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Beniczky vagy Klebsísherg?
& részletes tudősátása a komáromi választásról

Komárom, március 25.
(A Reggel kiküldött munkatársától.} A kis. 

■S0()l) lelket számláló városkán, amelyet még 
kisebb jelentőségű esemény is kihoz leuuta, 
egyszerű életmenetéből, nagyon is meglátszik 
az izgalom. Napok óta az egyetlen főutca 
mii.Jen második sétálója nemzetgyűlési kép
viselő. Különösen az egységespárti képviselők 
mentek le nagy számban, Patacsyval és Kuna 
l’.-vel az élűkön. Lent tartózkodik napok óta 
Pctry Pál államtitkár.

Beniczky érdekében a szocialista képviselők 
agitálnak a leglelkesebben: Kélhív Anna, Sze
der Ferenc és Györki Imre. A délelőtt 10 óra
kor érkező budapesti gyorsvonathoz nagy
számban vonultak ki Beniczky hívei. De hogy 
az ..ünneplés" teljes legyen,

fölvonultak az ébredők is, mintegy tíz- 
főnyi csoporttal.

Botrányra készültek az ellenzéki vezérek 
ellen. De a botrány nem sikerült. Csöndben el
vonultak.

Az ellenzéki vezérek közül Rassay nem érke
zett meg.

Bent a városka utcáin rikítóan virítanak az 
öles plakátok. E téren különösen a Klebels- 
berg-párl tett ki magáért. Az utolsó napokban 
végső rohamra indították a. plakátok újabb 
tömegét. Minden falragasz közül legfeltűnőbb 
az ébredők ismert hangú plakátja: „Megmutat
tuk a vörös munkásökölnek“ — hirdették ha
talmas fekete betűkkel,

célozva a mult vasárnap megzavart 
Beniczky-programheszédre.

A Latinák-párt választóit mindkét párt ma
gának vindikálja, noha

Latinak Jenő egész pártjával nyíltan Bc- 
niczky mellé csatlakozott.

Megnyitják a választást
Vétség- Fdc nyugalmazott, altábornagy, vá

lasztási elnök, reggel 8 órakor nyitotta ni? a 
szavazást. A városkának, amely tudvalévőén 
csonka törvényhatóság, mindössze 7682 .s‘zar(;*:ó- 
polgáru van, akik két körzetbe osztva gyako
rolhatják alkotmányos jogukat. Az egyik vá- 
laszJóhetylség a polgármesteri hivatalban van. 
Kilenc, óra után már csoportosan vonullak föl 
a szavazók, de délfelé mind ritkábban jöttek,

agy, hogy e körzetben délig körülbelül 
20U-un szavaztak Ív.

\ másik körzet szavazóhelyisége a Vasúti és 
Polgári Társas Körben nyert elhelyezést, itt is 
lassú tempóban indult inog a szavazás.

Az utcákon mindenütt sűrűn rendőrök 
ügyelnek a rendre, dolguk azonban nem 
;ikad semmi, mert a szavazás mindenütt 

simán, zavartalanul folyik.
KI ebei s h e r gé k pá r th el y isó gé ben állandóan 

a sürgés-forgás, ismert arcú politikusok 
lontoskodnak, kerékpárosok érkeznek, szágul
danak cl.

fasl tetem wlt a vasárnapi ma«gánforgatem
^pdlJel tudósitójától.) A vasárnapi bank- 

t forgalomban kevés üzletet kötöttek, 
uei körökben általános a vélemény, hogy 

ni/ CH-Vi gazdasági viszonyokhoz képest 
* ÁA. H"’<aseui voltak ilyen mélyen aláértékclt 

olyauuik. Proint pénzt 4%-ért, a jövő kassza- 
^9%-ért kínáltak. Általános elégedeilen- 

|.'h‘\ YMtott ki a tőzsde áprilisi forgalmát 
ii Lzr l,”ni HÍ»I’ra korlátozó tanácsi határozat. 
H,-a következő árfolyamok fordultak 
7’,’ Georgia: 245.000 (pénz), Salgó: 110.000. 
A’iamvasut; 82.000, Osztrák hitel; 7400, /Mák:

Csak ebéd után kezdenek szavazni.
Az ebéd utáni órákban kezd igazi életre 

kapni a szavazás. Most már megélénkültek a 
szayazóhclyiségek. Kis csoportok várakoznak, 
amíg sor kerül reájuk, izgatottak, idegesek, 
alig várjrk, hogy leadják a „titkos" voksot. 
Mindciitk arcán rá van írva, hogy titkosan 
kire fog szavazni.

Az egységes párt hívei, élükön a város polgár
mesterével, Alapy Zsigmonddul, vonulnak lol 
és úgy látszik, nagy bizakodással néznek a 
záróóra elé.

Annál nagyobb csönd és egyszerűség honol 
Bonlczkyéknél, akik a Försícr-iéle vendéglőben 
ütötték föl tanyájukat. Jellemző a szavazatok 
állására, hogy déli 12 óra tájban az első sza
vazó körzetben a leadott

200 szavazat közül, az egyik Klebelsborg- 
párti bizalmi véleménye szerint, mindössze 
40 szavazatot tekintenek biztos Klebels- 

berg-pártinak.
Ezer szavazat.

Este 8 óráig, amikor az elnök a szavazást az 
első na pi a lezárta, közel ezren szavaztak le. A 
szavazást hétfőn reggel 8 órakor folytatják 
és este 8 óráig fog tartani, amikor is az elnök 
elrendeli a szavazás lezárását.

Hétfőn este 9 órakor kezdik majd meg az 
urnák fölbontását.

A szavazatok összeszámlálásával körülbelül 
éjjel 1 órakor végeznek. Ellenzéki körökben a 
vasárnapi szavazatok alapján Beniczky meg
választását tartják valószínűnek.

♦
Baja, március 25.

Ma reggel kezdődött meg a választás a bajai 
választókerületben. A jelöltek Walkó Lajos ke
reskedelemügyi miniszter és Kiss György dr. 
pártonkivüli ellenzéki. A szavazás 72 $«a?;azdsi 
körzetben folyik, amelyek közül kettőben a 
szavazás nyílt, tízben pedig titkos.

A nyílt szavazókerületekben Walkó keres* 
kcdelcmügyi miniszter délután 4 órakor 

140 szót éhséggel vezetett.
A délután i óráig leadott szavazatok száma 

körülbelül 4500. A szavazás mindenütt a leg
nagyobb rendben és nyugodt hangulatban fo
lyik, a vasárnapra való tekintettel azonban 
nagyon lassan halad. A nyílt, szavnzókeríiletek- 
btn a záróórát este 8 órára tűzték ki, a többi 
kerületekben

holnap folytatják a szavazást, amely való
színűen hétfő estig eltart.

A szavazatok összeszámlálása keddre vár
ható.

Sarak Bernhardt haldoklik
Páris, március 25.

A Reggel tudósítója táviratozza: Sarak Bcrn- 
hardt állapota tegnap annyira rosszabbodott, 
hogy orvosai közeli katasztrófától tartanak. 
Fuldoklik és szívverése kihagyó, egyre gyön
gül.

345.900, Stummcr: 320.000, Magyar Általános 
Takarék: 11.501), Cukor: 440.000, Textil: 581)0, 
Viktória fa: 3100, Spudium: 19.500, ingatlan
bank: 14.01)0.

E öcsbeni
(A Reggel bécsi tudósilójának tclefonjelen- 

tése.) Á vasárnapi magánforgalom szűk kere
tek között mozgott, a tegnapi hivatalos jegy
zésnél magasabb árfolyamok szerepeltek. A 
hangulat bizakodó, főleg’ arbitrázspapirók iránt 
érdeklődték és különösen a magyar értékekben 
várnak lényeges ár* melkedést. A heti pénz 
nngyou olcso, >%-t‘rí alig lehet elhelyezni, |

A tőzsde, a tőzsde
Hát persze, hogy mindenki a tőzsdéről 

beszél. A politikus, a lateiner, a közhivatal
nok, a tisztviselő, a művész, a hivatásosak
ról nem is beszélve. Mosolygok laptársaim 
kislányos szemérmességén, hogy a tőzsdei 
árfolyamokról szóló jelentéseket az utolsó 
oldalon közlik. Elzsidósitják a keresztény 
Magyarországot. A fajmagyarok is kényte
lenek hátulról olvasni az újságot. És ez az 
álszemérmesség bénítja meg a hivatalos*kö
rök tisztánlátását, valahányszor a közvéle
mény bizonyos részének nyomása alatt 
kényszerül a tőzsdével foglalkozni. Szakít
sunk végre a tüneti gyógykezelés lassan, de 
biztosan gyilkoló) módszereivel. Nem a 
tőzsde a vérbaj, de egész közgazdasági éle
tünk meg van fertőzve spirochetákkal, éppen 
úgy, mint Ausztriáé és Németországé. A’ 
tőzsde ma, ebben az országban részben va- 
gyonmentő vásár, részben annak a rendkí
vüli segélynek kiutalási helye, amelyre min
denki rászorul a mérges dudvaként növekvő 
drágasággal szembon, aki nem adja magát a 
kasszafurás, panamázás vagy sibolás gyü
mölcsöző mellékfoglalkozására. A tőzsde tul- 
tengése, a kosztpénz epidémiája a. nagy be
tegségnek csupán fekélye a beteg testen. 
A tőzsde bármilyen megrendszabályozása. 
csak annyit jelent, mintha üszkös 
sebeket rózsaszínű, kacér angoltapaszok
kal ragasztanánk le. Ezzel tisztában van 
mindenki, akinek némi közgazdasági is
kolája vagy tapasztalata van. Erélye
sebb intézkedés, mint a tőzsde bezá
rása, szóval a legvégsőbb konzekvencia any- 
nyit jelent, mint hurkot vetni az egész mo
dern kapitalizmusra fölépített magyar gaz
dasági rendszer nyakába. Ha a tőzsde at- 
takirozása bármily eredményt jelentene a 
korona feljavítása vagy stabilizálása szem
pontjából, lia közelebb hozná az országot a 
termelés megindításához, az erre szükséges 
hitelek megteremtéséhez, úgy mi volnánk az 
elsők, akik ujjongva üdvözölnék. A mai hely
zetben azonban a tőzsde brutális ledöfése 
koldusbotra juttatná a fél országot és nem
csak azokat, akikért igazán nem fáj a szi
vünk és a fejünk, hanem a lerongyoló
dott magyar középosztályt is, amelynek 
a sors hullámaiban elmerülő életstandardját 
néhány kötés részvény tartja csupán. De kár 
ilyen ‘ mumusokkal ijesztgetni a Devizaköz
pont, az Árvizsgáló Bizottság, a tanácsok és 
rendszabályok miatt amúgy is hisztérikussá 
lett kereskedelmet és ipart, amelynek egyet
len tökerezervoárja ma az értéktőzsde. Kül
földi kölesönökről, külföldi tőke beözönlésé- 
röl álmodozunk és közben némelyek, felelőt
len közgazdasági elemek, az árfolyamlap 
kettészakitásáról sugdosnak. A legszújasab- 
baknak egészen biztosan kontreminben van 
üzletük. A léha, dologtalan vagyonszerzés
sel szemben nem vagyunk vakok. Itt mutas
son példát az államhatalom és nyúzza le a 
bőrüket adóban és egyéb szolgáltatásban. A 
tőzsde azonban nem ok, csak okozat. Jobb 
gazdasági politikával már régen túl lennénk 
azon, hogy millió) irgalmatlanul fontos 
probléma közül a tőzsde lássák a legfonto
sabbiknak. A korona leromlása, az ok, min
den más porhintés. A busuló juhász jut az 
eszünkbe, aki nagyot ütött botjfiv.nl a szamár 
fejére. Bubánatúban mi telhetett tőle? ..« 
A mi bánataink ellen egyéb orvosszerek is 
vannak, mint n szájas, vak és tudatlan 
dcm a gógia k i szol gáláso.

botjfiv.nl


Eldöntetlenül végződött 
a Törekvés-VAC-mérkőzés

2 12 (2 3 O)
Mfirser és EcegS nag^sserH foroisában. — Az MTK keménv el9anCFé!t,ue tatáit a Partugá- 
Si5?bn fn«ta&ő BSB. kcrötetletíben. — A MAC és a MAFC a késés veszedelmeiben. — A« 

MTE 18 ©-ra gyűrött a Wiener AC elten

A tavaszi szezon első derűs vasárnapján ez
rével keresték föl a pályákat a sportrajongók, 
hogy végre egyszer reális körülmények között 
lefolyó küzdelmeket lács<?nak. A bajnoki mér
kőzések közül érdé1 ..ség' szempontjából a 
Törekvés—VAC-meecs "ezetett, amely ezúttal 
semleges pályán, a régi Lóverseny-té^en, vagy 
5000 ember előtt, folyt le. Növelte az érdekessé
get az a körülmény is, hogy az ősszel a vívók 
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— 
IFeisz-balszárny veszedelmes, de Orosz 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, 
amíg végül

egy Wo?sz által vezetett támadásból a kapu 
elé adóit labdára Hirzer ellenállhatatla
nul rárohan és védíietetlen gólt lő a kapu 

felső léce alá.
Újrakezdés után 1 perc múlva Hirzer újra 

lövőhelyzetbe 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 n Törekvés 
kapuját,

de lövéseik vagy a kapu fölött vagy mellette 
süvítenek 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 vágta. 2:0!
Ez azonban nem veszi el a vivők kedvét. 

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

Ezek után egy 14 perces VAC-üuish követ
kezett, amelyben különösen a nagyszerű 

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

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

csakhamar kimerül, úgy hogy

Magyarország födött 
tenniszjsálya bajnokságai 
Magyarország 1923. évi első födött tennisz- 

pálya bajnoksága nagyon előkelő keretben, a 
legszebb sikerre] záródott. A négy napig tartó 
küzdelmek döntőjén Horthy Miklós kor
mányzó, Rakovszky Iván belügyminiszter, ifj. 
Bethlen István gróf. Kicnast svéd főkozul és 
közéletünk számos kiválósága is megjelent, 

Magyarország födött tennlszpálya férfi-baj
noka: Kehrling Béla. 2. Göncz Lajos (6 :4, 6 :2); 
Női bajnoka: Chatcl Márta. 2. Halász Józsei'né 
(3:2, 6:3). Férfi páros bajnokok: Kehrling 
Béla—Kelemen Aurél. 2. Szikdray Gyula—dr. 
Jaeobi Boland (6:2, 6:1). Vegyes páros baj
nokok: Kehrling Béla—Paksy József né. 2. 
Göncz Lajos—-Oh atel Márta (6 : 3, 4 :6, 6 : 4).

Battliug Sikít legyőzték. A llcuter-álgynőksúg jelentése 
szerint u szenegáli Battling Siki — aki (.'arpentier fö
lötti győzelmével tette nevei ismeretessé — ma Dublin, 
ben mérkőzött az ír sr.pipion 3f«c Tir/ue-vel, akitől 20 
nieiiet után, pontozással vereség. I szenvedett. Az izgal
mas küzdelemben Mac Tiquc jobb hüvelykujját eltörte.

A bankok kurdvivó csapatversenyének az elődöntő) ma 
délelőtt folytok 1<> u .S'rtnMU-tercmben. Az Anf/ol-Magyar 
Bank—Hitibank küzdelméből az előbbi került ki győz
tesként 18:3 arányban. A győztes csapat tagjai: Táncos 
4 győz., 4 gy., Lévay 3 gy.. Vargha 2 gy. A vsa-
pat. legjobb embere Tdnr.os volt, aki imponáló tnss- 
atónny; 1 (H>:3) győzte le ellenfeleit. - A Kereskedelmi 
Raul. 'la gyár ■Olasz Báni. 10:t; arányban végeztek egy- 
mással. A győztes csapatbun Pál. 4 győzelmet, Partos 
:• győzelmet, Tnltcnthaler győzelmet és Kublnyl 1 gyö 

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—Hl. kér. TVE 2:1 (1:8). A változatás játékból 
némi MTK-fölé- y kerekedik. Siklósety a 6. percben le
rohan, do lövés?* Keuhnns biztosan fogja. Több tá
madás után Kova—nay labdáját a kapufa menti, majd 
egy kihasználatlan kornerholyzet után a 42. percben 
SifcWsty a vezető gólt lövi. — A TI. félidőben a kék
fehérek lendületbe jönnek, do a III. kerületiek is ki
használatlanul hagynak egy pár gólhelyzetet, míg a 20. 
percben Kovásznál/ egy gólt Plattkó kapuiéba spiccel, 

kiégvén lités után erős MTK támadás következik s 
végre a meghosszabbított félidő 18. percében Molnár a 
döntő nőit lövi. A lefújt mérkőzés után a tömén a bírál 
inzultdlni akarta, de a rendőrség ezt megakadályozta.

Zugló—BTC 0:0. Bár a pirosfehérek erősen helefeküdtek 
a játékba, n vezetést megszerezni nem tudtak, mert a 
Zi-olöKSifcy diktálta védelem mindent mentett,. Általában 
a védelmek voltak jobbak a csatársoroknál, amelyek ma 
gólképtelenek 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-bálóba. már 3:1 
arányban vezettek a kispestiek. A műegyetemisták aztón 
megemberelve magukat-, móg egy gólt szereznek, de ki- 
egyenlíteni nem tudnak. Góllövők: ölvody, Biri, Gaug.

Vasas—MAC 1:0 (8:0). Az egyenlő, erejű ellenfelek közül 
a szerencsésebb győzött. Az első félidő hul'amzo mezőny
játéka utón a második félidő 18. percében Tokd-s off-side 
helyzetből közvetlen közelről gólt lő. A MAC-csatársor 
éléiikebb támadásait a bíró sípja többször megakasztja 
és igy a kék-sárgák kiegyenlíteni nem tudnak.

Az I. oszt, bajnokság állása. 1. MTK (15 já-ték) 27 pont. 
*1. UTE (12) 21 p. 3. FTC (14) 21 p. 4. Törekvés (11) 18 p. 
5. Vasas (14) 15 p. 6. TIT. kor TVE (14) 15 p. 7. KAC (15) 
13 p. 8. VÁC (15) 12 p. 9, ZAC (15) 10 p. 10. BTC (15) 
9 p. 11. MAFC (14) 7 p. 12. MAC (15) 4 p.

II. osztályú bajnokság. ..33" FC—VII. kér. SC 4:1 (2:0). 
TTC—Ékszerész 2:2 (1:1). BEAC—linsiparos SC Sm (1:01, 
NSC-EMTK 3:0 (1:0). UTSE-BAK 2:1 0:0), KAQE— 
RTK 4:0 (1:0), Testvériség-BTK 4:2 (3:1),

UTiS—Wiener AC 1:0 (0:0). Az első nem
zetközi mérkőzést vagy JO.ÜOO 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 keménykötésü 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 után a 15. percben Szidon 
korneréböl Kása szép gólt fejelt. Utána liTE- 
fölény, majd egy 15. perces WAC-flnisb követ
kezett, de Fogl 11. és a brilliánsan védő Bihari 
megakadályozták a Ide.gyenlitést.

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 
játszóit.) kerültek ki győztesként. A nagy gól- 
arányu győzelem értékét csökkenti az, hogy a 
délnémetek közül hiányoztak a Fiirth játéko
sai.

A MAFC házi uszőverseuyen á 100 m.-es mellustásban 
Sípos y'irton 1 p. 18.t mp. et (1) U6zott. mig Everjetsy 
Bébi b. 200 m.-es gyorsaszásban 2 p. 35.4 mp. alatt győ
zött, Az 20 m.-es sprintben », győztes Kcnyery ideje 
35.4 mp.

Az UTE junior bírkózóversonye. Eredmények: I. Lég- 
s-rijy: 1. Tol/. (UTE), 2. Kiér (MTE). 3. Sós (Törekvés). 
II. Pehelysúly: 1. Szélt (Vasas), 2. Gyorgyeff (UTE). 3. 
Horváth (UTE). III. K isközépsnly. 1. 'J'old.y (Nyíregy
háza), 2. Galbos (Húsos). 3. Síkú (Máv.). IV. Nehézsúly: 
1. Ferencüy (Mdv.). — Itt dőlt el Szeget! város könnyű
súlyú birkózóbajnoksóga is. Bajnok: Matúra (MTE), 2. 
Fekete (Húsos).

