>,-ui
. »__ ii,. i. lii.tünfí bcvtistlrlústCsemegék es f ólra,got bah í<iri<isu!

Very Well Cipöház
Rát«5cx!-Mt ?. sx.

.......FÜRDŐSZOBÁK
GYERMEKKÁDAK

HORVÁTH ÉS VÁGÓ
V!. KÉR.. KTl.'ÁLY-l TEA 108. SZ. •• TELI'FON: i.;s

A FRANCIA ÉS ANGOL DÁMÁK RUHÁIT
KADERABF.K M<CI KREÁLJA 
IX, ÍJ.LÖI-U'r G6/C. ALATT **

« BCa
(J)cntscher Automobil Konzern)

antói a legjobbak, legszebbek és icgtökélcloaebbek!

8W3C, PRSSTÍ5, 
l*IA®!RWS

Tökéletesen zajtalan járás, 
kevés benzinfogyasztás, 
föl iilmulhatatlíui elegancia

Magvar országi vezérképviselet a

M kiálliló miiiHtormóbon
g Telefon: 135-(>9 és 189—25 vagy József 139- 78 e 
■kthqkskklZktclosnarrar. tssso.a^.m «$nMau»is! ■zssk wwskí-'íú

N E D t K W S-K A W & H! Á ?.
ne. önai-ut so. »■ . .

Szentben az Iparművésze!I Mnzetiinninl. - Az úri l.üzötner 
laiálkozó beije. — Kitliliö italok. — Elsőrendű cigány/.ciic

»

. njFLruai-r1 ugatni

Mindun este nz uj műsor keretében föllépnek:

(UJlfÁRY - K-»f» AF1É)
i-Ilt l.i. SZ. - TelofoTi: .lózM.-f 125-01.MN

s

Ef.ntal E.V3SÍ
Fereracy flArr.ly 
U. HeMciüuerg

Aitxcrt

HnvarsH Mir.í 
■■irc-jDiU Mária 
Lukács Sárt 
liaisonon néia 
Qarliúida

Sándor Jósseff 
Ujv&ry Ferenc 
Wh Ayö .íe«ső 
'FArnoy Vilmos

filiit/ily baiicsi t€Íj.ui.iőxUi 
Trófa

Irta: Sas Ede

í£py cmtocr ayédíúiu
Niijry iát lányos opera 

főbb I<">1 vonásban 
Irta: Köváry Gyula

Cin® O
Viirj/iták

frtn Miehnal Szirkay

Gyere í>e nís-ií, 
c^yero íae............

Ptiol’. irta Ilarmath Irnro
ginnm madAr

(He arany, no kók, fic zöld, se diiblé) 
Bohózat, irta Szőku Szakáll

6.Francia konyha Cigányzene Vacsora 8
EVffcMllta kende; iá 9 Ss fői árakar!

'i vétel: (li'lntiín 5 óráig n Színházi Álctm I (hr‘
• zsébot-körut 29. szám) és 5—7 óráig a pénztárnál.
j V.sti y>-f.n,C' é»yr.yil.5-: 8 limSon —

Aranyat, drágaköveket
napi áron fölül vesz Ivanovsr.ky ékszerész. Dudapc^ 
IX, Forenc-körtil II. szám (Mária Terézin-l: kfanyanicil

Réz- és vasbidorok
gyárából n legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vél; 
iallatuak: llolló-utca 3, Dobány-utca 6. Telefon: J. 61—-b

Ne vegyen ragiánt, férfiruhát, nem I!U Schnur Henrik SSS-utr
$•®5
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Jtpponyt Albert gróf
nyilatkozik Jl Reggelnek

Sara SefeastiaiT-a utf©éíő f&hercegr&l, a kfráByl cseBádtröl. — Lá^ocja- 
nem vo!t politikai célja. a királyi család legközelebb eJköl 

Wzik bán Sebastianfcéi
(A Béggel Ind ősi lújál ól.) Tegnap este érke

zel í haza Spanyolországból, San Scbasl iaxdiól, 
gróf Apponyi Albert, aki. oda a királyi család 
magi álogatása végett utazol!. J Reggel 
munkatársa, még az est folyamán fölkereste 
Apponyi grófot várbeli lakásán, hogy érdek
lődjön nála utazásának célja, a királyi család 
kagylóié és utjának impressziói felöl. A Ver- 
bócz.v utcai palota elöli egész sor nuló áll, 
Apponyi gróf politikai barátainak látogatása* 
fogadja. Alig jelentem be magamat, Apponyi 
Alherl ruganyos ajakja máris megjelenik az 
ajtó mögött. Lekötelező szívélyességgel kérdi; 
miben állhatok szolgálatára?

Kegyelmes uram, a. San Sebusl.ian-i álról... 
Mindenekelőtt arra kérem. hogy a legha- 

tározo! lobban cáfolja meg azt a 'kirósz! elést, 
miniha az én ntamvok bármilyen, a legkisebb 
rónaikozásil politikai. célja, is lei! volna. A 
legnagyobb csodálkozással hallottam, hogy 
.nemcsak a hazai, de a külföldi sajtóban is a. 
légió riaszt ikusabb honim oltárokká / kisérték, 
ez! az én iilamal. amely pedig tisztán a királyi 
csalni iránt érzeti személyes ragaszkodéisoni- 
nak lénye. Némelyik lapban például azt olvas
tam. hogy azért utaztam ki. hogy lemondásra 
bírjam a királynéi. Aki az-én politikai fölfo
gásomat ismeri, az tudhatja, hogy

én erre nem vállalkozom.
Azt is ol vastam, hogy azért látogat íaih meg a 
királyi családot, hogy egy a királyné által a 
magyar nemzethez intézendő proklamáció 
megszövegezésében részt vegyek. Ez is valót
lanság.

Nagyon jel tutijuk és a királyné is nagyon 
jól tudja, hogy minden olyan lépéstől tar
tózkodnia kell, amely a helyzetet, nyugta

lanná tehetné.
látogatás tehát csupán az emlitelt keretek 

közöt' mozgott és ilyen kcreh'k közölt valő- 
sziv.űlcg nem. is az utolsó, mert hiszen az ifjú 
király neveltetésének kérdése,

amelynek részletes megbeszélése volt fő 
célja a mostani látogatásomnak is.

A tőzsdetanács
f.t Heggel tud,ősi htját ól.) A tőzsdetanács ál

tal ö.-szeld vöt 1 koszt pénz-ankéten, amennyi re 
kiilövbö ö oldalról beszerzett értesüléseinkből 
ös.-zv'oglfjlh.níjuk, a következő íöllogás látszik 
kialakultnak:

I. koszt pénz természetes valami, mindenütt 
fönnáll, mindenkor fönnáliott:

megszüntetéséről tehát szó nem lehet, 
csupán kinövései azok, amelyek orvoslást ki
van j 1 a k.

Megállapítást nyeri az. a körülmény, hogy 
az egész igény bevett koszi pénz nagyon csekély 
<•-, szemben azzal, hogy a rállalalok töke föl eme
lései 100 milHúrdru tehetők, a koszipénz pedig 
ötig •? —; milliárd, n tőzsde inján a termelés, 
ipar, gazdasági élet részére h repített összegek, 
szó:, zorta nagyobbak, mini a tőzsde által 
igen luxéit kölcsön összegek.

3. Megállópilást nyeri az a körülmény, hogy 
a koszt pénzek zöme sokkal alacsonyabb kamal- 
lábah mcilell btmgohidik te. mini ti publikált 
ina.gas kosz!létetek, amelyeket gyönge kezek 
fizetnek, akiknek hiteligényre való jogosultsá
gát jobb kezek el som ismerik és akik a játék
hoz szükséges hitelösszegekéi rendkívül magas 
kar allob koncedálásúval erőszakolják ki. I)c 
megállapítást nyeri az a körülmény is. hogy a

„A Habsburg-ház víssza- 
hozatala katasztrófát voima 

maga után“ 
KíebeSsb'srg kuHuc?EawBímsac$er va> 
•árraop cSéSsitfíMt pFogrambesjEétdet 

mosttdoit föamáiM&ífrctoan
(A Heggel Imlósitóji: jeh nti Komáromból.) 

Klcbilsberg Kano gróf vallás- és közoktatás
ügyi miniszter vasárnap reggel Komáromba 
uíaroti, hogy ott a Korányi Frigyes báró pá- 
•’isi követte történi kinevezésével megüresedett 
i < :> -iromi választókerületben programbeszédét 
elmondja.

A vasúti vendéglőben bankéit voll a minisz- 
1c*r 1 iszielelére, innen a Polgári és Vasúti Tár
saskörbe menüik, ahol 3 órakor megkezdődött 
a nfugyülés, Klebelsberg h niio gróf kultiiszmi- 
ni^zl'T a következő beszédet mondotta:

l’n a középutnak, a mérsékletnek vagyok 
a-Toliflkusa.

valószínűleg szükségessé fogja lenni, hogy lá
togatásomul megismételjem. De minden olyan 
híresztelés, amely politikai célzattal hozza ösz- 
szei úggesbe. ezt n látogatásomat., koholmány.

— Kegyelmes uram, a királyi család jelen 
légi helyzetéről valamit...

.^bustianban ideiglenesen egy kis 
családi házat béreltek ki, elég jutányos áron, 

azonban nem óhajtanak maradni. A közel
jövőben már elköltöznek Lequietolóha, amely 
eg» csöndes, tengerparti hely és amely min- 
denképén a legalkalmasabb tartózkodási hely 
volna a királyi család számára. Természetesen 
a legszerényebben, mondhatnám, hogy

kispolgárion szűkös viszonyok között él
nek mindannyian,

mert a királyi család anyagi viszonyai bizony 
nagyon szomoruak.

— A királyfi?...
Apponyi arca főidéről. Csillogó szemekkel, 

nagyon élénkén, határozott gesztusokkal felel:
— Az ifjú király, ritka szép és intelligens fiú. 

Megvan benne a gye írnokkor élénksége, olykor 
magába szálló tűnődéssel és mély gondolkozás
sal. Mondhatom, hogy II éves kora, ellenére, is 
•problémák, foglalkoztatják... Nagyszerű, gyö
nyörű gyermek ...

Arról nincsen szó. kegyelmes uram, hogy 
a királyi család esetleg Magyarországon kapna 
megfelelő elhelyezési ?

Apponyi élesen válaszol:
— Hogy jöjjenek vissza Magyarországra, ak

kor. amikor itt egy detronizációs törvény van 
életben? Már pétiig az én krédóm az. hogy eb
ben </" országban csak akkor lesz teljes a kon
szolidáció, a rend és a nyugalom, ha a. törvé
nyes királyság helyreáll... No, de most, már 
többet ne kérdezzen... ennyi bőven elég...

Megköszönöm az interjúi, Apponyi moso
lyogva búcsúzik. Még utánam szól:

— írja még meg, hogy a királyné nagyon jól 
tudja, hogy milyen regardc-al tartozik annak 
az államnak, amelynek vendégszeretőt élvezi... 
Szól, int és eltűnik <> lépesőföljárat mögött.

- a kosztpénzről 
tőzsdének bizonyos, az értékpapírpiac letöré
sére egyesüli elemei

mestorpéges játékot űznek a magas koszt
pénz előidézésével.

hogy igy a tőzsdét meglehetős lanyha irány
zatra szorítsák.

Egyhangú volt az a vélemény, hogy itt sem
miféle hatósági intézkedéssel, nagyon veszedel
mes károk okozása nélkül beavatkozni, nem 
lehet,

csupán a keresőd és kínálatnak bizonyos 
szabályozása javíthatja meg a helyzetet.

Erre azok hivatottak, akik az üzlet menetét és 
Ii Ikél értik es ismerik és akik a machinációkat 
letörhetik. Általában Jeheícílopnok tartják azt 
is. hogy gyönge, hitelre nem képes kezeknek és 
minden áron játszó spekulánsoknak néhány 
száz millió koronányi hiíeiigényo és a hitelé.rí, 
fizetett tóidé jelentkezzék a nagy publikum 
előtt mint a pénzügyi világ gazdasági ítéleté
nek hőmérője.

A legközelebbi napokban a tőzsdetanács, a 
TÉBE és a pénzügy miniszter foglalkozik a kér
déssel és az egyhegyiilt. vélemények és javasla
tok alapján remélhető, hogy megtalálják az 
egészséges üzlet károsítása nélkül való meg
oldást.

