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Botrányba fulladt
Benlczky komáromi proyramboszéde.

..Foqalmazó ur’ Köszönöm Önnek a komáromi mandátumot"
íAReggel kiküldött tudósítójától.) A politikai 

világ figyelme feszült, érdeklődéssel fordul Ko- 
inárom felé, ahol Benlczky Ödönnek tegnap 
délután kellett volna elmondani program beszé
dét, amelyhez Russay Károly, Huszár Elemér, 
Grieger Miklós, Kéthly Anna és Györky Imre 
utaztak Komáromba.

Délelőtt a képviselők Monostoron tártak, 
ahol Benlczky a közönség tetszése mellett nyu
godtan beszélhetett. ?. délutáni népgyiilés 
3 órára volt kitűzve, amikor körülbelül 1500 
főnyi tömeg gyűlt, egybe Komárom-Ujváros 
főterén, hogy meghallgassa az ellenzék jelölt
jének és kísérőinek beszédét. Ott volt kevés ki
vétellel az egész város választópolgársága.

Már a gyűlés előtt hire járt, hogy
8—10 fiatalemberből álló csoport, amely a 
községtől különválva helyezkedett el, bot
rányra készül és lehetetlenné akarja tenni 
Benlczky programbeszédének elmondását 
Ezért a népgyülés megnyitása, után a hely

beli szociáldemokrata pártelnök figyelmeztette 
a hallgatóságot, hogy no engedje magát né
hány hivatásos rendbontótól megfélemlíteni 
vagy hougratni. Utána Benlczky Ödön lépett 
az emelvényre:

— Figyel meztetem azokat az urakat --- kez
dette beszédét —. oAí/c ennek a gyűlésnek nyu
godt. lefolyását készülnek megzavarni, hogy 
én már különb viharokat láttam...

Többet nem mondhatott.
hárma, kiabálás hangzott fül arról az ol
dalról. ahol a néhány l’őr.yi rendzavarásra 

kirendelt csoport állott,
amire iii iczl u <A Hassa;} föl szólították a ha
tóság képviseleteben megjelent Komlós retia- 
ór fogalmazót, hogy ailitsu helyre a. rendel es 
távolítsa el a botrányt csináló fiatalembereket. 
\ remlőrtisztvíselő azt válaszolta, hogy o ~o 
emberével itt teljesen tehetetlen, mert a. hall
gatóság kél harmadrésze ellenséges wugatar- 
lód tan iiíli. .

\ lárma, közben kissé elült és Bemrzky is
mét megpróbálta, hogy szóhoz jusson. De alig
hogy beszélni kezdett., a 8-10 fiatalember to
vább folytatta a botrányt.

Erre Rassay fölugrott az emelvényre es har
sány hangon a következőket mondotta:

— Polgártársak! A rendőrhatóság jelenlevő 
képviselője azt állítja, hogy azért nem tud 
rendet csinálni, mert a közönség ketharmaa- 
része nem akarja Benlczkyl hallani. Bizonyít
juk he azt, hogy itt mindössze. 8—10 ember cst- 
nö.lia a zavart, azért tehát akik Beniczfcyt 
hallani akarják, emeljék föl a kezüket!

,vi ))t egy erdő, úgy emelkedett ezernyi kar 
egyszerre a levegőbe. Frenetikus eljenzcs köz
ben követelték, hogy Benlczky beszéljen, a kö

Jfósgssilárdutt a vasárnapi magánforgalom
StkHiapesten i

. (A Reggel tudósi lójótól.) A zürichi korona- 
jegyzés vasárnap megszilárdította a bank, be- 
!ye>ehbai az ügynökök közti magán forgalmat. 
Erős pénzkínálat uralta a piacot. Állítólag a 
kővetkező kötések fordultak elő: Wulg'ó: 132.590, 
;;*agyar Általános Kőszén: 379.088, Georgiát' 
-80.01)0, Fegyver: 315.900, Nasici: 316.600. Luug: 
w.500, Of r 47.500. Stummvr: 365.080. Magyar 
Hitel: 441.4)09, Ingatlanbank: 2l.MII. 4uta: 2i.5‘W, | 
;tód • lt>a!oin: 76.1589. Kintild: 11.00!’. Izzó:

•««», G.vau.iumosó: %.7< T-xtil: 5899. Férés-
Bank; 62.CD0, Glóbus: 5600. Hazai ísunk:

® ógisz: .íioo, Karton: 42.008, Viktóriu-butor: 
Kender: 17.098, Szalámi: 95W', Lichtig: 

zönség a pódium felé tódult és éljenezték az 
ellenzéki képviselőket és Beniczkyt. Erre 
Rassay folytatta:

— Fölszólítom ezek után a hatóságot, hogy 
miután meggyőződhetett arról, hogy a zavart 
itt mindössze 8—10 ember csinálja, szerezzen 
érvényt a törvénynek és Klebelsbcrg gróf sa
ját választási rendeletének, amelynek értelmé
ben mindazok, akik a népgyülést szándékosan 
megzavarják, azonnal letartóztatandók. Ha 
pedig a rendőrség nem akarja vagy nem 
tudja kötelességét teljesíteni, akkor a rend- 
zavarókat majd mi fogjuk eltávolítani innét, 
a. következményekért pedig már itt és már 
most a. rendőrhatóságot tesszük felelőssé.

A publikum erre újból viharos éljenzésbe 
tört Ki, majd amikor a Klebelsberg hive.i, aki
ket egy Pruzsinszky nevű nyugalmazott tan
felügyelő vezényelt, újból zajongani kezdtek,

a. publikum nekiesett a rendzavaróknak és 
elkezdte őket ütlegelni.

Erre a rend őri ogalmazó egész halkan kije
lentette, hogy a gyűlést föloszlatja és a rend
őröknek utasítást adott, hogy a tömeget osz
lassák el.

A rendőrök erre azonnal kardot ráutottak 
és az ezernyi tömeget kardlapozni kezdték.
Beniczky amikor látta., hogy milyen erősza

koson kergetik szét a választóit, odament a 
rendőrfogalmazóhoz és mindössze annyit mon
dott neki:

Fogalmazó ur. köszönöm önnek a komá
romi mandátumot!

A tömeg izgatott csoportokra oszlott, min
denki a. legnagyobb fölháborodással tárgyalta 
a rendőrség eljárását. Az ellenzéki képviselők 
a gyűlés föloszlatásu után a párt helyiségében 
azonnal rögtönzött értekezletet tartottak, ame
lyen a teendőket megbeszélték és többek között 
azt is elhatározták, hogy Grieger Miklós a 
keddi ülésnapon sürgős interpellációt jegyez 
be a komáromi gyűlés véres botrányba fut- 
lasztása miatt. Ezután az ellenzéki képviselők 
a pályaudvarra mentek, ahonnét, mintán Kle- 
belsberg szalonkocsiját is ehhez a vonathoz 
akasztották, a bécsi expresszel hazautaztak 
Budapestre. Klebel.sberg kortesei a pályaudva
ron nem. Klebelsberget éljenezték, hanem Ras- 
sayt abcugolták. A csöppet sem épületes lát
ványt az internacionólis jellegű bécsi express 
utasai, amidőn megtudták, hogy a zajongó had 
a magyar kultuszminiszter választási vezér
karához tartozik, maliciózus megjegyzésekkel 
kísérték. A képviselők este II óra Hl perckor ér
keztek Budapestre.

1701), Hazai fa: 16.000, Rézbányái: 13.000, Gumi: 
40.500, Általános Takarék: 11.750. Vegyi-Ipar: 
92W).

Becsben e
fM Reggel tudósítójának jelentése,) A ma

gánforgalomban elsősorban a magyar értékek 
iráni nyilvánult meg nagyarányú érdeklődés. 
Különösei) a Coburg- és Hofherr-részvényeket 
keresték emelkedő árfolyamokon. Az olcsó 
pénz és a de eoveur a spekulációt egész vo
nalon vásárlásokra ösztönzi. Nagyon figye
lemreméltó még az Ali:, ni vasút, áremelkedése, 
amely r mai magánforgalomban elérte a 
S00 ezres kurzust. Szombaton ,1i percenttrl ki- 
nullák a pénzt, de igy sem lehetett elhelyezni.

Fiaim, csak énekeljetek
Szeretem a fiatalságot, övé a lélek izzása, 

a bolond és százszor szent mámor, a rajongás 
és a gyűlölet, mind azok a kincsek, amelye
ket elveszít, elszór és eltemet az ember az 
évek hepehupás országutján. Szeretem az 
ifjúságot, mint önmagamat. Ami sikerem az 
életben és céltalan pályámon megadatott, 
kizáróan annak köszönhetem, hogy egy húsz
éves határtalan optimizmusával, hóbortos 
önhittségével és donquichotei vakmerőségé
vel nézem a körülöttem gőzölgő, viharoktól 
pacskolt pocsolyákat. Sáros pocsolyákban 
tengerszemet látni, borult égboltozaton tün
döklő csillagot, szószátyár fráterekben állam
férfiakat, gonosz vagy ostoba képviselők
ben félisteneket, a fiatalság joga, hó
bortja, isteni vaksága. Szeretem a. fiatalsá
got, hogy kedve és lelke eszményi célokért 
az utcán hancurozni, iivölteni, redőnyöket 
döngetni, kék foltokkal büszkélkedni, ami
kor az emberek kenyér után való hajszájá
ban nem parancsol megálljt sem a nappal, 
sem az éjszaka. Hogy lenéztem azokat a tár
saimat, akik haszontalan könyveket bifláz
tak, amíg mi rendőrlovakkal birkóztunk a 
Muzeum-körnton a magyar vezényszó, a 
chlopii hadiparancs, Kossuth szobráról leté
pett babérág miatt. A derék Andrisok gólo
kat. rúgtak velünk, véralá futásokkal kv 
zöldült pofonok ny<m ;óváV ájultan a boldog
ságtól és a szivünk túláradó dicsőségében 
bandukoltunk haza, ahol a rendőri brutali
táshoz hasonló jelenségeket kellett elszen
vednünk tépett kabátok, letaposott kala
pok és a. tüntetésekben elveszett félévek 
miatt. Szeretem az ifjúságot, ha az én redő
nyeimet döngeti, ablakaimat veri be, nevemet 
abcugolja (persze jobban szeretem, ha éljenez). 
Még ezt a mai, háborúban elvadult, forra
dalmaktól és ellenforradalmaktól megbom
lott idegzetű és képzeletű ifjúságot is szere
tem. korunk szegény mostohagyermekeit, 
akiknek viaszkszivéböl Gömbösék és Wolffék 
a maguk képére akarják formálni a jövendő 
Magyarországot. Farkastejjel bárányokat 
táplálnak! Csuda lkozzam, hogy az ifjúság, 
látván politikája vezéreit, egyenrangúnak 
véli magát velük értelemben, tapasztalatban 
és hivatottságban? Hát Gömbösnek, WolfT- 
nak, Csillérynek és Friedrichnek több kvali
tása van, hogy tettekkel tényező legyen, 
mint, bármelyik gólyának, tányérsapkás fia
tal óriásnak? Mindent értek és megértek. 
Csak a rendőrség ellen szított, fnjtatóval 
táplált eszeveszett és egyedül aggodalmas 
gyűlöletet nem tudom megmagyarázni ma
gamnak. A mai rendőr nem nyegle, kard
csörtető. fölényét fitogtató stibli. Posztján 
hősiesen kitartó, rosszul fizetett, a sorstól 
megtaposott magyar, mint a bíró, az író, u 
tanár, a hivatalnok, a lanitó. A magyar ál
lamhatalom teljes csődjét jelentené, ha tün
tető fiatalemberek nők olyan befolyás adatik, 
hogy államtisztviselöket csaphassanak el 
kényük-kedvük szerint. Ma a komoly, köz
tiszteletben álló főkapitány, holnap a taná
rok, holnapután a belügyin inisztar kaphatja 
meg ez alapon a 1au f passzt. ííe főleg ez 
utóbbiért fájna a szivem. Nagyon fájna,
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Két miniszteri programbeszéd
Waikó Bajén, Klebelsberg Komáromban

Komárom, március 18.
Gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatás

ügyi miniszter vasárnap reggel S órakor in
dult el a Keleti-pályaudvarról Komáromba, 
hogy ott a délelőtt folyamán programbeszédet 
tartson. Tizenegy órakor a Vasúti és Polgári 
Kör kerthelyiségében tartott népgyülésen vett 
részt.

A gyűlést Rüdiger István, bankigazgató 
nyitotta meg, utána Mayer János tartott beszé
det, majd Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter tartotta meg beszédét. Újabb időben 
— mondotta — azt láthatják, hogy az ellenzék 
mindhangosabbá lesz. 11a a szavakból lisztet 
lehetne őrölni és ha az ellenzék által fölkor
bácsolt elégedetlenség kovász lenne, amelyből 
kenyeret, lehet dagasztani, akkor ezek az urak 
nagv hazafiak lennének, ök egy szélsőséges 
politikát képviselnek. A szélsőséges irányait 
uem állhat meg, az óra lepereg és az egésznek 
tönkre kell mennie. Nagy szerencsétlenség volt 
az. amikor egy ilyen szélsőséges politika bele
vitte Magyarországot abba a szerencsétlen 
helyzetbe, amibe belekerült. Ezek az emberek 
túlságosan elbizakodnak abban, hogy rövid a 
magyar ember emlékező tehetsége. Én mint 
belügyminiszter azt óhajtottam, hogy a mar 
gyár munkásság képviselve legyen a parla
mentben és ha

én és gróf Bethlen István nem vagyunk, 
biztosíthatom önöket, hogy a szociáldemo
kraták közül senki sem jutott volna be a 

parlamentbe.
Mi azt akartuk, hogy a magyar munkásság 

képviselői jöjjenek be a nemzetgyűlésbe és azt 
vártuk tőlük, hogy mu íkásjóléti intézménye
ket fognak javasolni. De ha a lapokat olvassák, 
ilyet vajmi keveset fognak látni, hanem látnak 
egy igazságtalan bírálatot velünk szemben, 
akik azzal » szerencsétlen helyzettel birkó
zunk, amelybe Kuni! és Kun Béla tasziíották 
az országot. Engem, mint a mérséklet politiku
sát. sokszor megtámadnak azzal, hogy ez a po
litika egy színtelen valami. Ez a politika a 
békesség politikája. Hallották-e Bethlen István 
grófot vagy engem személyes kérdésben föl
szólalni, vagy másnak becsületébe belegázolni 
és a magyar embernek jóhiszeműségét meg
gyanúsítani. Bethh i István gróf és'én a mér
séklet politikáját hirdetjük, vannak sokan az 
ellenzéki oldalon is, akik azt mondják, hogy 
ők a mérséklet emberei. A tettekről ítéljék 
meg az embereket, nézzék azt, hogy mit csinál
nak a parlamentben, hogy vau-e egy termé
keny^ gondolatuk vagy javaslatuk.

Délután ’/>3 órakor a kultuszminiszter kísé
retével kiment Monostor községbe és itt az is
kolaépületbe összcgyülckezett választók előtt 
mondott beszédet. Az esti vonattal a miniszter 
kíséretével visszatért Budapestre.

*
Baja, március 18.

(A Heggel tudósilójától.) IKa'hó Lajos keres
kedelemügyi miniszter szombaton este Bajára 
utazott, hogy a Lors Vilmos báró halálával 
megüresedett választókerületben program be
szédjét elmondja. A népgyiilés Vall órakor kez
dődött a. Szent István-íéren. Walkó miniszter a 
következőket mondotta:

— Éu mindig és kizáróan gazdasági kérdé
sekkel foglalkozom. Azt hiszem, hogy a gazda? 
sági kérdések sohasem voltak annyim előtér
ben, mint éppen ma. Különösen áll ez Magyar- 
ortzágra. Magyarország helyzete a világhá
ború folyoniúuyaképen teljesen megváltozott 
és ma a let, és nemlét kérdése a'tói füa'h meg 
van-e a kellő lehetőség a gazdasági fejlődésre. 
Éppen ezért az a fontos, hogy mindenkor a 
gazdasági kérdések legyenek előtérben. "Izek 
mellett a napi kérdéseknek cl kell lor/nilidöh\ 
Meg ami a politikai kérdéseket is illeti, azt 
hiszem, a jelen helyzetben a politikai kérdése
ket mindenkor gazdasági szempontból kell el
bírálni. Az állam a jelenlegi körülmények kö
zött arra a legszűkebb térre kell, hoay szőri'-- 
kozzák, ami u legszorosabban vett állami föl
adat. Amikor azt mondom, hogy a munka
lehetőségeket fokozni kell, arra gondolok, hogy 
a magángazdálkodásnak kell ezen a téren 
egészséges fejlődési biztosítania. Ami a mező
gazdaságot illeti, ezidő szerint éppen a szerzett 
tapasztalatok alapján, novella van készülőben, 
amely azt célozza, hogy egyrészt gyorsabban 
történjék a földbirtokreforra lebonyolítása, 
másrészt, hogy a termelés folytonossága biz
tosíttassák.

Ami a kereskedelmet illeti, annak a szom- 
szédállamokkal való forgalomba kell bekap
csolódnia.

Magyarország a mostani helyzetben nagy
mértékben behozatalra szorul. Arra kell igye
keznünk, hogy ezt a behozatalt a legszűkebb 
térre szorítsuk. Amit Magyarországból ki le
het. vinni és ki kell vinni, azok olyan áruk,

amelyekre a külföldnek szüksége van és igy 
a külföld ezeket az árukat bebocsátja akkor 
is, ha mi a magunk részéről azokat az árukat, 
amelyek fényüzési célt szolgálnak és külföl
dön készíttetnek, be nem bocsátjuk. Nekünk 
meg kell csinálnunk azt az ipart, amelynek 
clőföltételei megvannak. Itt kell földolgoz
nunk mindent, amit itt produkálunk. Ha 
mindez megvan, akkor megvan a lehetősége 
is az egészséges gazdasági életnek és akkor

megoldást nyerhet legfontosabb kérdéseink 
egyike: a tisztviselői kérdés, az alkalmazottak 
kérdése. Ha egészséges fejlődés áll elő a gaz
dasági életben, megvan az elhelyezkedés lehe
tősége.

Ezután Platthy György, Bartos János, nor
mann Miksa mondottak rövid beszédet.

A miniszter ezután a városházán a hatósá
gok, egyesületek és intézmények küldöttségeit 
fogadta, majd a városi vendéglőben bankettel 
rendeztek. Délután ’/»3 órakor a miniszter 
Vaskutra ment és ott tartotta meg német
nyelvű programbeszédét. A népgyülcsen Her
máim Miksa és Wild József ugyancsak német 
nyelven beszéltek.

A framtök szaS»ad©Bí bocsátottól 
a bwerl

hagy a város ártatlan a tyssresSa
tiszted

Berlin, március 17.
A TFof/7-ügynökség jelenti: Bucrből jelentik:

A főpolgármestert és a takarékpénztár igazga
tóját,

akiket eddig túszokként őriztek, tegnap 
este szabadon bocsátották

és ez alkalommal Laignclot francia tábornok 
közölte velük, hogy a gyilkosság ü iyébeu foly
tatott vizsgálat során megállapították, hogy

a város lakossága ártatlan. A nyomok a
rendőrséghez vezettek.

A gyilkossággal gyanúsított Burchhofót és
Witlershagent elfogták és a reckünghavscni 
fogházba való szállítás közben, amikor szökést

kíséreltek meg, agyonlőtték.
A W ol ff-iroda szerint
az állítólagos két tettes közül egyik sem 

tagja a rendőrségnek.
Burchhof bűnügyi tisztviselő, Wittershagen 
pedig polgári személy, mégpedig villcmossz‘ ■ 
roló. Nem szökés megkísérlésekor lőtlék agyon 
őket-, hanem a városháza mögött fekvő téren 
puskalvssal és lövésekkel ölték meg őket, amit 
a városháztér lakói közül többen bizonyíthat 
nak. Ezen föl ül kétségtelenül megállapilotiák. 
Burchhof alibijét is. A gyilkosság elkövetésekor 
egy távoleső külvárosban tartózkodott és csak 
beárulásra tartóztatták le., Wittershagen a 
gyilkosságról csak másnap értesült.