Weigand János jubileumi bírkózóverseny. A magyar 
birkózoviiág legtlarekabb mesterének negyedszázados 
jubileumára szép számú közönség gyűlt össze a Műegye
tem aulájában, hogy a tanítványok által a mester tisz
teletére rendezett íueghivásus birkózóversenyekben gyö
nyörködjenek. IVcifjund. Jdnomt melegen ünnepelték, aki 
ez alkalommal Sztavkovits Konrdd Hrkózónteslerrcl mu
latott be nívós hirkózóakadémiát. A meghívásos verse
nyek n késő esti órákban sem értek véget. Döntés csuk 
n pehelysúlyban vau, ahol Skerlec~ győzött. A többi 
súlycsoport döntőmérkőzésdít. a BAK jövő heti nemzet
közi versenyei utáni időre halasztották.

Az MTE mezei versenye. A Népliget környékén pontDás 
terepen folyt le az MTE tizes csapatok részére kiirt, me
zei versenye, amelyen a inunkáHatléták domináltak. Ered
mények: II. oszt, exentor: 1. MTE 109 pont, 2. FTC 195 p. 
8. MTK 215 p. Egyéni győztes: Steiner Pál (MTE) 25 p. 
3.6 uip. 20 m.-rel nyerve. Táv kb. 7 kin. II. őrzi, junior: 
1, MTE 112 n. 2. FTC 170 p. 3. ESC 211 p. Egyénileg: 1. 
Valuta (MTE). -- Ifjúsági I. oszt.: 1. MTE 107 p. 2. MTK 
15‘j p. 3. BKAC 277 p. Egyéni győztes: f.eimcttcr (BKAC) 
-ti p. 26 mp. Táv kb. 5’a km. Ifjúsági junior; 1. MTE 
98 p. 2. MTK 143 p. Egyéni győztes: ftomng>ji (MTK) 
20 p. 4o mp.

felelős szerkesztő ós kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Heggel Lapkiadó Rt.

X’iléRossüg-kvnyvnyomda rt„ Budapest Vili, Contl-utca 4, 
Műszaki igazgató: Dctitsch D.

rteit, mert be fog 
•. amely kezdte meg1-

1.923  ruái'cj'.-s .19.
UK,*..B4u ,Yz:.rr..!Wiiu_uraunuv*»

Tasárnapt ügotőterseuyek. Parázs botiánnyal kezdődött 
a vasárnapi ügetöverseny. Mindjárt az első futamban, ahol 
hat hároméves ügető sturtoirt. illetve akart, startolni, a 
starter félórái kísérlet, után csak a mezőny háromnegyed, 
részét inditolta cl. Tarméezetoscn kitölt a botrány. A kő. 
zöuség zajoséin követelte a versauy leesöngeteeét. Az igaz- 
gotóság — miután a mezőny nagyrésze a tel pályát le. 
futotta — végre rászánta magát, hogy a versenyt lecsön- 
gettesso. Újabb he--zas kísérlet után végre migynohezet^ 
elindult a hat üget-őből álló mezőny — libnsorbaf, A bot
rány a. nap főversenyében, a Gráf liessewuy Alajos- 
futlak versenyben megismétlődött. Nem go.'idoljn az igaz
gatóság, hogy az ilyen játék n közönség idegeire megy? 
Ifa a starter 6 lóból álló mezőnyt nem tud rendesen el
indítani. úgy tessék kicser-lni a startéit, mert be fog 
következni az íz fs«t. hogy n közönst-g. amely kezdte meg- 
kedvolni az ügető verseny eket, ha a galopversenyek meg. 
indulnak, hátat fog fordítani az Erzsébet királyné-uti 
pálvának és az igazgatóság megrendezheti majd a. verse- 
‘nyeket a saját gyönyörűségére. Különben is, a most futott 
versenyek még a lótenyésztés érdokoit som szolgálják. A 
propoz'iciók olyanok, hogy minden versenyben vau egy 
magasan kiemelkedő esélyű ló és az a két-három induló, 
a.melv még résztvesz, nem is hajt a versenyre, csak 
‘taüsztál. Ez az c.ka annak is, hogy a nagyobb istállók 
Héesbe gravi tálnak. Tessék a. handicappor-veaértitkárt 
arra utasítani, hogy handiczcpoKat is állítson be a pro- 
gnamba, hegy minden istálló lehetőleg megkereshesse a 
maga zabját’. A vezérfitkár ur működése, ne merüljön 
ki a hivatalos — >ossr. — tdjékoztatú megszerkesztésé
ben. Hagyja a sportlapszerkosktést a sportújságíróknak. 
— A vasárnapi napról •— a már említett botrányokén 
kívül — csak az a följ egyezni való, hogy a fogadókat 
rendkívül kellemetlenül érintette Peczkás veresége és 
hogy a Bakonypölöskei ménes a hét versenyből három 
versenyt nyert meg.

Részletes eredmény: T. futam: 1. t/líramartn. 2. Cigány- 
legénv. Futott még 4 ló. Tót.: i!M;170; 120, 240. !l. fu
tam: 1. Pa.ncsl, 2. Elidn. 3. Küngöslánya. l átott még 
7 jó. Tót.: 100:220; 140,340, 200. III. futam: 1. Ilka. 2. Lodz. 
Futott, még 2 ló. Tót,: 100:190; 120, 130. IV. futam: 1. Réz- 
angual. 2. Civil. Futott még 2 ló. Tót.: 100:230; 101). 100. 
U.’ (Mfami.- 1. Iloum'Írjon, 2. Peczkáö. Futott még 2 ló. 
Tót.; luO:?Z0: 109, 100. 17. futam: 1. Grcvkel. 2. Une
petit?. Futott még 2> ló. Tót.: 100:190; 111), 120. VIl. fu- 

.* 1. í. - . -- - - -

100:239;
Futott még 

1. Urcukel, 
100:190; 111). 120.

?7 Fredn. Futott még 2 ló.

handleap favorl+ja Bamschnbl S’/é : 1-hez, 
•!:1-hoz, a többi hosszabban kapható. A 
szerint — Janek Géza, lovagolja.

A Pestmegyei 
Vielliehchen TI. 
favoritét — hír

4. tavaszi ugróversenyek legutóbb! törlése óta sc.m lett 
tisztább n holvzci, morf az esélyes tavak közül semmit 
sem (iiröitek. A Rákosinál: D'-ek 3‘ít. a .lonkovichvak 
Ákudékos l’ó : 1-hez a favoritba.

Prímre — a Rákosiban — Námetowaágb&n keresnek 
elsőrangú gátlovast.

Zongorát, pknmőt 
ne vegyen, mig RíífőÍMYI MHíAlv zon
goratelepét meg nem látogatta. Budapest 
VI. Kiraly-ntca 58. szám — Bégi zongorát 
vesz, csórói, javít, hangol. — TELEI ON

SAJAT GY.4RTA3U
NYAKKENDŐK

FINOM
ÚRI DIVATÁRUK 

NYAKKENDÓHAZ 
IV. KÍGYÓ-UTCA 5. (KLOTII.D-PALOTA)

Réz- és vasbiitosrok gyermekkocsik Hlkkar 
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: HoiJó-utea ", Dohány-utca 8. Te!.: J. 61—97 wh

Családi
Budapest, környékén megvi-ielro korosok 4> i millióig. 
4 —5 szoba, kert szükséges. Ajúnlutokat lev-'lbon „Dr. 
Andor** jeligére „A Heggel** kiailóliivataliibn. Ügynö
kök kizárva 511

és sm^oking-k&Bcsfiraxü
BR/ft&N ESLKMÍzTO 843
VII, Károb-körül 13, félemelet. 
Telefon: József 115—20

rílt’lnő

csakis H®J»SYEK részére
házhoz ajánlkozik.

Megkeresései.: Kusássy Mária. VI. Teve-utca -!e. .-z.im, 
I. emelet, 25. ajtó.

REHDK i V Ü LI 0 AS9Ó>
Eredeti párisi nőiruba. uiodeljeimet a leg-

96 jutányosabb árunn kiárusítom.
> -y, f ajon m u n kát i s váll a I o k.

MAUTNER-SZAL.ON
”__________IV. Václ-uten 17. szám. — Telefon: 158-32.

Bb'TOK, UJ ÉS HASZNÁLT,
vétel és eladás. Snönyep in logelőnyösobbeu

i.uHác5núi, Budapest, Dombinszky-utca 34
347 (Elcrnád-u. sarok) Telefon: József 44-41). szám

Dt». &*ünw«M Emil
fíanhiir.lefe

Iclefon: 1^2^27 ír. Bdlcdny-irtea
Postutak. számla 53211’ félemelet

„Fortuna" Ingatlanfornalmi Vállalat 
az Országos Földblrfokrendező Bíróság engedélyével 

Burijpest VJ, TisvÓK-lOut 2-t. 271 Telefoni 7--SO.
hií'dnnóÍH1/ l’irtokyi f. li éB Olmhul megbízás. Földbérletek, 
be- í- l.' i Vl<l ;- ’i;,z“k' v,1íaL ót tolkek közvetitéso. .Tül 
ániilv tUlí'’?a:,ltüí” 11“í’U('.”,oz«h stb. Mindennemű ingut- 

)HH)g7beu szolid, gyors 6*. kívánatra diszkrét. lebonyolító*.



Át a 30 korona

SZERKESZTŐSÉG: •
VI. KÉR.. NAGY JANOS-UTCA 1. 8ZAM

KIADÓHIVATAL:
VI. KERÜLET, ANDIIASSY-UT 6. SZÁM

Előfizetési ár (csak vidékre) egy negyed 
évre 360 kor. Egye* szóm ára Ausztriában 
1200 osztrák kor. Jugoszláviában 2 dinár
TELEFON: SZERKESZTŐSÉG: «S—53, 
KIADÓHIVATAL: 195-50, VASÁRNAP.

ESTÉTŐL REGGELIG: JÓZSEF 9-66
8§0 évfolyam

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
■" —■ iint» w

FELELŐS SZERKESZTŐI LÁZÁR MIKLÓS 

_____ Budapest, 1923 március 26. 
■■■■BX"B*iiMaKBnB9araBEsaQfflsBSHEa8HBnaan»»aBaBaninawMaaBManMBni^ *83. szám

Beniczky vagy Kiesei
A F?®tgjige8 részletes tudésitása a Ikoíffaááromi váiiasztésrél

Komárom, március 25.
(A Reggel kiküldött munkatársától  A X kis. 

.801)1) lelket számláló városkán, amelyet még 
kisebb .jelentőségű esemény is kihoz lenuto, 
egyszerű életmenetéből, nagyon is meglátszik 
az izgalom. Napok óta az egyetlen főutca 
nm.den második sétálója nemzetgyűlési kép
viselő. Különösen az egységespárti képviselők 
mentek le nagy számban, Patacsyval és Kuna 
i’.-vel az élükön. Lent tartózkodik napok óta 
Petry Pál államtitkár.

Beniczky érdekében a szocialista képviselők 
agitálnak a leglelkesebben: Kéthly Anna, Sze
der Ferenc és Györki Imre, A délelőtt 10 óra
kor érkező budapesti gyorsvonathoz nagy
számban vonultak ki Beniczky hívei. De hogy 
az „ünneplés" teljes legyen,

felvonultak az ébredők is, mintegy tlz- 
főnyi csoporttal.

Botrányra készültek az ellenzéki vezérek 
ellen. De a botrány nem sikerült. Csöndben el
vonultak.

Az ellenzéki vezérek közül Rassay nem érke
zeit meg.

Bent a városka utcáin rikítóan virítanak az 
öles plakátok. E téren különösen a Klebels- 
berg-parl tett ki magáért. Az utolsó napokban 
végső rohamra indították a plakátok újabb 
tömegét. Minden falragasz közül legfeltűnőbb 
az ébredők ismert hangú plakátja: „Ideg műt (it
tuk a vörös munkásökölnek" — hirdették ha
talmas fekete betűkkel,

célozva a múlt vasárnap megzavart 
Beniczky-prograinhcszédre.

A Latinák-párt választóit mindkét párt ma
gának vindikálja, noha

LctiDák Jenő egész pártjával nyíltan Bc- 
niezky mellé csatlakozott.

Megnyitják a választást.
E< lsrg Fde nyugalmazott altábornagy, vá

lasztási elnök, reggel 8 órakor nyitotta m -g a 
Fz.í'vazúM. A városkának, amely tudvalevőén 
csonka törvény hatóság, mindössze 7682 szavazó
polgára van, akik két körzetbe osztva gyako
rolhatják alkotmányos jogukat. Az egyik vá
lasz! óholylsécr a polgármesteri hivatalban van. 
Kilőne óra után már csoportosan vonultuk föl 

szavazók, de déifelé mind ritkábban jöttek,
ug.v, hogy e körzetben délig körülbelül 

200-an szavaztak Ív.
\ másik körzet sz-avazóhelyisége a Vasuti és 

Polgári Társas Körben nyert elhelyezést, itt is 
k -u tempóban indult meg a szavazás.

Az utcákon mindenütt sürüli rendőrök 
ügyelnek a rendre, dolguk azonban nem 
akad semmi, mert n szavazás mindenütt 

simán, zavartalanul folyik.
Álebelshergék pá rl helyiségében állandóan 

fi sürgés-forgás, ismert arcú politikusok 
lontoskodnak, kerékpárosok érkeznek, szágul
danak el.

MsM leien ¥öll a vasárnapi magánforgalom
Budapestien s

l. ; üpe! tudósitójótól.) A vasárnapi bank-
, ’Wtraioinban kevés üzletet kötöttek, 

körökben általános a vélemény, hogy 
,-l„;'en,vitíft<ís gazdasági viszonyokhoz képest 

('.h Kuiasem voltak ilyen mélyen aláértékell 
‘°*yamok. Proint pénzt 4%-ért, a jövő kassza- 

^.'"-ért kínáltak. Általános elégedetlen* 
Vallott ki a tőzsde áprilisi forgalmát 

íimu rom nal”’« korlátozó tanácsi határozat, 
él;;, r?** a következő árfolyamok fordultak 

Georgia: 245.000 (pénz), Sajgó: 1 tO.OOO. 
AHamvasut; 82.000, Osztrák hitel: 7400, Mák: 

Csak ebéd után kezdenek szavazni.
Az ebéd utáni órákban kezd igazi életre 

kapni a szavazás. Most már megélénkültek a 
szuvazóhciyiséyek. Kis csoportok várakoznak, 
amig sor kerül reájuk, izgatottak, idegesek, 
alig várják, hogy leadják a „titkos” voksot. 
Mindeiúk arcán rá van írva, hogy titkosan 
kire fog szavazni.

Az egységes párt hívei, élükön a város polgár
mesterével, Alapy Zsígmonddal, vonulnak föl 
és úgy látszik, nagy’ bizakodással néznek a 
záróóra elé.

Annál nagyobb csönd és egyszerűség honol 
Benlczkyéknel, akik a Försíer-rélo vendéglőben 
ütötték föl tanyájukat. Jellemző a szavazatok 
állására, hogy déli 12 óra tájban az első sza
vazó körzetben a leadott

200 szavazat közül, az egyik Klebelsborg- 
párti bizalmi véleménye szerint, mindössze 
40 szavazatot tekintenek biztos Klebcls- 

berg-pártinak.
Ezer szavazat

Este 8 óráig, amikor az elnök a szavazást az 
első napra lezárta, közel ezren szavaztak le. A 
szavazást hétfőn reggel 8 órakor folytatják 
és este 8 óráig fog tartani, amikor is az elnök 
elrendeli a szavazás lezárását.

Hétfőn este 9 órakor kezdik majd meg az 
urnák fölbontását.

A szavazatok összeszámlálásával körülbelül 
éjjel 1 órakor végeznek. Ellenzéki körökben a 
vasárnapi szavazatok alapján Beniczky meg
választását tartják valószínűnek.

♦
Baja, március 25.

Ma reggel kezdődött meg a választás a bajai 
választókerületben. A jelöltek Walkó Lajos ke
reskedelemügyi miniszter és Kiss György dr. 
pártonkivüli ellenzéki. A szavazás 12 szavazási 
körzetben folyik, amelyek közül kettőben a 
szavazás nyílt, tízben pedig titkos.

A nyílt szavazókerületekben Walkó keres
kedelemügyi miniszter délután 4 órakor 

140 Kzótöbséggel vezetett.
A délután i óráig leadott szavazatok száma 

körülbelül 4500. A szavazás mindenütt a leg
nagyobb rendben és nyugodt, hangulatban fo
lyik, a vasárnapra való tekintettel azonban 
nagyon lassan halad. A nyílt szavnzókerületek- 
btn a záróórát este 8 órára tűzték ki, a többi 
kerületekben

holnap folytatják a szavazást, amely való
színűen hétfő estig eltart.

A szavazatok összcszámlálása keddre vár
ható.

Sarah Bernhardt haldoklik
Párls, március 25.

A Reggel tudósítója táviratozza: Sarak Bcrn- 
kardt állapota tegnap annyira rosszabbodott, 
hogy’ orvosai közeli katasztrófától tartanak. 
Fuldoklik és szívverése kihagyó, egyre gyön
gül.

315.000. Stammer: 320.000, Magyar Általános 
Takarék: 11.509, Cukor: 440.000, Textil: 5800, 
Viktória fa: 3100, Spudium: 19.500, Inc-atlan- 
bank: 14.000.

