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A franciák letartóztatták 
a* BCrapp-milvek négy igazgatóját

Paris, április 1.
Az Havas-ügynökség jelenti Essenből: A 

Krupy-müvek némi inas Hatóját letartóztatták,

íz esssni városi tanács tiltakozik a Kmpp- 
mtivek igazgatóinak letartóztatása ellen

Megái! az üzem és 10.(300 munkás 
az utcára kerüfi

Essen, április 2.
A Wo! ff-ügynökség jelenti: Az esseni városi 

tanács Juqucmet tábornokhoz iiiu.zett átirat
ban tiltakozik a Krupp-müvek igazgatóinak 
letartóztatása és a hír szerint még küszöbön 
álló további letartóztatások ellen. A Krupp- 
cég műszaki és kereskedelmi vezetőivel szem
ben alkalmazott jogtalan intézkedések miatt 
a rendkívül bonyolult szerkezet még csak né
hány napon ál, működhetik. üzem megszű
nésének azonban az volna a következménye, 
hogy Ifí.DOO munkás utcára kerülne. Az átirat, 
megállapítja, hogy lőfegyvernek fegyvertelen 
emberokkel szemben való alkalmazása az adott 
körülmények között nem volt indokolt.

I—1—1 '

„Részvétemet fejszém ki az alávaló módon 
meggyilkoltak bátramaradotlainak.“...

Berlin, április 2.
Braun porosz miniszterelnök az esseni ese

mények alkalmából a Krupp-miivck igazgató
ágához és üzemi tanácsához az ajábbi táv
iratot, intézte: A francia benyoniulóknak 
védtelen, munkahelyeikért agyodó munkások
kal szemben követett brutális eljárása fölött föl
háborodva, az alávaló) módot) meggyilkoltak 
hálramaradoltainak és u sérülteknek legben- 
sőbb részvéi-nmel fejezem ki.

~-'CT'

Automobilösszeiitközés 
a nyugati pályaudvarnál 
f.l Heggel tudósitójától.) Ma éjfélkor a Váci- 

"l<>u, közel a Berlini-térhez, súlyos összeütközés 
történt egy automobil és egy kon l’liskocsi kö
zölt. Az autó hátulról szaladt neki a konflis
nak. Az autó a csepeli lőszergyár X —690. 
-<áinti nagy katonai kocsija volt, amelyet Dé
lén i József solfőr vezetett. Benn az autóban a 
'ohor két leány ismerőse és ti'.bb fiatalember 
i'lt, akik mind egy Váci-uti vendéglőből jöttek.

Az autó gyorsan haladt és a nyugati pálya

71 húsvéti magánforgalomban 
csupán favorizált értéhoh^t kerestek

Budapesten i
C-f Begyei, tudósítójától.) A húsvéti ünnepeken 

’ennészetesen szünetelt a bankközi forgalom is. 
I'tkáhb ügynökközi érdeklődésről lehetne szó 
•‘s meg lehet állapítani, hogy kizárólag favo
rizált értekeket kerestek. így Osztrák hitelt 
■'i’IXI, Allarnvasutat 75.000, Mezőhegyes! cukrot 
IU 120.001). Cukrot 430.000, Salgót 129.000, Lám
pát 35.000, Gschwindtet 90.600, Motort 12.WI0. 
Lángot 47.000, Jutát 22.000 koronás árfolyamon. 
• zletkötés alig fordult elő. Kedden indul meg 
*.lz UJ„ háromnapos tőzsdei üzlet,.amely szerda 

csütörtöki szünet után pénteken folytató- 
<’ik és hétfőn befejeződik.

mert azzal a paranccsal, hogy a francia osztag 
megérkezésekor szólaltassák mén a gőzsziré
nákat, a munkásoknak alkalmat adtak a gyü
lekezésre.

A birodalmi elnöh és a Kancel
lár részvéttávirata a Iírupp-gyár 

munkásaihoz
Berlin, április 2.