A francián üldöziK a német 
sejtót a megszáliött területen

Koblcnz, március 18.
A korábban megszállott területen és a fran

ciák részéről most megszállt területen megje
lenő 1450 újság közül a ruhrvidéki akció meg
kezdése óta a rajnavidéki bizottság hosszabb 
va'.y rövidebb időre 445 lap megjelenését til
totta be. Eddig 82 szerkesztőt és 81 kiadót bün
tettek mén l'/t évin terjedő fogház és 1 millióin 
terjedő pénzbüntetésekkel. Kiutasítottak 16 
szerkesztőt és 9 kiadót családostól. A meg nem 
szállott területen megjelenő újságok közül 63 
lap bevitelét tiltották meg állandóan vagy bí
zón yos időre._______ _____ _____

(UJVAny-KABARÉ)
VJ1T, Rákúczi-ut 43. bz. — Telefon: József 125-01.
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Minden este az uj műsor keretében föllépnek;

NA®Y ENDRE
Antal Erz.sl 
F ei en -y ‘Xíiroly 
H. Heit1<t!berg

A’öcrt

mint vendég 
HncaszU Mid 
Krajnik Mória 
iwhftts Sári 
3n!»mon 361a 
Sarkad! Aladár

tftnüor József 
Ulvúrv Ferent
VÍJV.gh Jenő 
Vórn&y Vilmos

Fölfedezték a világ legdusafob 
petróleum forrás át

A Reuter-iroda neworleansi híre 
venezuelai konzul táviratot kapott, 
közük, hogy a Marataibo közelében
raol. n olajforrásra bukkanlak, amely naponta 
120.000 hordó petróleumot szolgáltat. Kijelen
tik., hogy ez a világ legdusabb petróleumfor
rás a.

szerint a 
amelyben 
fekvő La-

Francia konyha < lgányzonc Vacsora S órától 
t£t&a«1Jbs kezcíeía o űs fél érakari

PUhúty búzsi vőssdézilc 
Trófn

Irta: Sas Ede

E«?y en-be? trn jáaUAia
Nagy látványra, opera 

több fölvonósban 
Irta: Köváry Gyula

Bf»’ o rlatt
Vígjáték 

írté Miciiacl Szbkny

Gyere ,ie n&iii, 
ayee*e h>®............

Duett. Irta Hnrnmth Imre

(Se arany, se kék, se zöld, so dobié) 
Bohózat, irta Szőke Szakáll

Jegyelővétel: d Jután 5 óráig 11 S/inházi Életnél (Er- 
zsébet-körut 20. szám) és 5—7 óráig a póuztáruál.

CcH !iénr>-.'íimyktűir e őrrbor.

B ‘31! '
R«-;{jüt5c, «n Wéxkónpor,
szab. Salaim-, Turul-, Virmorel-rendszcrii 
í zíií á' pOF met ezü j«.« 
r>r;'ii’hítíí»aíS inesöBstőS* vörös
rézből. szénkénegezők, báli- és egy- 
kozes kénporozó gépek legolcsóbb gyá ri 

áron beszerezhetők: 166
SxnmfcimSt Púi réz&ruay&r 
Budapest, IX, kér,, Ül|fll-ut 19. szám.

A FRANCIA ÉS ANGOL DÁMÁK RUHÁIT
.» KADF.RAITK MTI KR^A’ <A *

IX. ÜLLŐI-1 T 66 e. ALATT

szollá 
hisiolf/álds

f napi áron felül vesz: ">
4 SarLadi Imre ékszerész

Clldi-ut 3ii. telefon J. 89 
az Iparin. Muz. szemben

SM

Díjtalan 
csomagolás

373

oloáúbb és jobb, mint bárhol
REF:65 ÜKSxtalos, rest VJ, Andróssy-ut 60
< ' engery-utea Bárok. Fióküzlet nincs. Ctyeljeu a címről

KBzpontl hortat

IV, Film-köz 9

Königstádtler 
Testvérek rt

TELEFON: 18-08. 

wkK*j»

837

rS tfOS# Fí? nem i be te-
I gek ró z.ére. (Esls:j»!v;.;’snrclláj.) Rendelés egész
E pap. Uitkóczi-ut 32. hz. I. cm. 1. szemben) s*?u — —— - —  ——— -• —--------- ------------.*.1.

ÍRÓASZTALOK sgg®
keztyüt, kötött kabátot, Jumpert, férfi és női 

fehérnemű eket a legolcsóbban vásárokat 
BGSMVÁK V, Lipót-körut 21.

Ne vegyen raglánt, férfiruhát, min 
nem látta

Hozott anyagból |
Fűfrár>naTtnU.sr.a on £

Vili, nfíklr Szilárd-utca rf. mdm, 11. emelet is. | 
Tclefonszdm: József Si—12.

Látta kirakataidat és áraimat?
HECH'r JEXö PIlIDlVAT-. \0I IIAinSNYA-ÉS KEZTYU- 
KEHESKEDÉS, Vili, CLLöí-l T 16. < ALVIN-TÉHN’ÉL cs

f *rx'll,*>w*(V>rv*1JnMMnMar?tsuR*BWMMinMMMnwvMwnuaH***1 

Magyar Agrár- és JáradéKbanK 
vetőmag-osztálya: 

Budapest V, Nádor -utca IS. Irlefon: TJ 

SilrgUnyclni: Agrár Budapest 189

Vcs-z legmngnnnbh napi áron lóbBro-óh lucornnmngot és 
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kér
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Fegyelmi vizsgálaton inditottaK a tünteté
sedhez Kivezényelt rendőrtisztviselőK ellen 
Bünüoyi és fegyelmi vizsgálat a kardhasználat jogosságának megálla- 
palására., —- Kihallgatták a tüntetésben résztvevő egyetemi hallgatókat 

(A Reggel tudósítójától.) Egész vasárnap 
délelőtt úgyszólván egyebet sem csináltak a 
főkapitányságon, mint uz egyetemi hallgatók 
ügyében végezték a folytatólagos nyomozást.
Dr. Marinovich Jenő főkapitány tudvalévőén 
a legszigorúbb nyomozást rendelte el annak 
megállapítására, hogy vájjon jogosan használ
ták-e a tüntetőkkel szemben a rendőrök a kar
dokat. Az ebben az ügyben szereplő rendőr
tisztviselőket,, valamint a rendőröket még a 
szombati napon kihallgatta dr. Szrubián Dezső 
rendőrkapitány. A rendőrtisztviselők és rend- 
őrlegénység szinte egyöntetűen azt vallották, 
hogy

a. tiiutetők a békés szétoszlásra való föl
hívás u*án olyan fenyegető magatartást 
tanúsítottak — több helyen bántalmazták 
is a rendőröket —, hogy a rendőrök min
den parancsszó nélkül, a pillanatnyi ön
védelem szükségéből, rántották ki kardju

kat és kergették szét a tömeget.
A nyomozást minden irányban lefolytatják. 

Evégből vasárnapra beidézték a rendőrségre 
azokat az egyetemi hallgatókat, akik a 12-es 
bizottság előtt jelentkeztek és ott jegyző
könyvbe mondották azokat a tapasztalatokat, 
amit a tüntetésből láttak.

Tizenöt egyetemi hallgatót idéztek be a rend
őrségre. Az egész sérülési osztály 
•jegyzőkönyvi kihallgatásukat. Az 
hallgatok szerint

homlokegyenest ellenkező módon
?rz összeütközés a rendőrökkel. Azt 
hogy a rendőrök minden indok 
hátbatámadták őket és mint, a répát, 

aprították a kardokkal.
Ugyancsak vasárnap délelőtt jelentkezett a 

rendőrségen dr. Szrubián Dezső rendőrkapi
tánynál egy szigorló orvos, aki jegyzőkönyvi 
vallomást akart tenni. Személyi adatait be
diktálván, ezt mondotta: Rémi Gyula szigorló 
orvos vagyok, a Turul-szövetség külügyi osz
tályának első titkárja.

Rémi Gyula .jegyzőkönyvbe vétette, hogy je
len volt a. tüntetésnél s ott őt Bartha Jenő 
rendőrföl ügyelő kétszer arcul ütötte, nemi 
Gyulái két tányérsapkás , liuiaieinber testőr
ként kisérte, a főkapitányságra. Kint várakoz
tak rá kihallgatása végéig a rendőrség folyosó
ján, azután együtt távoztak.

Ügy Marinovich Jenő főkapitány,, mint , a 
bűnügyi osztály vezetője. egész vasárnap ál
landó figyelemmel kísérte a kihallgatásokat. 
Minden egyes jelentkezőről azonnal referáltat- 
tak maguknak. , .

A bűnügyi nyomozással cgyidoben a fokupi- 
lán>/ság fegyelmi osztálya is hivatalból vizs
gáidtól ind Holt a tüntetéshez kirendelt rend
őr tisztvisel ők ellen..................

A fegyelmit megelőző vizsgálatot dr. Puskás 
György rendőrtanácsos, a fegyelmi osztály ve
zetője, végzi, annak mogállapifásara, hogy a 
rendőrök kardjukat jogosan husználták-c. 
Evégből mindazokat, akiket ebben az ügyben 
a bűnügyi osztályon kihallgattak, a fegyelmi 
osztályon is kikérdeztek.

Az ellentmondó vallomásokból kell a jc- 
gyelmi osztálynak, a pártatlan ítéletet meg
alkotni.

F.lőT‘‘‘lá4hatóan rehabilitálni fogják a meg
vádolt rendőrtiszt viselőket és rendőröket, 

bár a tüntetők sorakoztatják ellenük a terhelő 
tanukat. . . . . ...Amikor munkatársunk megkérdezte a fo- 
főkapitányság egyik legtekintelyesebb tonszr- 
viselőjét. hogy mit. szól uinu hírhez,, hogy dr. 
Marinovich .lenő főkapitány a tüntetések miatt 
megbukik, ezt a lakonikus feleletet kapta: ,

- Hát persze! Tegyenek akkor a helyébe 
egy másodéves joghallgatót! 
Feljelentés gyilkosságra való fölbujtás, rablás 

és súlyos testi sértés miatt.
Azok közül a diákok közül, akiket az egye

temen garázdúlkodók vertek veresre, kevesen 
tesznek följelentést a rendőrségén. Az el6o tol- 
jelentést Fodor Márton kötszergyáros, tette, aki 
•iának, Endrének súlyos bántalmazása miatt 
ismeretlen tettesek ellen tett följelentést gyil\ 
kosságra való fölbujtás, rablás es súlyos testi 
sértés miatt. Fodor Endre a közgazdc.sagi egye
tem másodféléves kereskedelmi szakos hali

végezte 
egyetem i

történt 
vallják, 

léikül 
úgy

Kí'3 NEMZETI ROYALORFEUM KfSS
Minden este ‘/»8 órakor: 51

A s%emEáci)ö$ márciusi műsor és 
Aranymadár utolsó előadásai
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FÜRDŐSZOBÁK
GYERMEKKÁDAK

HORVÁTH ÉS VÁGÓ
VI. KEK., KIHALY-UTCA lltó. HZ.«» TELEFON; 13S-S9

41S/a

gatója szombaton délelőtt a közgazdasági egye
temnek a Főherceg Sándor-utcai régi képvi
selőházban tartandó órájára akart bemenni. 
El is jutott a homályos keresztfolyosóig, ahol 
körülbelül 50—60 bajtársi szövet ség-jelvényes 
és katonaruhás egyetemi hallgató várakozott, 
akik rárohantak Fodorra és ütlegelni kezdték 
boxerekkel és gumibottal. A megtámadott 
Fodor az első ütések után fölocsudva, a táma
dók ellen fordult és sikerült kimenekülnie a 
keresztfolyosóról. Üldözői azonban nyomában 
voltak és a kapunál várta már egy újabb őr
ség. Az atlétatermetü és kitünően bnxoló 
Fodor azonban félrevágta az előtte álló uui-

id&ré
egyetemet

ü napig nem B@sz eíoatéás
Reggel ludósitójálól.) Szombaton délután 
végződött az egyetemi hallgatók gyűlése, 
egyelőre a bajtársi egyesületek nem

Vasárnap 
az egyetemi 
igazoltattak.

Szombaton

(A 
ózza 1 
hogy __ _ ___  ___
rendeznek több tüntetést, hanem várnak ked
dig, amikorra előreláthatólag befejeződik a 
rendőri \ izsgálat s kiderül, ki volt a hibás az 
összecsapó soknál. Ezután látszólag nyugalom 
állott be az egyetemeken, amely azonban leg
kevésbé sem jelent rendet s mindenekelőtt nem 
jelenti azt, hogy az ifjúság kötelességéhez hí
ven munkához lát.

Az egyetemi ifjúság addig, amíg a rendőrség 
részéről elégtételt nem kap, érvényben tartja 
korábbi határozatait, az egyetemek kapuit ol- 
áll.iák .$ csak a bajtársi egyesületek tagjait en
gedik be az épületekbe s engedik ki az épüle
tekből.

Az igazoltatás rendkívül szigorú. Szombaton 
azokat a hallgatókat engedték be. akik igazol
ták, hogy keresztények, de, kifelé menet újra, 
többszörös igazoltatás alá vetettek minden 
hallgatót s csak azokat engedték ki, akik a 
Turul-Szövetség külön kilépő igazolványát föl 
tudták mutatni. A bajtársi egyesületek tagjai 
állandó igazolványt kapnak, azok a keresztény 
hallgatók, akik nem tagok, legföljebb egy 
napra szólót. Zsidó hallgatók egyáltalában nem 
kapnak igazolványt. A kilépési igazolvány szö
vege a következő:

Magyar Egyetemek és Fűi.skolák 
Országos NeiLüeti Turul Szövet.-éga.

Szolgála*! jegy.
X. V. egyetemi polgár március 17-én 

az egyetemre bejárhat.
Körpecsét. Aláírás.

délelőtt is diákörségek álltak 
épületek kapujában s mindenkit

az előadások még folytak az
——-----------------------------—!<♦

államtitkár Londonban
London, március 17.

tudósítójának távirata.) Schober 
Béla államtitkár, a Pénzintézeti Központ ve-

í

Schober
(A Reggel 

zérigazgatója. tegnapelőtt Londonba érkezett 
és gróf Szapáry László követnél szállott meg. 
Az áUamtitlcár nagy fontosságú tárgyalásokat 
kezdett angol pénzemberekkel jelentős magyar 
mezőgazdasági és mezőgazdasági ipari cikkek 
kivitele ügyében. Schober e hét végén érkezik 
haza, hogy beszámoljon a minisztertanácsnak 
tárgyalásai eredményéről.

Posta- ás tívirda^trájk kezdődik ma tiécsöen
(A Reggel tudósitójúnak telefonjelcntésc.) 

Ma reggel 6 órakor az összes bécsi posta- és 
távírda-alkalmazottak beszüntetik a munkát, 
mert a kormány nem akarja a kedvezményes 
utazásra vonatkozó kívánságaikat teljesíteni.

fi francia kormány Angliával együtt 
akarja kényszeríteni a németeket 
a katonai kötelezallságek magtarlására

Páris, március 18.
Az Havas-ügynökség jelenti: A lapok tudni 

vélik, hogy a francia kormány aziránt érdek
lődött az angol kormánynál, milyen föltételek
kel volna hajlandó adott esetben a csatlako- 

formisos egyetemi hallgatót és sikerült kijutnia 
az épületből. Az üldözők azonban nyomon kö
vették a több sebbel vérző ifjút, aki végre a 
Muzeum-körutou posztoló lovas- és gyalogos 
rendőrőrszemtől kapott segítséget. Ahol a sú
lyosan sebesült és meghajszolt egyetemi hall
gató összerogyott.
Nem engedik be az egyetemre a detektiveket,

A rendőrség megkezdte a nyomozást Glanca 
Ernő orvostanhallgató ügyében is, akit az 
Állatorvosi Főiskola kertjében támadtak meg 
s aki csak revolverrel tudott magának utat 
nyitni Glancz kijelentette, hogy föl tudja is
merni támadóit, de a rendőrség nem vihette 
magával helyszíni szemlére, mert elutazott 
Budapestről. Bejelentette a rendőrségen, hogy 
életveszedelmesen megfenyegették s ezért néni 
mer ittmaradni. A detektívek ma isj-fis ki
mentek az Állatorvosi Főiskolára, hogy lefoly
tassák a nyomozást, de a detektiveket az őrt- 
álló diákok nem engedték be a főiskola érdi- 
leiébe.

egyetemen, bár a tantermekben alig 5—6 hall
gató jelent meg

Hétfőn azonban már sem a tudomány
egyetemen, sem a közgazdasági egyetemen 

nem lesz előadás.
A közgazdasági egyetemet még szombaton 

délelőtt bezárta Fellner Frigyes dókán. Ami
kor látta, hogy más fakultásbeli hallgatók 
állnak a kapuban s iuzultálják a kijövő hall
gatókat, sajatkezüleg zárta le a Szerb-utcai ka
put. Mára pedig egy hirdetést ragasztottak ki 
a bezárt kapura a következő szöveggel:

„Értesítem a hallgatóságot, hogy további in
tézkedésig az előadások szünetelnek.

Fellner, dékán:'
A tudományegyetemen a rektor rendelte el 

a szünetet március 19-ére és 20-ára. Értesülé
sünk szerint ennek a szünetnek elrendelését? 
még az incidensek előtt határozták el, de 
könnyen megtörténhetik, hogy a közbejött ese
mények folytán most meg fogják hosszabbí
tani.

A keresztény községi párt követelései 
a diáktüntetések ügyében

(A Heggel tudósítójától.) A keresztény községi párt 
vasárnap délelőtt értekezletet tartott, amelyen a párt: 
tagjai uagy számban jelentek meg. Az értekezletnek jó
formán egyetlen tárgya a rendőrség és az egyetemi ifjú- 
sd/7 összeütközése volt. Hosszabb vita után a párt köre. 
telése.it három pontba foglalták.

Követelik az ifjúságot ért súlyos sérelem tárgyában 
pártatlan egyének, áltól vezetendő szigorú vizsgálat el
rendelését. és az esetleg bűnös revdőrkösegek legszigo
rúbb megbüntetését;

a rendörlestület keresztény, magyar, nemzeti közszel
lemének helyreállítását;

a: országrontásban bűnös sajtó törvényhozási utón 
való megbüntetését.

Az értekezlet szónokai közül, értesülésünk szerint, töb
ben követelték .Vcrínovie/' főkapitány fölmentését is.

zásra annak érdekében, hogy Németországot a 
katonai vonatkozásban vállalt kötelezet**cgek 
tiszteletben tartására kényszerítsék.

ROYAL APOLLO
A TITKOK HAZA

FíBmregény 2 részben
Főszereplő:

MOSJOUKINE
I. részi

Párbaj a végzettel
II. rész i

A hazajáró lélek
Március 23-tőB

tel%25c3%25a9se.it
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Világjáró labdások
Valamikor a magyar huszár volt az a ka

landos levente, aki a hétéves háborúban, sőt 
Napóleon ellen vivőit hadjáratokban a föld
golyó másik felére is eljutott. Az elmúlt há
borúban megsánlult a huszár lova, ö maya 
nekiöregedett, a világjárást átengedi mások
nak: — a fürge, hangos, labdás fiuknak, akik 
a spanyol félszigettől a ködös Stockholmig jár
ják a világot a labdájukkal és a régi huszár- 
bravúrok helyett a futball játékban teszik emlé
kezetessé a. magyar nevet mindenütt, ahol meg
fordulnak. Ezeknek a modern világjáró fiuk
nak a kapitányuk, Kiss Gyula, minden spor
toknak jeles atlétája, a szelidképü, . csendes
kedvű, úri erkölcsit fiatalember, akinek mos
tanában talán a. legtöbb barátja és híve van 
Pesten a tegnapi világjárás titán.