Eficsfoen i
(A Reggel bécsi tudósilójának tclefoujelcn- 

lése.) A vasárnapi magánforgalom szűk kere
tek között mozgott, a tegnapi hivatalos jegy
zésnél magasabb árfolyamok szerepeltek. A 
hangulat bizakodó, főleg arbitrázsra pirók iránt 
érdeklődtek és különösen a magyar értékekben 
várnak lényeges áremelkedést. A heti pénz 
nagyon olcsó, alig lehet elhelyezni. 1

A tőzsde, a tőzsde
Hát persze, hogy mindenki a tőzsdéről 

beszél. A politikus, a lateiner, a közhivatal
nok, a tisztviselő, a művész, a hivatásosak
ról nem is beszélve. Mosolygok laptársaim 
kislányos szemérmességén, hogy a tőzsdei 
árfolyamokról szóló jelentéseket az utolsó 
oldalon közük. Elzsidósitják a keresztény; 
Magyarországot. A fajmagyarok is kényte
lenek hátulról olvasni az újságot. És ez az 
álszemérniesség bénítja meg a hivatalos*kö
rök tisztánlátását, valahányszor a közvéle
mény bizonyos részének nyomása alatt 
kényszerül a tőzsdével foglalkozni. Szakít
sunk végre a tüneti gyógykezelés lassan, de 
biztosan gyilkoló módszereivel. Nem a 
tőzsde a vérbaj, de egész közgazdasági éle
tünk meg van fertőzve spirochetákkal, éppen 
úgy, mint Ausztriáé és Németországé. A 
tőzsde ma, ebben az országban részben va- 
gyonmentö vásár, részben annak a rendkí
vüli segélynek kiutalási helye, amelyre min
denki rászorul a mérges dudvaként növekvő 
drágasággal szemben, aki nem adja magát a 
kasszafurás, panamázás vagy sibolás gyü
mölcsöző mellékfoglalkozására. A tőzsde iul- 
tengése, a kosztpénz epidémiája a nagy be
tegségnek csupán fekélye a beteg testen. 
A tőzsde bármilyen mogrcndszabályozása. 
csak annyit jelent, mintha üszkös 
sebeket rózsaszínű, kacér angoltapaszok
kal ragasztanánk le. Ezzel tisztában van 
mindenki, akinek némi közgazdasági is
kolája vagy tapasztalata vau. Erélye
sebb intézkedés, mint a tőzsde bezá
rása, szóval a legvégsőbb konzekvencia any> 
nyit jelent, mint hurkot vetni az egész mo
dern kapitalizmusra fölépített magyar gaz
dasági rendszer nyakába. Ha a tőzsde at- 
takirozása bármily eredményt jelentene a 
korona följavitgsa vagy stabilizálása szem
pontjából, ha közelebb hozná az országot a 
termelés megindításához, az erre szükséges 
hitelek megteremtéséhez, úgy mi volnánk az 
elsők, akik ujjongva üdvözölnők. A mai hely
zetben azonban a tőzsde brutális ledöfése 
koldusbotra juttatná a fél országot, és nem
csak azokat, akikért igazán nem fáj a szi
vünk és a fejünk, hanem a lerongyoló
dott magyar középosztályt is, amelynek 
a sors hullámaiban elmerülő életstandardját 
néhány kötés részvény tartja csupán. De kár 
ilyen * mumusokkal ijesztgetni a Devizaköz- 
pont, az Árvizsgáló Bizottság, a tanácsok é& 
rendszabályok miatt amúgy is hisztérikussá 
lett kereskedelmet és ipart, amelynek egyet
len tökerezervoárja ma az értéktőzsde. Kül
földi kölcsönökről, külföldi tőke beözönlésé- 
ről álmodozunk és közben némelyek, felelőt
len közgazdasági elemek, az árfolyamlap 
kettészakitásáról sugdosnak. A legszójasab- 
baknak egészen biztosan kontreminbon van 
üzletük. A léha, dologtalan vagyonszerzés
sel szemben nem vagyunk vakok. Itt mutas
son példát az államhatalom és nvuzza le a 
bőrüket adóban és egyéb szolgáltatásban. A 
tőzsde azonban nem ok, csak okozat. Jobb 
gazdásági politikával már régen túl lennénk 
azon, hogy millió irgalmatlanul fontos 
probléma közül a tőzsde lássák a legfonto
sabbikunk. A korona leromlása az ok, min
den más porhintés. A busuló juhász jut az 
észlinkbe, aki nagyot ütött botjával a szamár, 
fejére. Bubánatúbaii mi telhetett tőle?.., 
A mi bánataink ellen egyéb orvosszerek is 
vannak, mint a szájas, vak és tudatlan 
dcnia gógia k i szolgál ásó.
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OtóMto püspök vasárnap 
délben Budapestre érkezett 

Elmondja Olddzése történetét* — 4® éra alatt el kellett 
hagynia Erdélyt. — Szerdán utazik u| székhelyére, Szegedre

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délben 2 
óra 5 perekor érkezett meg a keleti pályaud
varra az aradi gyorsvonattal dr. Cdattfelder 
Gyula, a románok által székhelyéről kiüldözött 
csanádi püspök. A püspök az ellene megindí
tott hajszáról és egyházmegyéje székhelyéről 
történt kiutasításáról a következőkben nyilat
kozott:

A román kormáuy ultimátuma.
— Január végén arról értesültem, hogy a 

román kormány ultimátumot küldött Rómába, 
amelynek lényege az volt, hogy

ha ,egy héten belül nem távozom el püspöki 
székhelyemről, a román kormány megszakít 

minden összeköttetést egyházmegyémmel.
— Ekkor levelet írtam összes erdélyi püspök 

Társaimhoz, a görög szertartási! katolikus püs
pökökhöz is, ebben közölt<-ai velük eltávozáso
mét egyházmegyém eddigi székhelyéről és be
jelentettem az apostoli adminisztrátor kineve
zését.

—• Március fi-án azután búcsú audiencián je
lentem meg a román királynál, akinek atyai 
gondjaiba ajánlottam híveimet, a román f ön
hatóság alá került hivele legárvábbjait.

Mit törült a román cenzúra 
a pásztorlevelekből. 

Ainikor Bukarestből visszatértem, megírtam 
hucsukörlevelemet Pásztorlevelem kefelevona- 
'•tát persze be. kellett mutatnom a Cenzúrának, 
s bizony, azt alaposan meg cenzúrázták. Külö
nösen a következő két passzus ellen volt a ro
mán hatóságoknak kifogásuk:

„...akik azt kívánják az elnyomottaktól, 
hogy bilincseiket öröm-lat közt rázzák és ki- 
tsákmányolóik nagylelkűségét magasz 'aljái:, 
azoknak az ókori kelet satrafái és szolga

EcKhardt nyilatkozik az
intranzigensek állásfoglalásáról a 

politikai helyzetben
>/l Reggnl tudósiM.Mhjl.) .4 Heggel érdekesnek és köz

érdekűnek tartotta jneftr.dni az egységes r ngyneve- 
zott szélsőjobboldali csoportjává'!; ■vél.cmr.nyct u mai, kissé 
zűrzavaros helyzetben és ezért Eckhardt Tibor nemzet- 
gyűlési képviselőhöz fordult föl ilágofitüsért. Eckhardt 
n következőiben nyilatkozott .1 Reggel munkatársának:

— Nem igaz, hogy az egységes párt egysége 
fölbomlott volna. Erről szó sincs és szó sem 
lehet. Mi esak n »>.*o m kérőién belül aka
runk határozott színvallást. Olyan válságos 
időket élünk, hogy nincs idő kon■proinis.seu- 
inokra, mérlegelésére annak. hogy nénszerü-e, 
vagy som, amit az (•rszág érdekében cselekedni 
szükséges. Mi agrár-irányzatot hirdetünk és a 
tarthatatlan hitelviszonyok mia t a gazdatár- 
sudalom lehetetlen hel 'zetbe került. leitani
kell tehát a sablonokká , A korn inyzat a hagy 
kérdésekkel szemben vegetál -- adminisztrál. 
Bátor, drasztikus, kíméletlen erőietekre van 
szükség. A. túlhajtott kapitalizmus kártevései
vel szemben szövetkezeti eszmévé a keresztény 
világnézet, jegyében. Rendkívüli hiba az ex
port, import és deviza terén tapasztalható 
végzetes rendszertelonség. Diszkreditálja a kül
föld előli a magyar kereskedelmet és belső 
anarchiát okoz. Egységes irány mellett dikta
tórikusán kellene ezeket is elintézni. Meggá
tolandó minden fényüzési cikk behozatala. 
Helytelennek tartom a most kiadandó pénz
ügyminiszteri rendeletet, mert legalizálja a 
kosztpénzt. Az értékpapír üzletet a devizához 
hasonló módon kellene megrendszabályozni. A 
széthúzó árnyalatok között Bethlen István sze
mélyében látom az egyetlen fix pontot. De tel
jes aktivitásban és nem méltatlan munkatár
sak rossz penzumait javítva, a mások szennye
sének kimosására tékozolva drága idejét...
Réz- 08 VS shiltnrnk sodronyok. Ágybetétek, 
1 Y ,, tür ilík aycruwkkoesüc Hitekor
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmnbeli javítások vál- 
1 altatnak: Dolló-ntea 3, Dohány-utca B. Tol.: J. fii—97 W4

M. KIW. rnv. SZÁLLÍTÓ KKISTÖF-TÉR 2. SZÁM
I , , Eredeti tervozósü, íj
j valamint valódi francia kosztümök, rnhák, köpsnyok I 
* ■■ JH'irn ■ —a—MSca.MB«--r ur . ihmju—f—■—

?!■:?'?! NEMZETI ROYAL-ORFEUM
Minden oste ’/j8 órakort m

Hétfő, mürcins ?fi l Anrilis clwción Aranymadár utolsó nete | uj miisor és uj operett

•vo^őK figyelmébe ajánlom a készen levő 
ebedlo- cs hálószobáim megtekintését. 

Lernet asztalos, Rombach-u 2 (Dob-u. sarok) 

népei közt kell leikül: békéjét keresni — bár 
ott is zavarni fogja őket a Babilon vizei mel
lett merengő zsoltárok néma éneke —, de ne 
csodálják, ha szabad és civilizált népek esz
ményeinek önérzetes hordozói félre állnak 
és átengedik a történelem formálását azok
nak, akik nem lélekkel és kegyelemmel, de 
pöröllyel és dinamittal dolgoznak."

Az utolsó hetek eseményei.
— A temesvári lapok ellen Indított eljárás 

során engem is tanúként hallgattak ki s tőlem 
kértek íolvilágositást arról, hogyan kerülhetett 
körlevelem szövege a cenzúra elkerülésével a 
lapokba. Én rámutattam arra a körülményre, 
hogy akkor, amikor én a szöveget a lapok ren
delkezésére bocsátottam, még nem léptették 
újra életbe a cenzúrát, amire az volt a román 
hatóságok felelete, hogy *

újból kihirdették a hadiállapotot, közölték 
velem, hogy már ellenem is megindítják az 

eljárást
s mivel ügyem a hadbíróság hatáskörébe tar
tozik, nem távozhatom cl székhelyemről. A 
legnagyobb bizonytalanságban éltem át e na
pokat, amíg végre pénteken este megkaptam 
a parancsot, amely engem székhelyemről ki
utasított és

tudomásomra adták, hogy 48 óra alatt cl 
kell hagynom a megszállott területet.

Vasárnap kora hajnalban még püspöki 
ténykedést végeztem Temesvárott, azután

mint kiutasított, a siguranca főnökének 
cs detektivjeinek kíséretében Aradra, in

nen Budapestre utaztam.
Kíséretem Kurtics (Kürtös) határállomáson 
elvált tőlem és én folytattam utamat. Szerdán 
délután Szegedre utazom.

» m - -

Hat iiiiiic iskolásfiu megrontásával vá- 
do'.tak meg egy 40 éves cipészmesterl 

Vasárnap dé, előtt le is letartóztatták
04 Reggel tudósítójától.) Az elmúlt eszten

dők sőrém nem fordult elő a rendőrségen olyan 
>iilyos gyermek ront ási bűnügy, mint amilyen
nel vasárnap délelőtt foglalkozott dr. Vogl Jó
zsef _ rendőrkapitány. Szombaton este bejelen
tették a rendőrségen, hogy egy cipész mester, 
akinek a Bvdafoki-uton van nyitott cipészüz- 
h*i'*, bó uipok óia 1.2—13 esztendős fiúgyermeke
ket csalogatott be az esti órákban az üzlethelyi
ségbe. A b>deg ember ellen tett bűnvádi följe
lentés alapján detektívek kezdték ügyelni a 
Buda fok?-utón Kischaue.r Jutván cipészmesfer 
üzletéi és szombaton este valóban teílenérték, 
amikor egy fiatal tini csalt he az üzletébe. 
Kischauerl és a 13 esztendős iskolásíiat behoz
tál: a rendőrségre, ahol a cipészmest* rt válla
lóra fogták. Kiderült, hogy a bűnvádi följelen
tésnél; l.-.rnoly alapja can. Vasárnap délelőttre 
megállapították a detektívek, hog.y a környé
ken 1 ‘ugejeg gyerek ellen kísérelt meg me
rényletet es a kora délelőtti órákban már

1’1 tsz-tlzenkéí éves fiú állott a rendőrkapi
tány előtt és vallott súlyosan Kiseűauer 

e • pésíjncs ■. 2 r eJI en.
A rmekek elmondották, hog?. 

kólák környé;-en, vág; e gyebütt a 
tolta meg őket 0 ejnész. Beesnita őkel, 
és pénzt igórve az iizlctbeí.v i 
ajtót és hánialinazni próbált:', 
majdnem rajtavesztett, nterl „ 
tozassal es kiáltozással Igyekeztek 
brutális ember elől és 
eredményezték, hogy a 
gyermekeket bánt halta 
az üzletből, 
külí i\. 
lyonién szemene momih'ií a 
hogy bántalmazta és erkölcsi 
tóttá őket. A cipész eleinte tagadét 
régül harminc vallomás sz^.^. ........
hogy az iskolásfiuk megrontását többé nem ta
gadhatta.

Miután részben bej.-i.ieru vallomást tett, le
tartóztatták és az ügyészségre szállították.

\ r g.v az is- 
uteán szólf- 

tukrot 
cégébe; lezárta az 
őket. Sok esetben 

a gyerekek sikol- 
. : iné’ (‘kölni a

k i á I ’ < iz’i sa i k so kszo r 
eipész, mielőtt még a 
volna, kiengedte őket 

r.l öbb gyerek azonban nem mene- 
ilyen szerencsésen és a kihallgatások fo- 

1 szemébe mondják a. cjné:.zmes|orm‘k, 
•lenségre csábi- 

lega l i j. -óbált. de 
zólott cilcre, úgy

»•

Llc?i! Georijg fölszólítja az angol koraányl, 
hogj Franciaorszáj'ícl a Rahr-Síérdésban vég

leges njilatkozalot követeljen 
London, március 25.

Az Hav'us-ügyuökség jelenti: A „Sunday 
/znzcs értesülésé szerint Lloyd George szerdán 
az alsoházban föl fogja szólítani a kormányt, 
hogy Franciaországtól végleges nyilatkozatot 
követeljen ruhrvidéki politikájáról és céljairól.

„Nemzetvédelmi munkájából nem lehet 
kizárni senkit, aki magyarnak érzi 

magát.“
A Magyar Nemzeti Szövetség évi közgyűlése.

(A Reggel, tudósítójától.) Vasárnap délután 
tartotta a Magyar Nemzeti Szövetség évi köz
gyűlését a Vármegyeház dísztermében. Perényi 
Zsigmond báró nyitotta meg a gyűlést.

— A magyarországi szociáldemokraták vezé
reitől is gyakran hallottunk — mondotta — 
az utóbbi időben hazafias, nemzeti érzésű nyi- 
latkozatokat. Távol, áll tőlem, hogy e nyilatko
zatok őszinteségében kételkedjem. Örvendetes 
fordulat ez, szakítás azzal, hogy a munkásnak 
nincs hazája.

Mi azért hirdetjük a nacionalizmust — mon
dotta tovább —mert meggyőződésünk szerint 
ez az egyedüli biztos alap, amelyre ráállha- 
tunk. A nemzetvédelem, munkájából nem lehet 
kizárni senkit, aki magyarnak érzi magát.

A fasdsták budai gyűlése
A Szittyái: (Fasclsták) Tábora vasúrrap dél

után a budai Vigadóban nagygyűlést tartott. 
Dr. Hornyúnszky Zoltán volt nemzetgyűlési 
képviselő mondott nagy beszédet a Tábor gaz
dasági. programjáról. Azt. mondotta, hogy / /- 
söbb parancs folytán részleteket cl nem árul
hat programjukból. De kijelentette, hogy jel
szavuk a: rerizió. Eőleg a bankok háiorus 
vagyonát, tartalékját, safejeit kivánjúk fölül
vizsgálni, diktatórikus utón is a fölgyülemlett 
vagyont elkobozni. Kell 11 miniszter. 32 állam
titkár, 120 miniszteri tanácsos és 300 közigaz
gatási Szittya férfin és minden problémát 
megoldanak... Hát nem boldog a miigyár?...------«*»■-<«-.—.—

«3@3Iárt csait C?5 
egjf haratóá!

eejj? IkeresIreiiiS
Hamburg, március 24.

A Wolff-ügynökség jelenti: Wcissentahl f'ü- 
lön kereskedő, a Weissenthal és Társa korlátolt 
felelősségű vegyiszor exportcég tulajdonosa 
március 8-ika óta eltűnt. Hamburgból. Egyik 
külföldi nagybank hamburgi képviselete ma 
följelentést tett ellene a büntető rendőrségen 
azon a címen, hogy Wcissentahl 22Ó.000 daliáit 
kitevő összeggel megkárosította. A bank 
Wcissentahlnalc előlegeket adott oly elismer- 
vényokre, amelyeket a Weíssentahl által egy 
newyorki cégnek küldött vegyszerekről muta
tott föl. Wcissentahl könyveinek most történt 
megvizsgálásakor kiderült, hogy Weissonthal 
a fnktiiraösszegeket meghamisítva, magasabb 
összegeket vett föl.

VI, Révay-u. ts KIS KOMÉDIA Telefon: l<-!3

RÓTT -'-s STEINHAIIOT föllíTÜve] „A KAUÉLIÁS TYUK“ 
es „WIEN —BERLIN** án Kezdető este po.it órakor

a»junuzar>tv<~-wnuBnrw>«Mr*v>*jr4onaMnx^rjcw«nrM-T‘rv-j>B>v«n.-wnr w~urf

P N E U M A TIK |
MCCMEV.IK CfiIin.fi, PETTZnS í
antúföl.-zercléhck ~ikv a ~8íT K

MCCMEV
a ntóföl*zereléb(*k 
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KVíg í-witfiesníbl, Budapefit, ííeinbiiiszky-utca 34

i Marnád u. sarok) Telefon: József 44-IO. az.'itn3J7
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Húsz rendörtisztviselöt szembesítettek tizenegy diákkal 
vasárnap délelőtt a főkapitány szobájában a belügy

miniszter megbízottjának jelenlétében
Egyetlen dják scím ősmert rá as á!9itó3a^os rendÜörsísjS verekedőkre. — 
ÍSSyan ismertek ff©l, aki a verekedés Idején szolgálatban
sem volt. — A rendőfrtisxtviseíők teőjes rehabilitásával délben befeje

ződöd a
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 

11 órakor a főkapitányságon Marinovich fő
kapitány, szobájában olyan esemény játszódott 
le, aminőre példa, még eddig elő nem fordult 
a rendőrség történetében. Busz rendőrtisztvi
selő állott sorfalat a főkapitány szobájában és 
elöltük 18—20 esztendős diákok sétáltak cl, 
hogy kiválogassák közülük azokat a rendőr
tiszteket, akik a rendőrségen telt és jegyző
könyvbe foglalt vallomásuk szerint őket az 
ideái lilnteléseknél bántalmazták, pofozták és 
„Az Est" kiadóhivatala előtt, valamint az 
Andrássy-ut és Vilmos császár-ut sarkán tett- 
ha súlyosan inzullálták. i\ vizsgálat teljessége 
kedvéért kellett ez a szembesítés, hogy bebizo
nyosodjék, vájjon igazat mondtak-e azok az 
egyetemi hallgatók, hogy őket maguk a ve
zénylő rendőrtisztviselők és főtisztviselők bán
talmazták az utcai tüntetések szótkergetésénél.

Izgalmas és érdekes előzményekkel zajlott le 
a szembesítés, amely

a súlyosan megvádolt rendőrtisztviselők 
teljes rehabi’itásával végződött és amelyen 
kiderült, hogy ártatlanul vádollak és hur
coltak meg becsületes szolgálatot teljesítő 
rendőr főtiszteket, inért hiszen inig a jegy
zőkönyvi vallomásokban megneveztek a 
rendőrtisztviselőket, akik őket bántalmaz
ták, itt, az előttük állókban egyetlen egyre 

se:n tudtak ráismerni.
Tudni kell ugyanis, hogy a botrányok soro- 

•z. i'inak és a rondőrség ellen irányított vádas
kodásnak az volt a főmotivuma, hogy 11 egye
temi hallgató a következőket mondotta jegyző
könyvbe dr. Puskás rendőrtanácsosnak:

...A szél ke rget esnél maga a legénységet 
vezető rendőrtiszt viselő ütőit meg, akit — 
mondotta mind a 11 egyetemi hallgató 
szembesítésnél okvetlenül fölismernék. 

Ezért kérem a szembesítést.
A belügyminiszter megbízásából 

kihallgatásoknál egy miniszteri 
CSOS 
só’gesnck látta 
viselők i-------
kai és tisztázódjék, hogy a 
közül 
délben 
hogy................
rendőrség épület 
lalva a i^un/n, • ...........
épületben és igy senki sem fog tudni a szén

vizsgása?

után nevezi meg állítólagos bántalmazóit, mert 
hiszen vallomásuk olyan határozott volt, hogy 
szavahihetőségükben, már a vallomásuk egy
öntetűségénél fogva, sem lehetett kételkedni. 
A fiatalemberek eleinte tétován néztek körül, 
többször elmentek a rendőrtisztviselők sorai 
előtt, mindegyiket külön-külön megnézték, de 
csak nem jött a várva-várt eredmény. Csak 
egyikük lépett bátran oda a sorban álló egyik 
rendőrtisztviselőhöz és mutatott rá:

— Engem ez az ember bántalmazott.
Mint egy hős nézett körül a fiatal diák, de 

megdöbbenéssel láthatta, hogy mindenki moso
lyog, még a nyomozást ellenőrző miniszteri 
megbízott is, mert akire, mint verekedőre mu
tatott rá a diákgyerek, nem volt más, mint

dr. Szrubián Dezső rendőrkapitány, aki 
azokon a napokon, amikor a verekedések 
történtek, egyáltalán még csak szolgálat* 

bán sem volt.
A szembesítés igy csúfos kudarccal végző

dött, mert bár ott álltak a megvádolt rendőr
tisztviselők, egyetlen egy diák sem ismert reá
juk és még csak véletlenül sem mutattuk 
azokra, akiket jegyzőkönyvi vallomásukban 
olyan súlyosan megvádoltak.