Az esseni események alkalmából Ebért, biro
dalmi elnök Krupp von Bohlennek és a Krupp- 
gyár üzemi tanácsának táviratot küldött. 
Ebben megdöbbenését fejezi ki. azon a borzal
mas vérfürdőn, amelyet a francia mililariz- 
mus békés és védtelen munkások között vég
hezvitt. Egyúttal őszinte részvétét tolmácsolta 
a tömeggyilkosság áldozatai családjának és a 
szégyenletes bűntett alkalmával megsérültök
nek. Cnno birodalmi kancellár táviratéiban pe
dig rámutat arra, hogy

a francia katonák nem átallották gépfegy
vereiket olyan munkások ellen fordítani, 
akik nem tettek egyebet, mint hogy béké
sen, fenyegetések nélkül tiltakoztak a mun
kahelyükre való erőszakos benyomulás 

ellen.
Gonosz frivolítússal pusztították el sok né

met ember egészségét, amikor a lakosság az 
idegen szoldateszka minden provokálásával 
szemben példátlan önuralmat tanúsított. Az 
emberiesség érzése mindenütt föl fog lázadni 
e* szörnyű gonosztett eilen.

. • -----------——ii ——.

Sz FTC vereségit szenvedett Bécsbon
Becsből jelentik, hogy husvét hétfőjén az 

előző napi Vasas elleni mérkőzéstől fáradt 
!;,rl’C-t a Hukoah 2:0 arányban legyőzte. A 
TIakoali kitűnő formában van, meri vasárnap 
a bajnokaspiráns Amateure-t is megverte.

udvar közelében utolérte a b75. számú konflist, 
amely az ut baloldalán lassan döcögött.

Az automobil már nem tudott kitérni. A 
solTőr állítása szerint azért, mert a kocsi 
jobbra-baIra ingadozott. Az autó nagy zökke
néssel fölbori tol la a kocsit. A soffőrnek semmi 
baja sem törtéül, a mellette ülő két fiatal lány 
nagy Írben •/ piill az ni test re. Az egyiknek 
semmi baja sem esett, a másik, Mondák Manci. 
azonban súlyos belső sérüléseket szenvedeti; 
eszméletlenül terült el a kövezeten, A mentők 
részesítették első segélyben. Biszt.ics rendőrta
nácsos vezetésével csakhamar megérkezett a 
helyszínre a rendőri bizottság, amely a vizs
gálótól azonnal megindította.

A pénzpiacon 3% a proint és 6% a heti 
pénz szerdára.

B öcsben«
(A Heggel bécsi tudósítójának telefon jelen

tése.) Becsben megélénkült az üzlet: hétfőn 
délelőtt az ünnep dacára, sok kötés jött létre 
az ügynökök egymásközti forgalmában. A 
hangulat bizakodó; pénzt olcsón kinulnak 
nemcsak a spekuláció, de a közönség is bele
kapcsolódik a vásárlásba. Főleg Államvasutat 
(930.0001 és Osztrák hitelt (106.(100) kerestek, de 
megszilárdult a gépek (Dalmler 26.000) és a 
bankértékek piaca is.