Azt hihetné a távoli szemlélő, hogy Kiss 
Gyula ián azért tudja nyélbeiltni a külföldi 
kirándulásokat, mert jól ismeri az alig meg
szerezhető külföldi valuták labirintusait... 
Nos, leleplezzük Kiss Gyulát: annyira nem 
érti a pénzügyi műveleteket, hogy akár három 
hamupogácsával is útnak indulna, mint a 'mese
beli vándorlegény. Talán hasznos külföldi ösz- 
szeköttetései segítik az idegen világban a si
ker kiharcolásában? Vagy talán különös, egyéni 
szerencse kiséri lépteit a 'megtermett ifjúnak, 
amikor válogatott csapata élén a sohasem lá
tott külországa pályákon egyik sikert a másik, 
után vágja zsebre? Egyik sincs Kiss Gyula 
birtokában, se a jövedelmező külföldi barátság, 
sem a mindent, lebiró szerencse, ellenben van 
valami olyasmi a lelkében, amely a. csodával 
határoson átsegíti a legnehezebb föladatokon: 
ez pedig az ö megingathatatlan hite a magyar 
labda kiválóságában, biztos győzelmében, ver- 
hetetlenségében. Az újkori apostoloknak, a min
denható sportok vezetőinek a fanatizmusa tü
zeli, újabb és ttjabb sikerekre füti, örökmótor- 
ként hajtja a. kapitányt, akár a barcelonai 
térségen süvít föl a viadal kezdetét jelentő síp
szó, akár a bécsiek ellen viszi rohamra a csa
patot.

Az ő hatalmas fizikuma, de főként rajongó 
bizalma szükséges nehéz állásának, betöltéséhez. 
Egy egész nemzet ifjúságának a figyelő tekin
tete kiséri minden lépésében; egy egész ország 
letört büszkesége emeli föl ismét megalázott 
fejét, amikor küföldi sürgönyök a magyar 
sportcsapatok diadalmainak hírét, hozzák. Na
gyon meg kell becsülni fér fiainkat, akik en
nek a. szegény, fényév észt ett magyar névnek 
ismét dicsőséget és tiszteletet szereznek a mesz- 
bzí országokban. Krúdy Gyula,

— Ha a függöny fölgördül! A „Budapesti 
Hírlap" vasárnapi szántában újra feltűnést 
keltő vezércikküt irt Rákosi Jenő, a magyar 
sors 80 éves látnoka. A tanulságos cikknek 
Rakovszky Jván belügyminiszternek az egye
temi hallgatók küldöttsége előtt tett ismeretes 
nyilatkozatára vonatkozó része igv hangzik:

\ „Budapesti Hírlap0 kénytelen bevallani, liogy nr. 
utolsó most lefolyt években sok felfordulás látott ugyan, 
de •'(.'■ssdxnhb helyzetet n mainál nem/ látott. Józanul 
nem is lehet elhinni, hogy ez csak olyan véletlen, dld- 
kon jókedvében kerekedett kié, alkalmi excoesrve lett 
volna. Azt kell gondolnunk, hogy

ez egy .lói megfontolt, tapintatosan előkészített nyi
tány volt. Minek a nyitánya, azt akkor fogjak meg

látni, ha a — függöny fölgördttl.
Méreteiben ez n mostani zavargás megeső elmaradt a 

régiektől, de karakterékor egyedül áll valamennyivel 
f-.e.mben.

Mert hogyan áll a dologi
Régen túlzó ellenzóki pártok által fölizgatott és meg

vadított tömegek Jelentek meg az utcán és szembwzáll- 
tak a. kormány -közegeivel, a rend őrelvol. Mont,

ktUönösehhen kát kormánypárti lap mértéktelen tűre- 
lésére.

nem mesterlegónyek, nem szóéiulisták, nem kommunis
ták, nem republikánusok, nem destruktív forradalmárok, 
hanem egyetemi hallgatók, jelszavakkal, amelyek az ural
kodó pártok többségének a zzótárdból valókt tanuló Ifjú
ságunk tömegei tódulnak az, utódra és trállnak szembe 
a kormány közegeivel, a rendőrséggel. Tehát a kormány 
hírei a törvényes hatóság embereivel, Meg lehet ezt ér
teni legalább is annyira, hogy az ember fejtegetés és Íté
let tárgyává togyn egy komoly lap hasábjain?

Most jön hegyibe « belügyminiszter egy nyilatkozata. 
Régi időből ismerjük ezt <> sablont, nmolyiiok formájára 
az ily nyilatkozatok készültek. Azt mondta eddig min
den belügyminiszter hasonló esetekben: Hallottam az 
esetről. Jelentést is kaptam azoktól a hatósági közegek
től, amelyek a rendőrség szereplését intézik. Ezek a 
közegek oiiküjök szerint Járnak el, esküjük ezerlnt írják 
meg jelentéseiket, fin mindaddig födfizöm őket, amíg a 
fölülvizsgálaf ki nem deríti, hogy hibásak vagy vétkesek.

A mi mostani beliigyininÍBzterÜnk nem így beszélt, ha
nem: Az ügynek legerólyesebb és legalaposabb kivizsgá
lását Ígérem és ha netán kiderülne, hogy hamis jelen
tésekkel vezettek [élre,,, stb.

íme a miniszter, aki vizsgálatot Ígér,
de mielőtt vizsgálna, föltcszi rendőri közegeiről, 
akikre nlcúk, lakások, vagyon és élet itt bízva van
nak, hogy őt esetleg hamis jelentésekkel félrevezessék.
Ezt sem lehet megérteni és ezt is kinő* föladat bon

colni. Mert ha a belügyminiszter nőm bízik föltétlenül a 
rendőreiben, akikkel testünket-lclkiinkct őrizteti: ugyan 
mit csináljunk és mit gondoljunk hozzá ml, őrzöttek*

Hallatlan konfúzió sötétsége tölt cl a mi közéletünk
ben elméi, gondolkozást, érzést, fölfogást, viszonyt kor
mány és párt, miniszter és miniszter, hivatás és meg
győződés között. Nem tudni se szónak, ami ősik, te csele. 
kadétnek, amelyet végbemenői látunk: se jelentőségét, se 
következményeit, így elég konstatálni a visszás állapo
tot, azután hallgatni róla.

- Német újságírók — a francia hadbíróság 
előtt. A Reggel berlini tudósítója táviratozza: 
Néhány nap előtt a ruhrvidéki francia katonai 
hatóság Degoutte tábornok parancsára kilenc 
német hírlapírót tartóztatott le, mert a bueri 
gyilkosságról jelentéseket küldöttek lapjaik
nak. A megszálló csapatok parancsnoka azon 
a véleményen van, hogy ezek a tudósítások 
valótlan adatokat tartalmaznak és sértik a 
francia érdekeket. A letartóztatott újságírók 
fölött az esseni hadbíróság hétfőn fog ítél
kezni. !

— Giesswoíu Sándor nem utazik Belgrádbn. A kormány, 
lapok azt irtuk, hogy Giessii'ein Sándor nemzetgyűlési 
képviselő, a reformpárt elnöke, fíelgráaba utazik és elő
adást tart a pacifizmusról. A lapok ehhoz a hírhez olyan 
megjegyzéseket fűztek, hogy ez h propagandául Prága 
és Bojgrád között össze függ az úgynevezett emigránsok 
pacifizmusával, amely alatt Magyarország pacifikálása 
értendő. A belgrádi utazásra vonatkozóan A Reggel kér
dést intézett Giesswein Sándorhoz, aki a következőkben 
volt szives válaszolni:

— Arról, bőgj' én Belgrádba fogok utazni, 
most hallok először, mert eddig erről szó nem 
volt. Tény az, hogy én Prágában előadást tar
tottam a pacifizmusról, de ugyanilyen előadá
sokat tartottam Luxemburgban, Londonban, 
Hágában és Berlinben is. Előadásom távol ál
lott minden aktuális politikai vonatkozástól, 
TTtazásom alatt politikai tényezőkkel nem 
érintkeztem, ntijiipolitikáról nem tárgyaltam, 
zí pacifizmus nagyszerű gondolatának hirde
tője vagyok, évtizedek óta és az is maradok, 
ettől engem alacsony intenciókra valló beállí
tásokkal eltéríteni nem lehetett eddig és nem 
fog sikerülni ezután sem.

— Általános, nyllvánon drágulás. A korona zürichi ár
esésének hatása már tapasztalható a különböző áru
piacokon és nz üzletekben. Az árupiacokon 2ó—r,0%-kal 
emelkedtek az árak, az üzletekben pedig l5—i0%-kal. Az 
áremelések főleg n Körúti és a kisebb utcák kereskedői
nél tapasztalhatók, a belvárosi cégek még nem módosí
tották áraikat a korona alacsonyabb helértékéhez mérten. 
A legnagyobb áremelkedés a textil és a bőrből készült 
cikkeknél tapasztalható. Egy jobb raktári női ruha ma bel
városi cégnél 150—200, sőt 300 ezor korona, kész női kosz
tüm 100 ezer koronától a végtelonséglg, hluaok 15—60 ezer, 
nagyon megdrágultok az egyéb női divatcikkek is, így 
a kalapok. Valamire való kalap ára 15 ezer korona de 
a ma divatos kalapok ára 20—40 ezer között válta
kozik. A női divatok drágulásával lépést tart a férfi
divatcikkek drágulása is. Jobb belvárosi cóg 60—A0 ezer 
koronát kór a rnhnfnzónért és 150— 200 ezer koronát mér
tók után készült rnháórt. Angol régiónok ára 60 és 140 
ezor között váltakozik, hosszú férflbarisnyo 5300, boka
védő 4500, divatos tnogador nyakkendő 6690, ing mérték 
után 15 ezer korona. A kalapárak nagyon különbözők: 
közepes minőségű már in ezor koronáért is kopható, de 
a finom, olasz borsai inokai apók ára 16—17 ezer korona. 
A cipők ára is nagyon megdrágult, kész férfi lakkripö 
15—16—17 ezer korona, sárga félcipő 14—18 ezer korona, 
a női cipők ára 1—2 ezer koronával több. A textil- és 
bőrárukon kívül :<r. utóbbi napokban nagy mértékben 
megdrágult n főleg Cseh-Szlovákidból importált különböző 
poroelldit és üvegáru. A legegyszerűbb hatszemélyes tea
készlet 16 ezer korona, hatszemélyes étkező 44 ezer, jobb 
12 személyes étkezőkészlet 230—250 ezer korona. Egyes 
darabok, mint például egy kávéscsésze, 750 korona, kom 
póltányér 400 korona. Nagyon érdekes, hogy a legolcsóbb 
por cellán viosdókészleí 17 ezer koronánál kezdődik, de 
van olyan is, amelyik 50 ezer korona. Ezek az árak n 
kereskedők véleménye szerint még nem véglegesek és 
rövidesen további .■iraméikedés várható az összes áru- 
piacokon.

— Borzalmas gyilkosság Szerencsen. Sze
rencsről jelenti zf Reggel tudósitója: Március 
15-én éjjel a szerencsi Nagyszálló kávéházában 
előkelő és nagyszámú társaság mulatott. Éjfél 
felé betért a kávéházba Buri András cukor
gyári kocsis és a sógora. EnglMnder kávé föl
szólította őket, hogy ha inni akarnak, menje
nek ki s söntésbe. A két fiú be is ment, a. sön- 
teshen azonban szóváltásuk támadt n pincé
rekkel. A lármára » kávéházi társaságból föl
kelt Bures Kálmán órás és kiment, megtudni 
a zaj ckát. Néhány pero múlva visszatért, 
orról panaszkodott, hogy fázik, majd hang 
nélkül összeesett és néhány pillanat múlva 
meghalt. Közben kiment Engliinder kávés és 
a cigányprímás, hogy a rajongókat. lecsillapít
sák. Ezek késsel támadták meg a kávést, akit 
bal mellén súlyosan, a menekülő cigányprí
mást pedig a hátán megsebesítet tok. A szeren
csétlen órásról az orvosi vizsgálat nn gállapi- 
totta, hogy szíven szúrták. Az azonnal elősiető 
csendőrség csak nehezen tudta megakadályozni 
a gyilkosok, mcglincselését, akik kihallgatásuk 
során előadták, hogy bárki és bármennyien 
jöttek volna ki a Köntösbe vezető ajtón, meg
gyilkolták volna őket. A bestiális gyilkosság 
Szerencsen általános megdöbbenést és föí- 
háborodást keltett. Bures Károly kedvelt 
tagja volt Szerencs társadalmának, öt évi orosz 
fogság után tavaly tért haza. Szociális érzésű 
ember volt, aki a választásoknál önzetlen hű
séggel tartott ki a Kossuth-párt mellett. Va
sárnap délután temették az egész város osz
tatlan részvéte mellett.

— Hát kérlek... (/Mrbes^Ztörev/ó/fJEz ellen 
már igazán nem lehet kifogásod! llat hiszen 
mindig ti prédikáljátok, hogy el kell tűntetni 
az emberek közt a- gyűlölet < alt és nem sza
bad a magyarokat annyiféle jelszó, elnevezés, 
vallás, faj és nemzetiség szerint ellenséges cso
portokra tördelni. Nem tagadhatod, hogy ez 
nagy lépés az óhajtott cél felé, amit a szélső
jobb kurzuslapjai megkezdték nz ifjúság és a 
rendőrség afférjával kapcsolatban. Fölülomel- 
kedve minden vallási, faji, sőt ténybeli szem
ponton, ők egyszerűen zsidónak jelölték meg 
azokat a rendőidiaztékét, akik nem az ő poli
tikájuk szerint értelmezték a törvényt s ezzel 
egy egész csomó szétválasztó motívumot kü
szöböltek ki. Ezután már csak kétféle magyar 
lesz: az egyik, aki meg akarja verni a zsidót, 
a másik, aki ezt nem helyesli. \r, előbbiek lesz
nek a fajtiszta magyarok, az utóbbiak viszont 
zsidó nevet kapnak egyetemlegesen. Nem lesz 
tehát több felekezeti, nyelvi s osztályban?, mert 
az ember lőhet jó zsidó őskeresztény létére is, 
ami pedig a nemzeti egységet illeti, az hatá
rozottan közelebb jut u megvalósuláshoz, ami
dőn a zsidóság felekezeti különbség nélkül egy 
táborba szorul s a másik táborban egyesülhet 
a fajvédők sokasága, minden faji különbségre 
való tekintet nélkül. Az eredményt nem tagad
hatod: a magyarság elé most már ki van tűzve 
a közös munka cella, ami nem más, mint a 
zsidók ütögetése. És most mái- azt is tudjuk 
pontosan, hogy kik ezek az ütendő zsidók: 
■mindazok, akik nem a zsidók verésével hiszik 
visszaszerezhetni az integer Magyarországot.

l;jból megnyitották e Peiőfl-házat. Vasárnap dólolőtt 
11 órakor minden különösebb ilnnopélyee aktus nélkül 
adták ói a közönségnek a Petőfi-házat. Nagyszámú kö
zönség tekintette meg n megnyílt múzeumot. Pontbnn 12 
órakor jelent meg Pékár Gyula a Petőfi Társaság többi 
tagjával n múzeumban és olt beszédet mondott.
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— Szervusz! Hát kórlek, az csuk megnyug
tathat mindenkit? Az. ifjúság kijelentette, hogy 
amíg haragszik, nem hajlandó tanulni. Remé
lőn, ebbói te is örömmel veszed tudomásul, 
hogy amikor nein haragszik, akkor ennélfogva 
tanuk Magam is aggód tara, hogy miközben 
a kül- és belpolitikát kénytelen intézni, a kor
mányt ellenőrizni, esetleg felelősségre vonni 
és a sajtót irányítani kénytelen az ifjúság, 
tanulásra nem marad ideje és minden tudo
mány a destrukciónak marad. Most már meg
nyugodtam. Remélem, te is. Szervusz!...
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— Gróf Stcrnberg monstre lovagin* ügye! n béosf rend
őrségen. A Heggel bécsi tudósítójának értesülése szerint 
a rendőrség tegnap este mcgldőzto gróf Stcrnberg 
Adalbertét, aki aa utóbbi időben Herborstein grófot, 
Starhemberg hercegot, Liehtenstein János herceget, Croy 
grófot, Jlohenlohe herceget és Fröhlich ezredest hívta ki 
párbajra. A rendőrség ez afférokra vonatkozóan akarta 
Sternberg grófot kihallgatni, aki azonban minden bő
vebb fölvilágosltást megtagadott és csak annyit mondott, 
hogy a provokáló# még nem párbaj, csupán olőgtótcl- 
fcéróa, amelyet fegyveres elintézés akkor követ, ha az 
plógiételadást megtagadják.

— Elárulták-e az ántúntnak a nyugntma- 
gyarországi fölkelést? Barátossy Balog Bcne- 
(V'k, a Turán-Szövetség tagja, nemrégiben egy 
72 pontból álló panaszlevelet adott át a Turán- 
Szövetség egyik vezérének, Dömötör Mihály 
volt belügyminiszternek, amelyekben külön
böző vádakkal illette Kornay István fővárosi 
főszám tanú esőst, a Turán-Szövetség egyik tag
ját. A panaszlevél bejelentette a Turán-Szövet
ség vezéri tanácsának, hogy Kornay István éj
szakánként eljár a Fő-utcában tartott, szabad,- 
kőműves gyűlésekre és a nyugatmagyarországi 
fölkelés alkalmával olyant követett cl, ami födi 
a hazaárulás lényegét. Kornay István emiatt 
rágalmazást port indított Barátossy Balog Be
nedek ellen és a port most tárgyalta Csilléry 
dr. büntető járásbiró. Barátossy Balog bizonyí
tani kívánta állításai valódiságát, különösen 
azt, hogy Kornay a nyugalma gyarországi föl
kelést titokban közölte a budapesti ántánt- 
hizottsággal és ezzel a tettével tanuk előtt is el- 
diesek'HÍett. A bíróság kihall/ alta Csapó 
László pénzügyi számvevőt, aki elmondotta, 
hogy n nyugatmagyarországi fölkelés alkalmá
val Kornay panaszkodott neki, hogy a fölkelés 
a Habsburg-rcstaurációt célozza és hogy ezt 
megakadályozza, közölte a fölkelés tervét a 
francia és olasz misszióval. Miután több fontos 
tanú nem jelent meg, a bíró a tárgyalás foly
tatását április 7 éré halasztotta.

— Csalt 500 koronára ftéltok t’r.uniU kártyást. 1922. ér 
decsmber 23-án, hajnali ’M órakor detektívek hajoltak 
be az. Országos Polgári Kör SzentkIrAlyi-ntoa és Főher
ceg SAndor-utca sarkán lo\ő l'ciyiségelbe. ahol óppen nk- 
l.or nagy hazárdjáték folyt, a bankban i:ií.5tm korona. a 
pinkában pedig tí.soó korona volt. A detektívek elkoboz
ták a talált pénzt, fölirtAk az összes Játékonokat, akik 
ozóinszerint 42-cn voltak. Ezeknek Agyét most tárgyalta 
dr. A’.yirf JilrAsbiró, aki azokat a Játékosokat, akiit ta
gadták. hogy résztvcttel; a játékban, fő'mentette, ellen- 
bon, akik beismerésben voltak, szdmezerint /5-cn, azokat 
fejenként 500—300 korona pén .büntetésre Ítélte. A bíró 
aa Ítéletben kimondotta, hogy a lefoglalt pénzel: el köb- 
-andók.

— Elloptak két Goinsborough-festinényt. 
Londonból .jelentik: A „Weekly l)ispatch“ hír
adása szerint. Newburybon elloptak két GgLi*- 
borough-festniéuyt. A festmények értékét fél
millió fontnál többre becsüli':.

Néniethy J’úroly államtitkár nz Orrvágos KilzniüvchP 
ilé.'I '•’iinács uj eluöí.c. Az Országos Közművelőié -.i -a
vasárnap d< Ibon i<ö7.gyiíl st tartott, amelyen betöltöt
ték a báró Pvcényi Zsigmond lemondásával megürese
dett elnöki tisztet. A kii.'.gyűlést tfákosi Jenő nyitotta 
meg. Az elnökválru-z.tás eredmény, •kén! dr. flémclhy 

y AlJamtl kárt ktatták be az elnöki azóklto, aki 
elnöki székfoglalójában rámutatott arra s sn/núlaíos 
helyzetre, hogy hazánkban mintegy ÍOO.OOO analfabétá
nak kioktatása nem volt intézményesen biztosítva. Ez
után megválasztották az igazgatótanács 35 tagját.