Féltizenkettőig tartott a főkapitányság épü
letében ez a bizarr jelenet. Ezzel az eredmény
telen szembesítéssel lezárult a nyomozás, amely 
teljesen igazolta a tisztviselőket.

A rendőri vizsgálat végleg megállapította, 
hogy az incidens előidézői maguk a tüntető 
egyetemi hallgatók voltak, akiknek viselkedése 
tette szükségessé a feloszlatást és a rendőr
tisztviselőket, miután csak kötelességüket tel
jesítették, semmiféle felelősség nem terheli. A 
befejezett vizsgálat iratait, amelyekben 
őrtisztviselőket teljesen rehabilitálják, 
terjesztik föl a belügyminiszterhez.

Az igazoló eredmény általános 
keltett a rendőrségen, ahol tisztában 
azzal, még a vizsgálat folyamata alatt is, hogy 
csak rosszindulata politikai vádaskodás az oka 
dr. Kalmár Béla, Bartha György és Kaufmann 
Béla meghurcolásának.

a rend- 
holnap
örömet 
voltak

A tőzsdetanács vasárnap délben véglegesen 
határozott a kosztpénz ügyében

megbénítja a SífszEdét.*® — A hétfőn adljáSc át KáSBaynak
ÁprSBssban háfamnapos ftííasd ercsitek lesznek

„Minden erőszakos beavatkozás

(A Reggel tudósítójától.) A tőzsdetanács va
sárnap délelőtt 11 órakor Végh Károly elnök
lete alatt ülést tartott, amelynek főtárgya is
mét a

az összes 
osztály tanó- 

■volt jelen, aki a vallomások alapján sziik- 
. iáuj, hogy a megvádolt rendőri iszt- 
valóban szembesít fessenek a diáitok- 

rendőrtiszt viselők 
ki melyik diákot ütötte meg. Szombat 

úgy határoztak a főkapitányságon, 
vasárnap délelőtt, amikor csöndes a 
A, A.Je. nincsenek munkával elfog

lalva a tisztviselők, újságírók sem járnak az 
' • ---- r-~ .........ube-

s.lésről, valóban megrendezik a fontos és a 
rálát befejezéséhez múlhatatlanul sziiksé- 
je!< neiet.

Miután tudvalevő dolog, hogy a diákok dr. 
Kalmár Béla rendőrfőtaná jsos, BarthaGyörgy 
és Kaufmann Béla rendőrtiszteket vádolták 
meg a verekedéssel, szombaton délben ez a
I ■■ 'otn tisztviselő utasítást kapóit, bog;- a va- 
sárn-.pi szembesítésnél jelenjen meg. Miután 
.•zonban, ha ezt a három rendőrtisztet állítják 
a diákok elé, azok, a három között könnyen 
választanak, a rendőrség vezetője és a belügy
miniszter megbízottja úgy határozott, hogy a 
diákok, akik vallomásuk szerint a leghatáro
zottabban fölismerik azt, aki őket megütötte, 
ne a három megvádolt rendörtisztyiselovcl 
álljanak szemben, hanem több rendőrtis"lvl- 
selő közül válasszák ki azt, akit jegyzőkönyvi
leg ilyen határozott formában súlyos vádakkal 
illettek.. Kalmáron, Bari bán és Kaujniannon 
kivid uniformisban berendeltek még 17 rendőr
tiszt viselőt, idős, érdemes főtanácsosokat, akik 
25—80 éve szolgálnak a rendőrségnél, tanácso
sokat, kapitányokat és délelőtt 11 órakor a 
három megvádolt tisztviselővel cgysorban föl- 
állították őket a főkapitány szobájában. 
Ugyanerre az időre berendelték azt a 11 diákot 
t‘..‘ akik a súlyos jegyzőkönyvi vallomást tették 
a tisztviselők ellen.

Amikor fölálltak a tisztviselők, előttük dr. 
Marinovich Jenő főkapitány és dr. Vizy osz- 
tálvtanácsos odafordult a diákokhoz és fölszó
lították őket, hogy most nézzék végig a sort és 
válasszák ki azokat a tisztviselőket, akiket a 
jegyzőkönyv szerint olyan határozottan föl
ismernének és olyan súlyos vadakkal illetnek. 
A legnagyobb meglepetés következett. A bel
ügyminiszter képviselője, aki a nyomozás pár
tatlanságának ellenőrzésére volt jelen es a fe
gyelmi vizsgálat vezetője, azt hittek, hogy a
II határozott vallomásu diák n sorbol cgymas-

VÍZ.'
ges

Miután tudvalevő dolog, hogy a diákok dr.

kosztpénz
volt. A pénzügyminiszter ugyanis néhány nap 
előtt fölhívta a tőzsde elnökségét, hogy a 
kosztpénz kérdésében való végleges állásfog
lalását sürgősen terjessze elő, mert a minisz
ter súlyt helyez arra, hogy a tőzsde álláspont
ját a kosztüzletekre és azok megadóztatására 
vonatkozó rendelet kiadása előtt minden rész
letében ismerje.

A tőzsdetanács mai ülésén bemutatták a 
pénzügyminiszterhez intézendő memorandumot, 
amelyet az elnökség megbízásából Barin és 
Engel titkárok készítettek. A memorandum 
tulajdon képen a tőzsdetanács már ismeretes 
fölfogásának összefoglalása, mindenekelőtt rá
mutat arra, hogy a. koszipénz a tőzsdei ügyle
tek lebonyolításánál nélkülözhetetlen.

M’nden erőszakos hatósági beavatkozás a 
kosztüzletbe a tőzsde normális működését 

azonnal megbénítaná
közgazdasági életnek, valamint a 

i hitelt igénybevevő széles tár
rétegeknek mérhetetlen károkat 

A kosztpénz abnormális drágaságának 
tőzsdetanács

abnormálisán csekély bankjegyforga
lomban

Amíg a bankjegymennyiség messze mö- 
marad a mai szükségletnek, addig a

és ezáltal n 1 
tőzsdejátékban 
sa dalmi 
okozna. 
okát a

az

látja.
kosztpénz megadóztatása csak palíiaíiv eszköz 
lehet a. tulmagas kamatláb mérséklésére, de 
azt lényegesen csökkenteni nem fogja. A me- 
moiandum a pénzszűkének egyik okát abban 
látja, hogy a mezőgazdasági hitelek hosszú 
időre vontak el az utóbbi időben olyan tőkéket

a tőzsdétől, amelyek egyébként a piac rendel
kezésére állanának.

A Jegyintézetnek a. lombardkölcsönök terén 
folytatott politikája is nagyon megnehezíti a 
tőzsde hitelszükségletének kielégítését és ez
által nagyban hozzájárul a kosztpénz abnor
mális drágaságához, mert lehetetlen állapot az, 
hogy a Jegyintézet például ' a nagybankoknak 
2000 K kölcsönt ad egy Ganz-Danubius rész
vényre, amelynek árfolyama 2.5 millió korona.

A tőzsdetanács az elnökség memorandumát 
cgy-két módosítással elfogadta és elhatározta, 
hogy

még a hétfői nap folyamán a pénzügy
miniszter elé terjeszti.

Elhatározták továbbá azt, hogy a memoran
dum tartalmát bő kivonatban ismertetni fog
ják a nyilvánossággal.

Ezután áttértek a gabonatőzsdei üzletek kér
désének tárgyalására. A tőzsdetanács jogosu
latlannak tartja a gabonatőzsde bezárására vo
natkozó kívánságokat, mert a búza nagy drá
gulásának okát

nem a túlhajtott spekulációban, hanem a 
korona hirtelen romlásában látja.

Mivel a gabonatőzsdén a határidős üzlet köté
sére vonatkozó tilalmat utóbb némelyek úgy 
próbálták kijátszani, hogy az üzletkötésnél 
árat nem állapítottak meg, hanem azt későbbi 
időpontra halasztották, a tőzsdetanács úgy 
határozott, hogy az ily módon üzletet kötő 
feleket a tőzsdebiróságok nem fogják jog
segélyben részesiten i.

Végül megállapították az áprilisi üzleti be
osztást is. A tőzsdetanács elhatározta, hogy 
április első hetében a húsvéti ünnepek miatt 
csupán 5-én és 6-án, egyébként pedig minden 
héten hétfőn, csütörtökön és pénteken lesz 
tőzsdenap, a rendezést hétfőn, a fizetést pedig 
szerdán fogják lebonyolítani.

Megérkeztek «x nyári 
ufdnnstzgok

JSSIitLffirí; Gr&sx Ernőnél 
nnlyc m buti sztok n
legszebb ’tlmlnLóz/iR- us í-s*
bon. — Simít Rviíjfti UÍCG
grenndinok mindoa
»»in«rnynl«9boa.

Ráthonyi Ákos meghalt
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap „reggel 

Beöthy László sürgönyt kapott Nagyszőlősről 
Ráthonyi Alcosnétól, hogy Ráthonyi , Ákos 
szombaton este, meghalt. A szűkszavú távirat
ból nem derült ki, hogy Ráthonyi beteg volt-e 
vagy hirtelen következett-e be halála. Buda
pesten mély részvétet keltett a Jiir, mert Rá
thonyi, aki pályája delelőjén, sikerei teljében 
hagyta ott n színpadot, ma is itt él még a regi 
Pest, n békebeli Pest boldog emlékei között. 
Ráthonyi Ákos Ugocsamegyei zsentri család
ból származott, az egész famíliája a megyénél 
szolgált — ő színész lett. Első szerződése a regi 
Népszínházhoz kötötte, ahol félreismertek, 
nem jutott megfelelő szelephez. Itt egyetlen 
valandrevaő szerepe a ..Szókimondó) asszony-* 
ság“-ban volt, Noipergé, Szirmai és Blaha 
Lujza voltak a partnerei. Amikor a Vígszín
ház megalakult, odaszerződött. itt Beöthy 
László „Béni bácsi** cimü darabjában lépett 
föl először, nagy sikerrel. Innét a JMa^var 
Színházba ment, amely akkor Zoltán ••enő 
operefte-.szinháza volt és első, igazán nagy és 
általános sikerét a „Vig özvegy" felejthetetlen 
Daniló-szerepében aratta. Donéin szerelte az 
énekes szelepet és később Beöthy szinte kény
szer! tette, hogy énekes darabban lépjen föl, a 
„B. A. L. E. !<.“ cimü francia operettben. Egyet
len egyszer tért még vissza a drámához, u

„Gyurkovics lányok*4 Horkay Ferijéhez, amely 
voítaképen szintén bonvivant szerep, de igazi 
nagy sikerei a „Vig özvegy44 DaniW-ja és a 
„Varázskeringő44 Niki gróf-ja. voltak.

Gyönyörű, elegáns fiú volt szegény Ráthonyi, 
senkin úgy nem állott a frakk, senki olyan 
utolérhetetlen könnyedséggel nem mozgott 
operette-szinpadon. Szerelmes volt belé az 
egész város. A Daniló-képeslevelezőlap száz
ezer példányban fogyott el az országban. Tető
től talpig ur és gavallér volt, önmagát játszotta 
híres bonvivant szerepeiben.

Első felesége Maróthy Margit volt? a Nem
zeti Színház tagja, akitől elvált, később vetto 
el második feleségét, aki megyéjebeli urilány 
volt, aki miatt a színpadot is ottha^’fa. Pa
raszt lett, agarászott, vadászott, szakállt nö
vesztett négy évvel ezelőtt Pesten volt, hosszu- 
száru csibukkal járkált az utcán. ötvenkétévcs 
volt.

A Magyar Színház és a Király-Szinház igaz
gatósága a következő gyászjelentést adta ki:

Ráthonyi Ákos Nagyszőlősön 1923 március 
hé> 25-én, ötvenkét éven korában meghűlt. Em
léke szivünkben, porai idegenben. Hiszünk a 
haló porok, az omlékek és a szivek örök egye
sülésében.

/Irányát, ri'-RlxéRcItet, Bvilliánst, 
gyHnRyöknt toljos órtókbcn vonz ós nlnd Seh^elaar Een’í 
ÍV, Karoly királyul 2(5, Központi VArosháa, főkapu m. 27M
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Ittint a nőá
— Három méter húszat vettem mén a múlt 

'kedden, amikor a korona tizennégy és fél volt, 
Pitypiritty-cégnél, protekcióval, kérlek, nagy
szerű ember, mind a négy stelázsija teli van 
ma is a legszebb angol szövetekkel, föl a falig! 
Kérlek alássan, harmincháromezerrel méterjét, 
ki se fizettem, csak lekötöttem, kérlek, most 
hétfőn vágta le a szövetet, amikor a korona 
már csak 10 volt, nagyságos uram, azt mondja, 
ma már én venném harminkilencével, de egész 
Pesten negyvennégyen alul nem méltóztatlk 
megkapni, szóval, kérlek, harminchármával 
vitettem el a szövetet, összesen száztizezer ko
ronáért, ehhez jön a fagon ötvenezer korona, 
kérlek alássan, százhatvanezer koronába lesz 
az egész ruha...

Itt. Szerkesztő uram, meg kell szakítanom e 
gentleman bájosan közvetlen csevegését, hogy 
megjegyezhessem: az urak ennek előtte nem 
azt mondták magyarul, hogy ruha, hanem azt 
mondták, hogy: öltözet. Legalább is úgy mond
ták: egy öltözet ruha. Dehát, vidéken, kérném, 
ráér az ember, két szót is szólhat egy sző he
lyett. Egyszóval, a férfiemberen, akin szövet 
vati, az nem ruha, hanem öltözet. Mostanában 
csak úgy hallom mondani: ruha. Tán azért 
szólnak Így az urak, hogy ezzel is jobban ha
sonlítsanak a nőkhöz.

Itt pedig. Szerkesztő uram, hadd szakítom 
meg magam, a cikkirót, hogy megjegyezzem 
egy tűnendő pillanatra, hogy afféle meztelen 
képzetekkel érkeztem az önök földjére, szeret
ném itt az életet fölásni, a halált megkergetni, 
az érzéseket, mint a lepkéket, gombostűre 
szúrni s fölboncolni, a könnyeket elemeikre föl
oldani, az egész Teremtést a tenyeremre lenni 
s a napon jól megnézni... talán az öröklét 
kémje vagyok itten, a természet bizalmija, a 
bányáknak és a felhőknek összekötő tisztje, 
nem tudom. Két megnyílt szemem önti a vilá
got, ajkaim kigombolva várakoznak, minden 
lélegzetem kérdés és felelet... mellemben meg
lepő terhet érzek: a szivet, nem. tudom, hogy 
került mind ez a súly az én mellembe, nem is 
az enyém bizonyára, őrzöm mellemre szorított 
tenyérrel, vigyázok rá, igen s vigyázok ma
gamra, hogy le ne roskadjak e rám bízott óriás 
fájdalom alatt. így állok itt az önök területén, 
hasonlómat várom, akivel örök érvényű meg
beszélni válóim vannak, fis aztán szemben áll 
velem a másik férfi, s beszél hozzám. A ruhá
járól beszél. Azután az ingéről beszél. Azt 
mondja:

— Kérlek alássan, képtelenség inget ren
delni, most már húszezer koronáért nem kapsz 
selyeminget, mindenesetre csináltattam egy 
féltucat angol zefiringet, megvettem az anya
got a Milonga-cégnél, kérlek alássan, oly 
könnyű a bőrödön, mint a fürdővíz, a Kecske
méti-utcában egy finom kis varrodában csinál
tatom meg, darabja, kétezer korona, persze 
csak a csináltatás...

Mint a. nők. Ruháról, zcfirről, varrodáról, zse
bekről, bélésről, gombokról, színről, dessinről. 
Ez a gentleman azt is elmesélte, hogy a régi jó 
ingein a. manzsetták kifosztottak, azokat is a 
varrodába küldte, az ingek hátuljából levág
nak annyit, amennyiből uj manzsettákat varr
hatnak azokra az ingekre. Képzelje el, Szer
kesztő ur, a tavaszi fölöltő alatt ennek a gent
lemannek a tisztelt hátulját, már mint az in
gének a hátulját azzal a carreauforma kivá
gással. El fogok itt halálozni az önök földién, 
Szerkesztő ur, s el se kezdhetem senki fiával 
a magamét beszélni. Az övét. Az emberét. Az 
urakkal nem lehet az ember témáira rágyúj
tani. Az urak a. ruháról beszélnek, mint a nők.

A nők? A nők pedig részvényekről beszél
jek.

Mint az uráli. Szép Ernő.

' — A Külügyi Társaság vacsorája Marczinkő
plébános tiszteletére. Vasárnap este 8 órakor 
az Országos Kaszinó különtermében a Külügyi 
Társaság és a Magyar-Amerikai Társaság va
csorát rendezett Mgrczinkó József passaui plé
bános és amerikai segítőtársai tiszteletére, akik 
a legutóbbi nagyarányú segitőakeiót megszer
vezték és lebonyolították. A vacsorán elsőnek 
Apponyi Albert gróf szólalt, föl, meleghangú 
beszédben üdvözölte Marczinkő plébánost es 
segítőiársát. Berkó Gézát, megköszönte azt a 
sok segítséget, amit szeretetcsoinagjaikkal a 
nyomorúságos sorsban élő magyaroknak nyúj
tottak. Marczinkő plébános meghatót ta n vála
szolt az üdvözlésre, elhárította magától az ér
demeket. Az amerikai magyarság küldötte az 
adományokat — mondotta — és az „ amerikai 
magyarság úgy érezte, hogy csak kötelességét 
teljesíti hazájával, szemben. A vacsorán még 
Fáikért Alajos, Ludivíg Ernő és Becsey Antal 
mondott beszédet.