Az én politikai pályámnak a folyamán nagyon 
sokan a legjobb barátaim közül is azzal a kér
déssel fordultak hozzám, miért vagyok cn a kö
zéputnak a politikusa, amely politika sem a. 
szélsőbal, sem. a. szélsőjobb oldalt nem elégíti ki, 
miért uem vagyok egy szélsőségesebb politikai 
iránynak a híve, hiszen egy ilyen politika több 
népszerűségre larthui számot.
A király kérdésben is a mérséklés politikáját 

kell Lövetni.
Az ellenzék soraiban nagyon sok a jé) takti

kus. Érzik azt, hogy’ mivel lohol a tömegekre 
hatást gyakorolni. Az ellenzéki képviselők ér
zik azt, hogy

a Dunántúl józan, istenfélő népe között sok 
a inonarehisztikus érzelmű, tehát. egy bizo
nyos resiiluciós politikát itt. sikerrel lehet 
képviselni, én akkor azt mondottam, hogy a 
királykérdést föltétlenül ki kell kapcsolni, 
azért, mert a restituciós politika egy olyan 
politika, amely a Habf-burg-hiiz visszahoza- 
talára irányul. Ez azonban katasztrófát 

vonna maga után,
meit kétségtelen, hogy a mai külpolitikai 
helyzet mellett ellenségeink egy külpolitikai 
aktiól L'vzi'lnénck ellenünk s oMwn a helyzet

ben a nemzel egy koncentrikus támadást nem. 
bírna, ki. Azt is kifejtettem akkor, hogy

a király választásra azért sem gondolha- 
tnnk, mert & királyválasztás nem lenne 

sza had k i rály vá 1 aszí ás.
Mert tévedés azt hinni, hogy a kérdés csak, 

a mi bdügyünk. nagy európai kérdés.
Ezért mondottam azt, hogy a, klrálykcrdésl. 
ki kell kapcsolni. Ez a mérsékletnek, a közwp- 
’.’-uak a politikája. Es én most itt emelt fővel 
állok önök előtt. Álért; ma is azt mondhatom^ 
amit egy érrel ezelőtt mondottam. Azok a po- 
lilikusok, akik a királykérdést azonnal meg- 
akarták oldani, azok mint hazafiak jól tették, 
hogy hallgattak, meri

nem leheteti ezeket a szélsőséges jelszava- 
kai védeniük s ha újból felkavarnák ez* 
a kérdést, szerencsétlenségbe döntenék ez-* 

a nemzetei.
A miniszter program beszédének megtartása 

után ??z esti gyorsvonattal visszautazott Buda
pestre.

Heniczky Ödön, aki ezidő szerint is Komá- 
rojuban tartózkodik, a. jövő vasárnapra kérte 
programbeszédének engedély-ezését. Erre az 
alkalomra Rakovszky István, Rassay Károly, 
Pakols József, Benedek János és Livgcmcr Al
bin kísérik Komáromba Beniczkyt. Latinak'. 
Ernő, aki szintén föl akart lépni, sőt Hegy- 
mcgi-Kiss Pál képviselő kíséretében lentiért 
a. kerületben, visszalépett a jelöltségtől. A szo
ciáldemokrata párt Heniczky Ödön támogatá
sát határozta el.

Vasárnap délelőtt a Koszoru- 
uicában fölrobbant egy 

hét és félcentiméteres ágyúgolyó
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 

Jl ónkor telefonon jelentették a főkapitány
súgnak, hogy

a Koszoru-utcáhan néhány perccel előbb 
hatalmas robbanás történt. Nagy csődület 
van a Magdolna- és Koszoru-utcák sarkán. 
Hír szerint fÖIrobhant egy kézigránát.
A főkapitányságon rendkívül nagy izgalom 

támadt. Dr. Török. János rend őr főtanácsos, a. 
detektivfőnök helyettese, valamint Ángyai- 
László detektivföcsoportvezető több detektiv- 
vel autón azonnal kiment a Koszorú-utcába.. 
Amire azonban a robbanás helyére érkeztek, 
a 5'11 í. kerületi kapitányság megállapította, cr. 
robbanás minden részletét. A megái la pitás 
szerint

egy tizenegyéves fiúcska talált egy 7 A1 
centiméteres ágyúgolyót, amely a földre 
dobva fölrobbant. A játék közben történt 
detonáció szerencsére sem emberéletben, 

sem más sérüléssel kárt nem okozott.
A Reggel munkatársa is azonnal a hely

színre sietett s a következőket állapította meg:
Bükkös István tizenegyévos kisfiú az ócska

vasak közöif talált egy fényes ágyúgolyót. 
Kivitte az utcára x ott melléje ugrott, a másik 
g.xerek és ki kapta kezéből a fényes, hosszai 
golyót. Areszekedni kezdtek s veszekedés köz
ben az ágy úgolyót ledobták a földre. Amint a 
golyó lepuffanf a földre, hatalmas robbanás 
hallatszott. Szilánkok röpdösük szprí''-széjjel.

A robbanás a Koszoru-ntea. fi. szánni ház 
előtt, történt, amelynek néhány ablakát a 

szél röppenő vasdarahek be is törték.
A két kis gyereknek nem történi semmi 

baja.
A Koszoru-utea fi. száma ház Mőtt ment 
el épp a rohhanás piUnnstá vj Kol- 
sovszky Gusztáv 29 éves vason tősegéd, aki 

majdnem áldozata lett a robbanásnak.
A dörrenéskor erős ütést érzcU. a jobbolda

lán. Amikor a füstfeHeg eloszlott, vett.' észre, 
hogy a. téli kabátja föl van szakítva. Kigom
bolva. a kis kabátja jobboldalán is lyukat 1aj 
Iáit. A jobb belső zsebében erős börtárca,

a tárcában vastag vasúti igazolvány volt. 
Ebben akadt meg a Jövedék acéldarahja.
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Búcsú Pár istol

Utolsó napom Parisban. Valaki, aki igen 
jól ismeri a várost, elvitt a legrégibb kabar 
rcbci, amely a Montmartre tetején van. Neve: 
,.az agilis nyúl". Mintha Budán a lépcsőkön 
járna az ember, elhagyott telkek közt találtunk 
rá az agilis nyúlva. Párisnak Angyalföldje 
ez. Igen rosszul megvilágítva, közel a Sacre- 
(Joeurkuz. Az agilis nyúlnak nincs cégtáblája, 
villany se, ég előtte. Rozzant kis viskó ez, az 
ablakon ,át holmi gyanús fej látszik. Pislog 
valami. Paris legrégibb és még ma is igen nép- 
szerű és nagyon érdekes kabaréja, egy csap
szék, ahol igazi művészek lépnek föl, fiatal 
kezdők, férfiak és nők.
~ A kis csapszékben majdnem egymás ölében 
ülnek az emberek, párisi polgárok járnak ide, 
olcsó bor és sör mellett élvezik az irodalmat. 
Itt nincs színpad, csak úgy odaállnak egysze
rűen s gitár vagy zongora mellett énekelnek, 
szavalnak. A szereplőket nem látni, illetőleg 
alig látni. A kis füstös szobában fél, sőt negyed
homály van. A lámpákat rongyokkal burkol
ják be s az ember nem látja, hol ül, ki mel
lett, azt se látja, ki lép föl, csak a hangról le
het megítélni, hogy férfi vagy nő. Ez itt tra
díció. őtven éve ilyen sötét van itt. Romlatlan 
pontja, a világnak ez a kis montmartrei csap
szék, itt még nem táncolnak shymmit.

A csapszék tulajdonosa, aki a számokat be
jelenti, egy öreg ember, ősz szakállal, bárány
bor sapkában, egy öreg Robinson. Vörös ing 
van rajta s nagy csizma, a szájában pipa van, 
ő is énekes. Minden szám után, amikor a pub
likum tapsolni kezd, egyik asztal alól felugrik 
egy óriási nagy kutya és ugatni kezd. Ez is I 
tradíció.

Ezen az utolsó éjjelen fölmentünk a Mont- 
murtre-domb tetejére, ahová sikló visz, ahol a 
Sacre-Coeur van. Alattunk élt. világított Pa
ris. Rideg volt itt fönt, sziklák és kerítések 
közt álltunk és kerestük a boulevardokat, ami
ket a sok vörösségről és fényről könnyű volt 
fölismerni, Messziről, mint egy nagy, nagy 
szív lüktetése, úgy hallatszott az egész Páris 
zaja, élete, vérmüködése. Olyan szép volt ez a 
látvány, fáztunk... A Sacre-Coeurból egy kis 
macska mászott ki, úgy látszik, nem tudott 
aludni. Agresszíven jött felénk a macska, mér
gesen és kihívóan, a Montmartre nevében, 
hogy menjünk el innen, hagyjuk őket aludni. 
Mint egy házmester, mint egy éjjeli őr.

Ezen az éjjelen innen, a montmartrei domb
ról búcsút mondtam Párisnak. Isten veled! 
mondtam magamban. Szervusz. Szervusz Páris. 
Na, szervusz! Nekem el kell utaznom. S a 
domb tetejéről végignéztem a villanyokban 
égő városon és megkerestem a Pőre Lachaiset. 
Isten veled, Witde Oscar, angol költő és volt 
rab. Jstcn veled!

Isten veled, Boulevard St. . Cormain, VidaL 
étterem, ahol oly olcsón és jól szoktam enni, 
Isten veled!

Te szegény koldus, aki az opera mellett az 
utcán álltái, az orrodon át fújtad a furulyát, 
szervusz. Na, nyújts kezet nekem, légy nyu
godt, én nagyobb koldus vagyok, mint te.

Viszontlátásra, egyszerű kisasszony, aki 
szemben ültél velem az autóbuszon, műhelyből 
jöttél délben tizenkettőkor és Maeterlincket 
olvastad.

Öreg antikvárius, a. Ezajna-parton. Emlékszel 
még rám? Je sais tout-kat vettem nálad. Szer
vusz, Isten veled, én elutazom.

Szállodai öreg garszon, Isten veled. Buta vol
tál, de jó voltál; lusta voltál, de jó voltál: 
piszkos voltál, de jó voltál; nem tudtál cipőt 
pucolni, de jó voltál, isten veled.

Novlrurg st. Benisbcli kofái:, mészárosok, 
tök- és sárgevrépaárusok, ég veletek. Au revovr! 
Észre sem. vettetek, pedig mennyit sétáltam ott 
s hogy néztelek titeket.

Isten veled, Perroquet-rwulatóhelyi hatalmas 
maharadzsa, aki fejeden a fehér fezzel úgy 
néztél ki. mint egy politúrozott pólyásbaba. 
Milyen édesen táncoltál, te világ egyik leg
gazdagabb embere egy kis nővel, oki pezsgő
zött s közben pofonokat, adott neked, pofono
kat kaptál, annál édesebben és gyerekesebben 
nevettél.

isten veled, le ültetvényes, aki mellettem ül
tél a Cafe de la Paixbcn olyan szomorúan, 
mintha neked is jóvátételt kellene fizetni.

Isten veletek, ananászok, Isten veletek hors 
d’()evres-lc, Potagesak, Lcfíwmesők, banánok, 
mandarinok, Coupe de fruits-k, Isten veletek!

Moet Chandoii-üzlet, Isten veled, szerbusz 
(íuerlain és szerbusz fíenediktiner, szerbusz 
Coty-üzlet, IIoublgant-üzlet, szerbusz szervusz
tok! Ti nem is láttatok engem, úgy álltam az 
ajtótokban, mint egy koldus, Isten veletek.. Én 
most már elmegyek. Ne is tartóztassatok. Hol
nap utazom. Szegényen jöttem és még szegé
nyebben távozok körötökből. Szerbusztok!

A politikátokkal nem értek egyet. Kérlel:, 
változzatok meg, legyetek ránk tekintettel, 
mink szegények vagyunk és nem tudunk 
fizetni! Láthattatok engem, ott kószáltam a 
boidcvardokon s minden cigarettái a fogamhoz 
kellett verni, mielőtt etszittam. Pedig én egy 
szerkeszti.) vágyói:. Szerbusztolt, Nem akarói:

jeleneteket csinálni az elváláskor, nem volna 
sok értelme. Csak kérlek 'titeket. Nálatok min
den ég és fénylik s az égig tüzguirlandokkal 
van földiszitve. Páris. Mi pedig nyomorgunl:., 
nálunk sötét van, nyomorognál: az emberek, 
már vizünk is alig van. Megkérdezhettek akár
kit. Na, most már megyek. Isten veletek! Ha 
megint jövök, írok. Nádas Sándor.

— Bálint tanár jobban vau. A vasárnapi la
pok jelentették már, hogy Bálint Rezső egye
temi tanárt, a II. számú belklinika igazgatóját, 
a Park-szanatóriumban megoperálták. Az ope
ráció oka állítólag egy a nyakon támadt daga
nat volt, amelyből vérmérgezés keletkezett. 
A Reggel értesülése szerint ez a hír nem felel 
meg a valóságnak. Bálint professzor nyakán 
daganat volt és azt az úgynevezett struma- 
operációval távolították el; vérmér gczésr öl 
azonban szó sincs. A beteg közerzése nagyon 
jó, láza 37.4-—37.7 között váltakozik és a műtét, 
amelyet Vercbély tanár hajtott végre, kitünően 
sikerült. A beteg állapota vasárnap már oly 
jó volt, hogy látogatókat is fogadhatott. Amint 
értesülünk, Bálint tanár 8—10 nap múlva már 
elhagyhatja a szanatóriumot.

— Mozgósítás Lengyelországban. A „Magyar 
Kurír" tudósítója írja: Varsói jelentések sze
rint az ottani lapok bébi váci parancsot közöl
nek az 18<83—lb’89-1 tartalékkorosztályok részére, 
kéthavi gyakorlatra. Az 1897-es tartalékos tisz
teket, mérnököket, orvosokat és állatorvosokat 
szintén behívták. A behivási parancs közle
génytől kapitányig mindenkire kötelező. A 
mozgósítás nem annyira Oroszország, mint in
kább Litvánia ellen irányul. Beavatott körök
ben úgy tudják, hogy majdnem elhatározott 
szándék, hogy Lengyelország tavasszal erőszak
kal lép föl Litvánia ellen.

— Márciusi véffcSg1 zárva marad » Hangi!. őszi és téli 
délutánokon a Ifangli-kioszk kávéházi épületében moz
dulni sem lőhet a lipótvárosi kávénénikélctő), akik ren
dületlenül kitartanak ifjúságuk — ah, régen elszállt szép 
idők — emlékei mellett. A meghitt hajlékot azonban ki
kezdte az idő foga. Renoválni kell az épületet, akárcsak 
az odajáró nagyságák romló fogalt. Az épületet tartó 
oszlopok fölmondták a szolgálatot s nagyobb bajok el
kerülése végett hirtelen be kellett zárni a Hnnglit. Az 
idegen, aki esto arra vetődik, a tegnapi csillogó kávé- 
ház-kestejy helyén sötét ablakokba mered és fájdalommal 
sóhajt föl: hát mór oz is eltűnik? Neiu, n Hangi! nem 
lesz hütelen a pestiekhez. Április elsején már megnyílik 
az újjáformált kávéház. Odúig a Vigodó-kávéház fogadja 
magába a nyüzsgő, zsongó nénikéket, akiknek ostroma 
elől ennek u csöndes, kaszinójellcgü délutáni kávéháznak 
törzsvendégei rémülten kövesnek uj fészket a hátralevő 
pár hétre.