— Parisban letartóztattak eg.v német képvi
selő!. Parisból jelentik: A franciaországi kom
munista párt .szombaton este a Ruhr-vidék 
megszállása cil n tiltakozó gyűlést tartott, 
amelyen az angol cs az olasz kiküldőiteken ki- 

jvül kél németországi kommunista is szónokolt, 
imé/'/pedig Midiéin thüringiai képviselő,és a 
kommunista ifjúsági szervezet képviselője. A 
g.yüii’s végén a rendőrség letartóztatta a két 
olasz kommunistát és Möllein képviselőt es be
szállította őket a legközelebbi kapitányságra. 
;Minthogy Möllein útlevél nélkül jött francia 
Mőrületre, va/Arnan délelőtt, előreláthatóan klr 
yitasitjál,.

ElkéiKttlt az uj fürdőtérvényjnvaulat. Vasárnap dél
előtt 11 órakor tartották meg az Országos Balneológiái 
' 'gyerillei közöli lésót, Vámossy Zoltán egyetemi tanár 
■laöklots alatt. Dalmady professzor, az ogyesftlet főtlt- 
t.iid. övi julontéséhou előadta, hogy as uj fürdőtörvén;'- 
‘ rvaslat elkéssü'! és rövidesen a nemzetgyűlés elő kerül. 
A közgyűlés őzt örömmel vette tudomásul ón a kormány 
mogjolant képviselője utján üuoepólyosen tldvö’öllo 

József népjóléti minisztert.
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’tfass miniszter, Drasfcóczy Mifilkö
(A Reggel tudósítójától.) A gyógyszerészek 

a világ legnyugodtabb emberei. Most egy ügy 
? izgalomba hozta a patikusok tiszteletrc- 

mélto _Jes^üLetét és aligha beszélnek másról, 
®*nt Vasa József népjóléti miniszter teguap- 
elöttl elhatározásáról, amely szerint engedé
lyezte, hogy Gaál Endre képviselő, a Magyar
országi Gyógyszerészegyesület, és a Budapesti 
Gyógyszerésztesiilet elnöke,

Atttta-k&rntt gyógytárát az Oktogon-térre 
helyezze át

, Tudni kell, hogy ez az áthelyezés a patikát 
legalább 50—<jfl millióval értékesebbé teszi 
azon a napon, amelyen azt a boldog tulajdo
nos megnyitja. Gyógyszerészi körökben külön
bözőkép pertraktálják az eseményt Csudálatos 
módon Gaált azok is támogatták, akiknek ér
dekeit sérti s-r. áthelyezés: a környék gyógy- 
tártuls jdonos”!, sőt az a szokatlan dolog Is 
megtörtént hogy az I. kerületi elöljáróság bi
zonylatot adott ki. amely szerint a 130 év óta 
fönnálló és működő gyógytár ott fölösleges, a 
VI, kerületi elöljáróság pedig, amely 6 hónap 
előtt még kimondta, hogy az Oktogon-téren 
patikára nincs szükség, újabb helyszíni szemle 
alapján úgy változtatta meg határozatát, hogy 
a Teréz-körut 1„ 6., 8., illetve 5., 7. számú há- 

j zak.ha igenis lehet patikát fölállxi^ ii.
Tudni való, hogy a patikailgyekbe a 

goknak kevés beles .ók.~u’r van: lévén az ado
mányozás és áthelyezés a népjóléti “n^.’.^er 
diszkrecionális joga. (Beruolák Nándcr, p ki
váló lakásiigyi-kriminalista, népjóléti minisz
ter korában élt is bőven ezzel a diszkrét jogá
val.) A Budapesti Gyógyszerésztestület a ta
báni patikának Pest kellős közepébe történt el
helyezése miatt fölrobbant: 32 gyógyszerész ki
lépett: és megalakította a Budapesti Gyógysze
részek Egyesületét, amelynek Bayer Mntal és 
dr. Deer Endre az elnökei. A gyógyszertártulaj
donosok hivatalos lapja, a „Gyógyszerészi Köz
löny'*, ehNez az ügyhö- a következő megjegyzé
seket fűzi:

A - elnök nr ogrylzton uiur kapott elég fiatalon inra- 
zetl ajándékot, egy értékes budapesti gyógyszertári 
Jogosítványt, vájjon Igazságos és méltányos dolog-e, 
hogy es a németi ajándék hatalmas értéknövekedés 
formájában, most megismétlőd  Jékl Kiváltkópen, ha 
tudjnk, hogy az elnök nr vagyouos. sőt gazdag ember. 
Van földbirtoka, Budapesten háza, reál.iogn patikája, 
több értékes lapvállalata éeatöbbi. Vájjon nem látszlk-e 
jogosnak a vád, hogy a gyógyszerészi közélet terén él
ért magas tisztségeit semmivel se indokolható, a mél- 
tányosságnak és a» igassá ff osságnak még a látszatát is 
nélkfílöefí, jogtalan vagyonszerzésre igyekezett fölhasz
nálni! Vagy ba nem e tisztségeiben rejlő befolyást de 
erkölcsi erőt, akkor a nemzetgyűlési képviselői mivol
tában rejlő befolyását használta föl erre, ami azután 
a képviselői tnkompcP^hiUtás terén Is krUmnetlrnságe- 
ket okozhat r"k1.

Miért közérdekű a Gaál-ügy.
A Reggelt ebben a gyógyszertáráthelye

zési pörpatvarban egyetlen momentum ér
dekli: amit évek óta minden ilyen föltűnő eset
ben, kinullózzák azokat, akik egyedül érdeme
sek arra, hogy gyógyszertári koncesszióhoz 
jussanak, a gyógyszerészsegédeket. Száz meg 
száz olyan 20—30 év óta n tára mellett gör
nyedő, kitűnő képességű, képzett, idős gyógy
szerészsegéd van, családos, szakadatlan mun
kában megrokkant emberek, akiknek — pro
tekció híján — még reményük sincs arra, hogy 
valaha patikajoghoz jussanak. A névsorukat 
szívesen átadjuk a népjóléti miniszter urnák. 
A Reggel munkatársa fölkereste Draskőczy- 
Milkó Lászlót, az Okleveles Gyógyszerészek 
Országos Egyesületének elnökét, amely egye
sületben főleg gyógyszeráffz8egédek vannak, 
aki a következőket mondotta nekünk GaAl 
ügyéről:

— Egyáltalában nem tartom megengedhetőnek, hogy 
egy testületnek aa elnöke, ca állásánál fogva, azzal az 
erővel, amelyet a vezetőnő alutt álló teetülot erkölcsileg 
rcpro7.ent.Al. magúnak meg nem engedett anyagi előnyö
ket szeroszen. GaAl Endrének, mint nemzetgyűlési kép
viselőnek. tudnia kellene, hogy képviselőnek, még Ide
gen számára eem volna szabad patikajogot kijárni, nem 
Is beszélve arról, hogy Gaál Endre ezúttal n.iból saját 
magának járt ki gyógyszertáreugedélyt. Mert ee no át
helyezés Iránti kérelem nem más, mint egy burkolt Jog- 
kijárás. A helyzot aa, hogy neki volt egy patikája Bu
dim, amelyet fl annak Idején 300.000 körömiért vásárolt 
és amely most megér 5—6 millió koronát és mont ezt a 
patikát ő áthelyezteti oz Oktogonra, ahol ugyanaz a 
patika n7.onnal 90—60 millió koronát ér. A testületben 
rendkívüli elkeseredést váltott ki mór aa Is, hogy GaAl 
Endre egy llj’cn kérelmet egyáltalán beadott, mert 00—100 
olyan öreg, családos gyógy <7.oréBZ8".'rád van, nklnok móg 
roményo sínes arra, hogy valaha patlknlogot kapjon. 
Erkölcstelenség Gaál Endre részéről, hogy kérte ás Igaa- 
ságtulatisóg a miniszter nrtól, hogy az engedélyt mej- 
adta.

A miniszter nyilatkozata.
Fölkerestük Foss József népjóléti minisztert 

is. hogy megkérdezzük véleményét u Gaál 
Endre legújabb patikaáthelyezéöénck dolffA-

L6sxl6 és Endr® nyilaSkoxftSstil
bán, aki kérdéseinkre a következőket vála
szolta:

— Nem éltem ezt az egész nagy Izgalmat. Gaál Endre 
nem tudott megélni a régi Palikájában, kérte a patikája 
áthelyez,ésót egy másik helyre és én az engedélyt meg
adtam. Én inindon iJyoa esetben kiszoktam adni a kérvé
nyeket az Illetékes fórumoknak véleméayezés végett, igv 
tettem Gaál Endre kérvényével is és e-ek a fórumok 
alulról egészen a saját osztályomig, k gyógyszerészeti 
osztályig, de egészen az államtitkárig föl, valamennyien 
eghangitan javasolták a kérelem telje: ’téíét. Ra csak 
egyetlen egy ellenkező vélemény lett volna aa aktákon, 
föltétlenül gondolkozóba estem volna a dolog fölött, igy 
azonban tormész.etesen megadtam «z engedélyt...

Kérdést intéztünk Gaál Endréhez, nkitőí n 
következő fölvilágositást kaptuk:

1
!

— Nekem az At.t.ila-körut 51. azám alatt van egy reál-. 
Jogn gyógyszer túrán-'. Háta mögött a Tabán rendezése 
folytán lebontották a házakat. Előtte a Duna, jobbra a 
Gellért-hegy vau. Eztdő szerint kilátás sínes a Tabán 
fölépltőaőro. Ezért kértem n gyógyszertár áthelyezését. 
Ügy az I., mint a VJ. kerületi olőljáröság, valamint a 
tisztifőorvos ajánlották. Eaon az alapon a miniszter meg 
adta az áthelyezést. Az, utolsó 15 év alatt ilyen áthelye-. 
■%íx tucat volt. Például az I. kerületből, a Várból,
áthslye'/.ték a gyógyszertárat a Baross-utca éa MArJs- 
utoa sarkéra. Aa Oktogon-tőr környéki gyógyszertArtnlaj- 
donosokkn! előre megegyeztem a hely kérdésében. így 
tehát senkinek sem volt ellene kifogása, csupán egy pár 
P7.v~.n*lyes ellenségemnek, aleik nem tudják nekesn meg. 
OneeátarA, bog, az ő fólreálUttlsuhhal a magyar gyógy
szerészi kar engem tett meg a pálya vezetőJéué. Az n 
kifogás sem áll meg, hogy ón a Bndapesti Gyógyszerész 
testület, elnöke vagyok, mert hiszen nekem, mint elnök 
nek ugyanazon Jogom megvan, mint bármely uiás testű-: 
let! tagoknak, akik a múltban áthelyezést kértek.

a t2^fsS.rrl

Mosóvoileok mosó 
dolainok, libertty- és 
BolyembatiS7,tok a 
legszebb kimintázAs- 
bán. - Sima svájol FtlF’lííiy- ZfffCfl' 
gronadinok minden 
szinárnyala9ban.

a legolcsóbbak és 
legtökéletesebbek
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Egyedüli gyártója:
OEKKE §1 SÁNDOR 

■orlronp’xsöve'^, Vonat- és kezMA-irjyAva 
BUWar'HST, VS»5 ÍKlÖf-WV 4©/»2. 5X. 

Árjegyzők ingyen és hőrmentre.

Gábriel Ferenc lx.Ferenc-k8ru.t46
Csemegék és föl vág ottak

a Fasor (volt Iierzel-féle) szanatorluntban
VII. Vilma királynőéit 9. Telefon Józsefi 5—-26* 

Modern hydrotherApla, szénsavas fürdők, 
iszapkezelések, masszázs, villuniozAs, svéd
torna szakszerű orvosi vezetői mellett.

RENDELÉS: délelőtt 11-12 órétg
NYITVA • réR’!ér« d- ®- 6—J0-1R. d. u. 4— 7-ig. ív a 1 a y *»■. nfik részére d, e. li)-től d. n. 4-ig.

M E O I 9C U S-K Á V É H Á S
_ . *32- CilSí-Mt 30. • ». 36(|
?z.*lT2’eI\ aJ Iparművészet! Múzeummal. Az url kllzöuség 
találkozó helye. — Eltűnő italok. — Elsőrendű cigányzene

a gyártónál, sok péuzi takarít meg. Javítá
sokat a legjobban és logolcsóbban készítek. 
Políéta István kalapgyár, Oli&3-ut 67. sí.

VWIÜWMA.U.IIH „VI8IWU.Ü. 
gyári raktár 887

Automobilfölszerelések
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6 aReggel 1923 március 19,

-- Érdekes interpellációk a főváros szerdai 
közgyűlésén. A főváros szerdai közgyűlése vi
harosnak ígérkezik. Bródy Ernőnek h lak
béremelések, a lakások és üzlethelyiségek föl
szabadítása tárgyában elmondandó interpellá
cióját élénk érdeklődés előzi meg. Három inter
pellációt jegyzett be dr. Gál Jenő bizottsági 
tag. Az első interpellációban a főváros autonó
miájának hanyatlásával fog foglalkozni. Föl 
fogja hozni a polgármesternek a kormánnyal 
szemben elfoglalt alárendelt helyzetéi. A fő
városnak a városi közbiztonság ügyével való 
nemtörődömségét, holott törvény biztosítja a 
fővárosnak azt a .jogát, amely szerint a. köz
biztonság kérdésével területén belül önállóan 
foglalkozik. A. második interpellációja a la
kásügyekkel foglalkozik és a tanács hanyag
ságát teszi szóvá. Hivatkozni fog Berlin és 
.Zágráb példáira, ahol a háború óta nj kerti
leiek épültek föl. Ezek a városok ugyanis kö
telezték a gazdag pénz- és iparvállalat Jíat, 
hogy tisztviselőik számára természetbeni já
randóság címén lakásokat épitessenek. A pol
gármester ugyan még 1921-ben tett hasonló 
intézkedésekről kijelentéseket, de azóta ez 
ügyben egy lépést sem tett. A harmadik infer- 
pelláeiójóaan a katasztrofális következménye
ket umga után vonó devizaellátás kérdésére 
hív,.-’ föl a polgármester és tanács figyelmét. 
A fővárosi kereskedők és iparosok nem tudják 
régi adó? ágaikat fizetni. Ha változás nem tör
ténik a devizakiutalások terén, úgy félév 
múlva kereskedő és iparágak egész sora fog 
tönkremenni.

A sav 
vés hírt hoz a 
•fölült 6s azt. hogy 
ványság divatja 
1 art iiRt 
ku .;it 
festő 
sudár 
pedig 
an! :.k

nyak dia-.i.t'?, a kövérek fölött. Amerikából ked- 
viró: a sovány nők diadalát a kövérek 

az e'rész világon terjedni kezd a ao- 
hogy a nyáron már csak sovány nő 

maid igényt a ri-vatnö díszes jelzőjére. Ameri- 
uiár évek óta a Gibson, a világhírű amerikai 

híres „Gibson girT'-jóhez hasonló karcsú derekú, 
termetű nők a divatosak. A kövér amerikai nők 
igyekeznek fogyni és hogy mennyire igyekeznek, 
kitűnő példája, hogy az amerikai úgynevezett 

..saván >;>ió Irtézvif’:" zsuf tltr.k. hegy ez az uj mesterség 
annyit jövedelmez majdnem, mint régebben a kaliforniai 
gy nmutbáiiy iszat. Az intézeteket főleg csak közismert 
előkelőségek látogtK'úk, whv, a kúra nagyon költséges. 
Az intézet soványitó készüléke homokzsákokkal dögö- 
nyözi a beléje tekintett nőt, majd megindul a villany
áram; ez. azután úgy megrázza, hogy minden porcikája 
vibrál. Majd villanyos fürdőbe ültetik a kövérséget. A 
lábai meleg vízben pihennek, fejét meg Jogos borogatás 
hüvösiti, csak a feje látszik ki a készülékből, 
ráeresztik az áramot, kis gumihengerek kezdik 
részét lapítani. Nagyszerűen veszti ilymódon a 
páciens és a 25 percig tartó kúra eredménye, 
hölgy 8—10 fonttal vagy í—> kilóval leolvadt, 
soványabb. A soványság divatja 
már áthúzódott a koutinonsre i legutóbb a párisi 
Mogador-s~.lnház volt n karcsú termetű nő apotheozisának 
színhelye. „Peer Gynt" került színre és a nézőközönséget 
kedv -s meglepető- ben ré .zcsitctte a rendező. Megjelent 
a színpadon egy gyönyörű termetű, do inkább sovány 
leány testhez álló bronz.ielmezben, olyan volt, mintha 
Boriin egyik bronzbaöntöít leányszobrn elevenedett volna 
íucg >■ színpadon. A francia művészek általában a so
ványság apostolai és a legdivatosabb párisi festő, .fean 
Dcmerque is csuk a sordw.v nőt népszerűsíti. 
vésznők, grófnők, bárónők közül csak a 
Tat.ia ecsetére. Leghíresebb képei h Mlle 
gróír.ö", a MHe busáimé Despres és a 
iniiiíi.iiiayi portré karcsúbbnál karcsúbb 
zol. Leghíresebb kompozíciója pedig egy 
rázni, alti igyekszik sovány keblét, inég soványabb kezei
vel eltakarni. Demerque egyébként látni se szerat kövér 
nőt és azt vallja, hogy a művészet m m ismer más szép
séget, T/tliil soványt-és karcsút a nők közölt.

— \ vaj nagyon drága. Egészséges és tápláló uzsonna 
a Meiol-fole gyümölcs!:', kenyéren.

Ei'llllánst, ékszert, armyat, ezüstöt, hamisfegat ne 
adjon cl senki, amíg meg non. halljjatja Fischer óh Eisner 
ékszerészek legmagasabb napi árait, llákóczi-ut 27.
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Paupepa Ferenc ftépvise&ő
Zichy János pártalakitásltáPsiyaSásaiPél

71 íegváfságosabb típákat éíjiífc!
KiAstzö^&n. a repfí^áció. - Osztály és fele^eze^ Rtll^nbséff néíhUL..

(A Heggel tudósítójdté>!.) l.-mierelesek azok a tárgyalá
sok, amelyeket gróf Zichy János folytat nyolc-tíz nap 
óta részben Andrússy-párti, részben pártonkivüli kép
viselőkkel, uj, szélsőségektől mentes, guvernementális 
párt megalakítása céljából. Az előzetes tárgyalások ma 
•árultak le. A Heggel mnnkntúrsa fölkereste Paupera 
Pcrenc nemzetgyűlési képviselőt, a Földhitelbank elnök- 
vezérigazgntóját, aki gróf Zichy János programjáról és 
az nktuáiis kiil- és belpolitikai kérdésekről a következő 
nftgyértékü nyilatkozatot tette:

—- Azok a tárgyalások, amelyek gróf Zichy
János és a pártoukiviiliek parlamenti cso-

I portya között folyamatban vrnnak, reményt.
i nyn.iínnak arra, hogy létre fon egy olyan

politikai tömörülés, íirnclv kétségkívül kívána
tos az őrizne és az egészségesebb parlamenti 
tagozódás érdekében. Ennek az alakulásnak 
alapjait gróf Zich)/ Jánosnak a parlamentben 
legutóbb elmondott nagyszabású beszéde fek
tette le és az jelölte meg azt az eszmei utat, 
amelyen ennek az alakulásnak járnia kell.

— A tárgyalások alkalniávt l gróf Zichy Já
nosnak móuja nyílott arra, hogy megfinöző- 
dést szerezzen a saját, a parlamentben elmon
dott, programjának és a pártonkivüli képvise
lők politikai fölfogásának összeegyeztethető 
voltáról; de meggyőződhetett arról a föltétien 
és meleg Mjiimpatiáról is. amellyel ennek a 
csoportnak tagjai szemé e iránt viseltetnek.