— VéroHnnk niostnhnntyál között. A városháza közgyű
lési termében az első impresszióm: Szent isten, micsoda 
arcok! Alacsony homlokok, hegyes állok, lapos koponyák, 
apró (ájtatos vagy ravasz.) szemek és róka, hinz, vércse 
és mangalica tekintetek. Úgy a többség, mint n kisebb
ség a legmérsékcltebb nívót reprezentálja, mélyen alatta, 
még a nemzetgyűlés méltán időértékeit szellemi mélysé
gének is. Mintha nem is magyarul beszélnének, hanem 
abban a söutésekben, virosabroszos, r.örszagn éttermekben, 
otthonos zsargonban, amelyben a sváb lnirger hanglejtése 
dominál. Van eg.v Vas^k nevii fiskális (jobboldal, első sor, 
első hely), ha festő volnék, őt festeném le, mint a mai 
városházi rendszer szimbólumát; két szárnyat rajzolnék, 
nem is tömzsi vállára, do bíborvörös fülére. Ha jól em
lékszem. ezt az intranzigon* férfiút ugyrnntyrr elszánt 
tartásnál a Nemzeti Tanács előli láttam lelkesedni. Egy 
bodros szőke fiatalember, a polgármester, Wolff Károly
nál audieueiázjk. Buday nevii ügyvéd a lnkbérrondolet- 
ről beszél és el van keseredve a tanács ellen, mert egy 
benzingnrázst nem engedélyeztek a Pamjanich-nteáhan. 
Ezt tipikus cselnek farija és erre vezeti vissza n lakas- 
kérdés minden bubánalái. Az ügyvéd másfélóráig leszól 
és egy szava sem vésődik ez emlékezetbe. Almos, vacsora
idő hangulat. A baloldalról néhány sivár, szellemtelen 
közbeszólás: az emelvényen a tanácsnokok ásitoznak. A 
szaporaszavu hogyishívják tanácsnok előterjesztése után, 
amelyben a kormányt gabonabevásárlásokra hívja föl, a 
balo’d.d első padsorában fíber Aulai kezd beszólni. A 
harmadik mondata után megdöbbent kiváncsi ággal hall
gatják, mint n nebulók az iskolain lógató főigazgatót. 
Ébert a koalíció alatt már n legelső debntterek között, 
emlegették abban a parlamentben, ahol Wekcrle, Polónyi 
Géza, Vázsonyi, Ugrón Gábor, Désy, Eötvös Károly állot
tak szólásra. Brutálisan öntudatos egyéniség; közgazda
ságilag a legiskolázottabb magyar elmék .közül való. Le
nyűgöző erejének a titka mégis nyers azókimondásn. 
Kétségbe kell esni az ország jövője fölött, — mondja és 
minden megállapítása pörölyként znhun a hallgatóság 
fejére. Pemagógia folyik, bűnbakokat keresnek, amikor 
minden áremelkedés nyilvánvaló oka n valuta leromlása. 
A valuta romlását csupán a termolés állíthatja meg. A 
termelés fellendítése bolyéit ebben az országban meg
akadályozzák a ferinelést. Pevlzaközpout, Árvizsgáló Bi
zottság, Közélelmezési Tanács, üzlet- és kirakatrazziák, 
mind csak porhintés n közönség szemébe. Ezek at impo
tens szerveretek ásták alá az ország gazdasági helyzetét. 
Akármit beszéljenek, mindenki a korona gyöngülésére 
spekulált ebben az országban! Trlgylésreméltó azoknak a 
vak optimizmusa, akik a termelés béklyókbaverésével 
és nláásásávnl akarják a termelést fejleszteni és a korona 
leromlását megakadályozni. Egy Vas nevű cimfestő 
menydörgött még a szabadkereskedelom ellen, (5 reprezen
tálván a közgazdasági kapacitást a többségi pártban. 
Olyan volt ez a finálé, a derék cimfestő újságokból ősz
szeszedet t sprlccerszagu frázisai és a nyomában kitörő 
helyeslés, hogy valóban át kellett éreznünk Éber Antal 
szavait: Kélséghu kell esni ennek az országnak, ennek 
a szegény, kiszolgáltatott fiitdapestnek a jövője fölött...

— Ismeretlen öngyilkos a Ilungária-fiirdő- 
ben. Vasárnap délelőtt. 11. órakor a Hungária- 
fiirdő egyik kabinjában egy fia,!álember fejbe
lőtte magát. A kihívóit meutők már csak a 
beállott halált konstatálhatták. Az öngyilkos 
ruhái zsebeiben semmiféle személyazonossági 
Írást, nem talállak. A fürdőközönség közül 
vajgki az öngyilkosban Krammer Pál 25 éves 
tisztviselőt vélte fölismerni.

— Házasság. Szabó tíUyl, dr. Szabó László hírlapíró, 
egyetemi magántanár leányát eljegyezte Mihály/l Ernő, 
„Az Est" belső munkatársa.

— 50 koronás villamosjegy. E napsugaras 
tavaszi vasárnap utazásonként 20 koronával 
megdrágultak az összes villamosjegyek, úgy a 
föld fölött, mint a föld alatt. közönség der
medt közönnyel fogudta ezt az úja óh meg
próbáltatást is. Délelőtt folyamán a földalatti 
kocsik majdnem üresen robogtak, az Aréna- 
uttól a Gizella-térig, a nem tulhoszu utat 
inkább gyalogszerrcl tették meg a szegény 
pestiek, mint hogy »0 koronát szúrjanak le 
10 percnyi utazásért. A közúti és városi járato
kon is szemnielléthatóan nagyon gyér forgal
mat bonyolítottak le. A városban inkább
a külső perifériákra, a budai kiránd uló- 
hchjekre volt valamelyes forgalom. Ha a 
kalauzok és a túlságosan megszaporodott ellen 
őrök hűséggel beszámolnak a IVolIT-párlhá' 
verbuvált és bőkezűen javadalmazott igazga
tóknak a pesti utazóközönség hang álul úr ól. 
hangos megjegyzésekről. kifaJiadásokról, ugv a 
mai többség pártja a városházán szomorú kö 
vetkeztetéseket. vonhat le az elkövetkezendő 
községi választások eredménye teki ntetáben. 
Akik a demagógiában a leghaugosabbak. azok 
az árdrágításban, a közönség kiuzsorázásában 
sem szentirnentálisabbak, mint az a sokat cm 
legetett galíciai bevándorolt izraelita...
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— Rakovszky Iván belügyminiszter esküvője. 
Vasárnap délben volt az esküvője Rakovszky 
Iván belügyminiszternek özvegy ifj. gróf Tisza 
Istvánnéval, született Sándor Jolánnal, Sándor 
János volt belügyminiszter unokahugával. 
Tizenkét órakor a központi városházán dr. 
Sipőcz Jenő főpolgármester, mint főanya- 
könyvveziítö végezte a polgári esketést. A vá
rosházán az ifjú pár csak a tanuk kíséretében 
.jelent meg. Tanuk voltak dr. Rakovszkv István 
kormány főtanácsos, a vőlegény ikerflvere, bárá 
Radvánszky Béla. A főpolgármester rövid be
szédet intézett hozzájuk. A polgári esküvő 
után négy fölvirágzott autón a budai Zsig- 
mond-kápolnához kocsiztak. A kápolna telje
sen megtelt közönséggel. Ott volt gróf Bethlen 
István miniszterelnök gróf Klebelsberg Kunó 
.kultuszminiszter, Kállay Tibor pénzügyminisz
ter és még mások. Az egyházi esketést dr. Vass 
József népjóléti miniszter végezte fényes papi 
segédlettel. A templomból hosszú autósorral 
az ifjú pár és kísérete a Vérmező-utca 6. szám 
alá vonult, dr. Rakovszky István lakására. A 
családi ebéd után a vendégek még együtt ma
radink. A belügyminiszter fiatal feleségével 
este 6 órakor hajón Bécabe utazott.

— Tomolát holnap szállítják az ügyészségre. 
A szombati napon előállították Tomola Frigyes 
dúsgazdag újpesti épifővállalkozót, akit egy 
ügyfele, Kondás Kálmán, bőrgyáros csalás és 
zsarolás büntette miatt jelentett föl, Barla 
Gyula dr. rendőrkapitány a fönforgó súlyos 
bizonyítékok alapján előzetes letartóztatásba 
helyezte. A letartóztatott építészt, hétfőn dél
előtt kísérik át az ügyészség fogházába, u\io\ to
vábbi sorsa felől fognak dönteni.
nnjm.- •vtnnu lamwii m »■«mrwvMKMNMMaxui

W vtzavGswlntézet
a f'2js,jjj (volt Herzél-féle) szanotoehnnbuH
VII, Vilma királynő.ut9. Telefon J 15—26.
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Modern hydrothernpia, szénsavas fürdők, 
Iszapkezelések,ma- v iJc.niozás, • véd-
tornn szakszerű orvosi vezetés mellett.
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— Lex Mándy. Ismeretes az a pör, amelyet 

Mándy Samu indított erdovételár fölemelése 
.•hűén a Nasicl ellen. A Nubici képviseletében 
dr. Polónyi Dezső a 3920/1920. M. E, rendelet 
10. szakaszára hivatkozva elutasítani kérte az 
eí?y séges párti honatyát sok-sok milliós igényé
vel, mi i t, e rendelet szerint: Nincs áremelés 
olyan fél javára, aki 1. szokásos üzérkedő, vagy 

fi!ii vagyonát a háború ólait a tisztes polgári 
hasznot meghaladó) nyereségek hajszolásával 
.szerezte. Polónyi Dezső alaposan fölépített. elő- 
ix>ijeszíésrben adutokkal és tanúvallomásokkal 
Óbi.itotla igazolni. hogy Mándy Samu több 
■milliárd liléket képviselő vagyonát „szokásos 
üzérkedéssel'' szerezte, így nem részesülhet ab
ban a jogsegélyben, amely n gyöngéknek, a 
ga (ii v;'gi élet kisemmizettjeinek jár ki. Már 
meg is kezdődtek ez érdekes ügyben a. tanuki- 
hallgatások, így 7"óbor Róbert bankigazgatót 
kérdezte meg a bíróság Móndynak az Általá
nos forgalmi KI. és az alapítani szándékolt 
Margitsziget i jálékbankban való szerepéről és 
részesedéséről. A hivatalos lap egyik legutóbbi 
száma bizonyos l'ordnlaíot hozott, mert a fönti 
n'iideletet módosítót Iák. még pedig úgy, hogy 
a „10. szakasz szokásos üzérkedője alatt a fával 
liszt esség télén módon üzérkedőket kell értent \ 
AÍándy Samu nincs fából, viszont üzérkedni 
nemcsak fával szokásos a mi kis hazánkban, 
ezt minden valuta- és egyéb spekuláns milliói 
igazolhatnák.

— A vas- és fémmunkások fölveszik a mun
kát, de áprilisra újabb bárja vitásra számítanak.

\ v:;<ninnkó^ok kizárása amint ismeretes — n mnnknl- 
t'alói, és n>t>nksi.-’<»k tn,'gegyez »sk» folytén megszűnt és a 
munkások elhatározták, hogy hétfőn a munkát folytat
ják. ./ Hcyiicl numkatársn erre vonatkozóan kérdést in
tézeti. n Vas- és b’i'mmunkásnlc Központi Szö vet séfje ve- 
setöséfjéhex, ahol a következőket mondották:

Szombalon éjjeli 12 óláig tarló tanácsko
záson, — amelyeu Tory Gergely kereskedelem
ügyi miniszteri tanácsos és Andréla Károly 
főkapitány helyei les is részivett —, végérvénye
sen megállapodtak a Vasművek és Gépgyárak 
Egyesülete, azaz a munkáltatók szervezete és a 
Vas- es í-’éitiiniinkások Központi Szövetsége a 
munka fölvételére vonatkozóan. A vasmunkás
szövetség i'őbizalmitestülete a szakmák vezető
ségeivel együtt vasárnap délután megtartott 
ülésén foglalkozott a szombat éjjel létrejött 
megállapodással és behatót vita után szankcio
nálta a vezetőség intézkedéseit, de csupán arra 
való tckinletíel, hogy a tárgyalások folyamán 
a vasművek egyesülete részéről határozott uj 
hérjavitásl ígérő kijelentés történt.. Erre külön
ben utalnak azok a megállapodások is, amelyek 
szerint a férfiaknál a 20, a nőknél pedig a 
15%-os béremelést csak ideiglenesnek tekintik. 
A munkásrág föltétlenül számit arra, hogy áp
rilis első napjaiban a. munkabéreket újból 
emelik. A munkásság áll alános hangulatából 
ítélve megállapítható, hogy a lefektetett írásos 
megállapodás szerinti hétfői munkafölvétel 

fog simán menni, mint, azt remélik és pe
dig azért, mert a munkásság az adott béreme
léssel cgyáltatában nincs megelégedve. Számit, 
arra, 
sóból
;:zí a 
c.wiA' ; 
tokában levő ... __
súg számit arra is, hogy a 45,000 kizárt 
munkás bérügyén I....... , „ _______
a Vasművek és Gépgyárak Egyesülete 
vízi 
kai.................... ......... .............. ...... ...
vircllódásokat eszközöl. Elsősorban azokban az 
üzemekben szükséges a bérű ivei lálás megej- 
1 ‘se, ahol már az általános kizárást megelőzően 
bérharcban állottak a munkások.

hogy a hosszú kizárás alatti magatartá- 
a Vasmüvek és Gépgyárak Egyesülete 
meggyőződést szerezte, hogy termelni 

meycléfifd 'tI és fizikai erejének teljes bir- 
munkássággal lehet. A munkás- 

■_ ... . ...............; vas-
i kiviil. a in unkafölvétel után 
Gépgyárak Egyesülete fölfil- 

gálja számos üzemben a munkaviszonyo- 
. a munkabéreket és ahol az szükséges, bér-

Elfogtak köt „olcsó cukorszrrző'* csalót, Nóliány nnp 
óta a líikapiUinyságm tömegesen érkeztek följelentések 
egy dr. Máté Mihály nevű fiatalember ellen, aki egy 
tvi'l olc-ó cukorszerzÓR elmen pénzt vesz föl r azután 
i iblié nem Jelentkezik. Többnapos nyomozás ntán elfog
tak a csalót, akiről kiderült, hogy valódi neve Szabó 
■ "cf Tibor ós többszörösen büntetett katonaszökevény, 
j'ársál, llalfmann Józsct azeiuólyébon szántén elfogta a 
rendőrség.

!'tengerét, pianlnőt-
!ne vegyen, míg FEMÍNV! MIHÁLY zon- 

goratelepét meg netn látogatta. Budapest 
p VI, Király-utca 58. szám — Régi zongorát 

| vesz, cserél, javít, hun goi. — TELEFON
•« - -rn m ror n—i —

i

DK. PAJOR Szanatórium 
ujonnen ‘ orend., inti ’pórivlntézetá- 
bai. . udapsst, Vili,' Vwutoa 17.

r,B degbotegak, belbc’e- 
goi. és üdülők gyógy 

Lg helye. Diétás kúrák. 
Vm Zniidor rondsz. p.5 ágy
ra torna. — Orthoníidla 
■ gyermekek- és fötnőt- 
«! tőknek. A vizgyogy- 

intózot egész nap 
nyitvn. bej áróknak is. 
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Mi igaz a részleges kormányválságból?
— Sok tiCfhő

1.1 Pefjfjel ludótilójdlóL) Napok óta úgy a Jobboldali, 
mint a baloldali lapok, sőt, ami egészen szokatlan, a 
kormány fólhivr.talosni is rész,leges kormány válságról 
irnnk, Kállay, ItcHtska, Klebelsbery tároxdsáról. Ezek a 
hírek a közönség körében nyugtalanságot kelteitek és 
végnelkiili. hisztérikus találgatásokra adtuk alkuimat. 
.4 Ifeyyil. amelynek úgy politikai, mint közgazdasági 
értesüléseit föltétlenül megbízhatóknak, hiteleseknek fo
gadhatta el eddig is olvasóközönsége, a következőkben 
számol be a káosz, mögött szerényen meghúzódó igaz
ságról :

1. Nem hisszük, hopy Kódlay Tibor pénzügy- 
a műi nehéz viszonyok közölt távoz

zék állásából. Egy későbbi időpontban erről 
szó leltet, de mindenesetre: visszavonulási 
terve nem máról holnapra következik be, ha 
egyáltalán bekövetkezik. Kúllay nagyon sú
lyos helyzetben, lelkiismeretesen és férfiasán 
állottá meg a helyét és kivált forradalom után 
lerongyolódott pénzügyi igazgatásban terem
tett rendet olyan energiával és szívóssággal, 
amellyel ma kevés felelős állásban levő állam- 
lerflu dicsekedhetik, fia el akart volna menni, 
úgy ezt 17-es zürichi kurzussal megtehette 
volna, hiszen kevesen tudják, hogy

tisztviselőkérdésck miatt már akkor be
adta lemondását a miniszterelnöknek, 

aki azonban, bár egyes kérdésekben nagy 
differenciák merültek föl közöttük, a lemon
dást nem fogadta el. fia Ivállay most távozna, 
a 11-es zürichi kurzus pénzügyi depressziója 
ideje’1, valóban olybá tűnne föl. mintha pénz
ügyi politikájának összeomlása elől mene
külne. A miniszter pedig megtetle, ami em
berileg lehelő volt, hibája, hogy politikája 
irunyiiusáhan döntő szerepet engedett a Pénz
ügyi í'uiiácsnak. elsősorban Teleszky János
nak, aki arról híres, hogy magát az életet 
kant remi md ja. Korainak tartjuk lehat a pénz- 
ügymiuiszler távozásáról szóló híreket, ame
lyeket egyébként legsürgősebbnek azok tarta
nak, akik a helyére akarnak ülni saját jiártjá- 
ból. A ljukűcs ZíússZó-koinbinációról nem volt 
komolyan szó. Bizonyos egységespáríi frak
ciók: Horánszhy Dezsőt, lvéidy Bélái, Jankó- 
vich Bélát, Bárczy Dezsői lanszirozzák, Kállay 
távozása végeredményében azt jelentené, hogy

— V érés incidens a ma.gyar-cseh határon. 
Kassáiról jelentik A Reggelnek: Az elmúlt na
pokban a csehszlovákiai Perény határ község 
pénzügyőri kirendeltségének két tagja szolgá
lati körútra indult. A Him község felé vezető 
utón ..véletleniil“ átlépték a magyar határ
vonalat. A magyar határőrsésr. amely állan
dóan figyelte a domb mögé rejtőzött csehszlo
vák őröket, rájuk lőtt, az egyik golyó Patar 
József őrmestert jobb karján tahilfa. A ma- 
gyarok nem lépték át a határt. A sebesült 
Patnrt, aki szúrt sebet is kapott, a kassai 
Komensky-kórházba szállították. A csehszlo
vák hatóságok a perényi járőrök eljárását 
teljesen korrektnek tartják. A vizsgálat adatat 
szerint n csehszlovák közegek nem lépték át a 
magyar határt és azért leskelődtek a domb 
mögül, mert magyar területről szekér közele
dett feléjük, amelyben csempészett árukat szi
matoltak. A csehszlovák kormány diplomáciai 
útra, terelte a jelentéktelennek látszó határ
affért.

— A moszkvai érsek a külügyi népbiztos 
beleegyezésével összeköttetésbe lépett a római 
szentszékkel. Varsóból jelentik: A sejm szom
baton délután határozati javaslatot fogadott 
el, amelyben fölszólítják a kormányt, tegyen 
lépéseket a Moszkvában letartóztatott 7Aepla.k 
érseknek és 15 katolikus papnak kiszabadítá
sára. A moszkvai forradalmi törvényszék előtt 
mostanában pör folyik az érsek ellen, aktt az
zal vádolnak, hogy meg néni engedett össze- 
köttelésben volt a római szentszékkel. A tár
gyaláson nagy föltünést. keltettek az érseknek 
ama nyilatkozatai, amelyekből kitűnt, hogy 
a külügyi népbiztos tudtával és beleegyezésé
vel járt el.

— A vádtanács hétfőn dönt Rónay László 
K7abadlábrchelyezése ügyében. Ismeretes, hogy 
Rónay Lászlót, aki néhány nappal ezelőtt rc- 
volverlövéssel megsebesített. ogy igazoltató 
egyetemi hallgatók a rendőrség átkisérle az 
ügyészségre, hogy ott döntsék el, vájjon jogos 
önvédelemből használta-e fegyverét. Marion 
Sándor soros vizsgálóbíró szombaton délután, 
vizsgálta ál. az ügy iratait s Rónay kihallga
tása után kihirdette előtte végzését., amely sze
riül szándékos emberölés kísérletének büntette 
címén az ( lözcles l( iarlóitatás föniartdsű.t ren
deli cl. Az indokolás szerint : z eddigi átlátok 
szerint úgy látszik, hogy Rónay komoly ol: 
nélkül hasznúim fegyverét.' Hogy a jogos ön
védelem esete főn forog e. az csak, akkor bírál
ható cl. ha a bejelentett tanukat kihallgatják. 
Rónay védői lóü.Ollí) korona óvadékot ajánlok 
lak föl védencük szahadlábriihelyczése ellené
ben. A vádlonács heh -in ragg legkésőbb kcd- 
don dönt a kérelem tárgyában.

— Jacky Coogan — ai Urániában 5, ’/<7, %9 
és 10.10 órakor.

UrlIllAnr.’. őksrcrf, aranyat, cxüsföt, hainlcfojrnt na 
nrljon cl senki. aniiR mcK nem hnllirni.ia [''iauiicr »•« Eisnar 
ékRteró: m>K logningnHubb napi arait, Hákúczi ut 37.

semmiért. —
az állam pénzügyeinek az a ridegen lelkiisme
retes kezelése, amely Kállay munkásságát, jel
lemezte, megszűnnék és helyet adna olyan 
politikusnak és olyan politikának, amely ke
vésbé rigorózusan kezelne bizonyos diszkrét 
kiadási tételeket.