— Az angol királyi pár meglátogatja a pá
pát. Londonból jelentik: A Reuter-iroda érte
sülése szerint a királyi pár római útja alkal
mával meg fogja látogatni a pápát.

— Véres verekedés az Edison-kávéházban. 
Szombaton reggel véres verekedés színhelye 
volt a körúti Édison-kávéház. Reggelizni ment 
az Edisonba Miklós József autónagykereskedő. 
A pincér gyorsan hozta a megrendelt kávét, 
Miklós várt egy darabig. Majd többször szólt:

— Cukrász! Cukrász!
A kisasszonyok mindig éppen másfelé men

tek. csak Miklóshoz nem, aki emiatt türelmet- 
lenkedésének hangosan adott kifejezést A háta 
mögött idősebb ur üli. akit Miklós sohasem 
látott. Ez a szomszéd fölállt és odakiáltott:

— Mit zsidózik?
így kezdődött egy kis hangos, jóízű, nesti 

szóváltás, amikor a ká'-éház mélyéről előre
szaladt egy ur, bottal a kezében és látható in
dulattal kérdezte: Ki krakclereskedik Hl? A 
rnáHatlankodó öreg ur rámutatott Miklós Jó
zsefre, akihez odaugrott a botos ember és anél
kül, hegy védekezhetett volna, úgy 'ütötte fejbe 
Miklóst, hogy homlokán keltérepedt a bőr és 
elöntötte orcát, ruháját a vér. Az összecsődült 
kávéházi vendégek választották szét a vereke
dőket Miklós sebét pedig a mentők kötözték be. 
A támadót az előhívott rendőr igazoltatta. Ki
derült, hogy a harcias ur Bokor Mátyás Teréz- 
köriit 25. szám alatti tőzsdebizományos. A 
rendőr bekísérte a VI. kerületi kapitányságra, 
ahol kihallgatása után elbocsátották, do meg
indították ellene nz eljárást.

— Sátoraljaújhely « Low.tpénz ellen. .4 fUtirrJ tcdóíírtójn 
írja: A kcsztüz.Iot hatalmún arányai mindjobban érezte
tik hatásukat az ország gazdaHú&l élotében. Újabban 
már nomcsak a fővárosban, hanem a vidéken la. ftrdo- 
kos, hogy « r.útornljuujhclyi bankok hogyan akarnak 
gátat vetni a koHztüzletnok. Az újhelyi pónzintózetok 
együttes deklarációt adtak 11, amelyben kimondják:

„A pénzintézetek óh a/ols vezetői saját szeméiytikten 
is ezennel egyöntetűen elhatározzák, hogy a városunk
ban legújabban jelentkező ás egyre Jobban terjedő ngy- 
nevezett kossdüzletet minden rendcUce-dero álló ezzkBentl 
mcgakv.ddliiozzák ét azoknak kb;uel llcitt'l vagy elOmo.-di- 
tásót mellőzik. Minden olyan hilclkercsletet, amely mögött 
kosztüzlottcl való foglalkozás gyanúja tételezhető föl, 
a Isffrtdegebban vitszaulasilanalc éa általában azon less, 
nnk, bogy a pénzintézetek betétállományát komolyan ve- 
szedelroeztető és egész gazda-ági életünkre végzetesen 
káros ezen Jelenséget vúronvnlcból teljosen kiirtsák.**
■■■itnwjtMWinRrniwaBinwiflwrwr »»urojvs-t 
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— Általános drágulás kenyérben, zsírban, 
vajban, füstölt'tusban, tojásban, stb. A zürichi 
koronáknrzus legföljebb hu negyed és fél pon
tokat változik, hol lol, hói !< . elé, de <’ dráguság, 
mint veszett kutya garázdálkodik Rault'pesten 
és a vidéken és uincs senki, aki meglét ezui 
igyekezné. Az engedélyezett kenyéráreir.elós át
lag 17—18 koronát tei-/z ki félbarna kenyérnél, 
tehát meghaladja a KRk-ot. Átlag- loo koronával 
drágultak n 2.s/r. 7tdj és szalonnafélék. Me.gdrá 
gultak n füslölthusok fuirnl. b borjúhús 20, a 
sertés 40 koronával drágult. Nullásllszt n kiske
reskedőnél sem kapható 208 koronán alul, de 4 
korona hijján ennyibe korül a fözőliszt is és 196 
koronába a kenyérliszt, ami átlag 12—18 koro
nás drágulásnak felel meg. Tavasszal, mióta az, 
eszünket tudjuk, a tojás mindig olcsóbb szo
kott lenni. Most 3 koronával drágult, persze 
luxuscikk. E bólén lépett életbe, helyesebben 
taposott életünkbe a cukor uj ($0 koronás ára 
is. A ruházati cikkek mind megdrágultak, ki
vétel nélkül, do alaposan áru. Boldog elmúlt 
idők! Amikor csak a g-yöngy ment föl leié a 
borban. Ma minden 
polgárok, adókkal 
boxolva, kábul t an és 
talános drágulást...

fölfelé megy. Eh szegény 
terhelve, rendeletekkél 
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$923 március 12. aReccel
— A Wiener Coinmerzlal-Bank igazgatóinak 

bűnügye. A hinitotőtörvónyszék vúdiauúcsá- 
nuk szombati döntése tudvalevőén szabadlábra 
helyezte (lát Lászlót, Lukács Nándort és Báron, 
'Brúnót, akiktől a rendőrség annak idején 
fiöbbszázmUlió^ korona értéket foglalt le. Braun 
Brúnó és Lukács Nándor ügyében egyébként 
avizsgálnhirói végzés kiemeli, hogy ők kizáró
lagosan bankárt működésűkkel sem közvetlenül, 
seni közvetve, senkinek kárt nem okoztak. Dr. 
Lesi. (íéza és védőtársai beadványt intéztek 
a vizsgálóbíróhoz, amelyben előadják, hogy a 
rendőrség éltei elrendelt zárlat törvényelle
nes, mert ti zárlatot csak a vizsgálóbírónak 
leli volna szabad elrendelni. A rendőrségnek 
csupán akkor van joga ilyesmit eszközölni, ha 
tettenérés vagy elrcjlés kísérlete forog fönn. 
Kérik a vizsgálóinrót, hogy arra való tekin
tettel, hogy a védeniéuyezett kár az illetők 
vagyoni viszonyaihoz képest lényegtelenül ki
csiny, a bűnügyi zárlatot oldja föl. Márkus 
Sándor ügye, akit a vádtanács hatmillió kö
römi óvadék ellenében szabadlábra helyezett, 
egyelőre még nem kerül föl a táblára, a má
sik fogva tartott terhelt, Pogány Miklós vé
dője milliós óvadékot ajánlott föl védence 
szabadi ábrahelyezése érdekében. A táblára 
csak akkor kerülnek majd föl az iratok, ha a 
kérvény tárgyában is döntött már a vádtanács.

— A >’!•'őíLTársaság nagygyűlése. A Petőfi Társa súg az 
Akadémia dísztermében, a Potőfl-contennárium alkalmá
ból, ifjabb ünnepi nagygyűlést tartott. A budai dalárda 
énekelte el előszűr a HÍBZokegy-ct, majd Ferenezl Zoltán 
nlclnők tartotta megnyitó beszédét. Petőfi a legkevésbé 
som hirdette a vagyon közösségét, hanem csak az egyen
lőséget. A március 15-e számára nem volt olyan nagy- 
jclontőségii, azonban mégis fontos dátum volt, mert 
a sajtószabadságot az első lépésnek tartotta az egyenlő- 
,íq és a szabadság felé. A nemzetek egymással való 
ériidkcz/so csőién is a nemzeti haladást vélte szolgálni. 
Minden tekintetben és elsősorban a magyar nemzet volt 
ideálja. Stdvay Gyula tette meg főtitkári jelentését, 
amelyben beszámolt az eddig Magyarországon tartott 
Petőfi-ünncpségckről. amelyek szám tekintetében megkö
zelítik a kilcncszázol. Megemlékezett a Társaság el
hunyt tagjairól. Gárdonyi Gézáról, lvánfl Jenőről. Váradi 
Aulairól, végül bejelentette a beérkezett adományokat, 
amelyben az áru- és értéktőzsde 500.0M koronával szere
pe], amelynek kamataiból a tőzsdei nagydijat adják ki. 
A jelentés után Lampérth Géza szavalta el „Petőfi" 
cimü költeményét, majd Pohár olvasta föl „A galgaparti 
hiitolcn" oimü novelláját. Petri Mór elsímvalta „Nem 
veszhet el soha..." című költeményét. Márkus Emília 
Petőfi költeményeiből szavalt, Szalhmáry István bemu
tatta „Uj Rodostó4* című költeményét, Nagy Izabella 
Petőfl-dalokat ónckolt, végül n budai dnlár'ia a Himnww 
cléneklésével fojozto be az ünnepséget.

— Elárverezik Caruso hagyatékát Rómából 
jelentik: Nev.’yorkban most árvereztek el Ga- 
rnso hagyatékának legértékesebb részét, mű
vészeti gyűjteményét Az árverésen 152.000 
dollár folyt be.
_ újfajta botc-gsóg lépett föl P<>zs»nybau. P.cwonyból 

Írják a ..Magyar Knrir"-n*k: A lapok jelentése szerint 
Pozsonyban körülbelül ogy hónap óta egészen kűl&nöe éa 
szokatlan betegség ütötte föl a fejét, amelyről eddig 
eohnoem hal lát tak s amelyről nmet 10 poz.ltiv esetet tűd
nek. A betegség szélütéshez hasonló, egyik percről a 

m.'.Milrra elferdíti a szálat ca megmerevíti a ezeinot, anél
kül. hogy a. Miesn látását befolyásolná. A betegéig min
den előjel nélkül, hirtelen lép föl. anélkül, hogy az, illető 
ér'^cnó a vAHor/ist abban a. pillanatban, amikor beállt. 
Utána azonban heves fájdalmak lépnek fői, a beteg na 
gyón idtgrs lesz, u fej© zug, fiiLfá.iilolmakról paiLíiKzk<xflk 
és nz e.g.’-w, ere ideges k‘ifcioz*’St ölt magara. Az orvosok 
nulym: ni<'. 'iiil''-ne|c mondják, auioly nagyon how-zadabnnfc 
lefolyású, <io nem é.lctveeizo<iolnM,s.

— BrHHánst, ékszert, aranyat, ezüstöt, bamisfogat ne 
adjon id c l.i, amíg meg nwn hallgatja Fiacher Khmer 
ékszei . : iMibb .napi áruit, Rákóczi ut 27.

Belvárosi selyemvásár
IV, Forenctrű-tere I. sz. (Irányi-utca sarok.) 

választék > 
StetyemáiruScIban, i

sOveSeMjeai, 
^renacaswökban

HAVISWŰT
^Cz^rhl, kötött kabátot, Jura pert, Jórfi és női 

fehérneműiket a legolcsóbban vásárohat 
BaSKVAK Mén, V, Vtpél-lrövul 21. 

. — Az „Erg«r-IJerger“ a prágai parlament
ben. Kassáról jelentik A Ileggét-nék: Bo- 
rovszlty (léza, a prágai nemzetgyűlés magyar 
szocialista, tagja, a napokban cifra interpel
lációt intézett a cseb.-szlovák belügyminiszter
hez. Azt kérdezi tőle, van-e tudomása arról, 
hogy Murgas Károly kassai reál gimnáziumi 
igazgató Schnecz tanárral én Pilla tót, lapszer
kesztővel a. kassai vasúti állomás éttermében 
„a magyar ébredőktől jól ismert" Erger- 
Borffer-Schossberger kezdetű dalt énekelte, az 
ottlevo tiltakozó zsidóknak pedig azt mondta, 
hogy ha nem tetszik, menjenek át a harma
dik osztályú vendéglőbe; másnap azután azt 
a. kassai, lapot, amely a botrányról írni akart, 
nyomdája lerombolásával fenyegette meg és 
e célra háromszáz diákot szervezett meg. Vé- 
Sil azt kérdezi az interpelláló képviselő, med- 

g tűri a kormány ezt a szégyenletes reakciót 
vagy talán azt akarja bevárni, hogy Kassa 
város törzslakossága, maga tegye lehetetlenné 
ezt a maffiát? Ettől az erélyes hangtól nagyon 
megijedhetett Murgas ur, mert másnap a kas
sai lapokban ezt a nyilatkozatot tette közzé: 
„A személyemnek imputált összes állítások 
alávaló és hitvány hazugságok és csakis az 
„izzó fajgyűlölet" szüleményei. Védelmet az 
ilyen támadások ellen a bíróságnál fogok ke
resni." Érdekes, hogy egyik kassai lap sem 
„igazította helyre" az interpellációban foglalt 
tényeket. Borovszky interpellációját a cseh 
nemzetgyűlés valamennyi német és magyar 
tagja aláírta.