— A tömör' lés szü,'”éges voua a. Jegprimi- 
f .l)b Ítélőképesség szániára is adva va,n. 
Hazáik létetésénrk talán lég válságosabb óráit

A k:\lpol'">1'.ai helyzet, hogy keveset mond
jak, megnyu-'afó és olyan problémákkal
terh •. r •"''Iveknek megoldása minden nem
zeti ei\.ak összefogását követeli meg. Küszöbén 
állunk a reparációs kérdés rendezésének és 
emellett úgy kell mozognunk és tájékozód
nunk, hogy végre ismét határozottan meg-

jelölt és szilárdan lehorgonyzóit helyünk le
gyen a nemzetek sorában. Belső politikai, gaz
dasági és társadalmi helyzetilnk szintén olyan 
feszültséggel van tel'Ive, annyira bizony talán 
és oly óriási föladatok terhe alatt roskad, 
hofty ennek örvényein ismét csak,-egymás iránt 
való picgértéssel, jós~á. 'ékkal eltelten, mér
séklettel a módokban, de bátran a cél kitűzé
sében és a munkában, — "'ihatunk át. Kell 
lenni a. magyar politikát)' egy szilárd jege- 
cesedési pontnak, amelyre osztály- és feleke- 
<''ti különbség nélkül számil’ ásson a hazának 
minden polgára, akit a mérsékletnek, és, a ko
moly segíteni akarásnak ugyanezek az eszméi 
vezetnek, — kell, ho^y legyen a mérlegnek 
egy nyelve, ahol az jobbra,-balra való kilen
gései után végre megnyugodjon. Mély sajná
lattal látjuk, hogy a magyar társadalom ke
délye nem tud elpihenni és azt egyre újabb 
izgalmak zaklatják föl. Mi a megnyugvás és 
a megbékülés politikáját óhajtjuk, gazdasági, 
társadalmi bajainknak, tisztviselők''rdésnek, 
stb., minden szélsőségektől, politikai jelszavak
tól mentes, jóindulatú és szakszerű meg
oldását.

— Ezekben a nehéz időkben sem gróf Zichy 
Jánost, sem a pártonkivülieket személyes ér
dekek néni vezetik. A szombati értekezleten 
,-róf Zichy János meggyőződhetett arról, hogy 
amenn.viben a parlament elmondott beszédé
nek keretei között egy, a régi törléneli bagyo; 
mányohat tisztelő, de a modern viszonyokát 
is szem előtt tarló, akcióképes politikai alaku
latot kíván létrehozni, úgy ezirányban pro
gram és személvek összeei^vez1ethntő.séte ese
tén a pártonkivüliek támogatására számíthat. 
A munkálatok és eszmecserék tovább folynak 
és reméihelö, hogy siker fogja koronázni gróf 
Zichy János hazafias törekvését.

Amikor 
minden 
zsírt a 
*0/71/ a 
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egyébként Amerikából 
é' legutóbb a
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M.K1R. FPV. SZÁLLÍTÓ KRISTOF-TÉK 2. SZÁM
Eredeti tervezett,

vtUtu^iiif. vfljódi francia kosztümök, ruhák, köpenyek

— Essenben megöltek egy francia kai műt. 
Essenből jelenti az Havas: Egy francia kato
nát, aki a vasúti állomás fiitőházában dolgo
zott, kívülről revolvcrlövésekkcl agyonlőttek. 
Az elősiető őrjárat, letartóztatott három néme
tet. Egy negyedik 
menekült.

— Gj’óR.vsxertár; >gok 
»ígf’*yl osr'.ályán. A 
szombat délután Édes 
bűző gyógyrzerf-árjog 
Gyógyszertárlogórt folyamodtak: 
tsdnfzk/j Oltó, 
titkára, Salcsnudr// Jenő, a fíaUer-pdrt titkára. Múzsa 
Gyula volt országgyűlési kénviselő, aki a Mester-utcába 
adományozott patikáját annak idején eladta, de mivel a 
vételárat hadlkölcsönbe fektetto h így vagyonát 
tette, most r.j Jogot kór, továbbá Ellő István. 
Jcnőné, Toolh Mihály, Nyilassy Ágost, Dcraczy 
és Uudéuy Ákos. A közegószségügyi bizottság 
mennyi kérelmezőt elutasította, akik most a közgyűlés
hez föllebbeztek.

— Megjelent Rácz. Vilmos dr. párbajkodeze. A múlt, hé
ten hagyta el a sajtót, lldcz Vilmos dr.-nuk ..Pdrbajkodex 
és lovanias eljárás" című munkája, amely hézagpótló 
müve a párbajirodalomnak. Az érdekes könyvre még 
visszatérünk.

— Dlvattudósitó. Amint értesülünk, a Holzer 
divatház párisi modelljei megérkeztek és 
20-ától kerülnek bemutatásra.

— Mozgókép - Otthon. Az amerikai tnozgó- 
képniüvészet párái lan mester filmjéről. „Az 
anyá“-ról beszel egész Budapest; egyöntetű a 
közönség kritikája abban, hogy ez a leggyö
nyörűbb és meghatóbb filmje a mozgóképmii- 
vészetnek A parádés műsor másik nagy filmje: 
„Az áruló hangok" (5 fölvonás) egyedül áll 
a bűnügyi filmek sorában, idegizgató és izgal
mas az elsőtől az utolsó jelenetéig. (Vs4, ’/ífi, 
148 és ‘410.)

— A férfivilág figyelmébe! Érdekelt helyről 
közük: Szenzációs szabása divatos raglánok 
minden méretre a drágaság ellenére legolcsób
ban kaphatók Fehér M. Miksa Káróly-körut. 16. 
számú üzletében.

— Gyáruk, üzemek, vállalatok, r-inolyok e mostani nyom
dai árak mellett nrjogyzéket hindui nem tudnak, nők fö
lösleges Javéi ezé stől mentik meg magukat, ha az érdeklődő 
félnek n kívánt gépről, fölszerelést tárgyukról vugy bár
mely mós áruról nz ajánlattal egyidejűleg az áruról ké
szült fónyképfölvétel másolatát is megküldik. A „Fotó
riporterek Fényképészeti Miiintézete'* ÍV. Váci-utca 4<t 
specialista ezen a téren és az o célra készült fölvételeket 
nagyon méra'hcl! árakon tudja szállítani. Mintaképekkel 
és árajfniatial dijtnlunnl szolgál.

— Íredével és műteremmel társulnék közreműködéssel, 
Rákóezi-uthoz és Kőrúthoz közel. Klőszolm, villany, gáz, 
vízvezeték. „Korrekt" Jeligére n kiadóba.

A. D. A. K.
(DeuUchor Automobil KonzcrrP

uniói a legjobbak, legszebbek óh legtökélcfesőbbek! a
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iránti kérvény t tárgyaltak le. 
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— március 18.
A i'/últ heti három tőzsdenap alapirányzatát vagy 

jobban nioudva: hangulatát, a szilárdság jellemezte, de 
ns árfolyamok emelkedésében mégis messze elmaradtunk 
• fimögölt a tempó mögött, amelyet vártunk. A hétfői nap 
különösen nagy csalőddst hozott azoknak, akik a korona 
árfolyamusökkanéne és az értékek emelkedése közt egye
nes összefüggést látva, rohamos áremelkedést vártak. A 
rendezés őrösén éreztette hatását ezen az első tőzsdei 
napon, a másodikon pedig még mindig a prolongócio 
hatása alatt állott és csak az utótőzsdén alakult ki olyau 
szilárdság, amely határozott jellegűnek volt mondható. 
A hét utolsó napján, pénteken nagyon szilárd hangulat- 
hím nyitott a tűzadó, mindenki a bekövetkezett korona
omlás hatása alatt állott « olyanféle elementáris föl- 

■’olérohanáat várt, mint aminőnek a nyár folyamán vol
tunk tanai. A bankirodúkat valósággal elárasztotta a 
közönség vételmegbizásokkal, de s ez a legjellemzőbb, 
délfelé fölülkerekedtek nz eladási megbízások, mert a 
.ossz korona ellenére a spekuláció <i remélhető nagy 
emelkedés napján a nagy hasznot akarta realizálni. Ez. 
■ i magyarázata, hogy már a déli órákban határozottan 
>>llanyhnlt. tőzsdénk s n nagy hausse-napból alapjában 
véve gyengécske nap lett. A másik magyaráznia az el- 
lanyhulásnak az, hogy már pénteken sietett n spekulá
ció menekülni a hétfői rendezés esélyei elől, annál is 
inkább, meri a

kosztpénz drágasága főleg a nagy papírokban lehetet
lenné teszi a tőkenélkttli spekuláció helyzetét.

Mégis a pénteki nap végső mérlege az. árfolyamoknak 
n/, előző tőzsdenaphoz viszonyított emelkedést és jobb 
hangulatot mutatott s n prompt pénznek 2—2U száza
lékra ’■ áló RÜlyedését eredményezte. .4 tőzsdei hét le volt 
•tárva azzal, boga a korona árfolyamcsökkenése nem bo
tolt. -iharos vagy szenzációs emelkedést.

♦
Up már most a börze itt vázolt külső je

lenségeinek okfiit keressük, mindenekelőtt azt 
kell megállapítanunk, hogy a korona e őse 
azért. nem hozta meg a laikus- nagy közön ^ég 
által várt óriási emelkedést, mert a tőzsde be
lek óta már eszkomplálta azt a sajnosán szo
morú eseményt, amelyet a 15z/t-es zürichi kur
zus az országra jelent. Amilyen mértékben 
•örtént meg belek óta ez az átértékelés. éppen 
olyan mértékben számolt az üzlet a nénz ritka
ságával is s ez volt az oka. azoknak a magas 
koszi kom utóknak. amelyek miatt a lefolyt 
héten közgazdászaink egyik ankétről n má
sikra vitték szónoki készségüket. A végén a. 
kosztpénz regnláltá a he. ’zelet, amennyiben 
kiszorította a spekulációt a nagy értékek 
piacáról s véget vetett annak a semmi esetre, 
•fin helyos állapotnak, hogy majdnem egy 
garas nélkül veitek emberek olyan értekeket, 
amelyekből egy kötés milliókat reprezentál.

\ nagy papírokban ilyen módon sfpgnáció 
.•illőit be, amíg a közép- és kisértékokben 
egész erővel indult meg az a folyamat, ame
lyet mi má • két hét óla elkerülbetct’ennek 

jelezi i'.nk.
Ennek további következménye aztán termé

szetesen az le|í, ho.ey a p-’tiz is olcsói ') leit s 
pénteken már hatalnm.- tételeket kiniilt.u'c. 
Most már minden attól függ, hogy a koszt
pénz a kassza nanra megint -íbiszé ik-e vagy 
sem. Hí* igen, akkor a jövő heten m.'g’mt csa
lódást okozhat azo n kik sgf bjcií ős / il- 
rohanást várnak, Bár koronánk fájdalmas Ic- 
morzsolódáso újabb és vch> ,1r-u. <'-oo 
lesi folyamiboka! sejteli..,

*
\ középpnpirokban főleg n r.í.-spúni értékei 

•link ' ’ várunk további emelkedést. A 
'i-lt cjf. Klihne é« Láng állnak itt előtérb'-n. 
nnx-iy hónt vakig szinte >nozdulnll"nul nézte a fii].'’1- 
lódéul, e héten szintén kilendült nyugalmából. E pia ■■•n 
főleg az álfában várnak további árdrógulá ■ • .á malom- 
l>íar - sak ogy pillanatra mozdult meg n óét folyamán, 
lo semmi kétség, hogy ez csak első ide ' <>); az 1
további emel'fedésnek. A nyomdapiac értékei ugyszol. -m 
mind jöttek és bizonyára folytatják áriolynui
rejlődé I kel. Igen nagy Halat várható a Műtrágya n»- 
pii-.iohnn, Hím-Ivet mesl’-i segesen leszorító tnk, nj ih -'in, 
bőgj egy készülő nagy tranzakció •zárnám - Icsón t h«.-i- 
n>llinc«; k össze ;i papírokét.

X 15’4... Útjelző. Sajnálattal látjuk, hogy 
••l^éverltiink. ('Iván útra tévedtünk, r-m-'.u-l 

n* in kerestünk. amelyre az országnak
i r.ni rs sohasem in llelt volna l,'in e, 

Meddő colt tehát a. Oevizakö.pon- nak m><m ’H 
'iőmeg feszítése: a termelő erőknek iccgrind- 
• abőtio-.ósu: az üzletivk bék! goba verese.
Mert ime látjuk: u £• ■ • L'aná is - sak 
'■•egállapít, idegen proféi sorokként* akik <on- 
-biii’iiot tartanak és fejükot csóválva mininek 
hí ,-i betegszobából. Tehet őA- sem mondanak 
semmi biztatói, tietek dőlt megkérdezi ük a 
magyar korona fenyegető balsorsáról oftiyV.i 
le,-'eszesebb gyakorlati péuzu'-fyi icki:, ■< !> i«'i 
k> í. \zt ((lelte:............................ ,

Szerezzen iít íl'ieii István érvényt aiimtii 
<■ politikának, mnolyet hirdet. Iligyjen Beth
len ötin),•igában és erejében. Iligyie el, hogy 
az égi-.--; oirtzáji mögötte áll, ba épít es mm 
akar politizálni. A poli|:l<;. esek eszköz, de 
Ti'-'ij ; •nyezü. Épp úgy a l-inlgrl sem üzlelsitd. 
vsak könyvelés. - í rok szakadatlanul bss.i - 
téveszti/c az üzletet a könyvvitellel. Defláció
ról és inflációról beszélnek, mintha egy üzlet

nek vitele normáktól és nem a vezetéstől 
függne. A közönséget teóriákkal etetik és gya
korlati téren nem történik semmi, őrzik a Ko
ronát, mint egy fétist és hagyják a bálványt 
elortektelenedni a világ előtt, ahelyett, hogy 
a fétis addig, amig bálványnak hiszik, hitet 
termelne és nyomába munkát, alkotást és érté
keket. A magyar koronái megmentheti és 
fíf-'z biztosan megmenthette volna,

a belpolitikai erő és biztonság.
Ennek kapcsán tért volna vissza hitelünk a 

vilag előtt. Hogy hitelünk nincs, nen> borítá
sunk hiánya az oka, hanem a belső békébean 
való ktelkedés, (Hitelügyünknek Simáéban való 
lárgya.lásakor nem volt, elég garancia iparvál
lalataink jótállása, hanem azok részvényeik
nek ténylegesen Svájcban való elhelyezését 
követették.)

A defláció és infláció (homoiusion és homou- 
sión): érzésünk szerint heccelődések. Infleóini 
azért, hogy a herék és munkát lanok és nagy
szájúnk pénzt kapjanak, nem szabad. Infleálni 
muszáj, ha a. termelésnek csereeszközökre és 
munka és termelés meggyorsiiási céljaira 
szüksége van. Defláció: bölcseség, amelynek 
összes előnyeit élvezni tudja a gazdag ember. 
De csak a terheit élvezni, semmiféle előnnyel, 
csak megakasztani azt a keveset is. ami inog 
létezik és dolgozik, semmi előnyt nem szerezve 
azoknak, akik fogyasztók, bűn. Spórolni csak 
gazdag embernek lehet, szegénynek invesztálnia 
kell, és munkalehetőségre fordítani az úgyne
vezett megA'kariíott garasokat, különben ál
landósítja a ko’dussá.got. Az értéknanirok-it 
illetőleg informátorunk annak a véleményé
nek adott kifejezést, hogy vehemens hossz kü
szöbe dőlt állunk Érzése szerint a kosztpónz 
vagy hasonló kérdések mér a jövő héten tré
fás fogalmak közé fognék tartozni, amelyek
kel senki sem foglalkozik. A pénz -vekt-'z’k 
értékké változni és ha útjában iné''1 ’'nsszák, 
ebből előny senkire sem szárr avik, kár ellen
ben mindny ájurkra.

X No <lo, niéltfr/fos nr! A lői'-dén most Jelölik ihívc-u- 
kat ti főzsdetun.-ic'* ólór'i, elnöki és alelnöki ti-sr.tsó:?ro 
azok, akiket különben Bankinak se jutna az eszébe je
lölni. Tiry többek között vannak, akik Sfuplc Péter kiucs- 
1-ári főtanácsos alnlnöksóffóről is beszélnek. Szédítő per
spektíva! Amiu Műnk csupán a kincstárnuk főtanácsot, 
addliy nem történhetik nnR.vobb baj. mint ami most fe
jünk íöiiitl lór, le lr- módja lesz a tőzsdének is tanú- 
csókát adni, úgy fogudju a tőzsdetamíes őszinte rósz- 
vótiinkof. Egyébként Műnk Péter már régen gyako
rolja a főtanácsé".ságot, Szende Pál körül éppen olyau 
-zorgalmasán gyak<.r’a!o-.-.o‘.f, mint a. mai. sz.-'-múra ide- 
gi-aebb atmoszférában. Bácsben beszélik, ho;;y az utóbbi 
napokban eiryik előkelő intézet bon konferenciára gyűl
tök össze .'.lünk üzieibnrálni. Eijyik barátja, amikor 
Műnk pe.sti jelentőségéről volt szó, titkolhnfatlun büsz
keséggel tgy jellemezte. Műnk Pétert:

— Műnk nagy ember. (> nz ugynevezott házi zsidója a 
nitelbnn kunk!

Pardon! A? más. E minőségében igazán elknlmas arra, 
' ói--- n <őzsd<- a!- I iöl;e lei -yen . ..

X Kóxg.izd.isűgi hírek. A illlclbank érdek
űre, c .m.i ■ >r.<i .'sutroK Köpött föltűnik c Stlliu- 

ncr ,,'ozgásti. * Stummer a Hitelbank azon
• t :« ■ ... kö«<> hirfnxí!•’. amely p *’•’(:?•

korona mellett is alá van értékelve, emelke
dése most várható, meri az értékátszámitásban 
'■•ddig ez a papír dlszporitásban volt. — A 
Bauxit. amint azt már ,-í Heggel jelezte, gaz
dói cserélt, l'gy látszik, az uj tulajdonosok 
nem sok gondot, tordiInnak" a részvények arara, 
meri mostig sennniféla mozgás nora mutatja
• ••> i|. i belső átalakulásoknak nz értékelé
sét, amelyek dőr,t a Bauxit. áll. A Reggel kö
zöl "é'ifo '->1 : ,!em 'lobja olcson a majo
ritás débe ti darabjait, amelyeken aztán a hen- 
fentesek meggazdagodnak. — A bankok oszta
lékul a tavalyinak kétszeresét fizetik. Emel- 
lelt értesüléseink arra ulalnak. hogy, semmi
féle vagyontéíol lehor>>olltásat nem kebelt ke 1- 
vező eredmények eél’airn mérlegbe úll’lani. 
iianem úgy az erodméiiyek. mint a, költsenek 
folvóii,'.leiből nyertek födözcíet. — Az 1 j Ofa. 
f fkefölcmeléso útban van. Ez a papiros 3 
svájci frank osztalékot li ;et. Készben az eddigi 
zárolt külföldi értékpapírok feloldása (a tu- 
biidoitoíaik magyar koronáikat olyan papi- 
rokbr i‘.kirl'k, amelyekkel külföldi mlósségo- 
kaí lehet fizetni. így Vasié-. Ofa. sib.), rész
ltei meri :i ! csoport vetélkedését lehet meg- 
Cigvrdiii a tőzsdén az Ofa körül, rcndkiviil meg
szilárdították- az eddig elhanyagolt részvény 
marat. Már a ’-.étnn ní’.lW'-röl 47.(li»0-ig ug
rott. Érdekes hogy a pesti tőzsde kiil-
f.Udi keze' küh’lní • >•’■ olv ti r:>i zvények 1 
érdAdödm-k amelyek :>■-.!'b'knxai küllőin 
rfthttábau fizetik, vagy lm magyar koronában 
fizeti is osz^’dőlrú.f. kiil'ddi r< Iáé’->kPatt dolgo
zik. -- A (l'tnii! amelvct eddi" Kh'hi (lyula 
'•sonort'a vásárolt, c heten hersi (ep;ek veitek 
DJ,,,v tételekben .*< iőt-debét mézelik fele
ben'az eiiuiéz) tinók bit' ilo/'ierr és Sciirnntz- 
buu jeleiilkcziid; uj vevők és djicára 2>"n os 
emelkedésének, alig jelentkezett áru a piacon.

látszik, a Kóbnrgban is történik xalami. 
mert két nnny intézetünk n;n»ok otn fölveszi 
n jelentkező árut Ez lóként annak tulajdonít
ható. Iiogy a cseh koronának emelkedő irány-’ 
zata van és emellett vasiparit újra megmoz
dult

X Mi van n Textil körül? A Textil hónapok 
óta rosszul feküdt a piacon és alig kötöttek 
benne üzletet 2<')00 és 3500 korona között. E 
héten váratlanul megélénkült az aránylag 
nagyon olcsó papiros, amely évek óta stagnál, 
számos vevő jelentkezett, úgy hogy 60u/o-kal 
javította meg árfolyamát. A. Textil iránti nagy' 
kereslet mögött A Heggel értesülése szerint 
e<7;// csöndes majoritást harc folyik.