2. Belitska Sándor távozási hűével kapcso
latban a „Magyarság*’ című kurzuslap föltűnő 
cikket irt, amelyben többek között ezek foglal
tatnak:

Visszavunulását őszintén sajnáljuk é« meg vagyunk 
boíráiikozva azon, hogy « személyes becsvágyak és intri
kák hullámul átcsaptak azon a sziklazútonyon is, amely
nek az egész magyar közmileinény a hadsereget és a hon
védelem ügyét tekintette. Belitska nem volt exponált kép 
viselője semmiféle politikai irányzatnak sem. Nyilván
való, hogy

utjábun állt olyan ambícióknak és olyan szélső irány- 
zaioknuk, amelyek nem képesek méltányolni a komoly 
hivatotteágot, a szakértelmet és a tárgyilagosságot 
s amelyek most arra törnek, hogy a maguk reprezen

tánsát ültessék Belitska helyére.
\4 Reggel értesülése szerint. Belitska körül

belül egy hónap óta foglalkozik a táyozás gon 
dolatával. Ma is, mint hivatalbajé.pése első 
percétől kezdve, teljes bizalmát bírja Bethlen 
Istvánnak, aki tudja, hogy Belitska szak- és 
gyakorlati ismereteivel, kivételes intelligen
ciájával, sokoldalú nyelvtudásával pótolhatat
lan érfék a maga, helyén.

Külpolitikai okokból is súlyos veszteség 
volna, ennek a miniszternek a távozása, 
akinek személyében összpontosul az ántánt 

ellenőrző bizottságok bizalma.
De mindezeken kívül senki a Belitska helyén 

olyan presztízzsel és határozottsággal szembe 
nem tudna szíiltni, homályos célok és üzletek 
érvényesülésével, mint éppen ő. A Reggel 
munkatársa vasárnap este fölkereste a had
ügyminisztert, aki a híresztelésekre moso
lyogva csak ennyit mondott:

— Sajtószabadság van...
3. Klebe.lsberg távozási híre nem érdekelt 

bennünket annyira, hogy utánajárjunk hite
lességének. Megy, marad, egyremegy.

— Natrv tűz ®gy fatelepen. Vasárnap délután tűz tá-modt 
a Mexi’kói-ut és Fognrat-i-ut sarkán levő fatelepen, amely 
Kazwivicz Itrn/ic, tulajdon®. A fatelep közepén oswptalt föl 
4 órakor a l.-'uipok és csakhamar széles körben fogott tüzet 
nv. ott füíhntmozott deszka- ég épület faanyag. A tűzoltók 
négy őrséggel vonultak ki Breuer ioparancsiiok vezetésé
vel. Szerencsére az egyik egnpon erős viznyomást kaptak, 
úgy hogy négy fecekeudőt szerel hittek a tűzoltók az ott. 
működő fecskendőre. Kút órai erős munka után lokali
zálták a tüzek A fatelepen mintegy 0A0 négywjögöli’on 
égett el a fa. A fatelep közelében aJl egy négyeuieloteH 
ház. a föltörő lángot a ház tetejéig lobogtak föl. A tűz
oltóknak mkerült a nagyobb veszedelmet él'háritaarf.. A tűz 
a telep közepén levő urbúdéban keletkezett, ahol fütöttek.

— Bohr Menyhért műasztnlos (Andrássy-nt 00) kiállítása 
a Vigadóban, már hatalmas méreténél fogva is a legna
gyobb föltünést keltette, valóságos tárháza a sz.chlinél 
szebb, remekbe készült bútoroknak. Minden stílusú, ki
vitelit és a legkülönfélébb faanyagokból készült lak
berendezési tárgyak a legkényesebb müértő-izlést, _ vala
mint egyszerit polgári igényeket is hivatva van kielégi 
teni. Kérdésünkre a cég főnöke azt a fölvilávosiiasl; 
adta, hogy az összes kiállított bútorok a inár régebben 
megállapított árban — tehát a sajnálatosan leromlott 
valutánkat nem tekintve — r bntorvevő közönség által 
megvásárolhatók.

— Drótkerítésnek legjobb a világhírű „Hungária*'-drót
fonat. Egyedüli gyá.rti#«: llnidekker Sándor, \r111, üllői
nt 48/22. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

— Gyárak, üzemek, yáiinlaíok, amelyek a mostani nyom
dai árak mellett árjegyzéket kiadni nem tudunk, sok fö
lösleges levelezéstől mentik meg magukat, ha az érdeklődő 
félnek a kívánt gépről, föl szerelési tárgyakról vágj- bár
mely más áruról az ajánlattal egyidejűleg az áruról ké
szült fónyképfölvétel másolatát is megküldik. A „Fotó
riporterek Fényképészeti Müintézete" TV, Váci-ntcn 4fi 
specialista ezen a téren és az e célra, készült fölvételeket 
nagyon mérsékelt árakon tudja szállítani. Mintaképekkel 
és árajánlattal díjtalanul szolgál.

FÜRDŐSZOBÁK
GYERMEKKÁDAK

HORVÁTH ÉS VÁGÓ
VI. KÉR., KIIiALY-UTCA 1D8. SZ. ». TELEFON: tS8—99

Gábriel Ferenc ix, Ferenc-körut 46
Csemegék és fölvágottak ^idÍ^aibev(>S(,rl'£

Dijtalun 
csomngolán

jBifí OF
A'_2_.Í:Í2Í1LÍ olcsóbb és Jobb, mint bárhol
SEHfl mU^sxtalos, Beid >pest VI, AndrAs*y-ut 60 
Csengery-ntca sarok. Fióküzlet nincs, ügyeljen a oknre!

1>U

I ® is siffiokinjöHöiffölíel, líllkaMtolml
L íA'l Áa l A *■ óriási árbnn veszek. Brnun, 
; 8 k 'i wa r > » m g«rnhr-imrii» i», i. tol n&—»
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KÖZGAZDASÁG
Ml LESZ A TŐZSDÉN?

—, március 25.
(A Regijei munkatársától.) A tőzsde e heti 

krónikája nem merülhet ki a külső jelenségek 
ismertetésében. Olyan fordulóponton állunk, 
amelynél a legbelsőbb okokat is széni ügyre kell 
vennünk, ha a közönséget tárgyilagosan és 
őszintén akarjuk informálni és így ezúttal, a 
szokottnál bővebben kell ismertetnünk a hely
zetei. A tőzsdei helyzetet előidéző okokat há
rom csoportba kell osztanunk. Az elsőbe a 
gazdasági természetnek tartoznak, mint ami
nők: pénzünk sajnálatos leromlása, a fizetési 
eszközök ritkasága és ezzel együtt drágasága, 
a spekuláció és ezzel együtt a koszt üzle tek tnl- 
lengése és végül a külföldi fizetési eszközök 
hiánya. A második csoportba talán a tőzsde
technikai okokat kell soroznunk, mint a minők 
a girópénztár még mindig hiányos működése 
és ennek folytán az üzletre kedvezőtlen tőzsde
időbeosztás, valamint a pénzügyminiszter 
megjeleni és kilátásba helyezett rendeletéi, 
amelyek a tőzsde közönségének két kategó
riára való osztására és a kosztpénzek megadóz
tatására vonatkoznak. A harmadik okcsoportba 
a politikai eseményeket, kell sorolnunk, vagyis 
a március 15-iki eseményekkel összefüggő 
momentumokat, a tőzsdeellenes féktelen agitá- 
eiót s azokat a válsághíreket, amelyek a pénz
ügyi kormányzatban beállható változásokról 
keitek szárnyra. Ha csak egyetlen egy forogna 
fönn a fölsoroltuk közül, njár az is elég volna, 
arra, hogy olyan érzékeny műszert, mint a 
tőzsde, megzavarjon működésében. íme, itt a 
n> ugtalanitó és bizonytalanságot okozó okok
nak egész sorát tártuk föl. Elképzelhető, hogy 
amikor mindez együtt és egyszerre robban ki. 
milyen hatással lehetett az üzletre és annak 
éidekeltjeire. Valóban nem zárhatjuk le ez ál
talános megállapításainkat annak megemlítése 
nélkül, hogy e zuhogó zivatarban a magyar 
tőzsde aránylag keményen és elismerésre méltó 
higgadtsággal viselkedett s hogy az itt-ott el
hangzó heveskedő megjegyzések ellenére, ame
lyek a tőzsde vezetőségéi akarják mindenért: 
felelősségre vonni — Je ne szögezzük, hogy e 
nehéz visszonyolt közt a tőzsde elnöksége de
rekasan állta és állja meg helyéi.

*
Semmi kétség-, hogy a spekuláció ínég min

dig elég jelentékenyen van angazsálva s hét
főn rendezési nap van.

Ebből az következik, hogy a leromlás folya
matát végleg be fejezet itiek nem tartják.

El kell tehát készülve lepni arra, hogy hét
főn még áreséseknek leszünk tanúi, főleg a 
■nehéz értékekben, amelyekre a spekuláció az 
utolsó hetekben különösen ráfeküdt. Ehhez já
rul még az is, hogy a koszt pénzekre vonal kozó 
rendelet nem jelent meg és így e tekintetben 
bizonytalanság uralkodik. Még jobban fo
kozza a helyzet komplikáltság'át <i bankárok és 
értékpapír kereskedőkre való szél tagolás kér
dése. Ma még kevesen tudják, hogy mire fog
nak optálni és következésképen, hogy tulaj
donkénen milyen üzletkörben mozoghatnak, 
annál kevésbé, mert a rendelői hiányos s még 
azzal sincsenek tisztában az emberek, hogy 
voltaképen életbe lépett-e már vagy csak ápri
lis 15-éu. Ennyi bizonytalanság olyan kaotikus 
helyzetet teremtett, hogy a hétfői tőzsde bizo
nyosan meg fogja érezni ezeket a hiányokat. 
Mindenesetre azt kiül mondanunk, hogy a 
/őzsdeleeii nikai kérdések rendezésével vám i 
kellett volna addig, ómig a korona esésével 
együtt járó hatásokat a tőzsde megemésztette 
és nem lett volna, szabad e nehéz órák válsá
gát még ilyen technikai, kérdésekkel is meg
nehezíteni. A pénzügyminiszteri rendelettől 
úgy sem várják a nehéz helyzet gazdasági 
okainak megszüntetését, legföljebb azt, hogy 
a tőzsdeüzlet terén olyan privilégiumok kelet
keznek. amelyeket eddig ezen a téren nem 
ismerlek. E rendelettel alább kimerítően fog
lalkozunk, itt elég annyit mondanunk, hogy 
ha már mindenáron elhitték illetékes helyen, 
hogy a bajokon egyedül agy lehet segíteni, 
hogy a régi bankároknak vissza kell adni nem 
egészen versenyképesen folytatott üzleteiket 
és az újaktól, akiket nem minden esetben le
het a régieknél iuferiorisabbaknak nevezni — 
akkor várhattak volna ezzel a panaeeával ad
dig, amíg ez a nagy átalakulás nem ment 
volna egyúttal a közönség bőrére, A közönsé
gére, amelyen itt éppen a gyöngébbeket kell 
értenünk.

*
Mindent összefoglalva, meg kell állapíta

nunk, hogy a helyzet bizonyos tisztulást fog 
hozni. Egy ideig, talán hosszabb ideig, tőzs
dénk e bizonytalanságot okozó tényezők hu
tása alatt marad, de aztán, hogy a spekuláció 
ki lesz űzve azokból a berkekből, ahol csak 
komoly realitásoknak van helye, egészen 

bizonyosan beáll az az átértékelés, amely 
pénzünk állásúnak megfelel.

Ezt a husvét utáni időkre várja a tőzsde kö
zönsége.

X Szterényi mérsékelt inflációt sürget. Szte
rényi József báró A Reggel munkatársa előtt 
a következő rendkívül érdekes kijelentéseket 
tette az időszerű gazdasági és pénzügyi kér
désekről, amelyek az egész közvéleményt fog
lalkoztatják:

— Fájdalom, a korona zuhaiiúsn súlyos visszahatással 
tesz nz államháztartás végső eredményeire. No ringassuk 
magunkat abban a tévhitben, hogy 40.6 milliárd a defi
cit. Igaz, hogy a romló korona a költségvetési óv utolsó 
negyedében, áprilistól jnliusig, fogja csak éreztetni ha
tását, de azok a kiadások, amelyeket 0.2(1 vagy 0.23-as 
korona mellett irányoztak elő. egészen más alakulatot 
fognak venni a drágaság folytán. Nem hiszem, hogy a 
köztisztviselői kérdés legutolsó rendezését, amely milliár- 
dokat vett igénybe, föntarthassák, amikor a korona 
0.11-es árdrágító hatását kell flgyolembe venni. A dőlteit 
40.6 milliárdnól jóval több volt már akkor, amikor Kállay 
pénzügyminiszter Jóhiszeműen bejelentette, mert előtte a 
0.23-as korona alapján készített előirányzat feküdt. A ko
rona augusztus elejétől február végéig 0.22—0.20 körül 
stabilizálva volt s mégis erre az időszakra esik, a leg
nagyobb drágasági hullám. Példa erre csak Németország
ban volt, ahol a márka árfolyamának 100 százalékos 
emelkedése mellett az árak több mint 10O százalékkal 
mentek föl. Látjuk tehát, hogy minden szépen kteirkal- 
mazotl teória megdől, nr, élet könyörtelenül rácáfol.

Újabb, súlyos helyzettel kell tehát számolnunk.
— Sokat, túlsókat beszélnek most a koszt pénzről. A 

koszt pénz beteges jelensége a gazdasági életnek, amely 
egyenesen katasztrófára vezethet, de nem ok, hanem csu
pán okozat, fis ezen fordul meg a kérdés. A koszt pénz, 
mint láztiinct. annál magasabbra hág, minél kevesebbét 
törődnek az alapbetegség gyógyításával. Ez a nagy be
tegség pedig — « pénzhiány. A pénz magas ára, amint 
mondottam, a láztiinct. Legmagasabb konjunktúra esetén 
sem hír el semmiféle termelési ág ilyen drága pénzt. 
Mi hát az orvosság.'

Szaporítani kell a fizetési eszközöket!
— .Miért nem szaporították eddig? Mert abból a föl

tevésből indultak ki, heg) az infláció drágaságot és 
koronaromlást idéz elő.

Ka ml következett l»c a defláció melletti A drágasáu 
soha nem sejtett arányokat öltött, a korona soha nem 
hitt mértekben stilycd és a pénz kamata ugrásszerűen 

emelkedik.
Mi következei! volna be, ha mérsékelten szaporították 
volna a fizetési eszközöket? Legrosszabb esetben — de az 
nem valószínű — romlott volna a korona, de ki van 
zárva, hogy oly mértékben, mint ahogy bakii veik esett. 
mert nem lépett volna velünk szemben a külföld bizal
matlansága — ami súlyos ok —, a drágaság talán ha
sonló arányokat öltött volna, ellenben

< Imaradt volna a pénz hallatlan inegdrágnlása.
Tehát valószínű, hog.v mégis "kedvezőbb hatása lett volna 
a mérsékelt inflációnak, mint a deflációnak. A két rossz 
közül pedig mindig a kisebbet, kell választani.

A mezőgazdasági hitel
egyre szórónga!óbb kérdéséről így nyílni kozott Szterényi 
báró:

ltl vau a Földhitelintézet, régi, konszolidált, nagy
tekintélyű intézet, itt van ti Kisbirtokosok Földhitelinté
zete. .Megfelelő törvényhozási intézkedésekkel, lm kell, 
adininisztrativ utón, lm lehet, ezeket nz intézeteket for
málják át úgy, hogy eddigi üzletkörük mellett alkuin. :s 
szervezettel o mezőgazdasági hitelt szolgálják. Ez persze 
nem jelenii azt. hogy a gazdasági élet többi ágazatát 
meg kell fojtani. A mostani pénzintézetek nincsenek be- 
rendezkedve hosszú -lejárniii hitelekre, tehát meg kell 
találni a módját, hogy mezőgazdasági hitelt tudjanak 
nyújtani. A mezőgazdaság csak aratás után fizet és 
ügyelni kell, hogy ne legyen kénytelen rossz viszonyok 
mellett értékesíteni a termést.

X Mi van a Hofhcrrbcn? Már két hete, hogy 
a majoritást harc elült a Uofherrben és úgy 
a pesti, mint, a bécsi tőzsdén a Hitelbank ré
széről még mindig nagy tételekben vásárolják. 
A Hazai Bank nagyobb paketteket dobván 
piacra, az árfolyamokat egy ideig valóban le
szorította. E héten azonban a legsivárabb 
lanyhaság idején is élénk üzlet folyt a Hof- 
herrlien, amely Budapesten egész 44.01)0 K.-ig, 
Becsben az átszámítási kurzusnál is maga
sabbra. ugrott. Ennek az állandó, sőt fokozott 
szil úrdu lásnak úgy látszik abban vart az oka, 
hogy a Hitelbank nem elégszik meg a paritásos 
szereppel és a vásárlásokkal túlsúlyt akar biz
tosítani magának partnerei között, akik így 
estik alatta jutnak majd szerephez. Egyébként 
A Reggel bécsi tudósitójának jelentésé szerint 
a magyar Uofherrben lefolyt többségi küzde
lem folytatódik az osztrák Hofhcrrbcn. E vál
lalatot a Ltinderbank és a Niederösterreichische 
Escomptycsellseimft patronizálja. A Hitelbank 
most nyílt piacon akar olyan részvénymennyi
séget összevásárolni, amely befolyást biztosít
hat számára az osztrák testvérvállalat ügyére 
is. Jgy a bécsi tőzsdének nagy tinje az osztrák 
Hofherr.

X Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elhatározta ez alap
tőkének 600 millióba való fölemelését. 20'1 millió a torta- 
(('kalapból kerül bi'tlze'ásrc é« ezzel az inon K-ás részvé
nyek névértékűt 2900 K-ra emelik. 200 milliót 100.0(11) db uj 
2000 K névértékű, osztalékra jogosait, részvény kibocsátó- 
flávAl rzereziiftk Le. \ rógí npr 3-itf
arányban gyakorolhatnak elővételi jogot 15 0(10 [<-ás áron 
amelynek fele vagyis 7500 K ápr. 3-ig,‘ 75(3’ K pedig malim 10-ig flr.otendő be. A 400 K osztalékot n. . ié-tóHIzotTk k"

X Magyar Általános Ingatlanbank 22,138 680 K nyereség
ig h-aK (,avl’-v K) "sztalók’ot özei.
A/1 !>?<’?, .W»r • ,100 "öllióra emeh. Minden régi részvény 
után .J.i00 K nrbnn egy aj részvény jár <> hó 20-26. közöli

Hon ^hmymirésrvéuv adatik ki ápr. 9 10. kö
zött. A 210 K n. é. részvénye!. osszevonánn utján 1000 K-n 

kIUU/«"er* í'i"Ck «"'oly<'kbő) " tőzsdén 10 db 
171... D Z ,i'í«zK''t"«Hgb« beválasztották Hcr/.og
Anuitis báló es Pnul Moiiler (Pa-is) urakat.