— Mibe kerül a húsvéti utazás? Közelednek már a hxw- 
vétl ünnepek, a munkában fáradt emberek pihenés után 
vágynak. A legtöbb guzdag ember már elgondolkozik — 
ha van sok fölösleges pénze —, hova utazzon kipihenni 
pénzszerzésben elfáradt idegeit. Ha pedig nem ura vá
gyóitoknak, akkor elkalandozhat a múlt omlókéin — ami
kor ö is utazhatott. A menetjegyirodákhnn soha nem 
járt annyi érdeklődő, mint most, soha nem adtak lei 
annyi jegyet előre, mint mostanában. Az' utazók leg
nagyobb tömege ma is Németországba, illetőleg Major
országba, többnyire München környékéro utazik, Rerch- 
tcsgaden, Garmiscli-Partenkirchen, König-See magyarok
kal vnn tele és ez érthető is, mert hisz Németországban 
a magyar korona nemes-valutának számit. Az utazás 
Münchenig II. osztályon ma 13.930 korona, de lehet, hogy 
holnap már több, vagy kövesebb, mert a valutaingadozús 
miatt a magyar, német, osztrák vasutak árai magyar 
koronában számítva, folytonosan változnak. A bajor 
fürdőhelyeken nrány'ng olcsó az élet, 2—3 ezer magyar 
koronáért már kitünően lehet élni a bajorországi fürdő
helyeken. Németország után Olaszország vezet a magyar 
vendégek statisztikájában. Nagyon 6okan utaznak 
Abbáziába, ahova 13.500 korona az útiköltség és ahol 
35—40 líráért (5—6000 koronáért) kitűnő penziót kapni. 
Sokkal drágább az olasz Riviern, ahol fő lira a mini
mális napi kiadás. Állóidban az északolaszországi fürdő
helyek körülbelül 35-t0%-fcal drágábbak az adriai és 
a délolaszországi fürdőhelyeknél. Az igazi gazdagok 
azonban nem Németországba vagy Olaszországba utaz
nak, hanem a francia Riviérára, Nizzába, Moutecarloba. 
Nizzába a vasúti utazás persze drágább, a francia ha
tárállomásig Ventimilliáig 45.000 K és onnan még. 4—5 
frank Nizzáig. A francia Riviora mellett a high lile elő
szeretettel keresi föl a svájci fürdőhelyeket, a Davosi, 
St. Morizl szállók halijában gyakori * magyar szó. Az 
élet itt is drága. Az utazás Zürichig 36.000 korona s a 
legszerényebb ombM1 som tud megélni napi 15—20 svájci 
franknál kevesebből, nini mogyar koronában 7—10.000 ko
rona. Vezérigazgatók és egyéb igazgatók, a kereskedő
világ előkelőségei nz idei husvót alkalmával tömegesen 
fogják majd Pdrirt, Londont. Kómát fölkeresni, a viliig 
három legszebb metropolisát. Londonba csak az utazás 
110.000 koronába. Párisba pedig 65.000-be kerül. Nagyon 
érdekes, hogy ausztriai fürdőhelyekre, amelyek pedig 
egykor a magyarok kedvelt nyaraló- és tolelőhelyei vol
tak, alig utazik magyar. A szemérmetlen osztrák drága
sági folyamat elkodvetlenitctto az embereket s most már 
alig akad, aki Ausztriába menne, ha pedig megy, úgy 
főleg Sem rueringet keresi föl. A kéjntazoknak es a 1ö- 
lösh ges milliókkal rendelkezőknek nagyon kellemes szó
rakozást, üdülést ajánlhatunk még a föntebb fölsorolta
kon kívül. Rövidesen ugyanis megindulnak a békeévek 
luznshnjójúralni Egyiptom felé és csekély 1—-2 millióért 
utazhat az. nki vágyik Egyiptom trópusi szépségei után 
vagy tűn látni kívánja a viliig vlsi ébredőjének, Tufán- 
khatóén faraótmk sirbnltját...

— Sehober bécsi remi őr fő nők nem, akar az 
Unionbank elnöke lenni. A Bc.ggcl bécsi tudó
sítója jelenti: Etfyes bécsi lapok nyilván az 
ünionbavk nj tulajdonosúnak, a multiinllliar- 
dos Bőseinek, környezetéből származó sugal- 
innzáareu azt írták, hogy az Unionbank uj el
nöke Sehober volt osztrák kancellár, a bécsi 
rendőrség jelenlegi főnöke leoz. Sehober a 
„Noue Freie Presse" vasárnapi számában nyi
latkozik és kereken visszautasítja ezt az uj 
méltóságot. Nyilatkozatóban elmondja, liogy 
Bőseit négy óv óta ismeri, abból az időből, 
amikor Bősei a bécsi rendőrség ellátásának 
javításáról az m8-iki ébinség idején önzetle
nül és mintaszerűen gondoskodott. Azt hiszem 
-- igy folytatja nyilatkozatát — Bősei taná
csos ur en'ggé ismer engem, hogy tudja, liogy 
én egy bankelnöki állásra sem nem reflektá
lok, sem azt soha el nem vállalnám. Hosszú 
jioliiikai pályám után, amely a kancellári 
székbe is el-vezetctl, nem érzek magamban 
litvatottságot ahhoz, hogy a lelkivilágomtól éis 
eddigi működési teremtől teljesen távol eső 
munkakört elfoglaljon. Ha majd a köz
élettől visszavonulok, tudományos munkával 
és az irodalommal szerelnék fogta Mi ózni, amin' 
egyébként a kényszerűség is uávisz, mórt va~ 
gyónóm oly szerény, hogy abból megélni nőm 
tudok. Ez a nyilatkozat, valószínűleg nj re
ménnyel fogja eltölteni azokat, akik az Union
bank elnöki székére reflektálnak, mert most 
már biztos, hogy Bősei ,Schol>ertől kosarat 
ka pott.

Ar. nwonnához terített iwr.talon egy üveg. Meinl gyű- 
mölruiz. tegyen. l/cs-zálHtott áron minden Metwinbwtben 
kapMru

Két statisztika! kimutatás Budapest erkölcseiről. A' 
fővárosi árvnszéknek most, megjelent jelentésében két ér
dekes statisztikát találunk. Az. egyik az 192:1. ívben liti- 

’.asságon Iririil született gyermekekre vonutkozó adutokat 
tartaliunzzn. a másik pedig « kiskorú prostituáltak ki
mutatását tünteti föl. l’)22-ben házasságon l.iviil született 
Budapesten összesen 3895 gyermek éspedig 1720 tlu és I67í> 
leány. Ezeknek 1790 esetben kiskorú anyjuk volt. A leg-t 
több házasságon kívüli gyermek a Józsefvárosban szüle- 
tett, számszerint 1718. utáim következik a Ferencváros, 
ahol C!)4, a Terézváros, ahol 419, majd az. I. kerület 
(Krisztinaváros), ahol 2)1 ilyen gyermek született. A leg- 
orkölcsösebb ezen a téren a Lipótváros és a Udvaros. 
Az előbbi kerületben 2, az. utóbbiban pedig 6 ilyen eset 
volt. A fi. kerületben 26, a fll-ban 136, a l'fl-ben, amely 
a második legnagyobb kerülete a fővárosnak, össz.esen 86 
házasságon kívüli gyermek születeti;, akár csak a népes
ségre nézve sokkal kisebb Kőbányán. Vidékről f> ilyen 
gyermek került ide, ismeretlen helyről pedig 5. A leg
több anya a Rókns-kórházban adott életet gyermekének. 
Az államrendőrség orkölcsrendészeti osztálya 1922-ben 131 
esetben értesítette az, árvaszéket arról, hogy kiskorú 
leány rossz ntra tárt. Ezek közül 44 eseh'd, 8 föliróuő, 
21 pineóruő, 22 gyárimunkásnő, 3 napszámosnö, (1 varrónő, 
11 háztartásbeli, 2 gópirónő, 8 üzleti alkalmazott, 4 ar-> 
tistanő és 2 modell volt. Megállapít  ja az árvasz.ék jelen 
lése, hogy az erkölcsi sülycdésnek erre a fokára jutott 
kiskornak ■már csak a. legritkább esetben vezethetők visz- 
eza a tisztességes élet írtjára, összesen három esetben 
rendelt ki az árvaszék ügygondnokot, olyan kiskornak ré
szére, akik erélyes közbelépés esetón még megmenthetők-i 
nek Játszottak. De liogy megmentették-e őket, arról nem 
számol be a jelentés.

— Díszes, müértő közönség1 jelenlétében nyi
totta tneg József Ferenc főherceg őfensége az 
Eggenberger-Aukció szenzációs HáPitását, az 
Egyeteia-utcai Károlyi-palota dísztermeiben. 
A példátlan sikerű műt,árlat kedd estig egész 
nap megtekinthető, inig a nagy érdeklődéssel 
várt aukció szerdán délután Vi4-tő.l folytatóla
gosan, minden hétköznap délutánján látható.

— Gyárak, üzemek, vállalatok, amelyek a mostani nyom
dai árak mellett árjegyzéket kiadna nem tudnak, sok fö
lösleges levelezéstől rnettíik meg magukat, ha az érdeklődő 
félnek a kívánt gépről, fölszerelési tárgyukról vagy bár
mely más áruról nz ajánlattól egyidejűleg az áruról ké
szült fényképt'ölvétel másolatát is megküldik. A „Fotó
riporterek Fényképészeti Müintézete" IV, Váci-utca 46 
specialista ezen n téren <« az o célra készült fölvételeket 
nagyon mérsékelt árakon tudja szállítani. Minták épekkel 
és árajánlattal díjtalanul szolgál.

_ Amerika! fogását. Müfog kr-uesiikba foglalva 500 ko
rona. Amerikai lemezen müfog 11100 korona. Amerikai 
irriifog. száj padi ásmentes, 2009 korona. Amerikai ixireelián 
fogkorona 200D koronától. Blombák. Vidékieknek soron 
kívül rendelés e®ész nap. Vasárnap és ünnoprm.p 10—X 
óráig. Grosainann S. vizsgázott fogász. Budapest, Erzsébet- 
körút 50, I. emelet.
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(A Reggel munkatársától.) Szerdán ellátás 
•PHJ>?a. s ezúttal a tőzsde igazi meg
ítélésére nem annyira a tőzsdei napok, mint 
inkább ez a zsirónap volt a jellemző, amely 
felbe vall kapkodással és nyugtalansággal, A 
yé'.iz hirtelen lendülettel pattant föl a legma
gasabb uzsora-ló hálára s e nap estéjén nem 
ejry ijedt lovast láttunk a III percentes koszt
kamat hátán lovagolni. A töke nélküli, kosztra 
íitalt spekuláció ugyanis azt hitte, hogy az ed
digi fa poszt a la t ok szerint, a kamat olcsóbb 
lesz az utolsó napon. "Várt tehát s spekulált. A 
tőke sem különben s azzal felölt, hogy az 
utolsó napon átlagban S—9%-kal kötötte- le 
rnagat. A hót második fele éppen ezeknek az 
ritrétali. kcllcm' fenségeknek, nyugtalanító ha
tó távol kezdődött .$■ egyenesen okozója volt 
annak, hogy a vezető játekpapirok c>ak tekin- 
tf'jyes árengedményekkel voltat' elhelyezhetők. 
'A Cleprgia. például, a hétfői prolomrációs kur
zussal szemben Gá.llCl) koronával esett vissza, 
vagyis 20%-os árengedménnyel fizette meg a 
zsirónap nehézségeit. Péntekre persze el volt 
feledve minden, a rossz álmok elszálloitak, 
Hyupidiabb fölfogás jutott fölszinre és ezzel 
ismét- az árfejlődés természetes folyamata, is
mét. abban a tempóban indult meg. amely a 
helyzetnek megfelel. Semmi, kétség, hogy a hét 
ez uIoIeo napja még erőteljesebben fejezte 
volna ki az általános luw ssef elfogást. amely 
a tőzsde közönségében csak nagyon kisszámú 
ellentmondó véleménnyel találkozik, ha már 
'pénteken nem gondoltak volna sokan a hétfőre, 
amely a tőzsde nj rendje szerint, tudvalevőleg 
a rendezés ncn.ia. -Jó megfigyelők azt. állítják, 
hogy már pénteken siettek megszabadulni 
angaz.-máikíól azok, akik a magas koszt
kamatoktól félve, nem akarták bevárni a ren
dezés napjának esetleges áresését. — Ha igy áll 
a dolog, akkor a hétfői nap isméi ugyanazt a 
meglepetést hozhatja, mint a műit, hói hétfője, 
vagyis •— ha ugyan lehet valamit következtetni 
a szombati bankközi forgalom képéből -- a 
tőzsde a rendezés napján szilárd lesz.