Búd miniszter — a gabonaspekuláció ellen. 
BudJá.nos közélelmezési minisztert, a búza árá
nak napról-napra való emelkedése arra iudi- 
totta, hogy újabb, értesülésünk szerint, a leg
szigorúbb rendszabályokat léptesse életbe a 
gabonaspekuláció megfékezésére. A miniszter 
A Reggel munkatársának ez ügyben igy nyi
latkozott:
, — Ma reggel beszélten) meg Yrey Kálmánnal, n ga
bonatőzsde. delnőkével, a további lépéseket. A gabona
tőzsdén kijátszók a határidőüzlctck megtiltásáról széle 
rendelkezéseket. Harmincnapos határidőn túl nem szó
ljad gabonaüzletet kötni. Ezt a rendelkezést úgy igye
keznek kijátszani, hogy a spekuláció látszólagos prompt 
üzleteket köt ugyan, azonban a vételárat nem a mai 
napi ár szerhit számítja, hanem a szállítás határidejét, 
le.vö árat veszi Irányadóul. Ilyenformán a ma megkö
tött üzletet majd csak harminc nap múlva bonyolítják 
le, a: akkori előreláthatóan magasabb árakon. Ez ki
játszása ii határidős üzletek tilalmának. Az ilyen 
visszaélések ellen a legszigorúbb rendszabályokat lépte
tem életbe. .1-. ujahb visszaélőket elsősorban a tőzsde- 
blrósti'ji. jogsegély megvívásával kell sújtani.

Sem tajjcl: is 
váeárolhaínoklj

Tisztviselők és Katonatisztek
| Bevásárlási Központja Részv.-Társ.

(A bejárat az Adria-palota 
Mialyánk-utcai homlokzatá

nak közepén van)
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VI, HungárÍH-körnt 72. szám. Telefon: 4-68 és 39—6)1 
Sürgönyeiül: Gáspárfa Budapest

intézet rt.

2-98
G L A O A 5.
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sxíáíMiSrsafc fíilbíj cikkeit
Megmozdult a fap ac is.
A bán ok előleget fognak kiutalni a valutanehéz- 

sór.ek csökkentésére.
Nincs többség részvényes a Kofherr-Schrantznal.

Aranyat, drágaköveket
napi áron fölül vesz tvrnovs-ky ókazcréaz, Budapest 
IX, Eeronc körút 41. szám (Maria Tereziu-laktanyn mellett)
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X Pest! Haza! Első Takarékpénztár-Egyesület igazgató- 
Síi ga, az a Is ütőkének 22.Mll drb CUt'U K névértékű uj n'ez- 
véuy kibocsátásával 80-ról 378 millió K-ra való fölemelé
sét javasolja. Ugyanakkor kerül a régi 2000 K-á>. részvé
nyek névévtéke Is megfelelően fölülbéljeazósra. A régi 
részvényeseket 2:1 arányban elővételi Jog fogja nreg- 
illetaí.

X Pest! Magyar Korúid;etlelml Bank igazgatósága meg
állapította az 11122. iizletév mérlegét, amely a tavalyi 
58 millió K-val szemben 143,M5.(JG0.b3 K tiszta nyurt«séggi»l 
'zárul!. Indítványozni fogja, hogy a lefolyt iizletóvre aa 
osztalékot 400 K-ban (40%) állapítsa inog, továbbá részvé
nyeinek névértékűt a tartalékalapból 1000 K-ról 200(1 K-ru 
emeljo. Ezenkívül a 400 milliót kitevő rówzvénytőkónek 
6(4) millióra való fölemelését íogja Javasolul, 100.000 drb 
“0(i0 K n. é. nj részvény kibocsátá-m utján; valamennyi 
elővételi Jog 2 : 1 arányniinn a részvényeseké. Az igazgató
ság kérni fogja a közgyűlést, hogy a tőkeemelés időixmtjá- 
.iának és keresztülvitele modowiifalnak megállapításai őreá 
b.'zzo.

*•: Huzal Bank Bt. igazgatósága megállapította az 1022-ik 
iizletév méi-iegét, amely 73.330.749.97 I< tiszta nyereséggel 
zárul. E hó 28-úra egybeliivolt közgyűlésnek javasolják, 
hogy 1000 K p. é. részvényenként 250 K (25%) osztnhüc 

iizettv&sék az előző 12Mi%-kal szemben. Az igazgatóság 
Ágoston Oazkár, Balázs László és Lukács Károly cégveze 
tőket igazgatólielyettesakké, Eggenberirer-CMriai Frigyes, 
Éried Géza, ilerzog Imre. Sa.io Ferenc, Tárnál Tiure, 
Werkuer Albert dr. főtisztviselíiket cégvezetőkké, Prágor 
Tibor főtisztviselőt Intézővé nevezte ki.

X Magyar Országos Ki)zi>ontl Takarékpénztár elhatá
rozta. hogy az intézőt alaptőkéjét 120.000 drb uj rí’szvény 
IdbocsútásiívfiJ 180,000.000 K-na emelj. A részvényesek elő
vételi jogukat az uj róezvéuyukre, éspedig 3 után 2 ujc.r 
38(10 K-ás, két egyenlő részletben befizetendő áron, e hó
20- tól 3.t-ig gyakorolhatják.

Belvárosi Takarékpénztár igazgatósága a hó °7-je 
kitűzött közgyűlésének uz elmúlt évre bO K osztalék ki
fizetését Javasolja a tavalyt 40 K-val szemben.

Mezőgazdaság! Ipar Rt. a tulajdonában l«vő Mező- 
hegyesl Cukoripar Rt. részvényeket 1500 1< ró zvényösszog, 
500 Jí folpénz és 60 K költség ellenében elővételre ajánlja 
föl részvéuyesiciniek. A Hitelbank minden rósjvcnyic agy- 
cgy Mezőhegyes: Cnkoripar Rt. részvényt, e hó 20 tót 
április fi-ig, 2060 K befizetése olhmébeai, enged át.

'< Egyesült Izzólámpa- és Vlijamosság! Gyár Rt. 
közgyűlése elhatározta az alaptőkének 52.5(10 drb 200 lí 
n. é. uj részvény kibocsátásával 42 iló K-ró! 52.500 000 
lí ra való fölemeléséit. Minden 4 drb régi után 1 nj rész^ 
'•dny. darabonként 10.000 K-éjt, Aa átvételi jog március
21- ig a Kereskedelmi Bankban.

X Győrffy-Wolf Fémárngyár Rt. a 10 millió alaptőkének 
20 millióra való fölemelését határozta. Részvények 1:1 
arányban a régi részvényeseknek ajánltatimk föl 1200 
JK-ért 80 K költséggel. Elővétel e hó 16 tói 26-tg a „Hér
mes" központjánál.

: A Beocoin! Cementgyár Untó Rt. rendkívüli közgyű
lése az. alaptőkének 20,000.000 K-ró! 75,000.000 
•sundéfcét határozta. Eh'xéte.l] jog ínároins 
bank pénztáránál.

X Rézbánya! Erdőkár Rt. 
Jel n. é. részvényekre fogják

K-ra való fül- 
*45 Is a Hitel

korona n. 
becserélni.

é. részvényeit 
Minden fi drb

egyenként 300 K n. 6. részvény helyett 2 drb, egyenként 
*.'00 lei n. 6. részvényt fognak kiszolgáltatni 20 !< költ
ségért. A becserélés e hó 20-tól Erzsébet-körút 41 fa Ácséi 
Pál és Társa bankházában történik, Andtássy-ut u!>.

" Első Pest! Spódtum- és Enyvgyár Itt. Igazgatósága 
elhatározta bO milliós alaptőkéjének 160 millió K-ra vuló 
fölemelését. Jelenleg forgalomban levő 400 000 drb 2üi> K 
névértékű részvény 80.000 drb 1000 K névértékűre fog ö*z- 
szevonatnj. A tartalékalap terhére K2.000 drb 1000 K név
értékű részvényt bocsátanak ki, amelyeket a régi részvé
nyesek ö:3 arányban ingyen kapnak. Az igazgatóság java
solni fogja ezután a közgyűlésnek, hogy további Ifi.OtiO 
drb 1000 K névértékű ni részvény bocsaitassók ki. Ezen 
nj részvények teljos egészükben a részvényesüknek fog
nak fölajánltotni. Minden 7 drb 1000 K névértékű részvény 
alapján 8 uj részvény vehető át. Egy tőzsdei kötés 25 ’ ’ 
helyett, eseptnl 10. drb lesz.

X Dr. Jnst-féle Izzólámpa- éa VBlaniosságl Gyár 
közgyűlése osztalékát 17 K-ban (10%I állapította meg. 
szelvények április 1-től a Magyar Országot. Közpo-iti 
karókpónztáriml válthatók be. Aa alaptőkének 100,000.460 
TC-ról 150,000.600 K-ra való fölemelését határozták. Á rész
vényesek az öeszes uj részvényekre 2 : 1 arányban 1030 K- 
ért gyakorolhatják az elővételt o hó 20-tó] 24-ig a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár Kigyó-térl fiókjánál.

X Első Magyar Szövő- fa Kö'őgyár Bt., Vác igazgató 
sága elhatározta nz alaptőkének 90.00’1 drb 200 K névértékű 
uj részvény kibocsátásával IP millióról ?t> millióra való 
fölemelését. Az összes nj, 1923 január 1-iki osztalékjogo- 
sült részvényekre a régieknek lesz elővé.tojj joguk. A 
rendkívüli közgyűlés: e hó 27-én.

X Hungária Műtrágya Itt. elhatározta alaptőkéjének 
20.000 drb 400 K n. u, uj részvény kibocsátásával t>4 millió 
K-rAl 72 nrllióra való «nmlé«'d. Minden S régi 400 K 
n. é. fa 19.6011 K folpénz, tehát 20.000 K lefizetést1 rn- tMt 
1 uj nkizvény átvételére jogasjt.

X „Naturalítt** mezőgazdasági és Ipari rt. e hu 14-én tar
totta alakuló közgyűlését Bálvány-utcai helyiségében. Az. 
igazgatóság: Haller István (elnök), ifj. gróf Széchenyi 
Rezső, Kenessey István Lajos (alelnökök), báró Dániel 
Tibor, gróf Teleky Géza, gróf Mikes Miklós, gróf Gyiirky 
Aladár, Töniöry Tibor, C’sernátony '..á-zló, <lr. Szegyén 
.Leó, dr. Grilnwald Emil. Föli’igyclölnzottság: Somssieb 
Miklós (elnök), Beiogh István, Horváth Jtinor. Az uj rész
vénytársaság a gabona- eB terménypiae minden ágúval 
foglalkozik és érdekeltséget vállal gróf Széchenyi Rezső 
gyöngyösupáti! telepén létesülő kenyérgyárban.

drb

Hl.
A 

Tív-

I

1

valódi
DUNA 
ídíborjzeíd 

korall

Vízért
nem kell a szomszédba menni annak, aki a 

Himewtóban 
—. fürdik.
VII, Dohány-utca 44, Nyitva reggel 1-t öl

405

Lordom hár szerint a
közvetlen tárgyalást kezdtek a franciákkal

London, március 18.
A Zícztícr-ügynökséff jelenti: A „Neunj of the 

IVorld" cimü újság teljes fon tartással számol 
be arról a berlini értesüléséről, hogy

Németország párisi képviselője Polncaré I

miniszterelnök elé javaslatokat terjesztőit, 
amelyek közvetlen tárgyalások megkezdé

sét jelentik.
Ezt a hirt még nem erősítették meg. Jólértesült 
párisi körök este kijelentették, hogy ez egész
ről mit sem tudnak.

Korlátozzák a hallgatók számát 
a bécsi egyetemen

Bécs, március 18.
(A Heggel tudósítójának telefonjelentésc.) A 

bécsi tudományegyetem tanácsa elkészült a 
hallgatók fölvételének korlátozásáról szóló ja
vaslatával. A javaslat nem a magyar országi 
numerus elausust veszi alapztl, mert a hallga
tók fölvételénél ezentúl sem fognak felekezeti 
vagy faji •"•ernyőn tok tekintetbe jönni, 
hanem

csupán a kc-eteurópai országokból jelent
kező egreteiii hallgatók b»irr.f’'ozŰ4Ri uc- 

heziti meg,
ha előképzettségük és kulturszinvonaluk nem 
éri el a kívánt mér lüket. Rendkívüli hallgató 
kát ezentúl egyáltalában nem vesznek föl, 
azok pedig, akik már hallgatói a bécsi egye
temnek, ern’c két féléven át folytathatják ta- 
nulmánivajkat. Rendes hallgatók ezentúl is be-

iratkozhatnak korlátolt számban, n fölvétel 
azonban attól függ, hogy a kari dékán a je
lentkező műveltségét es előtanulmányait a 
bécsi egyetem hallgatásáhos elegendőnek 
tartsa.

Lan’n Kelet és Nyugat 
naavösszecsapására számit

London, március ÍR.
A Reuter-ugynök,ség jelenti: Lenin a ..Dalig 

Expresszien kijelenti, hogy Oroszországnak 
azért van szüksége a békére, mert föl kell ké
szülnie arra a nagy konfliktusra, amely meg 
lehetősen messzi jövőben a nyugati hatalmak, 
valamint Oroszország, Kína és Tudta között 
— amelyeket valamennyi keleti hatalom támo
gatni fog — ki fog törni.

Hí**-'

Z.ztr'Aázi &•>«& Jft&aMlízfeménsTeli
• A Vígszínház e hala a .,Sirokkó*' jegyében fms lefolyik 

A hétnek ci. e-’.éje. 'ni. ITerczeg Ferenc uj vigi:?.;kd.iiak. 
amelyet o foMwrepolt Varsányi Irt t:, uul I - ka, 
Góth, Hegedűs, Jlainny. j’r,.isy <s Szoréniy júr*’u'. r- 
uán este ’L8 órnkoy w szombaton éjjel ’il| őrnktr az 
„Elefánt'*-ot, a. ^zezon k-gintiteL'.-lgosabb bohózata u<ij.i ■:. 
szombaton este 7 óm’ >r ..A ki euk.rászda‘‘-t, Holtai .tenő 
vigjálékát.

• ö.’szfjr ífcz/e VJ mlhurára a Magyar tSzir.' iiz V'íjda Ernő
nagysikerű nj v >'•játékát, „A válóperen bölg.v’-oi.: hétfőn, 
ktríilcn, csittől-'óÁön, szombaton «'*•> oárnap este. Szerdán 
és viisúrneti rJcluh'ít rendes c-.li Urlyárakk-'l, Kókosj Szidi 
vendégl’őlláptével. Kőiden Itnra laubtt.HtigOn vi-;játé!,» I, ,.A 
lányom linzonirtnya SOO atljáii, pónó-lcen jóolnár
Ferenc költői Játékát, az „Cgi rs földi .-./■■ b.'in‘'-tt ’.át- 
sxálí.

• A Várost Színház népszerű tij operettje, „A gárdista*' 
kedden, CMÍitörtök^ii, pénteken és vasárnap este van niik- 
Horon. Híitf; ti Buriáit Kiíró y vtv.Klógfönépiével „Carmen**, 
szerdán a „Bolond Istók'*, szoíii'iuton l'rkcl (’óíe.r völjup- 
tevel „A zsidónü** kerül előadásra. Yafúrnf.p délután 
„Jancsi és Jnlbka** tnes-eopora megy n „Coppíjlla** brllctt 
TI. fölvoná*ával. Jövő kedden a „Tosea** operát adják 
Környcy Béla vendégtől léptével.
_ • lílindoTi este / „Tiilcmag ‘ kerül színre a Henaissnims- 

, -----— . jzal: tora és a rendkívüli elővétel
darabot leszorított u műsorról, csak vasár
van műsoron a „Hol a férjeiu?** mérsékelt. 
A pompái, vígjáték, továbbá a „Tökmag**

• Minden este i „Tök? 
fizi a ■lázban’ A táblás liá 
minden inás 
non délután 
helyárakkal. .. v,--.,,v,,,,„unmK
•zanzációs előadása, élén lio-vay Rózsival és CsoriosenJ, 
estéről-estére utolsó helyig eladott házakat vonz.

* A ..Itíuplukn. a táncosnő** e|a<i JiibBenniát hozza mog 
a Fővárosi Opcret.tfziiilic.z o heti mil-iora. Kedden adják 
SS-öt'sziir u nawytwx'rii < 
hódította n közör.e. 'ret.
i.
„Tűt árjái

A „Királynő Hegyenen*1
Az Omnla és a Corso bemutatója

Egy forró sikerről számolhatunk be. A •/(’’- 
rálynö kegyence," című film, az Oniuia és a 
Corso-mozgó bemutatóján olyan tüneményes 
sikert aratott, amilyenre még itt Budapestéi) 
sem volt régóta példa. Pedig Budapest nem a 
könnyen lelkesedök városa. Komoly művészi 
stúdiumok alapján fölépített munka, nagy
szerű színészeknek legjobb játéka, a technika, 
és a líinnomodotl művészi Ízlés minden nagy
szerű raffinériújával megalkotott színpadi nagy 
fi'rndarab, amely Budapest közönsége részéről 
legteljesebb elismerésre számíthat. Annál na
gyobb .ieleutőségii tollát az a minden izében 
igazi, forró siker, amely a „Királynő ke- 
gyence" bemutatását kísérte. Cári Setlz, a film 
alkotója tüneményes rendezői kvalitás, aki el- 
homúlvositja minden eddigi rendező nevét, 
igaz, nogy a film témája és a henna szpreplő 

megkönnyítették a ven- 
föladaíát. Oeorg Hirsch földnek „A máso- 

tudtuk azt. hogy 
Deulsche Theater 

kitünően be-
ojxrettet, amely egy < <-upf«.ru rno<<- 

u <ri. Az C'’á műsort továbbra 's a fé>-
nyes sikerű Gllbnrt-opcrctt (ölti be. Va^árncp <1 hitén a 

r/i-s**. Bakonyi és Kálmán operdtje kerül színre.
* A Be|vái'O‘-l Színház műsorán a nagysikerű l-.'mőd- 

darab, ti „Csipke" én Savoir „Kék- »káll nyolcadik fele- 
ségo**" váltakozik. A ,.(Mpké“.t szerdán, '.éntoken i . va
sárnap este, a ..Kékczaká!) nyolcadik tele !•"</*.t hétfőn, 
kedden, csütörtökön és azonibrion este ismétlik. Vasárnnp 
délután a népsz.eril 8zoues-vi"J:itck, ..A gazdái? lánv’* ke 
riU színre 3 órakor, mérnkeit hely

• Minden e.«to ,,A hajadír*' 
páraf'nn ‘ kerti „A ’>;<i:i<'cr’*-l ismétl'k 
rály-Frinházban Fedők Sírival, t’outl.y 
kaival, Nádorral, Lntabárrnl és Vágóval 
Vasárnap délután „János vitéz" kerül 
mór-fékeit hely.! •akknl.

* Az Arürá' _ . ..
a nnr.-y..;kerii rnü.vor d 
ezitnudimk a.-, clőadt-sni: 
dór". „A szóiiapadlás** 
délután is műsoron van

• A „Dódé** 50. előadása.
teken fltt-odszer Játszó!
rnl.tj'f, a „T'édé“.|, amit addig Is és i 
este inegisinéioli.cK, a tőszeropeki -m l’í hj ilrzslvtd, : 
*!ZÍ!)b'l.é .lütiiuő vondégrtrimadonnájőVili, áőly íte'iuval

■ - . .. ...................... . ........... j. Vasár
i ,.ri-Fi" kerül színre 3 órakor, mérsékelt 
Szombaton és vasárnap Deniso szerepé*, 
Od ott cl • Sándor Erzsi jatszn.

a Mi té> '' -ívj.'nnon 
. ... ... a „i, ív?, > •„.