X Közgazdasági hírek. A Hazai Ránk érdekkörébe 
tartozó Fővárosi Sör az elmúlt nupok gyönge tőzsdéin 
nemcsak megtartotta, de meg is Javította a kurzusát, a 
Főváros) Sör ugyanis alaptőkét emel: 22 millióról 38 mil
lióra. Az uj részvényeket z .- 1 arányban igen olcsón 
osztja ki részvényesei között. — A Pesti Viktória Gőz- 
malom április 5-rc hívta össze rendkívüli közgyűlését, 
amelyen a régi részvények névérlékét. 500-ról 2000 K.-rn 
emelik. 200.000 uj részvény kibocsátásával pedig az alap, 
tőkét emelik föl 600 millióra. A Heggel értesülése szerint 
e/7.1/ régire két. uj részvényt adnak, drbonként 2000 fi.-ért. 
A Viktória lárcájában fekvő vidéki malmok részvényeit' 
322-ről 660 millióra emelik, igy az. egész konszern niap 
tőkéje a tartalékalap 815 milliójával 1575 millió lesz. — 
Az Angol-Magyar Bank érdekkörébe tnrtozó Újlaki 
Téglagyár III. 60 millióra emeli alaptőkéjét, 50.000 uj 
részvény kibocsátásával. Ezzel kapcsolatban a rószvényok 
névértékét fölteszik 500 K-ra és minden régi részvényre, 
két ingyenrészvényt szolgáltatnak ki. Az. Angol-Magyar
ban cgyóbkéut egymásután kerülnek sorra a részvénye
sekre kedvező franszakciók: a Lipfák és Nagybátonyt 
ingyenrészvéuyekot adnak, a Szikra ingyen és fölötte 
olcsó részvényeket. — A Magyar-Olasz Bankban a Schliclt- 
Nicholsnn jelentékeny alaptökeemeléséről tárgynlnak. Na- 
gyobb és a részvényesekre előnyös transzakciók készül
nek Motorban, Hazai fában. Jutában és Kenderben. —■ A 
Georgia tudvalevőleg 20611 Jí.-ért adja részvényeseinek a 
Mezőhegyest Cukoripar részvényeit. E részvények a 
husvét utáni első tőzsdenapok egyikén kerülnek beveze
tésre. A bankközi forgalomban, főleg n Hitelbankban, 
rendkívül keresik az. uj cukorjiapirokaf, amelyek árfo
lyama ma 00 -90 ezer korona között váltakozik. — A Ma- 
gyár Amerikai fa e hét legkeresettebb papírjai közé 
tartozott. A részvény, amely n Hérmes érdekkörébe tar
tozik, néhány hét alatt megháromszorozta árfolyamát. A 
piac aszó darabjait fölvették, ngy hogy további emel
kedésének nincsen akadályra — A Juta vásárlására, 
A Heggel értesülése szerint, komoly külföldi pénzcsopor
tok adtak fix megbízásokat. — A Textil csöndes majori- 
zálását két szindikátus folytatta. A papír egy hét alatt 
■l-ről 6000 fölé emelkedett.

Magyar Általános Takarékpénztár Rt. a 29-iki közgyii- 
lik-nck javasolni fogja, hogy az alaptőkét 850 millióra 
emelje föl. Minden 5 régire 2 drb uj részvényt ad. Egyiket 
nagyon jutányos áron, másikat ingyen. A tőkeemelés 
után alaptőkéje és tartalékalapja együttesen 1'á milliárd 
K-ra emelkedik. A tőkeemelés indoka a takarékpénztár 
üzleteinek és hálózatúnak terjeszkedése, amennyiben 
Budapesten 8, vidéken 9 fiókja fog ii már meglevő nffiliúlt. 
vállalatokon fölül működni. \z. elmúlt évben a takarék
pénztár a Magyar általános hitelbankkal és a Magyar ős
termelő rl.-gal megalapította a Magyar tógazdaságok rt., 
29 millió, majd pedig a Ueutsehe Bankkal, a Magyar álta
lános köszénbánya rl.-gal és Zichy Bélával a Gróf
Zichy Béla urknií bányaművel? rí. ot 129 millió alaptőké
vel. E’mnll évben fölem'öMx) a Magyar lidtal'á-iios bank 
alaptőkéjét. A Magyar őstermelő rt. és a Magyar általá
nos ingatbiubank rt. milliárdos tőkeemelései, a Mauthuer 
testvérek és társai rt.-gnl közösen kifejlesztett Bőripari 
rt., Győr, a Magyar jég- és viszontbiz.tositó rt.. valamint 
nz Európai áru- és podgyászbiztosiló rt. tőkeemelései és 
üzlet fejlődése szintén jelentékeny tőkéket igényeltek. Az 
ó\i mérleg 30 millió tiszta nyereséget tüntet föl. A ta
valyi 55 K s =: 11% osztalékkal szemben az Idén 126 K 

25% osztalékot fizetnek.
X A Magyar-t'soh Iparbank ilt.-nak Komi Albert Bódog 

elnöklete alatt tartott, közgyűlésén a 40.236.956 1< tevő nye
reségből részvényenként 50 K, azaz 25%-os osztalékot flzot- 
nek.

Magyar Városi Bank 1922. év mérlege szerint 38,216.540 
K nyereségből o mull óv októberében 200 millió K-rn 
emeli egész alaptőke után 13% (52 K) osztalékot állapított 
meg, amelyet a Városi Bank és a Jelzálog Hitelbank áp
rilis 1-től tizet ki.

> Magjar Általános Takarékpénztár Rt. elnökké meg 
választotta Kronberger Lipót udvari tanácsost, nle.lnó- 
kökké gT. liff. Morpiirgo Edgardot, nz Ass.icurnzioni Ge
neráli elnökét és dr. Horváth Lipót kormány főtanácsos, 
vezérigazgatót.

Wörner J. és Társa Gépgyár Rt. e hó 19-iki közgyű
lése a kimutatott 5,822.336 K nyereségből nz 1922. osztalékot 
a 3. számú szelvény beváltása ellenében 30 K bán állapí
totta meg. amelyet a pénztára (V, Váci-ut 48) fizet ki.

Első .Magyar Részvény Serfőződe a Dn.her-HagRen 
nmeher sörgyárakkal xaló érdekközo-..;g létesítése véget1, 
az alaptőkének 110.000 drb részvénnyel való emelését, hatá
rozta. További 170.000 drb uj részvényt 1:1 arányban fog
nál, (• hó 26-tól április 7-ig fölajánlani 4000 K árban a 
Moktárnál, ahol a szelvényt 120 K-val váltják be.

X Fornérgyár és Keményfatcrnmlő Rt. igazgatósága el
határozta nz alaptőkének 18,000.9(10 K-ról 36,000.000 K-ra 
való fölemelését. Az uj részvények a régieknek járnak 
úgy. hogy minden régi részvényre agy uj adatik rendkí
vül előnyösen.

A ln!coln“ Rt. megtartotta nhikuló közgyűléséi a Föld
hitelbank üléxterimóben. A társaság célja a gazdák bor- 
termei,eimk erl.'kesitése, konzervgyárak, faiskolák léGwi- 
l/isc. szóval l.erli’V/i 'i. bor- é-. szótékirlt ura teroiwtése. 
Elnök: báró W'aldbott Kilómén nagybirtokos, ügyvezető 
társelnök: Jókay-Sz.ilúgyl Miklós, alelnökök: gróf Kegle- 
yii-h Gyula és dr. Ilrmkcr Jenő gazdasági főtnnaesi-. 
ügyészek: dr. Kovaís Nagy Sándor és dr. Kun Andor. Az 
igazgatóság vi-zérignzg.'ilóul KratochvHIa Auráit nevezte 
ki. Elhatározta, hogy rendkívüli közgyü)'*t hív egybe, 
enioly nz akiplőkét 190 millióra emeli.

olcsó, tartós. Jó kivitelben m 

Stadler Mihály rt. 
ayárábnn, VI, Teréz-körút 41 
V;lr<isi üzlet: Vilmos crrtsz.ár-ut 39

intézet rt.
VS3, Nagydüőffa-uftca 28
Telefonok: József 72—84, József 2- 98
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^4/ni az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mi az oZctí unnaZf, hogy hirtelen, minden át
menet nélkül ugys. Jván, olyan rosszul men
nek a színházak?

— Hát rosszul mennek?
— Hogy rosszul, mennek-e? Hát nem is be

szélve a „Glória' negyedházados jubileumá
ról, a „Sirokkó" sivár házairól, „A bajadér1* 
bujáiról, de még az Operaház néhány lézengő 
szabadjegyes publikumáról sem, — egyet mon
dok. magának: ma. Budapesten összesen két 
színházban van publikum, a Fővárosiban és a 
Magyarban. A Városi Színház kilenc milliót 

fizetett rá a . szivattyúra, amelyet Wlassics 
báró ifjonti hévvel annyit ellenőrzött, hogy 
„folik-e vagy nem folilt", a Renaissanceban 
négy darab bukott meg, amíg a „Scampolo" 
végre, valahogy meghozta a sóvárgott sikert, 
még a Nemzeti Színház is, amely csodálatos
képen az idén igazán jól ment, ellanyhult, 
mint a. tőzsde. A Király-Színházban április 
20-ig szeretnék kihúzni „A bujadér**-rol, de 
hogy mi lesz elseje után például, amikor Fe
dők kilép belőle, mikor már most is... Na, de 
hagyjuk...

— De hát miért van ez a hirtelen pangás?
— Hát fiam, a politika, a tüntetések, aztán, ez 

a ragyogó tavasz, nem. is tavasz, hanem nyár 
és végül, last nőt teást, a helyáremelések. Nin
csen pénz, édes öcsémuram.

— Óriási...
— fis látja, még mindig alakulnak, épülnek 

az uj színházak. . 1 Nemzeti Színház telkén 
ma, hétfőn reggel kezdik építeni Pest leg
nagyobb kertmoziját, amelyben kabaréelöadá- 
sok is lesznek. A Corvin-filmgyár építi, hétezer 
és ötszáz ember fog beleférni.

— óriási...
— S hogy ne is kérdezzek semmit sem ma

gától, mert úgyis hiábavaló: az átszerzödések 
epilógusaként közlöm magával, maga tudatlan 
fiatalember, hogy Nagy Izabella is elszerződik 
az államtól Kiss Ferenccel együtt, mégpedig 
— az Unióhoz. Ami pedig a kisebb csillagok 
szerződéseit illeti, a pesti színházak igazgatói 
szombaton este a fekete tábláin közölték tag
jaikkal, hogy a szinészszövetséggcl való közös 
megállanodás alánján az idei „szinészvásárt", 
amely mindig március régén szokott lenni — 
két hónappal elha'z íztják. A kórus tündérei és 
Lohcngrinjei tehát június elején tudják csak 
meg, hogy hol énekelnek jövőre.

— Az idén, az idén mi lesz még?
— Ilyen könnyűt ne kérdezzen. N< >n sok. A 

llenaissanceban három vendégszereplés is lesz, 
Ida lloland, Kathe Dorsch és Anita Berber a 
partnerével, akik egy külföldi darab keretében 
fognak föllépni. A Városi Színház a „Koldus
diák" és a „Boccaccio" reprizére készül. A Bogai
ban végre vége lesz az „Aranymadár" előadá
sainak, az áprilisi műsorban már uj operettet 
hoznak, a változatosság kedvéért fíarmath— 
Zerkovitz „Hattyulövag" cimü operettjét. Ma- 
gazlner Erzsi azonban, már nem. játszik tovább, 
ö Amerikába készül. Készül Hollandiába Pet- 
ráss Sári Sommcrhof úrhoz, az urához és teg
nap este kijelentette nekem, hogy ha a Marin- 
kának nem. volna ilyen igazán példátlan sikere 
és a politika nem érdekelné öt annyira, már el 
is utazott volna ...

— Így azonban?
— Így azonban egyelőre minden parlamenti 

ülés kezdete elölt megjelenik, a t. Ház páholy
során, este pedig minden előadás kezdete előtt 
az öltöző-soron...

— Szóval külföld... Ki vau még külföldön?
— Ptaszinsp.ky Pepi csütörtökön utazik Lon

donba, ahol a Colosseumban fog vendégszere
pelni. Lenkeffy Ica Bécsbcn filmezik például. 
Ellenben Budapesten van és kivételesen nem 
filmezik Pufi, Huszár Károly, kövérebb, mint 
amilyen valaha lesz. Gombaszögiék valemeny- 
nyien a Riviérán vannak, Péc.hy Erzsi pedig, 
aki n „Csemete, RengcHyüjé"-ben bizony in
kább csak olyan házi sikert aratott, — no nézze 
az' ilyesmit Igazán meg kell mondani —, meri 
'm m igaz, hogy az. emberek üvöltöttek a má
mortól, — amint azt a hírnökök szétkiirlölték

bánatában Becsnek büszke varába készül. 
Föl fog még ugyan lépni a Városi Színházban 
is, amint ezt már megírtuk, de a Városit házi 
szerzője, Pékár, már úgy clpcchclte, hogy ott 
még a Péchy nyomán sem nagyon sok fii fog 
nőni.,,

— Hű, de esipős kedvében van máma,,.

— Dehogy is vagyok. Ott volt a. Liget Klub 
nagy estélyén, amelyet Márkus Jenő és Lányi 
Dezső rendeztek? Mindenki ott volt, aki élt és 
lélegzett, Kosárytól fölfele ás lefelé, nagyszerű 
magyaros vacsora volt — látja, az csípős volt. 
Hát azt tudja-c, hogy hol vett Somogyi Nusi 
palotát e héten?

— Nahát ez a Nusi, mégis a legokosabb pri
madonna Pestbudán!

— Budán! Budán, maga mókus. Az Albrecht
ul és Hona-utca sarkán. Három utcára, néznek 
az ablakai! Végezetül néhány pletykát, figyel
meztetem, ha tovább mondja, úgy maga vál
lalja értük a felelősséget. Férjhez mennek leg
közelebb és a legrövidebb időn belül Dömötör 
Ilona egy tengerésztiszthez, régi magyar ne
mesi család sarja, — Honthy Hanna — az urá
hoz és Németh Juliska. Megnősült: Kálmán 
Imre, Becsben. Slusz, nincs tovább!

* Egyházi hangverseny. Vasárnap délután ti budai
„Szent Cecília" kórus és a „Itegnum Marianmn" egyház
község énekkara l’öschl Vilmos karnagy vezénylete alatt 
magasszánvonalu hangversenyt rendezett a Zaneakadém'a 
nagytermében. Mai műsorából Lottl „Miscrere“-nök külö
nösen a basszus szólamban i’önséges előadását, továbbá 
iíj. Buchucr Antal, esztergomi főszék őse gy házi karnagy 
„Populus nieiis" é-". „Tcucbrae factao sünt" négy- és hat- 
szólamu, mély tudással és invencióval megkomponált 
vegyeskarát emeljük ki. Vadas Gábor orgonamilvísz. Bach, 
Frank és AntalfTy-Zsiros müveinek stilszerii előadásával 
aratott sikert. A sz-jsu fejlődő kórusunk ezúttal is nagy, 
megértő kőzön.-Ag tapsolt, (('. .V.)

* Múlt századim’! k’n.szlkus dalokból állitották össze a 
„Levendula" zenéjét, amelynek kedd esti Blaha Lujaa- 
szinhúZ'beli bemutatóján llarinuth Hilda, a színház ven
dége, Bcrezely Magda és Tihanyi éneklik a szebbnél szebb 
dalokat. Kitűnő szerepekhez jutottak rajtuk kívül 
Il'Arriigo, Tamás, Matány, Szint.u.y és Rozsnyói Ilona. 
Ma, továbbá hu-svét vasárnapján és husvét. hétfőjén dél
után 3 órakor, mérsékelt helyárakkal, a „Dódé" kerül 
színre. Nagypénteken nincsen előadás.

* „A tükör”. Mohácsi .lenő ós Sikló* Áll—y|. númajátékn, 
komoly művészi esemény. A Városi Színház szerdán mu
tatja be >i pompás zonéjii, költői részletekben bővelkedő 
ogyfölvonrisost. Bajor Gizivel, a Nemzeti Szinhá- kiváló 
uiir. i .-zaője'el. aki Pierctte szereitűben tahelsrjjóuck egé
szen uj oldaláréi mutatkozik be. Dulnoky Viktor, az elő
adás rendezője, az öreg Pierott, Tárnái a fiatal szerelmes 
sz< rcptiirn mimikái erejének legjavát adja. „A tüköf'-rel 
egy estén a ...Jeanettn ménn.végzőjét” adják, lln.ruridik 
darabnak a. „ParasztbecsUilet” kerül színre. Husiéi hétfőn 
Ismétlik meg „A liikör" előadását, a ,,Baiazzók" kai, 
14iirh.il Károly vendégföl léptével. Kedden „Tosca" van 
műsoron. Környey Bélával. „A gárdista" c»iitörtöik és 
husvét vasárnap e.«te iau miisoron. Husvét vasárnapján 
délután a „Bűvös 'azlász" kerül előadásra, hétfőn délután 
a ,.Halomi Istók" folytatja sorozatúi.

• \ A Ig-zliihfiz hus’. étl hetét is a legújabb sik *r. H-rrzrg 
l'crrno . >irek!»<>" ja dominálja. \ s/.-rdn.i estét kivéve, 
autókor az „El ni" ol iúlsztik, minden este a ..Sirokkó" 
szerepel a inii> <«rop. (.-.iiioi i iköu delidén gy* rmckrkiadást 
turl;'.i;:ik, amelyen a ..Hunéul kémény seprő"-! adják elő. 
Hu- '•* ' •:■: -, i.apjau délután az „Oc«kn> brigadéros". hét
főn di•!;.tán ii „Bai'c.nat" kerül szilire. Péntek <-<o a e'.tu
fa az /.úrvu marad.

* \ Fővárosi Operettv.'.lnliáz jövő hetének i- n indeit 
• *.tejei a ...Me.rinka. ;< tátién* tó” tölti lm, amelynek minden 
ei< iii.i-y;•. elővételben koM cl valamennyi jegy. Husvét 
hétó>j* ii.:J; d''iutúliján u.i betanulásull kerül sz.inre n „Kis 
grízeit '. \’;>-'ijrimp d'Mntái1 a „Tatárjárás" t adják. Pénte
ken este nem tartanak < löadiist.

• V nagyhét a Magyar Színházban. Vajda Ernő kivéte
le -i'te -ii Vgját -k .. ' ’/ nlóperos hölgy", amelynek min
őin eddigi clóudi'siirn elővételben kopek el az össae.s 
jegyek, Iv t.föu, kedden, szerdán, csütörtökön és husvét 
y rimpi.in szerep -I a műsoron. Nagypénteken nincsen 
el<iadii.«. Nagyszombaton és lm-*vé.t hétfőn, délután 3 óra 
kor. rétidé.-, esti holyúrnkkal Molnár Fennie ..t gi és földi 
ezcreleni" cimü <lranmj.it adják. Husvét hétfőn eeto „A 
bhiyoni In.o niánv.i e<'<i millió" k* riil miét színre. Husvét 
las.'irn ipiá'i délután a „Tiiz,,k"-ot játsz ik, 3 órakor mén.-- 
békéit Itt lyárakkal.

* A Belvárosi Színház tinuepi hete. Ernőd Tamás nagy 
sikerű három egyfölvonás*>.sa, a „t'sipke", n jövő héten 
Iceddon, szombaton és husv't. hétfőn info kerül ez/mre. 
Hétfőn, -zordán. Cf-Ü*í>rt.’ú:ön és hiovét vasárnapján este 
„á kokízokrill nvolendik febs g," van műsoron. Husvét 
hétfőn <1 liiian .. \ bura ember"!, bu-vét r;i«cámanjáu dél
után „A irardng lánv"-t adják, 3 órakor, mér-ékzH hely
árakkal. Nagypénteken nincsen előadás.

MŰVÉSZ SZÍNPAD
Rózsahegyi Kálmán

a Nemzeti Színház művésze
minden este és vasárnap délután Is föllép

A BÖLCSÖ-ben.

©r. PR»* ÖTOÖN :MS
Vlf, itákóczhut 14. — Telefon: József 129-83 

ORVOSI KOZMETIKAI INTÉZETE 
Szépséghibái: eltávolítása. — Orvosi kozmetika. — Bőr
gyógyászul. — Fénykczolésok. — Speoifikns eljárások

linsvetvamiriinp, április 1. d. u.
’.'4-Lor négy megynyitó előadás
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• Sportmatlné volt vasárnap dólelőtt a Cü>-vin~S~inh<iz- 
ban. b'lscher Mór, az MLSz nemzetközi bizottságának az 
előadója pompás előadásban, mozgó- és állóképek kísére
tében mutatta be válogatottjaink nagyszerű génuat és 
lauaannei szereplését, A filmeken kitünően lehetett meg
figyelni Platlkó ördöngős védéseit, Orth tüneményes já
tékát, Hirzer bravúrjait, az áttörhetetlen For/Z-gátak, 
stb. és az előadót a lelkes közönség — amely kétszer tök 
tötte meg a színházat — többször akasztotta meg tün
tető lelkesedésével. Kétségtelen, hogy a nilugatottak 
filmje a vidéken is osztatlan tetszésre fog találni.