*
Ha már most az egyes értékekre nézve aka

runk véleményt formálni, azt kell mondanunkj 
hogy elsősorban

a hankértékek piacát 
latijuk 'igy eh önre mól iának. A bankpiac, a 
■regyiiparvéulalatok piaca, a ma.lom.piue. és a 
fapiac az, amelyen még nem láttuk a helyzet
nek megfelelő ni értékelést s igy azt lehet várni, 
hegy ez a folyamat a meginduló hói folyamán 
fog végbemente. Az Angol-Magyar fiánk. 
Huzal. Takarék. Általános Takarék. Ingatlan, 
es Földhitelbank ugyan el«»g tekintélyes emel
kedést mutatott az elmúlt héten, <lo korántsem 
akkorái, mint aminő n helyzetnek megfelel s 
ugyanez áll a Kereskedelmi Barit. f.eszántií ólá
ban k és a áterów bank részvényeire nézve. 
Nagy jelentőségűnek kell tartanunk

a vegypíae értőkéit, 
közöttük elsőrorbun a nagyon mélyen aláérté- 
kelt s elhanyagoltsága folytán a Iája l szőtt Mű
trágyái. n Daniról. Kloli'dot, Flórát, Győri 
olajai. Ami a fapiacot illeti, egészen érthetet
len az a szinti* szeszélyes közöny, amely e piac 
értékei iráni megnyilvánul! s erre vezethető 
vissza az az alig észrevehető, de mégis már 
gyűrűző mozgalom, amely a .Vasiéi és a 
Zabolni iránt megnyilvánult és amely biztos 
előjele az e kategóriában elmaradhatatlan ár- 
fejiődésnek. A fapiacon Szlavóniában. Gntt- 
wavnban és Mereur fában várják a föl fejlődés 
első éi tékelijeil. A ma1 órapiacot is elhanyagol
ták eddig s talán nem jogtalan az a fölfogá
sunk, hogy ezen a piacon igen nagy sáncaik 
vannak azoknak, akik a Hungária, malom, a 
Viktória és Budapesti gőzmalom részvényei 
iránt viseltetnek bizalommal. A többi piacokon 
a Slummerben, Magnezitben, az újra megszi
lárdult Georgiában, Jutában, Magyar Cukor
ban. Balgában, Rimában. Izzóban, továbbá a 
Fern]serben. Altamvasutbun. Kühnébem. Láng
ban, Liptdkban. Aegisben, Trusztban látunk 
élénkebb üzletet.

X A Kereskedelmi Bank előnyös tőkeeme
lése. A jövő héten. A Reggel értesülése, sze
rint. a Kereskedelmi Bank újra alaptőkét emel. 
Ez az alapiökeemelés a részvényesek. szempont
jából is szokatlanul előnyös lesz. A régi rész
vényesek elővételi jogukat az uj részvényekre, 
2:1 arányban és nagyon olcsón gyakorolhat
ják. Ennek előjele a Kereskedelmi Bank foko
zatos megszilárdulása a piacon, amely a mai 
tőzsdén fokozódni fog. Egyébként a Kereske
delmi Bank papírjai közül e héten a Salgó, 
főleg bécsi vásárlásokra, de a pesti piac hnn- 
gulatából Ítélve is, jelentékenyen megjavítja 
árfolyamát A Salgó hónapokig rosszul feküdt 
a»piacon és most hozza be a többi szén papírok 
elugrását.

E/j

X A Bauxit részvénytöbbsége gazdát cserél. 
A Bauxit társaság, A Reggel értesülése sze
rint. nagy átalakulások előtt áll. A részvény
többség gazdát cserél: az erre vonatkozó mű
veleteket, értesülésünk szerint, Krausz Simon 
irányítja. Az nj terjeszkedés méreteiről teljes 
képet a legközelebbi rendkívüli közgyűlés fog 
adni, amelyen a tökefölemeJés mellett kiala
kul a Bauxit uj ipari programja is. Egyelőre 
két csoport áll egymással szemben. Az egyik 
amerikai, a másik Stinnesék. Krausz Simon 
ipari csoportja természetesen, a Stinnessel 
való viszonyánál fogva is igyekszik a két uj 
csoportot összeegyeztetni. viszont francia rész
ről erömegfeszitések történnek abban az irány
ban hogy az értékes Bauxil-termelés! maguk
nak kössék le. Németország ugyanis, a fran
cia nyersanyagtól elvágva, keresi az összeköt
tetések megszűnte folytán beállott hiány pót
lását, amíg Franciaországnak nemcsak politi
kai. hanem ipari érdeke is nagy területek le
helő zárolása. Igy a Bauxit körüli írunszak- 
cióknak (eddig n Hitelbank érdekkörébe tar
tozott a vállalat) nemcsak rendkívüli ipari, 
tőzsdei, de — világgazdasági és politikai je
lentősége lehet.

' Ma.lorlzálűsf k’sérlctek n Mercnr Bank iparvállalatai
nál. Az, elinalt hét tőzsdéinek egyik érdekessége veit a 
Merkúr Bank iparvállalatai kiiriii kifejlődött izgalmas 
iizlol . A Za.7.-;i,T;pd.'/ri,0v;; iircfiflffír, amelyet néhány nap 
előtt még 17 és 19 /’?< ■• korona között jegyezlek. csi’ifnrtö- 
kö'.t „éftdr.’/ prrr f'n't f>0 éterre s-iilttill Sx of.yr/n rihnrox 
kereslet invlvfhtr.'ill Iroufo, h't'i’i <t lillcir 
fette e Jefijft'jsCf. Az. áru azonban eltűnt ;i piáéról. f’xii- 
tiirt őkö-.i new rótt tjeuve ltiitós. péntekéi! !0 ezerre cselt. 
Az Óceán lio'.izcr,'!)!J<;r 0 ezerről 14 ezerre,, a yérvér /o 
1700-ig emelkedőt!. Az izgalmas vétolkedv mögött egy 
majorizálási kísérlet rejtőzik, amely abban a 'niszemben. 
bont! « Zfiffj/faiMUfalrainál nincsen mcft a Mf.-cur Uftnk. 
majoritása, niiv'l njjnrsnbb tcinpiiban inyekctclt fölverni 
n darabokat. A csoportnak, amolye* Jnmr» Vonal, zsol
nai posztógyáros és Vagj/tp- llc,-falon reprezentál, eddig 
minden kísérlete meddő maradt, mert a Mercur ipnrv.il- 
lalatainél abxzGhtt i.iajoriltíssal rendelkezik.

X Krausz Simon, í'her és Paupera. Nemcsak 
a magyar, de a külföldi piacokon is elég szép 
céget reprezentll ez a három név. Közgazda
sági körökben már ezért is sokai beszelnek 
egy épitötársaság megalakulásáról —- Magyar 
Rpif.őbank Rt. néven —, amelyben az Angol- 
Magyar Bank, az Olasz-Magyur Bank és a 
.FöldhitelbaTik venn-mek részt. Nagyon érdekes 
és hatalmas kapcsolatnak 1-irío.nók Krausz Si
mon, fCber Autal és Paupera Ferenc össze
fogását. mert bizonyára uj életei, uj koncep
ciókat. fáradhatatlan teremtő energiát hozna 
a mi nyomorúságos viszonyaink közé. A Rég
gé./ értesülése szerint valóban folynál: tárgya
lások ezirányban és az Acgis keretében tör
ténnék a tervek megvalósítása. Egyelőre azon
ban korai volna ez ügyről, mint befejezett 
tényről, beszélni. Éber Olaszországba utazott. 
Paupera Bécsbon vari, addig is Bárczy István 
voll főpolgármestert, az Acgis elnökét, bízták 
meg egy összefoglaló jr.vaslntno.k kidolgozásá
val és megtételével. A Reggel, egyáltalában 
nem lelkesedne, ha csupán három intézet ín- 
gatlanválialkozúsainak pénzügyi műveletéről 
volna szó. de ha Budapest építkezési program
jában találkoznék össze Krausz, Éber és Pau
pera és a mögöttük álló egyéb ipari érdekelt
ségek. úgy ez volna az első gazdasági kon
cepció. amelyből a fővéres agyonsanyargatott 
közönségének is volna valami haszna...

A Mnbil-I:r.nk: Fór,így Aladár u.l vállnlkozíisa. 
.4 Ucfigcl adott hírt orról, hoi?y Fónnnu .-Ihiftiir. „leinek 
rokonszenves eiryánis''Kói három év ó(n nélkülözte a 
pesti liankvilá^. visszntci ráírj munkássá igának, r> si
kereinek szinícrér;, és b."nk<>.! ninpa Birrinpe.,1 en. fiitn.'itfi 
u,i rríllnU'iuásn litnbit-luivk ,> :ru <na »i)iU mc.n a Un>- 

svim iiic11. Ere»ie*'!eg Budapesti MoTán- 
bnnk néven akartuk licj' ’.ye.’.ietni. de r. réjrhivatnl ezt az 
elnevezési nőin telé’tn r]fo«rs>lJmtónak. \ bank mezőfraz. 
danáéi ipar fhiunszirozású •s.l óhajt elsősorban foglal
kozni. főtc.jr FVmnfrj' ’iülföldi összeköt!etésubiek fölhasz- 
nátárávnl n mi syar moaöxar.dasrtR: és ivar érdekében. Az 
elnöki állast liolöito;l<niit iiairyla';. Társelnökök: Póna'iil 
.10id‘ir ás l'/rdor llciii-'eur brüsszeli nagyiparos. Az 
iirazantá.-án tagjai: Rostban Káraly és Ferenc bécsi 
born úgy kereskedők, báró /int n'-mPrirt Uipiit, Kduuvd 
Eiehorn horoszlói bankár, Maulncr István test ilgj áros, 
báró l'ai>jmr l.athdr. Seliciber Érdre tőwlotan:.c8os, gróf 
B cvc.khciru .In'al nagybirtokos, Ht!rc>.u Istrthi és másol.. 
V föli'igyclöbirnftság elnöke hiró Hazat) Snitu. tagjai: 

('■SfljNiaij Ferenc. Uí'/és Kndrc min. lai!ú'-T>, .Ves;np''»/i 
Lajos, Kallóit Iffnde, stb.

X Elült a harc a Hofherr-ügyben. Ma tartja 
rendkívüli közgyűlését a. fíofhcrr és Schrantz 
Rt., amelyen, amiüt azt A Reggel már jelen
tette, elül a harc, amely a vállalat majoritá
sáért folyik hat hói, óta a rözmlén. A kőzgyü- 
lén, értesülésünk szerint, teljesen simán fog 
lefolyni. Az aJaptőkeernelécsel kapcsolatban 
125.000 uj részvényt bocsát ki a Hofherr; a 
régi részvényesek. 2:1 arányban fíOOO koronáért 
gyakorolhatják elővételi jogukat. Kunyi Hugó, 
a Hazai Barik ügyvezető igazgatója, lemon
dott a Hofherr alelnökségéről...
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X Közgazdasági hírek. A Pesti Első Hazai 
Takarékpénztár holnapi igazgatósági ülésén, 
emeli föl az alaptőkéjét 22.500 n.i részvény .ki
bocsátásával A részvények száma G2.50Ara emel
kedik e transznkcióval. Egyúttal fölemelik a. 
részvények né vértékét. — A BfíOt^ini 
emelését nagyon előnyösen bajija végi-e: 2:t 
arányban. fíÖOO K.-érl: — A hónapok óta. elha
nyagolt és rossz üzletmenete által, hírhedt (úv 
burg részvények e héten 40%-kal ja viteti ák’ 
meg árfolyamukat. A „láthatatlan kéz'", ame
lyik a Coímrg-hossz gyors tempóját diktálja,, 
céltudatosan vásárolja föl a bécsi és pesti 
piacra kerülő darabokat. A Reggel értesülése 
szerint a Berg und Hiitten nemrég azt az aján* 
latoi tette 8 ('ohurgnak. hogy átveszi n majori
tás! éspedig eg>- Berg und Hiit.ten részvényt ad 
(a prágai tőzsdén 2000 e. k.-val jegyzik) 20 Co- 
burgéri. A főrészvényesek azonban az ajánla
tot el nem fogadták. — A Magnesit 8 cseh ko- 
rónával szilárdul. —• (tszJrák Hitel-hvn Becs
ben és Berlinben nagyfok ) darabhiány van. 
Egy amerikai csoport hetek óla tartó vásárlá
sai megtisztitották az, osztrák hitel piacát. -- 
A Magyar HHel iránt is nagy külföldi érdek
lődés nyilvánul meg. A Hitelbank Svájcban', 
több nagyobb pakettet helyezett el. • - .V, Jlbe- 
lános Takarék, amelynek az Őstermelő és Ingat
lanbank transza kólóival sz.én sikere van a pia- 
<•011. e hónap 15. és 20. közi jelentős tőkeeme
lésre készül. Az, Általános Takarék e hófen már 
.3500 K.-val emelkedett a r.őssdéii. de további ár- 
folyamiiövekcdésévol számolnak, mert lóke- 
emelése A Reggel értesülése szerint rendkívüli 
előnyökéi nyújt részvényesednek. A Takarék 
érdekkörébe tartozó fislcrmclő és IngaHan- 
bank epy-effy milliárdos alaptőkét reprezen
tálnak.

X Mindnyájunkul érbet balowd! \ mull napokban 
Karát són f/l .Imii fti’óf. ;x mentők <lmi <•• sótól! végiét a 
íőtRilei termeken. Av, inineríisíik meíxle.petve érdekiódíck 
a látogiiítís oka iránt, nem Indiák mit-" vélni, mivel őszi 
szofiiffgésbn hozni a wnlőle rlnökönek Idlof/atúsál. Pe 4. 
tőzsde nem hagy semmi kérdési felelet nélkül és esii 
törtökön erre is megadta a feleletet. A bejáratnál nngy 
plakátokon ragyoRof! az i<niert jelszó: ..Mwilnfidjusikat 
crk.et bnlesef." A plakát alatt mentöuniformisos emberek, 
a tőzsde halijában pedig hódító parfőmillalbii gí.ngyí-U; 
dumák, híimbikhan, prémekben io-ii.it<dl'-k a mentüknek. 
És a tőzsde közönsége adott, bőven és jóiszivvcl. meri, 
maga elől! bírta ezt n furcsa, de iírar.i jel mondától: 
..Vindui/ájunkat. érhef baleset!" Ezt az ismerős inouda- 
, ii. r.n’.oly n robogói mentőautók szirénájából i’iilébn 
••••vng. a régebben piros, ma zöld zászlók lobogásábói 
szemébe kúszik, amelyet « szilveszteri éjszakában g.vak-t 
r.m ball, de auiely sehol és soha nem voll olyan aktuális, 
mint a tőzsdén, ahol valóban „Mindniidjunkal Srlvf bel
esi i!"