. , ------ -................  élvezi és tansolja
paratmn nép—etl’j- RÖ nagy miivéw.t. * e./l irckcriliő (üti 
daru1 ok. tréfált, dalok fa táncok pompás keretet adnak 
kiváló inüvÍHz szereplésének.

• A Rtkeffl-BeroEü-kabarf nj műsorát rna mutatják be. 
raj n műsor is ngy juhit az ebé, az iro ol»ij t Ivó ée a 
henmros akti-n.i•(,•*• .ok jegyében k ‘ zi’I*. «i->-;(bak kézül 
„Gi-ifíltn n a ez". ..Jaj, a lio-.z" „Nem akarok női lábai**, 
„öuiéltósdw tiillíp** cimü Je'ei.t tek képezik a mliaor r rl v 
eét. A szólók közül Borky Lili, Kökény Ilona, Ha ló Teri. 
Fnünsy Ilona 6s Czubor mngánszrmai á leguag-.óbb órdek- 
lődósre tarthatnak számot. A mi r>r két főponttá tmiré- 
szegesen Bori ~s Gézxi rétink ni kupiéi ós Békeiíi M zió 
szenzriciós, aktuális koníernn-zwí. Az < 1 adások i ont 1') kor 
kezdődnek. Jegyek égé.'..’, iiétve előrevált hatók délután 
4 tői n kabaré r-énztáráiittl. Telefon: J. !)U—40.

l’.'ikcnyi
Színház műsor 

én Savoir 
,.Cw!pké"-t szeriül!,, '.éntoken 

..Kék'zuL.áB nyolcadik teli T'ó 
csütörtökön és Bzombcion este ismétlik

„A gazdag lány** 
rak Ital.

Kálmán Imre oper.-itjét, a 
miiu’ou este a Ki 

Ifa'inával, Rát- 
a főszerepekben. 
Bzlnre S órakor.

nc-ysikcrü

y*ut! Szín!:.*-.'’vvi o. héten !••: fob 
’r.i'i.iaiii.ik. tról'iiiiiBí; ...
„A gyilkos álarc**, ,.A 
minden osle, valamint 

fi1? éterkor, mérsékelt, kel
A Blaha T.ii.lz.a-sziidiáz.ban pén- 

!< 1 'bri-.t i-iée fülbrinászó z.enéjí'i one- 
i'-.ontnl In n:Iádon 

.... -- -- -- ;■ - ........... Pérhj iCrz.nlv«d, a
,• ■ - Kitűnő veiidegprimadounájtíval, aá!y llviuval.
Z. MoHAtc!, D’Arriróvrl, Szirmaival és Tr.inéi-sid. 
non (Mintán a .. .............................
helyi! pakkal. 
Vadly Ilona,

* ITcKedün Gyula ndrdon cvto föllép i.
((>< rxery-utcfl Qj) ro’éd s. c.l rzrrvpf ben, u ,,!; !( v’i' .b'c”, 
amelyben ntirU-p cglv ssnToP báí élvezi és t.Ttsv’Ja « 

fzl irelicriliő többi
a

Litódnn k 
i.?-gán- 

koct iDtt- 
v.i: ennp 
..'ir;:kknl.
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sz i n é szék lény ege $ en 
dező............ .
(lik élet" cirnii drámájáról 
közel cg.v éve dominálja a 
műsorát, ám hogy filmen is ily 
válton, azt csak arra lesrhivatottabbak éreziék. 
A film megtekintése uláu egyszerre megértjük, 
hogy Cári Sejtzt a „Királynő keuyence" be
fejezése íHán Amerika legnagyobb fllmvállala 
tónak, ;> Eameus Playersnck első főrendezőjévé 
szerződi ették.

Az Omnla előadásai 5. 7 <•• 9 órakor, a Corso 
előadásai pedig 4, ;1 148 és */<10 órakor kéz-
dódnak.

BmbuJa hro»t m;? hódi lat la 
a kamara Közönségét

Néhány hét előtt került bemutatásra „Gi- 
netté, íi senki leánya1*, amelyben Binihula és 
Sandra *• ilowun £ látszották a főszerepek t. 
Most ugyanazok alakitják a főszerepeit ar. uj 
PewllJadc-filmnek is. amelynek „Parisietfe“ ” 
címe. A „Parisiette*, amelynek vezetőszerepét 
a nagy Blrnbula játsza, Parisnak az idén a 
leghangnsabb filmsikere volt. Bámulatos at- 
trakcio. anmlv művészi elrendezéssel tudja a. 
hwiori a trimikórnikummal el vegyíteni. A 
nagy filmet a. Kamara kizárólagos joggal sze
rezte meg. A darabban Birrtbula keserves hely 
zotekbe bonyolódik, jósága és titoktartása 
miatt. Meg gyiB..ossággal Is vádolják és a ne- 
mes férnu az üldöző detektívek előtt öt világ
részen át bujdokol, csakhogy rá re akadjanak 
az igazi bűnösre. Vannak jelenetek, amelyek
nél na ellenállhatatlanul kitörő jókedv tűd fogja 
harsogni a katonazenét is.

+ A Corxin-Szinház telt házai nagy sikerrel 
honorálták Amerika szivhezszóló remekművét. 
„Az anya** oiniii film<*t, valamint „Az igazsák 
harcosá“-t. Előadások kezdete 4. 8/i6, ‘/»8 és V* 10 
orakor. Jegyek a Koronaherceg-utcai főpostán 
is váll hatók. Színházi telefon: József ÖV 8R és 
József hű-84.

....... «u (tan,,,,.,,, , —■w.

Díjtalan szemorvost vizsgálat í 
„ I
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

— mit szól hozzá, hogy A Reggel múlt heti 
hírét, a mai vasárnapi lapok színházi szenzá
cióját Törzs Jenő tényleg beigazolta és csak
ugyan átszerződött a Renaissancehoz?

— llát honnét tudták, az Istenért?
— Édes ecsém, jegyezze meg magának, hogy 

mi nemcsak azt tudjuk, ami tavaly történt 
de azt. Is, ami holnap történni fog,

— Hát akkor mi történik most már a Ma
gyar Színházban?

— Mindenekelőtt az, hogy az uj Molnár-da
rab, amely ellentétben az „Égi és földi szere- 
lcm"-mel, egyetlen nagy férfiszerepnek készül, 
nem a Magyarban fog színre kerülni. De a. 
Renaissanceban sem. Bárdos ugyanis, aki 
tudta, hogy Molnár Törzsnek szánta uj darabja 
nagy férfiszerepét, megkérdezte Molnárt, hogy 
■most, miután Törzs nála fog játszani, neki 
adja-e a darabot, amire Molnár kijelentette, 
hogy — nem. Továbbá az fog meg történni, 
hogy például a „Testőr'* reprizén a Törzs sze
repét Somlay Artúr fogja játszani. Most még 
csak azt kéne tudni, hogy a női szerepet ki 
játsza majd,,,

— Miért?
— Hát Darvasról még mindig nem tudják 

az Uniónál sem biztosan, hogy jövőre náluk 
fog-e játszani vagy a Nemzetiben. Két verzió 
van, az egyik: hogy tegnapelőtt Darvas alá
írta újabb egy esztendőre az Unió szerződését, 
a másik: hogy nem irta alá, sőt ellenkezőleg 
és ugyancsak tegnapelőtt másfélórás tárgya
lása tolt Klebelsberg kultuszminiszterrel a 
Nemzetiben való szerződése ügyében,,,

— És a többi szerződések?
— A többiek? Hát Halmai/ Tibor például 

visszamegy az Unióhoz, miután Ráitkay a Fő
városihoz gravitál és szó van arról is, hogy 
miután Petlieő Attila Renaissancebeli szerző
dése fait accomplitnak. tekinthető. Bárdos bé
kés megegyezéssel fölbontja Csortos szerződé
sét, ez esetben Csortos a Magyar Színházhoz 
szerződne a jövő szezonra...

— Nahát, igazán jó volna, ha már vege volna 
ennek a sok hercehurcának, azt sem tudom 
már, hogy ki melyik színháznál van, nem azt, 
hogy ki melyiknél lesz...

— Nem tudta azt maga, fiam, azelőtt sem. A 
szinészbálon volt?

— Voltam, tetszett úgy, mint a ta
valyt...

— Pedig látja, nagyon finom és előkelő mu
latság volt; a színházak és a tőzsde prima
donnái teljes számban megjelentek; Gaál Fran
ciska és Darvas Lili voltak a legszebbek, min
denki őket bámulta, mindenki velük akart 
táncolni. Ellenben a Nemzeti Színház és az 
Opera, továbbá a Városi Színház, szóval az ál
lam! színházak, távollétükkel tüntettek. Senki 
sem volt ott közülük. A bál legszebb, legsike
rültebb része a Newyork-ká véház művész
szobájában folyt le, ahol reggel 8 órára együtt 
volt a báli publikum egy jó része, a hölgyek 
estélyi ruhában, az urak frakkban, borhely
leves ős pezsgő melleit Nagy Endre kis kaba
rét. rögtönzött, amelyen minden Jelenlevő mű
vész föllépett. Cigány is került elő, déli 1 óráig 
tartott a színészből a Newyorlcban..,

— óriást.
— Na most mondja meg, tudja-e, hogy itt a 

tavasz?
— Tudom,
— Ugyan miről?
— Hál például arról, hogy...
—... hogy Sebestyén Géza, tegnap megérke

zett. Pestre, már terepszemlét is tartott oda
kint a Budai Színkörben, — tehát végérvénye
sen itt a tavasz, Mi lesz az idei slágere Sebes
tyénnek?

— i
— Szomaházy István uj operettje, „A kék

szakállú hercegkisasszony", a verseit Fodor 
László, a zenéjét egy még ismeretlen fiatal 
muzsikus, Somlyó .fenő irta. Ez lesz a Fő
városi Nyári Színház idei kas szád arab ja, így 
remélik ezt a direktor és a szerzők. Nem nyí
lik meg ezzel szemben egy másik nyári szín
ház, a Scala, nagyon sokba kerülne az átalakí
tása. Viszont szeptemberben • megnyílik az 
Apollő-kabaré gyönyörű itj helyisége a Sándor- 
téren; 600 ülőhelye, 32 páholya lesz, a jövő hé
ten már meg is kezdik az építkezéseket.

— óriási,

— Mit tud a Beöthy jubileumáról?
— Április 1-én lesz...
— Ilát ez téves. Az összes lapok, tévedtek, 

amikor április elsejére jelezték a jubileumot. 
A jubileum május 14-én lesz, mert május li-én 
lesz 25 éve annak, hogy Beöthy László szín
igazgató. Az összes színházak, színészek, írók, 
ujsr<:-‘ készülődnek Beöthy ünnep
lésére, (,.u. azonban természetesen nem.beszél
hetünk. Na, most egy könnyű kérdés: Hol lett 
Beöthy László tanácsbiró? Különben mit kér
dem. Beöthy Lászlót tegnap levélben értesí
tette a pápai református egyházmegye, hogy 
édesapja, Beöthy Zsolt helyére őt választották 
meg tanácsbirónak. A magyar kegyeletnek ke
vés ilyen megható példája történik a mai ko
misz világban!

— Igazán megható.
— Hál azt tudja-e, tisztelt dr. Senki, hogy a 

gyönyörű Lázár Máriánál — betörtek?
— Ó. boldog betörő...
— Kedd éjszaka történt. Mária elaludt és 

különös neszre riadt föl. Kiugrott az Agyból, 
bátran a szomszéd szobába sietett, jókor jött: 
a szobalánya kifeszitette a szekrénye ajtaját és 
éppen rediküljét emelte ki, amelyben 65.000 
magyar korona, 1000 osztrák korona, 1 dollár, 
1 francia frank, szóval vagyont érő valuta is 
volt. A legszebb asszony egy jól irányzott po
font nyújtott át a betörőnek, aki bevallotta, 
hogy mór régóta rájár a szekrényre, sőt éksze
reket is elemeit...

— óriási! Maga nélkül még betörés sem tör 
ténhetik Budapesten!

— Na, most mondjon egypár friss színházi 
hirt, de gyorsan...

— Még lassan, sem tudok, könyörgöm...
—■ Mondjunk?
— De mennyire..
— A Fővárosi Operrltszinház legközelebbi 

darabja: „Orpheus a pokolban", Reinhardt ber
lini rendezésében, minden valószínűség szerint 
Reinhardt személyes közreműködésével. A Víg
színház következő három darabja: Flers és 
Croisset „Az ur szőlleje" cimü vigjdtéka, Hel- 
tai Jenő fordításában és Ibsen: „John Gábriel 
Borkniann" című drámája, a főszerepekben 
Hegedűs Gyulával, Varsányival és Gombaszögi 
Fridával. Ezt a darabot húsz évvel ezelőtt ját
szották a Nemzetiben Újházival, Szacsvayval 
és Jászai Marival. Ezután magyar darab kö
vetkezik: Lakatos László „Négy frakk" című 
darabja. Más. Az Operaház vezetősége tegnap
előtt ért esi tel te Tangót, hogy ezidö szerint le
hetetlen őt szerződtetnie, ezzel szemben Tangó
nak négy napja- a zsebében van a szerződése, 
Klebelsberg — és nem Wlassics — által aláírva. 
Más. Schillings, a berlini állami operaház igaz
gatója egy ad. hoc szervezett társulattal Buda
pestre jön vendégszerepelni „Mona Lisa" cimü 
operájával, a társulat tenoristája Bohnen lesz. 
És akar még egy illatos kis tavaszi históriát? 
Az .elmúlt napokban fényes estély volt egy 
közismert lipótvárosi építésznél,. Az estélyen 
Anniin Berber is megjelent, gyönyörű arany kö- 
penyszerü belépőben, de csak belépőben, mert 
a köpenyt kisvártatva lerakta, és már anélkül 
ült asztalhoz. Kosztümje, ha nem is a Tuthank- 
ámen-féle uj divatkreáció volt, de azért elég 
régi: paradicsomban. Kebleit pikkely szerű kis 
cintányérok födték, derekát egy öv takarta cl, 
ez volt minden. És Annita Berber táncolt, de 
nem fantáziát, nem produkciót, hanem schi ru
mit, tangót, one steppel, foxtrottot és nem Se- 
bastian D rostéval, hanem- zsurflukkal. És ami
dőn egy lányos mamát megkérdeztünk, hogy 
nem-e volt kínos a művésznő művészetének lep- 
Iczctlenségc, azaz ő pucérsága, akkor az volt a 
válasz, hogy nem, úgyszólván észre sem- vet
ték. föl sem Hint, mer! a többi hölgyek is, azaz 
ezek sem — takaróztak jobban. A meztelen 
igazság az egész vonalon győzött, amelyhez ha
sonló jókat kívánok magának Is, édes Pista...

• Szinti 'kólák versenyvizsgája. A .V. » , \ U)t>itf.-ti Ffirafal 
javára szombaton ilélutiin a Magyar Színházban érdekes 
előadást remle-fck az Országos Szinészcgyc.sűlet, Rákosi 
Szid! szinészisknlájn ás a Szia mit vitázott Akadémia. A 
három előkolő szlnllskola legjobb növendéket Inptok föl 
az előadáson, amelyen a Szlnészegyesűlct növendékei, 
Stella Gyula tanítványai ,,A királyné apródja“, llclfai— 
.Va/ra'/-darabot, ti Színművészeti Akadémia növendékei 
.,>fa ember frn.i7édidjd"-unk két .lelenctét, s Rákosi- 
iskolu növendékei pedig a „í,'sdrrfd«fcírdb/nő“-nck egy 
felvonását .látszották el. A szlnésziakotúk érdekes verse
nyén föltűntek kiforrott képességeikkel Falun István, a 
Szlnészcgyestitot, Somlő István az Akadémia és Vcmnay 
Éva, a Hákosi-lskola növendéket.

• Zenei udományi föloivasáh a Magyar Tu
dományos, Akadémián. Vasárnap délben Ko
dály Zoltán a magyar népdalról magas szín
vonalú előadást tartott, amelynek során be is 
mutatott néhány sorozatot részben rcdeii fo
nográffölvételekről, részben pedig dr. Székely- 
hidy Ferenc nemes interpretálásában. A ma- 
Íiyar dal a pentatónikus skálát használta ere- 

etileg, amelybe későbbi klemként az egyházi 
hangnemek és a dur-moll hangszer keveredett. 
Nálunk a múlt században Si-monffy, Egressy és 
Szentirmay gyűjtöttek népdalokat, azonban 
nem eredeti formában közölték, hanem változ
tatásokat eszközöltek rajta, elanuyira, hogy 
kiadmányaik immár nem a népdal, hanem a 
népies miidal .jellegével bírnak. Újabban IA- 
kár, Be ' 7, Kodály, Molnár Antal gyűjtöttek 
dalokat s ezek egyrészo jelenleg most kerül 
kiadás alá. öreg parasztok énekelték a dalokat 
fonográfba: fiaiknak és unokáiknak már nem 
tetszettek a régi melódiák, a gut túrái is ének
lési mód és erős coloratura miatt. Hazánk régi 
népdalai három vidéken, mutatnak önálló sa
játságokat: Székelyországhan (a ma hallott 
dalok mind székelyek voltak), az északi paló
cok között és a Dunántúl. Ugyanazon szövegű 
dalok olykor a pentatónikus és dur-moll rend
szerben is szerepelnek. A dalok többnyire bo- 
rongós melódiáinak, csak a nemet zenem üvölt
őé# hatása alatt fejlődött ki az a föll’o/as, 
hogy a magyar dal túlnyomóan táncdal. „El
báiéban levő művészet példáit hallottuk** ■ — 
fejezte be Kodály előadását, — rajtunk áll, 
hogy az elkallódástől megmentett zenei hagyo
mányokat belevigyük a köztudatba és ezáltal 
a magyar nemzeti stílust megteremtsük, mert 
idáig zenei műveltségünk nem szülőföldünkön 
termett, hanem a német zene gyarmata vol
tunk. A nép öregei által megőrzött dalokat 
adjuk át majdan az ő unokáiknak, magunk 
pedig váljunk a magasabb értelemben vett 
magyar műveltség részeseivé. E körforgás 
egyúttal a nemzeti folytonosság és egység 
eevik legfontosabb biztosítékát képezi. A szép 
fejtegetés, valamint Székelybidy éneklése az 
egvbegyült tudományos és művészi világ so
raiban lelkes visszhangot keltett. (V. Jlf.)

• V Újságkiadók matinéja. Vasárnap n Renaissance- 
“zinházbnn zenfolt nézőtér előtt tartották meg az IJjstig- 
kiaddk Otthonuk özvegy, és árva-alapja javára rende- 
-ett matinéjukat, amely az idei szezon leggazdagabb 
műsorával lepte meg a közönséget. A matinét Rákosi 
Je-S vezette he. akit már megjelenésekor percekig tartó 
ov.'.Jivval fogadott a közönség, finom bölcsességgel, nagy 
'mheri .ölénnyel és kedves szellemességgel telített meg
nyitó b eszédét pedig őszinte helyesléssel, kacagással és 
"iharos tapssal kísérte végig. A gazdag műsoron Medek 
/fnna. Basllidcsz Mária, dr. Székelyhidy Ferenc. Venczell 
Béla, Rózsahegyi Kálmán, Nagy Adorján. Fárnay Vil- 

Salamon Béla, Gőth Sándor és G. Kertész Ella, 
Dar-'-s Lili. Péchy Blanka, Békr-Hy László, fíoross Géza 
szerepelt.