• A Iegbájoaabb és leginulntságoMibb alak, Ilosvay Rózsi 
a „Tökmag" címszerep umn estéről - estére meghódítja a 
Jtenaiasancc-Szinház. utel&ó zugig megtelt, nézőterét. Caor- 
tos Gyula az olasz mérnök szorepében szélesvonalü tehet
ségének egiksz skáláját vonultatja föl. A jövő hét minden 
napjára természetesen a „Tökir.ag*‘-ot tűzte ki n szinház 
igazgatósága, kivéve nagy pénteket, amikor a színház zárva 
titánul.

• ünnepi előadások a Király "Színházban. A Király- 
Színház jövő hete is a szenzációs sikerű Kálmáu-opcrett- 
nek, „A hajadér"-nak sorozatos előadásai jegyében fog 
lefolyni. Nagypénteken nincsen előadás. Husvét hétfőn 
délután a „János vitéz", husvét vasárnapján dél tán 
„Ofi'enbach" kerül színre, 3 órakor, mérséke.li helyárukkal.

• Az Andrássy«nti Színházban Hevesi Sándor „A gyilkos 
álarc", „A kec-k madár" és „A ezé na padlás" című darabok, 
a kitűnő tréfák és nagyhatású magánszámok minden este 
műsoron vannak, jíéntek kivételével, amikor a színház 
zárva lesz. Ugyanezt a miisort ismétlik husvét vasárnap 
és husvét hétifön, délután %4 órakor.

A „HölgyeK öröme** páratlan siKere
Az Omnia és a Corso premierje.

A „Hölgyek örönie“ tulajdonkénen egy au:e- 
rikaias arányú párisi áruház, amely legázolja 
a konkurrenciát és meghódítja a hölgyvilágot. 
Az Omnia és a Corso mozgóképszinházak vász
nán kábulva és nyönyörködve nézte Budapest 
közönsége azt a zengő forgatagot, a liftek, ra
gyogó próbatermek, raktárak, spirális esomag- 
csusztatók, irodák és üvegcsarnokok kápráz
tató sokaságát, amelyben végigjátszódik egy 
különös párisi történet, tele könnyel, megkapó 
részletekkel, megrázó sorsokkal, fájdalommal 
és — kiengesztelődéssel.

És mindenen túl ott van: Páris! Parist cso
dálta a közönség a mainmutárnház arányaiban 
és forgatagában. Aki nem látta, az másfél 
órára odaálmodhatta magát. Aki valaha látta, 
az elmerenghetett emlékein...

A „Hölgyek öröme" előadásai az Omniában 
5, 7, 9, a Corsoban 4, s/46, ’/c8 és VilO órakor kez
dődnek.

„Bimbula szerelmei és szenvedései**
A „Parisiette" második része a Kamarában.
Izgalmas várakozással lesik sokezren, mi 

történik Bimbulával, aki lovagiasságból vállal 
egy bűntényt, hogy megvédje egy uriasszony 
titkát. A végzet igazságot gyakorol. Bimbula 
a sok szenvedés után fölmagasztosul s az igaz
ság és szerelem győzedelmeskedik. A „Pari
siette" hallatlanul vidám harmadik és negye
dik része a Kamarában 4, 6, 8, 10 órakor.

4-Mozgőkép-Otthon. Jackie Coogan „A papa 
kedvence" cimü legújabb filmjében a kedves
ség és vidámság élő jelképe és elragadtatással 
tölt cl mindenkit. „A diadalmas ifjúság" a 
gyönyörű Olive Thomassal. a másik nagy hu
morral telt és megkapó jelenetekkel tarkított 
amerikai miivé a műsornak. Szenzációs föl
vételsorozatot nyújt az „Angol lliradó". Szel
lemes és érdekes az „Élő karikatúrák" és 
„Chaplin a filmgyárban" egyike a legnevcttc- 
tőbb alkotásainak. <’á4. ’/sti, ’.íiS és 1 10.)

-b Az Uránia ünnepi műsora. Csupa tavaszi 
veröfény kacag az Uránia uj műsorának min
den egyes képeiből felénk. Három film egv mű
sorban. A nagyszerű amerikai gyerek. Jackie 
Coogan, legújabb filmje dominál a műsorban: 
5 pompás föl vonáson át a. legváltozatosabb öt
letekkel. Ezen a filmen kívül „A megelevene
dett oroszlánbőr" és egy nj Fatty-kép kerül 
bemutatásra minden nap 5, s/i7, ’/sfl és 10 óra 
10 perekor.

Hatatlan tetszést arat

A TITKOK HÁZ •5?

a

COftVIN-SZINHÁZBAN
és

ROYAL APOLLÓBAN

M E D ■ K U S"K Á V É K Á Z
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MTK a bagaokság élén
KTK-TWckvés 2a 1 (UaO) — Válogatott csatáraink nagyszerűen gát 

szoktak. — Piáiké
(A Reggel tudósítójától.) A gyönyörű nap

sütéses időben valóságos népvándorlás indult 
meg s Hüiigúria-utra. A küzdelem ez alkalom
mal teljesen nyílt volt, mert az MTK a múlt 
vasárnap súlyosan megsérült Orth nélkül állt 
ki, akit Ogata helyettesitett a centerben, de 
na'fy futballmüvészünket

Mindkét csapatban a
magaslatán állottak és 
ben mindvégig nagyon 

zatos volt a harc kepe.
X győztes csapat csatárai közül „Csibi“ volt 

a legagilisabb, aki. mellett Molnár is lendületbe 
jött. Opat.a jól osztogatta a labdákat, Siklóssy 
és Senkey II. is megfeleltek. A vasutasokból 
Úrik tetszet a legjobban, aki Kautzkyval 
együtt kemény munkát adott az ördöngősen 
védő Platt Kának. A TFeisít—Hirzcr- pár és 
Szántó a II. félidőben valósággal söpörték 
mrguk (‘lőtt a labdát.

Kezdés után már egy-két 
ez a viadal tulajdonképen 
'mérkőzés egész ideje nlalt 

.•játék. A nyolcadik percben 
kapusba talál és még egynéhány 
fenyegeti a Törekvést, de. egy p______ .____.._ ____

. gólja élőit van nagy izgalom. A 10. perc után az MTK
határozottan fölényben van, ~
találnak u kapuba, aniig
a 13. percben Nádler 25

sét a meglepődött
vagy 10 porccá

feledtetni nem tudta, 
csatárok föladatuk 
ennek követkéz!é- 
izgalnias és válto-

pere múlva nyilvánvaló, hogy 
a csatárok harca és ezért, a 
egy percig sem volt, közép- 

Molna.r éles lövése a 
porcig nagy veszedelem 

állanát. és már az MTK
Csibi lövései azonban nem 

végre
méteres éles, piaszirozott lövé- 
Lantos a hálóba engedi.

át a Törekvés támad többet, 
.•íóllövésbon nines sze-

Ezután 
•amelyben lrrik vezérkedik. de a .............   —
rcneséje. Az MTK a kiegyenlítés veszedelmét látva, uiból 
magúhoz ragadja a játék irányítását és Molnár—Uraun 
káprázatos trükkök urán bombnszorü lövéseket küldenek 
a kapura, do Lantos biztosan áll a helyén. Nemsokára 
vége is az első félidőnek, amelynek utolsó perceiben az 
MTK gólt hibáz. 1: o. »

A második 45 perc az MTK támadásával kezdődik és 
másodpercek alatt lövőheiyz.otbe jutnak. Osskhomar azon
ban újból a Törekvés térfelében folyik a játék és

a 16. percben Opata Braun révén a kifutó Lantos mel
lett a kapuba vágja a labdát. 2:8

Újrakezdés után, mintha szárnyai nőttek volna a Tö
rekvés-játékosoknak. olyan ellenállhatatlanul szágulda
nak. öldöklő tempót diktálnak és egy

gyönyörű r.zóp támadásból már két perc múlva Úrik 
egy Hlrzer által kidolgozott labdát olyan erővel lő 
a kapuba, hogy bár Plattkó elfogta, de kifordult a 

kezéből. 2:1!

Egyéb eredményeké
VAC-UTE 1:0 (1 :0).

•A vasárnapi bajnoki küzdelmek meglepetése az újpes
tiek 1 :0-ás veresége, mert a VÁC mai formain mellett 
.klasszissal jobbak az újpestiek. A mérkőzés egyetlen t-s 
döntő gólin az első félidő elején esik, amit egy VÁC* 
lerohanásból Boros szerez meg a vívóknak. Változatos 
játék folyik ezután mindkét mezőnyben, amelyből l.’TE- 
tölény domborodik ki. — A második félidőben az újpesti 
íink mindenáron kiegyenlíteni akarnak és valóságos zá- 
tiori zúdítanak a VAC-kapura, de azok részben u jól 
védő kapus kezében akadnak meg. részben cent 1 méterek
kel a kstpn fa mellett röpülnek cl. Ez n félidő teljesen az 
HTE-c és csak a balszerencse minti nem tud kiegyenlí
teni. A VÁC a 8. 
azonban mindinkább 
mostari munkájával 
’ < vnii a VAC-kapu 
Kapura, de egy sem „ _____________ ____ _ .
azután Priboj egy lövése Fischer kapus közéből' kipat" 
lan és nz összefutó csatárok i. ,...........................
i>:'r lépéssel a kapu előtt, a kapu fölé 
km*us '
földön 
lársor 
■helyzetét a VA< elkeseredetten védi, 
löld) lövés után Priboj <“_ .. ....
mivei Király a kapuba futott, a hiró azt 
Az erős ETE-ostroin
r” 
I

Gptnwa^ Estíí

nem tud kiegycnli- 
percben pillanatnyi lélekzothez jut. 
tömörülni kénytelenek, mer! Priboj 
állandóan veszedelmes helyzeteket 

előtt. Tíz pere alatt 10-szer lőnek a 
akad meg a hálóban! A 13. percben

a biztosnak látszó labdát 
. — ------  _ ........ • emelik. A VAC-

meg is serül, percekig eszméletlenül fekszik a 
o 1 a bíró .S.iidoa! kiállítja. A meggyöngült csa- 
tovúbb is ' űzd a kiegyenlítésért, de számos gól- 

a . VA<_ elkeseredetten védi. A 30. percben 
éles lövése a hálóba pattan, de 
f hír;': "I nem Ítéli meg.

annyival hagy alább, hogy innen
u;

Telefon: 192’27 
l'ostalnl:. számla :>2tl7 25 < F, Bálvány-utca 13 

félemelet
Sil.Sét

| iwo Wíz Hui»u
9 zenekar A N G V A N B É L A vezetésével muzsikál a 
j íBajoi*
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Merevet

Bárdi, Kossuth Lajos-u.6.
napi áron felül vtsz: r» 
Sarkad! Imre ékszerész 
Üllői-utlW, telafon J. 5-89 
na Iparm. Mu». szemben

bravúrosan védett
kezdve nem percenként, hanem kétpercenként lőnek egy 
labdát a VAC-kapura, azonban , odaadó játékukat siker 
nem koronázza.

BTC-MAC 1:0 (1: 0)).
A piros-fehérek lendületes támadással kezdik a játékot 

és már az 5. percben egy kavarodásból Pócx éles lövése a 
hálóba pattan. A MAC kezd ezután támadni, de a BTC 
védelme is jól működik és így a kék-sárgák kiegyenlí
teni nem tudnak. Helycsere utón ismét a piros-fehérek 
vannak frontban, de kombinációjukat Szaffka megakadó- 
lyozza. Lassan a szigeti fiuk is lendületbe jönnek es bar 
az utolsó negyedóra teljesen az övék volt, az eredményt 
megváltoztatni nem tudják. A BTC-ből l’ócz 
a MAC-ból Fehér és Spiegel váltak ki.

Zugló—MAFC 0 :0.
Bár mindkét csapat ambicionálta a vezetést, 

csatársorok akciói megakadtak a védelmek 
munkáján. A csatárok csak ritkán jutottak

és Hajdú,

a gyöng' 
hibátlan 

__ __ ____ „ . ........    ...... n kaput, 
közelébe és a lőtt labdákat a kapusok biztosan fogták 
Zugló fölénye többször mutatkozott, de eredményt elérni 
nem tudott. Scfcsik szép akciói kellemesen hatottak.

A 
már 
és

tudott. Scfcsik szép akciói kellemesen hatottak.
Vasas—KAC 2 ; 1 (2 : 0).

Vasasok diktálják n tempót és erős játékuk révén 
.. az első félidőben két gólt érnek el. amelyeket Takács 
Jelllnak lőttek. Ez a küzdelmes első félidő volt a meccs 

legszebb része. A második 45 percben a KAC is erős 
játékot produkál és heves ostromot intéz a Vasas-kapura, 
ahol egy támadás utáni kavarodásban Király öngólt, vét. 
A KAC a kiegyenlítésért erős küzdelmet folytat, do a 
Vasasok ezt megakadályozzák.

II. osxtályu bajnoksáf}: BEAC- Testvériség 0 : 0. BTK—- 
Ékszerész 1 : 1. TTC VII. kor. SC 1 : 0 (1 : 0), 1TSE—Pos
tás 3 : 0 (2 : 0), RTK-Husos 1:0 (0 : 0)1.

Egy egész éjszakán át fogva 
tartották a csehek a svéd bir

kózókat
A TöreKvcs—BAK nemzetközi versenye
(A Reggel munkatársától.) Föltűnő volt, 

hegy szóin haton este a svéd birkózók milyen 
fáradtak és erőtlenek voltak. Ennek az volt az 
oka, hogy

pénteken este :. csehek a svédeket Párkány- 
náaán r. vonatról leszáll ltot falc, két hölgy
ki sűrűjükkel együtt egy istállóba terelték 
s szombat reggelig fogva tartották őket. 
Vasárnap azonban már pihenten álltak ki a 

porondra, azonban nem bírták megakadályozni 
a. magyarok győzelmét, akik majdnem minden 
számban győztek. Eredmények:

I. H.msori (svéd) győz Áron (MTK) ellen 1 :2 arányban. 
Jl. Keresztes (Husas) győz Frigler (BAK) ellen 18 perc 
alatt. III. Német (MTE) Hoffinann (Berlin) 1 : 1 arány
ban eldöntetlen. TV. Matúra 2 : 1 arányban megérdemelt 
győzelmet aratott K. Andorson (svéd) fölött. V. Varga 
(MAC) 5 perc alatt végzett Rosensteinnel (Húsos). 
Tíuzicalin (MAC) 16 perc alatt dobta Bükit (Húsos), 
legszebb munkát Varga Bélától láttuk, aki mellett 
reszte.s. Matúra, Német és üuzicskn jeleskedtek.

ThomKa Áron-emíé!iverseny
Győztes: Kultsár István (MAFC)

Hősi halált Imit nagynevű atlétájának az emlékére 
UbAl' vasárnap rendezte meg szokásos mezei versenyét 
a Lágymányoson. A startnál vezető egyesületeink a leg
kiválóbb versenyzőkkel jelenlek meg. akik közölt a 
nagyszerű formában levő Kultsár István (MAFC) 300 
méterrel biztosan győzött. Ideje: 25 p. 59 mn. 2. Orosz 
(MTK). 3. Csekcy (Csillaghegyi Move). 4. Király (ES(') 
A «;«nn«tv-f-r.-íonybr-n 1. MTI< 32 pont. 2. F.SC fit;- pont. 3. 
1TC 81 pont. Távolság kb. 7 km.

Rendőrök győztek a B13TF crosscountry ver
senyén. amelyben úgy n kezdőknek, mint a 
junioroknál a Rendőr tartalék AC csapata fu
tott be elsőnek. Egyéni győztes azonban Lő- 
rinczy (BBTE). 2. Kárpáthy (KAC).

Budapest boxolő bajnokságának előmérközósel a Mű
egyetem aulájában r. következő eredményekkel zárultak: 
L Prol.csch (Lapterj.) győz. Slezúk (III. kor.) ellen — II 
Brt.zsmszky (Lapterj.) győz Gallisz (Ili. kor.) ellen. — 
JIT. Rap»ensbcr//er (II). kor.) győz Győri (Lapterj.) dión.
- Ryőz Fischmann (Lapterj.) ellen.
— Hasi (1 IC) győz Z.urch (Lapterj.) ellen. — VI. 
B fesd (Spártai győz Pakurát (FTC) ellen.

A Beriiáth—Liburzio mérkőzés után, amelyet Kankovszky 
Artúr vezeteti, a Lapterjesztőit levonultak. Nélkülük n 
bnjnoksag teljesen érdektelen.

A va»áruapl Bgetöversenyek
Két futamban szép flnishben gyönyör 
akik a sziik tribünre föl bir’ák magukat 
letcs eredmény a következő:

í. futam: 1. Gra lánya, f
Könnyen nyerve. Tót.: 100 : 140. 
drvaleifény, 2. l’ancsi. ' 
ny. Tót.: 100 : 130. 130, 
Bot a: f ■ ■
IV. futam: 1. Troiteur.
Tót.: 100 : 240. 13<l, 110. . . 
viva; futott még 3 ló. Köny.
VI. falam: 1. Pilhis. 2. Elnök;
Tót.: 100:160, 120, 130. | .”
ILmtakiu— Léda JII; indult

elég jo sportot nyujtottok. 
gyönyörködhet lek azok, 
—„altat verekedni. Rész-

2. Kanpurka: futott még 3 ló. 
..." : 100, 100. //. fntam: 1.

3. hrynie; futott mér, 1 ló. Köny- 
///. futam: I. Ilka. 2. 
Tót.: ion : Hu, no, no. 
futott még 3 ló. Küzd.

t. Lilussa, 2. Aqun 
i >(.: 100 ; 130. 12o, 150.

I ff* futau>: 1. Érő—Hnkobiu. 2.

Tol.: 100 :130. 130, 180, 190. 
futott még 4 ló. Köny. nv 
' .............. 2. Ed Lu

V. fulo
ny. ............................. ..
futott még 2 ló. Köny.

még két fo;,it. Küzd?

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

Világosság-könyvnyomda rL. Budapest VIII, Contl-ntca 4.
Műszaki igazgutó: Dciitsch 1).

la', KlaittM-iTER s

S2ADE
6/18 HP 4 HENGERES, 16 SZELEPES

|>XI. I.- M ATIK,g 11M..VN 1

fászáűitott árm

„Fortuna" Inqatlanfornalmi Vállalat
az Országos Föidhlrtokrendező Bíróság engedélyével

Oud.Tpcst VI, Yeréx-körut 31. 274 Telefoni 7—38.
Nagyszámú birtokvételi és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és telkek közvetítése. Jól 
bevált lakásközvcti (és, flnancirozás stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.

Magyar Agrár- és JáradékbanK 
vetőmag-osztálya:

Budapest V. Nádor utca Ifi. Telefon: 72-«1 
Sürgönyeim: Agrár Budapest 139

Vesz legmagasabb napi áron lóhere-és luccrnamugot és 
egynb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kér

a m á "£ ? ŐS PT ,75 t aranyat, ezüstöt, platinát. *■ asn u A g tgj éksMPt „apj A1.om V(>sz,.k
1RETSCH VILMOS OíO szám alatti 
Vli, Kottcnbltler-iitca ékszerüzlet

-38 Lövölde-tér sarkán, órajuvitás egyévi jótállásul.

„PYRAMIS"
MAGVJMl FÖLOniRTOKOSOtC ÉS FÖLD8ÉRL0K 

KF.RSSK4-OÍELMI RÉ52VENVTÁRSASÁGA
BUDAPEST, VB, 7ERÉZ-K&RUT 28. SZ. 

Mezőgazdasúgi géposztály, 
gabona-, erőtakarmány- és iniitrágyaosztály. 
4‘-*_______Telefon: 65 49, 65 -50. 17 39. 153—03.

Kőzpontl Iroda:

IV, Pllm-köz 9

Königsiatitler
Testvérek rt.

TELEFONi 18—08.

Ne vegyen raglánt, férfiruhát, Schnur Henrik rTS.„, 15