X A Phöbuaba bevonulnak 3 svájciak? .í‘,'in‘ 
Jékw.etes még az a tranzakció, amcl;, » l'höbus 
Villamossági Rl. körül a Kereskedelmi Bank 
és 3 Belvárosi Takarék péiiztá r között, lett 
volna végrehajtandó. Az üzlet visszacsinálo- 
dott, a Kereskedelmi Bank nem éli opciós jo
gával. ellenben sok Phöbus-részvény maradi a, 
tárcájában. Most, amiül beavatott helyről érte
sülünk, n.i fázishoz érkezeti a Phöbus ügye. 
Alapi Béla, a Belvárosi Takarék ügyvezető 
igazgatója, a napokban jött vissza Svájcból, 
ahol egy nagy bankházzal megállapodott 
volna a l’höiius-vá llalatban való részesedést 
illetően. A svájci bank Igazgatóját, hír szerint, 
lerrközt'lebb beválasztják a Phöbus ígazgalósá- 
gába. A bekancsolódás hirérc emelkedett a. 
mull héten a Phöbus !HM)í!-ról í(<, majd l()..*»nó 
koronára. Hiszen ideje volna már, hogy a kö
zönség nyerjen is pgvszer a Phöbuson, amelyen 
eddig csak vesztett, folyton veszteit...

„Hertncs" Ala-ynr ÁB.iláno« VálfólJrJiM Wt. ienztci<<’- 
bás.‘.i Hhrt.fír«7<o. hotr> n>. •• hó ?fi-i k‘'Z»íyillrs-ir-k i.11 r.Milni 
l’r>g.i,'i V’ millió K aiúplőkőnek részben uj 500 K ás részvé
nyek ki bocsát:; rértzlirn a i-ckí i-é-?.v6i • névérlókénr*. 
500 K-ru való fölbőlyogzésc mellett. '!*>0 riill'ó E r>i le-ndő 
f.-i-n- I1. ;t,a. >.' <-t<>-«<- ftzflcs Gézát intései iiiy-
vezflő ’.p.iziu<ójú.á ticverdo ki.

" Magyar Alt. Ingatlanbank Rt. o hó 19 iki kihgyillője
i.z  „Inptokét 100 millióin rme'i. 1:1 nr.ínyben n.i rt:*-'vények 
elévé! ii jor.út .’iynili.-ik fl'd a ró.-7,vónyeí.<-kn<!k < •» mind.'ii •' 
régi rénr.vdny utón n.i részvényt ing.’vn ndnnk. öl.-öi d;i 
rab 200 K n. é. rőüzvényt iram K n. é. t-őr.zvénnyé vonnak 
össze ős a 1Ő7.s<iotauiicanú1 kérni fc-.iiik, hogy ezek hói I" 
legyen egy tőzadí i kiílős. Az, intézet nlup- és fnrtnléktőké.io 
1 milliárdm forr nőve1.<-<1ni. A ’.é’.l33.<>30 koronás nyereség
ből 1<i0 K (tavaly 40) osalnlékot. Ilz.etnck.

Bont Gyártelep <‘a Mexűg:i7.dntságl fi*, alaptiikó.iő! e lm 
J!’-éu f»2 i'-.iliiórii íog.ía .•'!<■".;e’ni. A részvények összességét 
a résgvóinyoaeknok ajánljál tiil: két régi ntan c-.’y lngjren« 
eiry pedig 5000 K-vul. Az 1931 -32. iiz.lcfóvrc a tavalyi orz- 
tnlők kétszeresét, 80 !<-l Dz.elil..

Riing.árla Bank Rt. közgyűlésén a 20.874.7',>7 K nye.re 
sógből 3(i K 20% osz.trlékot szavazol! me.g. Az alaptőkét 
.'KI ról 50 millió koronára emelte. A rész.vi’pyosok •,’-l iirány- 
lmn 1500 K-őrt e bő 31-g a Hungária Bnnknál gyakorolhat
ják az elüvót ih.

Clihcdn it(. érdekközösséget létcsilelt. i Hungária M'i- 
ira.'va Ili -.-i|. Elbejiiro-'m aTuptőkéjthieli ■ iniHilö koroná
val való föieniclőtél. Tíz régi réuzvenyr- egy n.i részvény 
vehető át e hó 19-ig 1500 K-ért az. Angol-Magyar Banknál.

' Malonr-.nky Rt. rész.vényesci elővételi jógiikat. 1:2 
rwítpyb.in c lió 15-ig a Ix^zújnitoló B;irl..i.-il á 1M0 K-ért, 
gyakorolhatják.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

tudja-e már végre valahdra vdlalci, hogy lti 
hova szerződött el véglegesen?...

— Zug a fejen a sok kombinációtól és be
vallom, magam szeretném legjobban tudni, 
hogy ki hová...

— Hát idehallgasson. De ez aztán, ami itt. áll, 
az szenlirás. Bayor nem szerződik el a Nem
zetitől sem a Renaissancehoz, sem a Vighez. 
Mindössze annyit határozott el, hogy azzal u 
■pantomimmai, amelyben a Városi Színházban 
fog föllépni, külföldi túrára megy. Törzs és a 
felesége a Ranaissancehoz szerződnek, úgyszin
tén odaszerződik vissza a Nemzetitől Pelheő 
Attila. Nem Rátkai szerződik a Fővárosihoz, 
hanem. Miller a Királyhoz, ami. körülbelül 
egyre megy. A primadonnák egyébként fixre 
nem is szerződnek, csuk percentre. így tizenkét 
és fél százalékért szerződött le Péchy Erzsi a 
Városi Színházhoz Lehár Alercegkisasszony" 
című operettjére, amelyet Jfí évvel ezelőtt az 
Operaház is bemutatott s amelynek főszere
pére annak idején Fedők Sárit akarta az Opera 
szerződtetni, de ez a terv Vidor Dezsőnek, az 
Operaház akkori titkárának az ellenállásán 
meghiúsult. Péchy partnere Hadzsi Stavrosz 
szerepében Kör mg el Béla lesz, aki a szerepet 
kreálta is.

— Óriási.
— Ugyancsak százalékra szerződtek te Ko- 

sáry és Király, színién a Városihoz, a Csaj
kovszkij zenéjéből összeállított „Győzedelmes 
asszony" eimü operettre, amely Nagy Péter és 
Katalin cárnő idejében játszik. Még egy szer
ződtetés: Bárdos uj szerelmes színészt fede
zett föl és szerződtetett le, Rubinyi Tibori, a 
debreceni színház volt tagját, aki már föl is 
lép a Rcnaissance legközelebbi újdonságában, 
a „Végdllomás"-ban, amelyet Szenes Béla 
tudvalevőén a Vígból vitt át a Bárdos szín
házába.

— Érdekes, sőt óriási. Mi készül a többi szín
háznál. könyörgöm?

— Szóval, édes István, belenyugszik, hogy 
ezentúl maga kérdez és mi felelünk. Hát jó: 
Szép Ernő befejezte a „Lila akác." című regé
nyéből irt legújabb színdarabját, a címe „Tóth 
Manci", ötfölvonásos dráma és még ebben a 
szezónban színre kerül a Vigszinházban. A 
„Sirocco" után a Vígszínház francia darabot 
mutat be, szerzője Charles Mcrée, elme „La 
flamme", amelyet. „A pillangó" címen fordított 
le. Kosztolányi Dezső. .1 Nemzetiben sző van 
„Lady IVindermore" föl újításáról Jászai sze
repében Márkus Emíliával, d ■ eddig nem ta
láltak elég Hatul színésznői a Márkus Emma 
leányának a szerepűre...

— Óriási... Az Ilosvuy-áffér...
— ...úgy intéződött cl, hogy Bárdos levelet 

irt Reöthynek, amelyben megkérte, hogy en
gedje át llosvayt a „Scampolo" számára. 
Beöthy válaszolt a. levélre s a választolt bíró
ság döntése nélkül hajlandónak nyilatkozott 
llosvayt átengedni, ha Bárdos három föltéte
lének teljest lésére egy órán beiül irásbelileg 
kötelezi magát. Az izgalmas levélváltás a 
„Scampolo" főpróbája alatt történt. Bárdos 
válasza egy órán belül Bcöthynél volt s estére 
a Belvárosi Színháznál, egyetlen délutáni 
próba után, Tóth Bősbe ugrott be a nehéz, 
verses darabokba, nyillszinlapsos sikerrel.

— És mit. szól Halter István jólértesültségé- 
hez az Operaház tájékán. Valóságos Intimpista 
lett ebből a Ilallerpislából! Ki hitte volna, 
hogy ilyen szépérzéke van?

— El voltam ragadtatva...
— Majd maga nem lesz! Doktor Nasta Mi- 

hályról, a vendég-tenorístáról például kisü
tötte, hogy román. Hát tudja meg, hogy Nasta 
Erdélyben született, fiatalon Németországba 
költözött; és jelenleg a hamburgi nagy opera 
tagja. Bukarestben éppen csak hogy vendég
szerepelt.

— És Tangó? Mit tud az interpelláció hatá
sáról?

— Az Operánál jól mulattak rajta. A négy 
star: Sándor Erzsi, Modell Anna, Környel, 
Székelyhidy napyrabcsüli Tangót és regen kö
nyörög a vezetőségnek, hogy mentsék meg az 
Opera zenei becsületét.. Ha nem Tangóval, hát 
mással. De tudja, a legnagyobb magyar diri
gensek: Szcndrci, Szemkár, Rclner, akiket kül
földre kényszcriteltck, a kurzus szemében nem 
elég fajtiszták, Dohnányi pedig nem, is gondol 
rá, hogy karmester legyen.., O elsősorban 

zcnekőltö és interpretátor. Szóval, marad min
den a régiben.

— Pletykáit, vezérem! Valami jó pletykál!
— Van: Honthy Hanna válik az urától... 

És egy aranyos kis történetünk van Buszt Jó
zsefről, aki tudvalevőleg nagy színházbarát és 
imádja a balettet. Minden bálettáncosnőnek 
tudja a nevét, az életkorát, az egész pedigré jót 
könyv nélkül és figyelemmel kíséri őket az 
első föllépéstől egészen a hymen-hirig. Nem
régiben volt Rüszt Józsefnek a születésnapja, 
amely alkalomból egy egész baleltdeputáció 
kereste föl, hogy gratuláljon neki. Az üdvözlő
beszédet a deputáció legfiatalabb tagja, egy 
nyolcéves pöltömnyi kis patkány mondotta cl
- akit nem tudjuk, ki taníthatott be a be

szédre —, de aki a végén a következőket mon
dotta szőról-szóra az öreg urnák:

Köszönjük szépen a. méltóságos bácsinak, 
hogy úgy szeret bennünket és gondol reánk, 
ne felejtsen el bennünket ezután sem és remé
lem, hogy a méltóságos bácsinak még lesznek 
nálam, sikerei...

— Na, de ilyet! Nincsenek már gyerekek...
— Hallotta Pufi tragédiáját?
— Az istenéri, ne ijesztgessen...
— Pufi, akinek II uszár-filmjci az egész világot 

bejárják, néhány hónapig Berlinben pihent és 
ez idő alatt, amint ő mondja, „kissé megteste- 
sedett". Elment lehűt a. Drezda melletti Lah- 
man-szanatóriumba, hogy 20—30 fölösleges kilót 
leadjon. Pufit négy hétig gyűrték, mosták, vo
nd fák, mángorolták, gőzölték. Végül az orvosok 
letérdeltek előtte és úgy rimánkodtdk neki, 
hogy utazzék el, mert fuccs a világhírű intézet 
nimbuszának. Pufi ugyanis a soványitó kúra 
alatt 12 kilót hízott. Most Spanyolországba ké
szül, ahol Don Quichotc filmjét fejezi be; ö 
persze. Sancho Pansát. játsza. Külföldi meghí
vást, kapott Bóth Klára is, a Belvárosi tagja, 
akit a bécsi Burg óhajtott leszerződtetni. A te
hetséges ifjú művésznőt azonban — aki Bcrger 
Mórnak, a Mercur vezérigazgatójának a leánya

szülei nem engedték idegenbe. Pedig a Burg 
az Burg, ha üres is a Burg. És hogy egy szuszra 
mindent elmondjak, ami a szüntet nyomja: 
Gombaszögi Frida kedden szabadságra utazik 
— a Riviérára, Hegedűs Gyula április elsején 
erdélyi túrára indul, holnap jelenik meg évek 
óta. először Nádas Sándor „Pesti Futár*-ja, kü
lön szám párisi élményeiről, Bayor Giza a Nem
zetiben hősien exponálja magái a legfiatalabb 
költci nemzedékért, miután a legidősebb nem
zedék a Vígba pártolt át. és mondja, mit akar 
még? Igaz, Pista! Hallotta-e, mit állapított meg 
Réthy professzor a szép Molnár Valin, a Rc- 
naissancc. uj tagján?