ül

de néhány napig még 
látható a

Róva! Orfeumban ? g 
azonkívül a világvárosi $ 

nagy attrakció 8 

variét é-raüs © r. í
» co 4D * «o o» cb» oo őst os cu» ck>

Dr. PROPPER 343 &
VII, KUkóczl-ut 14. — Tolofon: József 129—85 ág

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETEI
Szépséghibák eltávolítása. — Orvosi kozmetika. — Bőr
gyógyászul. — Fónykczolések. — Specifikus eljárások
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EWihitetlenUI véss@sl@tt 
a Törekvés—VAC-mérközés

212 (2 i O)
M5ffs®F és EctgS nag^sseríi formában. — As MTK kemény ellaníéítre faléit a Portugá
léba InrfwSá 15!. kcreietlskben. — A MAC és a MAFC a k'nsés veszedelmében. — A*

UTE 110-ra gyűrött a Wiener AC ellen
A tavaszi szezon első derűs vasárnapján ez

rével keresték föl a pályákat a sportrajongók, 
hogy végre egyszer reális körülmények között 
lefolyó küzdelmeket lássanak. A bajnoki mér
kőzések közül érdé1 ..-;ég szempontjából a 
Törekvés—VAC-va.ee.es "ezetett, amely ezúttal 
semleges pályán, a régi Lóverseny-téren, vagy 
5000 ember előtt, folyt le. Növelte az érdekessé
gét, az a körülmény is, hogy az ősszel a vivók 
a vasutasokat saját otthonukban verték 
meg. (3 :1.)

A vasárnapi összecsapásban a Törekvés len
dületes támadásaival az első negyedórában 
némi fölényre tesz szert. Különösen a Hirzer— 
IFeísz-balszár.ny veszedelmes, de Grosz és Sin- 
ger még eddig biztosan védenek. Elusz perc 
után ellaposodik a játék. Egy ideig csak csap
kodást látunk és inkább a Törekvés térfelé
ben folyik a játék. Az I. félidő utolsó 15 per
cében újból megélénkül a mezőny és változa
tos játékban gyönyörködhetünk. Hol a VÁC, 
hol a Törekvés kapuja van veszedelemben, 
amig végül

egy Wo'sz álla! vezetett támadásból a kapu 
elé. adóit labdára Hirzer ellenállhatatla
nul rárohan és védhetetlen gólt lő a kapu 

felső léce alá.
Újrakezdés után 1 perc múlva Hirzer újra 

Jövőhelyzetbe kerül, de Singer ebben az utolsó 
pillanatban megakadályozza. Ezután a VÁC 
veszi át a tempót és a még hátralevő 6 per
cen át

valóságos tűz alatt tartotta a Törekvés 
kapuját,

de lövéseik vagy a kapu fölött vagy mellette 
süvitenek el, vagy pedig az idegesen mozgó 
hátvédekben akadnak meg. Az utolsó pillanat
ban korner is esett. A II. félidőben a Törek
vés támad és

már a 1. percben Hirzer pompásan kidől- 
gozott labdáját Kautzky 12 méterről éle- 

sen a kapuba vág! a. 2:0!
Ez azonban nem veszi el a vivók kedvét. 

Szinte ( újjászületve törnek előre és már a kö
vetkező percben Lébl gyönyörű lövését Lantos 
csak korner árán tudja menteni. Engl ideális 
kornerrugását azonban nem sikerül értékesí
teni, hanem újabb korner esik, majd utána 
még három, de egyiket sem kíséri szerencse. 
A Törekvés 7 percen át egyenesen beszorult, 
amig végül fölszabadul és Hirzer pillanatok 
alatt lerohan, de Kautzky lövését Fischer szé
lien fogja, majd Úrik éles labdáját kornerre 
védi. Bár nemsokára még egy kornert ér el a 
Törekvés, további eredményt már nem tud 
elérni.

Ezé ku tán egy 14 perces VAC-fiuish követ
kezett, amelyben különösen a nagyszerű 

formában levő Engl vezerkedetf.
Csakhamar mutatkozik is az eredmény, mert 

Lébi a 32. percben pompás gólt lőtt.
Továbbra is gólszagos a levegő és Lantos 

csakhamar kimerül, úgy hogy

a 41. percben Boros messziről lőtt labdáját 
már csak a. szemével tudta követni.

Az utolsó 3 pőre azután a Törekvésé, de Úrik 
kiállítása miatt (aki az egyik határbirót meg
sértette) a csonka csatársor újabb eredményre 
képtelen.

MTK—ni. kor. TVE 8:1 (1:8). A változatos játékból 
némi MTK-fölé- y kerekedik. Siklósíy a 6. percben le- 
rehan, de lövésé" Keuhnns biztosan fogja. Több tá
madás után Kova„„nay labdáját n kapufa menti, majd 
egy kihasználatlan kornerbelyzet után a 42. percben 
Siklóssy a vezető gólt lövi-. — A Ti. félidőben a kék
fehérek lendületbe jönnek, do a III. kerületiek is ki
használatlanul hagynak egy pár gólhelyzetet, mig a 20. 
percben "Kovásznál/ egy gólt Plattkó kapujába spiccel. 
A kiegyenlítés után erős MTK-támadás következik s 
végre a meghosszabbított félidő 4S. percében Molnár a 
döntő nólt lövi. A lcfu.it mérkőzés után a tűmén a bírót 
ínzultáM akarta, de a rendőrség ezt megakadályozta.

Zugló—BTC 0:0. Bár a pirosfehérek erősen belefeküdlek 
a iátékb8, a vezetést, megszerezni nem tudták, mert a 
Zvolenszky diktálta védelem mindent mentett. Általában 
a védelmek voltak jobbak a csatársoroknál, amelyek ma 
gólképtolenek voltak.

KAC—MAFC 3:2 (1:1). A két pirosfekete csapatból a 
kispestiek támadtak többet és a második 45 percben, 
amikor Biri egy 11-est lő a MAFC-hálóba, már -3:1 
arányban vezettek a kispestiek. A műegyetemisták aztán 
megemberelve magukat, még egy gólt szereznek, de ki- 
egyenlíteni nem tudnak. Góllövők: ölvody, Biri, Gaug.

Vasas— MAC 1:0 (0:0). Az egyenlő, erejű cll.nfelek közül 
a szerencsésebb győzött. Az első félidő hui'árnzo mezőny
játéka utón a második félidő 18. percében Toká-s ofLside 
helyzetből közvetlen közelről gólt 1Ő. A MAC-csatársor 
éióukebb támadásait a bíró sípja többször megakasztja 
és Így a kék-sárgák kiegyenlíteni nem tudnak.

Az I. oszt, bajnokság állása. 1. MTK (.15 játék) 27 pont. 
2. UTE (12) 21 p. 3. FTC' 04) 21 p. 4. Törekvés (11) 18 p. 
5. Vasas (14) 15 p. 6. III. kor TVE (11) 15 p. 7. KAC (15) 
13 p. 8. VÁC (15) 12 p. !'. ZAC (15) 10 p. ló. BTC (15) 
9 p. 11. MAFC (14) 7 p. 12. MAC (15) 4 p.

TI. osztályú bajnokság. ,,33“ FC—VII. kér. 8C 
TTC—Ékszerész 2:2 (1:1). BEAC—Husi páros SC 
NSC-EMTK 3:0 (1:0), UTSE-BAK 2:1 11:0). 
RTK 4:0 (1:0), Testvériség-BTK 4:2 (3:1).

4.1 (2:0).
H:li 71:0), 
KAQE-—

UTE--Wiener AC 1:0 (0:0). Az első nem
zetközi mérkőzést, vagy 10.(100 ember nézte vé
gig, de uémi csalódással tértek haza, mert az 
újpestiek nem bajnoki stílusban játszottak és 
inkább csak szemre dolgoztak. Ezzel ellentét
ben a bécsiek, akik mind keménjkötésü legé
nyek, erősen ambicionálták a győzelmet. Bár 
technikai tudásban jóval a magyarok alatt ál
lanak, de abszolút gyorsak. Az I. félidő válto
zatos játéka után nemi UTE-fölény volt érez
hető. A mérkőzés II. felében többszöri ered
ménytelen támadás utón a 15. percben Szidon 
karrieréből Kása, szép gólt fejelt. Utána ÜTE- 
fölény, majd egy 15. perces WAC-ílnish követ
kezett, de Fogl II. és a hrilliánsan védő Bihari 
megakadályozták a kiegyenlítést.

Alsóausztria—Délnémetország 4:2 (1/0). Ha
talmas közönség előtt zajlott le a két állam 
válogatottjainak a küzdelme, amelyből az 
osztrák válogatottak (mert, tulajdonképen az 
játszott) kerültek ki győztesként. A nagy gól- 
arányu győzelem értékét csökkenti az, hogy a 
délnémetek közül hiányoztak a. Fiirth játéko
sai.

Magyarország födött 
teniszpálya bejaoKságai 
Magyarország 1923. évi első födött lennisz- 

nálya bajnoksága nagyon előkelő keretben, a 
legszebb sikerrel záródott. A négy napig tartó 
küzdelmek döntőjén Horthy Miklós kor
mányzó, Rakovszky Iván belügyminiszter, if,i. 
Bethlen István gróf, Kicnast svéd fökozul és 
közéletünk számos kiválósága is megjelent, 

Magyarország födött tenniszpálya, férfi-baj
noka: Kehrling Béla. 2. Göncz Lajos (6 :4, 6 : 2). 
Női bajnoka: Chatcl Márta. 2. Halász Józsefné 
(6 :2, 6:3). Férfi páros bajnokok: Kehrling 
Béla—Kelemen Aurél. 2. Szikőray Gyula—dr. 
Jacobi Roland (6:2, 6:1). Vegyes páros baj
nokok: Kehrling Béla.—Paksy Józsefné. 2. 
Göncz Lajos—Chatel Márta (6 : 3, 4 :6, 6 : 4),

Buttling Sikít legyőztél;. A Rcuter-iigy nökség jelentése 
szerint u szenegáli Rattlinf/ Síki — aki Carpentier fii- 
Jött! győzelmével tette nevet ismeretessé — ma Dublín- 
ben mérkőzött az ir sampion .Vau Tir/ve-veil, akitől :io 
menet után, pontozással vereséget szenvedett. Az Izgal
mas küzdelemben Mac Tigue jobb hüvelykujját eltörte.

A bankok kurdvivó csapatversenyének az elődöntő! iuu 
délelőtt folytak le u Sanh 11i-teromben. Az Angol-Magyar 
fiánk—Hit' tbani: küzdelméből nz előbbi került ki győz
tesként 13:3 arányban. A győztes csapat tagjai: Táncon 
4 győz., Kun 4 gy., Lévait 3 py.. yarffáa 2 gy. A csa
pat legjobb embere Jdncos volt, aki imponáló tuss- 
arónnjiid (16:3) győzte le ellenfeleit. - A Kereskedelmi 
fiául. Magyar-Olusz Huni. 10:6 arányban végeztek egy
mással. A győztes esapatbun Pál, 4 győzelmet. Párton 
:• győzelmet, Ti'trcntha'ci 2 győzelmet és Kübliig! 1 gyó
nj-. ;.:.-!->tÍ,

A MAFC házi uszóversenyén ű 100 m.-es mellúszásban 
Sípos Márton 1 p. 18.1 mp.-et (!) U6zott. mig hperjessy 
Béla a 200 m.-es gyorsotizÓBban 2 p. 35.4 mp. alatt győ
zött, Az X0 ni.-es sprintben a, győztes Kcnyery ideje 
35.4 mp.

Az UTE junior bírkózóversenye. Eredmények: I. Lég- 
Mily: J. Told (UTE). 2. Kiér (MTE). 3. Sós (Törekvés). 
II. Pehelysúly: 1. Száll (Vasas), 2. Györgyét! (UTE), 3. 
Horváth (UTE). III. Kisközépunly: 1. TnMy (Nyíregy
háza), 2. Galbos (Húsos). 3. Sikó (Máv.). IV. Nehézsúly: 
1. Ferenczy (Máv.). — Jtt dőlt el Szeged város könnyű
súlyú birkózóbajnoksága is. Bajnok: Matúra (MTE), 2. 
Fekete (Húsos),

Welgand János jubileumi blrkózóverseny. A magyar 
birkózovilág legderekabb mesterének negyedszázados 
jubileumára szép számú közönség gyűlt össze a Műegye
tem aulájában, hogy a tanítványok által a mester tisz
teletére rendezett, meghívásos birkózóversenyekben gyö
nyörködjenek. Wciijund Jánost melegen ünnepelték, aki 
ez alkalommal Stfavkoviis Konrdd inrkózóniesterrcl mu
latott be nívós hirkózónkadéruiát. A meghívásos verse
nyek a késő esti órákban sem értek véget. Döntés csak 
h pehelysúlyban vau, ahol Skerlecz győzött. A többi 
sulycGopurt. döntőmérközéseát a BAK jövő heti nemzet
közi versenyei utáni időre halasztották.

Az MTE mezei versenye. A Népliget környékén pompás 
terepen folyt le az MTE tizes csapatok részére kiirt. iue- 

. zel versenye, amelyen a inunkáaatlóták dominállak. Ered
mények: II. oszt, szenior: 1. MTE 109 pont, 2. FTC 195 p. 
8. MTK 215 p. Egyéni győztes: Steiner Pál (MTE) 25 p. 
3.6 mp. 20 m.-rel nyerve. Táv kb. 7 km. 77. oszt, junior: 
1. MTE 112 n. 2. FTC 170 P. 3. ESC 311 p. Egyénileg: ). 
Polata (MTE). — lfjusdt/i. I. oszt.: 1. MTE 107 p. 2. MTK 
15‘> p. 3. BKAC 277 p. Egyéni győztes: I.clmcltcr (BKAC) 

p. 26 mp. Táv kb. 5’ 3 km. Ifjúsági juniort 1. MTE 
98 p. 2. MTK 113 p. Egyéni győztes: Somogyi (MTK 
20 p. 4() mp.

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

Világosság-könyvnyomda rt„ Budapest Vili, Contl-utca. 4. 
iluszaki igazga tó: Deutsch D.

5 asárnnpl ügető'er se nyék. Parázs botiáunyal kezdődött 
a vasárnapi ügetőverseny. Mindjárt az első futamban, ahol 
hat hnrot! vés ügető startolt, illata e akart startolni, a. 
starter iél>>r,ii kis'rlot után csak a mezőny háromnegyed
részét indította oi. Természetesen kitör* a botrány. A kö
zönség zato.-Mn követelte a verseny lecsóngetéeét. Az igaz
gatóság — miután n mezőny nagyrésze a tel pályát le- 
futotta — vésne rászánta magát, hogy a versenyt lecsön- 
gettesse. Fjabb lio- -wis kísérlet után végre 5i:igynohezei\ 
elindul' a hat üsretőből álló mezőny — libaíorbiT. A bot
rány n. mp főversonyében. a Gráf liesseuiuy Alajos- 
> m-Tekversenvben nieffiwnétlödött. Nem gondolja az igaz
gatóság, hogy az ilyen játék a közönség idegeire megy? 
Ilii a starter 6 lóból álló mezőnyt nem tud rendesen el. 
iriditani, ngv tesaék kicserélni a startéit, meri, be fog 
következni az nz es-t, hogy ti közönség, amely kezdte nieg- 
kedvdni az ügetőversenyeket, ha a galopvereenyek mog- 
índulnek, hátat fog fordítani az Erzsébet, királyné-uti 
pályának cs az igazgatóság megrendezheti majd a verse
nyeket n saját gyönyörűségére. Különben is, a mott. futott, 

versenyek még a lótenyésztés érdekeit som szolgálják. A 
prepozíciók olyanok, hogy minden versenyben vau egy 
magoson kiemelkedő esélyű 16 és az a két-három induló, 
amely még résztvesz. nem is hajt ». versonyre, csak 
statisztál. Ez az cka annak is. hogy a nagyobb istállók 
Becsbe gr.-i.vi tálnak. Tessék a. handicapper-ve.zértitkárt; 
arra utasítani, hogy bandicapokat is állneon be a pro
gramba, hogy niin/len istálló lehetőleg megkereshesse a 
maga zabját. A vozértitkdr ur működése no merüljön 
ki a hivatalos — rossz — tájékozta tó measzerkesztésé- 
ben. Hagyja a gportlapszcrkcsztést a sportújságíróknak.

A vasárnapi napról — a már említett botrányokén 
kívül — csak az a följegyeznivaló, hogy a fogadókat 
rendkívül kellemetlenül érintette Peczkás veresége és 
hogy a Bakonypölöskei ménes a hét versenyből három 
versenyt, nyert meg.

Részletes eredmény: 7. futam: 1. VUramarin. 2. Cigány- 
legény. Futott, még 4 lő. Tót..: 130:170; 120, 240. II. fu
tam: 1. Pancsi. 2. Elida. 3 Küngöslánya. J utott még 
7 ló. Tót.: 100:220; 140,340. 200. 777. futam: 1. Ilka. 2. Lodz. 
Futott még 2 ló. Tor,: 100:190; 120, 130. IV. futam: 1. Réz- 
anayal, 2. Civil. Futott még 2 ló. Tüt.: 100:230; 10U, 100. 
V. " faiam: 1. Roumanicn, 2. Peczkús. Futott még 2 ló. 
Tót.: 100:220; 109, 100. 17. futam: 1. Urcnkel. 2. üne
petite. Futott még 3 ló. Tói.: 100:190; 111). 120. VII. fu
tam: 1. Jobbat., T. Fredo. Futott még 2 lé.

A Pestmegvei handic3p fa.vorit.ja Bamschabl. 3'/i -■ 1-hez, 
V’elliebchen II. 1:1-hez, » többi hosszabban kapható. A 
favoritét — hír szerint — Jenek Géza lovagolja.

A tavaszi ngróvcrsvnyek legutóbbi törlése óta sc.m lett 
tisztább a heivzct, mert nz esélyes tövek közül semmit 
sem tőreitek. A Rákosinál: Derek 3’5. a Javl-onichuak 
Ákíulékos lHs : 1-hez n favorit ja.

Prímre — a Hákosiban — Németországban keresnek 
elsörangu gátlovast.

SAJAT GYÁRTÁSÚ
NYAKKENDŐK

Zongorát, pianlnűt* 
ne vegyen, mig RüJ’lÉíJYl MHíAlv zon
goratelepét meg nem latogntta. Budapest 
VI, Király-ntca 58. szám — Régi zongorát, 
vesz, cserél, javít, hangol. — TELEI ON

?i 
!
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NYAKKENDOHAZ
IV, KIGYó-UTCA 5. (KLOTILD-PALOTA)
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Réz- és vasbutorok gyermekkocsik Mlkkeir 
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Holló-utca ", Dohány-utca 6. Te!.: J. 61—97 oh

Alázat
Budapest környékén megvételre korosok 4' o millióig. 
4—5 szoba, kert szükséges. Ajánlatokat levélben ,.Dr. 
Andor" jeligére „A Reggel" kiadóhivatalába. Ügynö
kök kizárva 511

és smnoScáng-k&lcsfinsiS
ERARCN ELtEMftfl* 842
VJl, Károly-körút 13, félemelet. 
Telefon: József 115—20

v idéken. legmodernebbül 
fölfezc- tim megtudható „Á Reggel" ki-
rolve, adóhivatalában 510

Kitűnő
MálKíKÜÍt 

csakis HffiLSYEK TŐSZÓT* 
házhoz ajánlkozik.

Megkeresések: Rnzássy Mária. VI. Teve-utca V. szám, 
I. emelet, 25. ajtó.

íRENDKTVÜLl OCCASiO!
Eredeti párisi nóiriiha uiedeljeiinet a log- 

“6 jutányosabb árban kiárusítom.
Faconniu n kút is vállalok.

W* NAUTNER-SZAL9N
___________15. Várj-uten 17. szám — Telefon: 159-52.SÍI

Btb'TCR, UJ ÉS HASZNÁLT.
vétel és eladó*. SxtUnyeo is legelőnyösobbeh

l-MHáesnöi, Budapest, Dembinszky-utca 34
347 (Hornád-u. sarok) Telefon: József 44-40. szám

Dr». ^f»&nwaía Emi!
fíanhür.leíe

Telefon •• 792-27
Postátok, számla Mi F, lidlvdny-ictea 13 

félemelet

„Fortuna“ Ingatlanforgalmi Vállalat 
az Országos Flildbirfokrendczrt Bíróság engedélyivel 

Budapest VJ, Tevós-kBí-ut 2t. 274 Telefoni T -3®.
C" Földbérletek,be » - . ,,dó'!* h!,z..uk> vlllaL tol^k kí^xetifése. Jól

k k(J? j ,tL‘5’H?auen’0ZilK ht,)- Mludeuncmü ingat- lanbgybeu szolid, gyors é* kívánatra diszkrét. lebonyolJtóX

va.ee.es
lcfu.it
z..uk