— Na, ne izéi jen...
— Hogy három — mandulája van-
— Kolosszális! Maga aztán kívülről, belülről 

ismeri a művészetet! Valamit a társaságból!
— Rukovszky Iván belügyminiszter, a legfia

talabb magyar miniszter, aki komoly, szolid, 
gazdag, egyszerű fiatalember, a jó isten i,s férj
nek teremte1 te — vőlegény. A menyasszony 
grófnő, finom, szép, okos, egyszerű, Rakovszky 
Iván politikai és emberi ideáljának, gróf Tisza 
Istvánnak a menye. Az eljegyzés hírét még a 
legszélsőbb baloldalon is örömmel fogadták- 
Alászolgája! _

• A „Sirokkó" bemutatója lesz a V j gszinhúz <•. heti nmery 
irodalmi és iuűvi'mz.í asomónyo. Nemcsak a szerdai első 
oifinuláa. de n „Sirokkó" következő estéi leállt ifl párját 
ritkító űz. érdeklődés. Harczeg Ferenc minden uj müvének 
nt •<ieieie-.se ünnepet Jelent, a közönség ünnepeim akarja 

a „Sirokkó" szerzőiért. A szordai bemutatóig1. vasárnap 
ős kedden a ..G-loriú" -t, Szomorv színmüvet jártwzák. Hát
főn este ’jg órai kozdésaol és szombat, éjjel 1411 órakor 
az ,.EIrfánt"-ct isnn-tlik. Va sárnap délután H dtai Jenő 
vi-.'jutáké, „A kia oukrászda" szerepel a műsoron.

• „Tökmag". A Kcnalssance-Szi-nház bemutatója. Dnrio 
Nic.codenil viWpr’.ilrü komód iá jónak sl-koro a hmmissanfte- 
Szinhá'/lan nálunk Is igazolta a világjáró darab költői 
értékét és hntáaos, megindító és mulatságom ezlnjxidi 
kvalitásait. Bárdos Artúr rendezési-.. T.loavny és Csortoa 
Irilliui-^ duója főerőt,-dgol a na<ry. vltaílau sikernek.

• „Jancsi és Jiilí.s>Iiá“-t. TIutnixirdink gyönyörű meso; 
oporáját mulatja be -no. este, uj b-otniniins-snl a A úr«*»i 
S/inhiiz. Jancsit II. (Vl’Oir Erzsi, Juli, kát Ktisze.gi Feri 
éneklik. Az operával ogyiitt „A tőrpo gránátos". Szikla 
vidám hallétje kerül szilire, Ptíislnszky repive.i. ’,<■« órai 
kezdés-sel.

• „A válópörös lililgy" jegyei. Az a rend,kívüli érdeklő
dés, amely Vajda Ernő ,.A válópörös bölgy“-o iránt inog- 
nyilvánul, arra késztette a Magyar Színházat, hocy e 
hiwxin ötször miiworór’a tűzze: hétfőn, s-zordán, psnitörtftk&n. 
pénteken, vasárnap este játszák. Ktsddon az „Egl és földi 
ziorelnict", vasárnap délután Uuns MiiHor „Tüzek -Jet 

labrzák, .3 ómkor, rendes esti holydrnkkml.
• „Marinké, a tíincoRnű'' minden esti, sz.lnrckrrlll a Fö- 
árwó Operc’t zinházhtiu c hétou is. Vasiirnap délután a

„Ttrtárjáráe“-t isuióüik.

‘ A „Kékczakáll nyolcadik felesége" 125. előadása. A 
páratlan uépszeriiségü Savoir-viujátek /.ordán 125. 
adásához jnt a Belvárosi Színházban. A vigj; tenot b’; ő 
péntekem é« vasárnap délután 3 órakor, rendes esti Imi. • 
á.'r/ák mellett' iaiuélíik. Rétidéül esti törtökön, szombaton 
éa vasárnap este Ernőd bárom ogyfölvoná«reá-t. a „CMn- 
k>é“’t játewk.

* A Vároal Színházban azxirdún, pénteken és bzoinli.itoii 
a nagysikerű „Gárdista" c-i-mii uj operottuek lesznek u 
folytntóagos előadásai. Ma .„Ja-ne.si és Juliska" opera és 
„A törpe ísránátos" ballet, kedden a „Piilangót::.-.as<-zoiiy", 
csütörtökön a „Bolond Istók" és vasárnap cvte „A den 
vér" kerül szilire.

* „A bajadór" 125-ödször. Az idei évad legnagyobb 
operettsikorc, Kiilmán Imre „A bn,iadvr“-.1a, szerdám rzte 
125-ödször és azontúl is minden este színre keriilaJ irál: 
Színházban. Vasárnap délután ..Offenbnch" van műsoron, 
3 órakor, -mérsékelt helyárahkal.

* A. , Dédé" 31kcrc. A Blaba Lujza-Szinház Christiué - 
oprjrettje, a „Dódé", e héten minden este műsoron van 
Hétfőn és kedden Danisé szerepét Vaály Ilona. Od-J -: 
Só odor Gizi játsza. Vasárnap dóltitón „Sz/p íi<’ 
adják, 3 órakor, mérsékelt Imlytirakkal.

* Utolsó héten játsza az Apolló-Szlnpad ík-em. tark.i. 
imilatsúgos műsorát, mert a jövő hét végén j>r; nivrt ad. 
A „Bujádéi- a II. erkélyen", a „Jó kliensek". „Fújjad, 
fiijjod. pajtikáin", a „Kocskerészek", „Vitéz lói-;:ló ai.ttiá- 
liis ezinli/iza" már csak p.ár napig maradnak müs.'-u-i a 
többi tréfákkal, szólókkal együtt. Kezdető 9 órakor, .tegy-! 
Bárónál ós a „Színházi Elet"-nól is. Telefon: 195 ír.

- Az Andrássy-nti Színház jövő hetét lefoglalják .. \ 
gyilkos álarc", „A keck madár", „Széna padi ás", stb. 
adása. Ezt a miisort adják va&árnap délután is, ’-í' óra'.j-r, 
mérsékelt hely árakkal.

4- A Royal-Apolló premierje. A Ko; ;tl- 
ApolJó szombati premierjén két napy.sLü.i 
újdonságot mutatott be. Az egyik n 
híres „niouuinentá)-film“, a „Kolumbusz Kris
tóf'*, amely .Amerika föU'edezőjenek életéi és 
szerelmét mutatja be, a másik a >leí;:'/.eti tí'.ib- 
ház nagysikerű ínüsordarabja, a ,bábjátékok ’, 
amely egy végtelenül érdekes téma stílusosan 
rendezett filmváltozata. Mindkét attrakció 
igen hagy sikert és osztatlan tetszést ars tóit. 
Álig ivr. első a középkor romantikáj.i! kólli 
életre, a másik a mai időkből meríti tárgyai;. 
„Kolumbusz Kristóf1* címszerepét a. nagynevű 
Reinhardt-szinész: Albert Bassermann ala
kítja, a „Bábjátékok** főszerepében nedig a 
népszerű amerikai fllmdiva: Clara Kimball- 
Young adja tehetségének legjavát Az előadá
sok 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

-r Kolumbusz Krisíó? vagy Amerika fölfede
zése. A Kamara diszhete kezdődött a szombati 
premierrel, amelyen bemutatták a rég várt 
attrakciót A közönség Dem csalódott a szóra
kozásban. A látványosságon, és a rendkívüli 
művészi szépségein túl, talán legnagyobb ér
deme a filmnek, hogy annyira a közelségünkbe 
hozza Kolumbusz alakját, mintha a ma.i kor 
gyermeke lenne s mint valami színes és eleven 
regényt figyeJjük küzdelmes és érdekes tör
ténetét. Bassermann felejthetetlen alakítást 
nyújt a címszerepben. Mária hercegnőt Celia 
Toeile játsza. De szerepelnek magyarok is: 
Pethes Imrét mint Aragóniái Ferdinánd ki
rályt látjuk s többek között a kis Szécsi Fer
két is üdvözölhetjük egy kedves gyenneksze- 
repben.

A nagyszabású alkotáson kivül egy eredeti 
kétfölvonásos Fatty-hurleszk járult hozzá a 
Kamara premierjének meleg sikeréhez.

Mozgóképotthon. Az „Alomország** ej mű 
francia regény 6 fölvonásban Stazia Napier- 
kovskával. A „Vihar után** című amerikai 
.Tewel-íilm kalaudortörténet 6 fölvonásban 
Elme Lincolnnal a főszerepben, továbbá 
„Fatty a próbavőlegény4* és „Fatty revolveves 
esküvője** fővárosszerte közbeszéd tárgyául 
szolgál. (‘/i4, ’/»6, Vs8 és ’/slO.)

Dr. PROPPEft CO&N 3
VII, tíákóczl-ut 14. — Telefon: Jór.-wf 129 -85 S

ORVOSI KOZMETIKA! INTÉZETE |
Sz.ónHéRhibiik ollávolit-isn. — Orvosi kozmotlkn. — Bőr- H
Ryógyaszut...... Fénykczolésok. - - Specifikus eljárások
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Fés^es o©selmát arattefc 
a magyar valagatottele Sv^isbaiB 
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~ - —- --------, — A kéaEönségj 8®!»A ObIBb és Hfirzer BáMéSsfi
késést 8SwB6eg»e0te a ma^yairokat

Az olaszországi félsiker után aggódva gon
doltunk arra, hogy Svájc ellen nem tudunk a 
mieink értékes győzelmet elérni, mert még 
élénken az emlékezetünkben van a tavaly 
június 15-iki 1:1 arányú eredmény, amelyet 
akkor csak Blum kiegyenlítő góljának köszön
hettünk. A távíró azonban az éjjeli órákban 
a magyar csapat nagv sikeréről hozott öröm
hír 1.

Lausanne, március 11.
Válogatottjaink 12.000 főnyi lelkes r>közönség 

előtt leptek a pályára, z—
ideje alatt

lelkesen ünnepelte
magyar

amely a mérkőzés egész

a nagyszerűen játszó 
csapatol.

A mérkőzés első felében mind a kél fél óva
tosan játszik és egymás gj'önge pontjait pró- 
báhiák kipuhatolni. Már az első negyedóra után 
érezték a mieink, hogy jobbak a svájciaknál. 
Ez azonban nem tette őket elbízakodottá, ha-

I

<v

Dél győz Nyugat elSen 2:1 (1:0)
üllöi-ví. — néző. — Bíró: Kiss T.

A vidék legjobbjai rettenetes időben, kemény, férfias 
küzdelemben t ni.ál közünk vasárnap a ,.Szövetségi sor- 
)<'g”-érf. Már egyszer viaskodtak ezért, akkor azonban a 
meghosszabbitoll; félidők ellenére is 2 : 2 arányban eldiiji- 
tctlcniil végeztek. A pálya olyan állopoth;:u volt, hogy 
inkább vizipolóra volt alkalmas, min) futballra.

Dél Xynyal harcában l)él kezdi a iámadást. és erős, 
mozgalmas játékban Hava már az 5. percben _gó!i lő. 
A váratlan eredmény nagy erőkifejtésre készteti a 
nyugatiakat és ők veszik ál a támadó szerepét, azonban 
Mészáros túlsókat és fölöslegesen driblizve a leg
reálisabb támadásokat is megakasztotta. Csak a félidő 
vége felé osztogatott szép labdákat, de az ellenfél ki
tűnő födözetsora, amely egy klasszisául volt jobb a nyuga
tiak holt'soránál, biztosén állt ellent. — A H. félidői a 
nyugatiak támaílása vezette he- és a S. percben Prém 11-es 
révén ki is egyeniilot.t. Két perc múlva azonban Kovács •- 
Bnna pompás támadását Marionossy szép gólhí érté
kesíti. Ettől fogva a délink határozott fölényben vannak 
és csak a mérkőzés utolsó öt perce a nyugatiaké, de jué.r 
az eredményen nem tudunk változtatni, mert lövéseik 
egymásután célt tévesztenek.

'Megelőzően a Fő/'. Ti'. 2:0 (0:0) arányban győzött a 
Szolnoki. MÖVF. ellen a Corinthian-serlegért. A vidéki 
csapat jó volt, a gólok védelmi hibából est«k. GtMlövők: 
Moycr és Osvald.

>r«S

A fővárosi mér&SzéseK egyrésze 
elmaradt

\ BTK—Hiisiiiarosok 2:“ aranyban végezlek, bár a 
papírforma szerint a Húsosoknak kelleti- volna győzni. 
Az \merikai-nci pálya azonban valósággal víz alatt volt 
és a csapatoknak többször kellett a sárral, mint a lnb- 
din ni megküzdeniük.

Az I TS!' E.'iiTK 2: a ismét értékes pontot jelent 
ITSE részére a bajnoki tabellán, míg a

BE.IC liAOE ? : eldöntetlen eredmény e)ég küllemet. 
Jen az egyetemisták részére, mert újabb pont veszteséget 
jeleni.

Az \ SC 3:0-ór ayőzehne az RT K föláll nr. A SC u.i 
jobbszélének komoly mnpkájáf is igazolja. A II. osz
tályban ez volt ma a legnagyobb gólorányu győzelem.

A llayyar Kir.ya mérkőzés sorár Zur/ió uiból ’órolenszky 
réven 1:9 fit : 0) arányban győzött a MAC fölött, míg az 

ripcsl.i serlegért folytatót) küzdelemben a Törekvés 
2:0 (0:0) verte, a Vasasokat, az FTE-JíI. kér. pedig 
0 : u-a félidő után abbamaradt.

Elmaradt mérkőzések: 33 FC—Ékszerészek, VII. kér sr 
J’osi ás, Tesi vér iség--TTC.

«■
A Spárta AC boxverseaye

A régi képviselöházhan mintaszerű rendezésben folyt Je 
a Spártn AC junior boxversenyc, amely a nagyszámú er
dei.', ődő közönséget teljesen kielégítette. A juniorok kva
litásos munkáját éppen olyan elismeréssel kisérték, mint 
ahogyan lelkesedtek a kihivdsos mérkőMseken. amelyek
ben a legjobb magyar versenyzők állottak szemben a 
bécsi /■ 'ünfhauscr Box Section kiküldötteivel. A juniorok 
közül Frank (TTC) klaaszismunkát végzett. A kihivásos 
kiiedclmekben csuk Wicsel (Spárta.) tuata a magyar szí
neket diadalra vinni. A bécsi versenyzők közül a ma
gyúr szórinazásn Bartha tetszett, aki szimpátiktis győ
zelmet aratott llernát (Lapt.) fölött. Siiehary/xi nem 
állóképes, l'/orni meg semmi különöset nem mutatott, de 
újból sy,rlszrri'dlen magatnrlíist lanuslfotf i’olylonos pro- 
tesi:;1í>súval és a bíró semmibevevésével. Ellenfele a be
ing Horváth (Lőni.) helyeit a még nem lift Hnteueekcr 
í.,Boxi“) volt, aki egy csöppet sem volt rosszubb, mint 
a pózoló bocsi versenyző. Részletes eredmények: I. IÁ!n- 
siiltj: 1. B elsz Jenő (Spárta). 2. Slezák (Hl. kér.). 3. (íirí- 
ler (HJ. kor.). II. Hanfamsuly; 1. Erdős hírre (Spártn).
2. Jolsvai (Lapt.). 3. Bcncsirin (Múv. GSK). ///. Behcly 
su’y: i. Bernül Mil'lds (Spártn). 2. Wörmor (FTC). 3. Or
bán (l'l. kor.). /)’. Kiinnyilsithit 1. B’iffmrmn leiszlá 
(MTK). 2. Königstein (Lapt.). 3. Tfartstoiu (IÍL kér.). 

"pl Aulai (111. kor.). 2. Kellner (BTC).
' Köxápxitly: 1. Frank József

kér.). ív.
2. Königstoin 

V. IV ltOrsiity: 1. E’.\ ' 
3. Knsuovltz. (Lupt..). VI. 
(BTC). 2. Ilrit/. (Lapt.). 8. 
-nehézsúly: I. Szabó Albert 
3. Vrl (BTC).

Kihivásos
(Fiinfhnuscr)

Horovitz (Spártai. VII. Kin.
(1H. kér.). 2. Hilcsch (BTC).

mérkőzések
/. Bari ha (Fiinfhauscr) pontozással győzött Bernül 

(Lapt.) ellen, akit kötél munkájával az ele:ő két menetben 
annyira fruppirozott, hogy a 3. monetbon már nem tndta 
hz eredményt el dönteti finnó tenni.

II. IVicsel (Spártn) pontozással győzött Kuchnrypn el
len, nki csak :.z, el: ő menetben volt frontban. A követ
kező roundokbnn Wicsel fokozatosan jött föl és biztosan 
győzött.

III. W orm (Fiinfha.ii-se-r) győzelme Untnneckrr (FTC) fö
lött nem sok értékkel bírt, mert, igazi erős munkát vart 
a közönség, de csalódottan távozott. 

nem nagyon okosan az ellenfél idegretidszorérp 
dolgozlak és az első félidőben megelégedtek 
azzal, hogy az ezúttal pompásan .játszó

Molnár révén a vezetést hizfoFitották 
maguknak.

A küzdelem második felében a magyar fiuk 
szinte, rajta ütöttek a svájciakon és perceken 
át szóhoz sem engedték ökot jutni. J>ar elszán
tán védekeztek.

rövid időközökben Molnár, Ortb és
révén még ötször került a labfJa az ellen Fel 

hálójába.
Igaz, hogy Cere-sole nem volt klasszis kapus, 

de ez mii s'em von le ;t magú<trfis liizzcl ős lel- 
k( séd és::.cl .játszó fiuk érdeméből.

A svájciak egyetlen góljukr.1 a................
Abeggles révén érték el. A mérkőzés után 
közönség zajos iinnopiésboii reszesitoffe a 
gyár színek l:é|j\ i-olőii.

I

linliisszckötő
a

ma-
el.

;<FC niezeí versenye
mezei i'utóink először találkoztak a 
versenyén, ahol a MAC és u KAOE

’ óbb ' ,<•? osíiletünk
ige-.i sőtáu.von kö- 

v r rc n y g y őz leső 
az HTK nyerte. 
szeuioi--<'!<a.paiver- 
csapata 52 p., 3.
(H.-IPC) li pe.rc 

Stciner (MTEi, 3. 
: ; /. MTE 
í>. csapata 

pere 41 mp. ■ - 
la ponttal, 
Egyénileg:

idén 
futó.

starthoz állította atlétáit. A rrargit 
riilíielüi 4800 mélcres távon lefutóit 
Kulisár (MAEt,). míg >t csapatvcsenyt

Részletes oredméuyek: I. oszf.'dyu 
seny: 7. MTK .75 po-nlt.al. 2. MTE A. 
Égyeíérl.és 81 p. .Egyénileg- 7. Kullstír 
li 'íny! 15ii méterrel biztosan nyerve. 2. 
Csiíbny (MTK). IL osztályú szemior-csaputverseny : 
A. csapata 27 ponttal. 2. MTK fi." p.. 3. M'l í, 1’ 
104 p. Egyénileg: /. .STeÍjter Pál (MTE) 75 .
A 2800 méteres ifjúsági mezőnyben: I. Ml’h
2. MTE A. csapata 58 p., 3. BKAC C>2 pont..
7. LeimeHer (BKAC) 70 perc h mp.. Somogyi (MTM, 
3 C-séfav (MTE). A favorit Somogyi a táv nlső feleben 
ejvcszfelta az egyik cipőjét es ez erősen hátráltatta a 
küzdelemben.

Szeged város birKózóbojnoKságai
a varos 
ere.dmé- 

.M :i rton 
Német

%
A Tisza- zállobén zsiifolt ház elölt folytak le. 

hirkózóbajnokságainak a küzdelmei. Részletes 
Légsulv: /. Xetibnvoer < Törekvés). 2.

Sós (Törökvés). II. Pehelysúly: f
2. Molnár (Törekvés). 3. Áron (MTK). ILI. 
: Nincs befejezve. A döntőbe került. 3 fővá- 

pár Budapesten folytatja a küzdelmet. - 
7 Keresztes (Húsos). 2. Mcíszt.er (To 

3 ’ Csanády (SzAIO. V. Nagyközepsuly;
2. Zcmkó (SzAK). 3. Osl.o-vits (Hédin.

nyék: I. 
(SzAK). 3 
'Tőiéi: rés). 
Könnyiisul. 
rosi birkózó 
]V. Kisközépsuly: 
rekvés).
í. Büki (Húsos). 
TVE). »~fc.

József nádor
jubiláns Kardvivó-emléKverseny

Gyöiites •' S^attczliy Géxea f/mWC)
1. Skuliézky Gr :a 

:., 3. (’sít.v 
i (> gy., 5. Merő 

(MAFC) I gy., 
(Tjidovika) 2 gy„

A verseny részletes eredményei:
(MAFC) 9 győzelem, 2. Lírányi (l.udovika) 8 gy 
(Mové) fi «v.. 4. Markovits (Lüdovlka) " — 
(MAC Tud. Egyet.) 5 gy., fi. Báthory 
7. .Nagy (Lndovika) 3 gy.. 8. Bertalan i 
9. Lehoezky (MAFC) 2 győzelem.

Az ügető verseny eredményei, < .nniyn. 
Pálja, közepes látogatottság. gyönge 
gyöngébb sport jellemeztek a 
megemlítjük, hogy kél verseny 
maradi, mindenről beszámoltunk, 
követett volna o| hibiít. lm • látva

esős idő. esalaJ'.os 
mezőnyöl,’, még 

megnyitónapot. ILi. jnég 
indulók hiányában el- 

Az igazgatóság nem 
............................ ................ n mai csői és tudva 
azt. bőgj- a pálya mennyire használhatatlan — a versen?,l. 
cgv héttel elhalasztotta volna. • Részletes eredmény:
1.' futam: 1. Kaloda. 2. Lenke. Futott meg 2 ló. Tót.: 
100:130: 100:120. 210. II. fittam: elmaradt.. III. futam: I. 
Bora (layton. Hern.hlas. Futott még 3 ló. Tol.: 100:180; 
100:140, 240. ÍV. futam: 1. Diana. 2- -lola. Futott, még 1 ló. 
Tol.: J00:200. I*. futam: 1. .U/ua vita. .!. Edgár F. 3. Ró
bert. Futott még fi ló. Tol.: 100:170; 100:130, 240. 1fi0. 
l'l. futam: 1. Pa/i. 2, Grauicsár (disqn.). Tót.: JW:2i)O; 
100:130, lfio. )'//. futam: elmaradt.

RéngAIlc, Rnfírle, R ézkénpo e, 
szab. Balatar.-, Turul-, Vsrmorul-rendszer ii 

szőSópematezők. 
f»£ilSnHaftí»íí 6-js nwsűtistölí vörös
rézből. szé.nkénegozők, hűli én egy- 
kozes kénporozó gépek legolcsóbb gyári 

áron beszorezhotők:
SXONTAGM PAP- RLZ A íIYAr 

B u cl a p c s CÍM. ,kceU I,*2 *»u jy^40;^. r A t n

vegyen
ragldnofoat, íMiwiyötízeí és kabátokat

árakon

as át átállítás idején

H@9ler Jakab mhaOzIetélban Budapest, Wálkíicxö-ut 13

Küzdelem
Breslau város serlegéért

A III. kér. TVE vtelpolóesapata fölényes gyfr, 
zelem után a döntőbe került Hetlas (Magdeburg} 

ellen
A Hl. kér. TVE csapata a nyáron már szerepelt: Bres-t 

Inishiin és az Altér Se.h. V. ellen 9:0. a válogatottak élt 
len pedig 8 : I arányban győzött. Most a Weddi/ren fínr- 
li/.el !4 :l (:> : l) arányban /iilényese.ii rnei/vcrt-c. míg a 
HeJhis az Altér Seb. V. Breslau ellen 3:1 (1 : 0) arány- 
ba;i végzett. A II’. kerületiek nagy gólarányn győzni 
mét -- amellyel :i döntőbe körüliek - a közönség meleg 
ünnepléssel kísértő. A győztes csapat tagjai: Háry, dr. 
Gáspár, Rudas, Keserű Sándor.

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

Világosság-könyvnyomda rt.. Budapest VT.If, Conti-utca 4. 
Műszaki igazgató: Derítsek D.

ogsw

Zongorát, pianfinót 
ne vegyen, mig BEKÉMVI MíHAí-V zon 
c-oraíi'lcpét meg nem l ilógatta. Ilndapesl 
VI. Király-a1e:i 58- szám - - .Régi zongorái 
vesz, cserél, javít., hangol. — TELEFON

ípneumatik
NAGY
f'Z, Gyár-1'tea 17. se.

S44CHF.L8U K/aBI.Í, PETERS 
a u tófölazcrclések 
dús wá!asxflékban
Telelőn; 21—97

kiszolgálás

és smoki«>g"i«&8csiSnxS 
BRAUM ELEMÉR
VI1, Kúroly-körnt 13, félemelet.
Telefon: József 115—20

ftaifop
olcsóbb és jobb, mint bárhol

MEH5K mílaixtateí, Budapeit V8, AWtrftasy-Mt 60 
Cscngory-utca sarok. Fióküzlet nincs, figyeljen a címre!

Díjtalan I 
esrrmooolds

■:

napi áron felül vesz: 
Sarknál Imre Akszorész 
TTllői-o 136, telefon 3.5-89 
az Iparra. Muz. szom ben

u
SAJÁT GYÁRTÁSÚ 

NYAKKENDŐK 
FINOM

TJEI DIVATÁRUK 

NYAKKENDŐHÁZ 
IV, KIGVó-UTOA 5. (KLOTILD-PALOTA)

t
l

Vízért
nem kell a szomszédba nienni annak, aki a 

Htomgápiálxm 
fürdik.

VII. Dohány-utca ü. Nyitva reggel L-től
’í.»

OTOR, UJ ÉS HASZNÁLT,
vétel és eladás. Snünycq is legelőn?ósebbon 
Lukácsnál, Budapest. Dembínszky-utoa 3« 
(Hernád-o. sarok) Telefon: József 44-40. szám

t gok rés- ere. ff-ai'.iais’aOvívrsmnolSáia.) Rendelés egész 
g nap. V! I. Rakóc-zj-iit 32. 1. cm, 1, (1,‘óktissnl szómban)

r’K NEMZETI ROYAL-ORFEUM
Minden este órakor:

A szenzációs márciusi műsor!
régiségeket, ^^ifíiáríSíi,

gyöngyöket teljes értékben vesz és elad írhmeiier Benő 
IV, Károly k Jrály-ut 28, Központi Városház, főkapn mellett.

f BERK0VITS
í !YL KIK. UDV. SZÁLLÍTÓ KRISTÓF-TAR a. SZÁM

Eredeti tervezésű.
valamint valódi francia kosztümök, ruhák, köpenyek

■riwrvani MBuaaMnaKvaxBuaaM *.* oaMMtmaanMi wmaDmaMvwvwmihrmm bmt^mhimmbbwbí

.,Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat 
az Országos Földblrtnkrendcxő Bíróság engedélyével 

Budapest VJ, Te.réx-kHrutt ai. Telefont 7—36.
Nagyszámú birtokvótcli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házuk, villák és telkek közvetítése. .Jó! 
bővült lakúsközve!)lés, Ilnane.irozúH stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors <is kívánatra diszkrét lebonyolítás.

VI. Révay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 11 22

RÓTT és STEIMIAROT felléptével „A KAM ÉLIÁS TYLl*” 
és „WIEN- BERLIN’* Kezdete este pont 7>/i órakor

uiiumiiimwwiHiiiiiiil