Két Kapitány

van. Szóm oru, 
bal sors, hogy 

politikába ki- 
nem hibázott 

Véletlenül

Husvétra két vezérkari, kapitány nyila tko-i 
zatait hallgatta mindenki, aki még odahall-' 
gat a politikára. Gömbös Gyulát, aki röviden, 
válaszolt Wild Józsefnek, túlontúl jól ismer
jük. A habsburgi katona típusa ő, aki csak 
kétféle embert ismer: a habsburgi katonai 
és az ellenséget. Az utóbbival szemben a 
Dienstrcglement az irányadó. Nem holmi ka- 
pacitálás, nőm békés kiegyenlítődés, nem a 
más nézetüekkel való harmónikus megértés, 
hanem: „a saját akaratunk rákényszeritése 
az ellenségre minden eszközzel4*. Gömbös ka
pitány külellenség, tehát cél nélkül maradt 
a háború után, ennélfogva előléptette első
rendű ellenséggé a célszerű alattvalói lüg-t 
gelem veszedelmét, akit midőn szabadelvű
nek, destruktívnak, sőt zsidónak nevez, ez a 
név aligha asszociál benne másféle képzetet, 
mint amit azelőtt az orosz vagy az olasz 
nevek keltettek föl benne. Ellenség. Apponyi 
ellenség, Rassay ellenség, Zichy ellenség, 
Rákosi Jenő ellenség, zsidó destruktív. Aki 
mást akar, az ellenség és aki ugyanazt 
akarja, de másképen, az ellenség és nincsen 
ellenfél, csak ellenség ---- -------
sőt tragikusan magyar 
ez a kadét tiskolából a 
téri y észté tt k ü zdöszel 1 em
rá valami reális célra, 
kijelölhette volna ellenségül a magyarság 
igazi ellenségeit, a mohó és ragadozó tudat
lanságot, a külpolitikai dilettantizmust, a 
belpolitikai korrupciót, a kortes lelkiisme- 
retlensóget, a teherre átfestett bolsevista 
hatalmaskodást, a megmaradt javakat té
kozló stréber tehetségtelent s a rájuk kény- 
szeritendő saját, akaratképen az erők egye
sítését, a produktivitás végsőkig fokozását, 
a magyar gazdasági és szellemi kultúra mai 
gas fölényeinek kiépítését, szóval az egye
dül üdvözítő irredentát lelhette volna meg. 
Milyen pech! Azzal a pénzzel, amit felelőt
lenül és jóhiszeműen a nuiguk hadjárataira 
fordítottak, iskolák, lakóházak, intézmé
nyek épülhettek volna és mert agrár állam 
vagyunk, gépekkel és a sokszor emlege
tett többtermelés minden 
hetett volna látni a 
mát és az én keserves keresményem 
harmada nem menne 
térin ék etl en célok é r t. 
agrárhazám kenyéri* 
ti ál is drágább óh a 
miiiálnák a zürichi zsidók, amit 
vetően megjegyezzük — Gömbősek konsta-» 
tálnak folyton a zürichi ellenségről és amit, 
úgy látszik, hathatósan vélnek ellensúlyoz^ 
hatni azáltal, hogy itt éjjel megverőd-* 
uek a. zsidógyerekek. Gömbösnek, e zakóba; 
öltözött katonapolitikusnak diktatúrája ért
hetővé teszi, hogy rajtunk kívül alig merte 
valaki neki a homorú Ivkröt megmutatni és 
most, is egy másik vezérkari százados, más 
lélek és európai nevelés, szánta rá magát 
arra, az a bizonyos Wild József, aki 
lmsvétkor a másik utat jelölte meg 
igen óvatosan, de mégis határozottan. És 
itt örülni kell, hogy a vezérkart a magyar 
polgári életben nemcsak a Gömbös Gyulák 
képviselik, hanem olyanok is, kiknek gazda
sági szak könyvek és nem faj védelmi írások 
és borai rt statisztikák kerültek kezébe a 
Terrain-Lehre és a Heeresorgauisatiou he
lyett. Talán ezen az utón még remélhetünk 
gz* egyetlen lehető igazságnak érdekében, 
amit egy mondatban ki lehet fejezni, mond
ván: az a jobb magyar, aki hasznosabb tud! 
lenni az országra és az a destruktív, aki el
pusztít. valamit anélkül, hogy; helyébe épí
teni tudna,

a sokszor 
eszközével el le- 

r n ag y1i r gazc 1 atársadí il - 
egy- 

adóba homályos és 
És nem lenne az én 
már az aranyparitás-! 

koronát hiába kontre- 
közbe-
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Belitska hadügyminiszter nyilatkozik
A Reggelnek a hadsereg és a valuta összefüggéseiről

.4 Uefftiel munkatársa fölkereste Beliltka Sándor had
ügyminisztert, hogy megkérdezze, mennyiben van a had- 
gerefjünk sterre-ftérc hátránnyal a korona leromlása. 
Belitska miniszter a következtékben volt szíves kérdé
seinkre válaszolni:

Habár elaö percre paradoxnak Játszik is, 
elvitázhatatlan tény, hogy a fegyveres erő és 
a gazdasági élet szoros összefüggésben állanak 
egymással, még pedig kettős irányban is. A 
fegyveres erő az állami és társadalmi rend biz
tosítéka é« mint ilyen, legfontosabb tényezője 
a békés termelésnek, a gazdasági éleinek. Ez 
az egyik irányú összefüggés. l)e másrészt a 
hadsereg magit fogyasztó is. még pedig elég 
jelentékeny fogyasztó és így, mint fogyasztó, 
érzi a gazdasági helyzet következményeit. Ez 
az összefüggés másik iránya.

— A honvédséget tehát szintén súlyosan 
érinti gazdasági helyzetünk jelenlegi nyomasztó

volta, koronánk romlása. Épp oly gondot okoz 
ez nekünk, mint bármely maganhaztartásnak. 
Honvédségünk föntartási költségéi valutánk 
romlásával épp úgy emelkednek, mint bármely 
magánháztartás költségei.

Valutánk romlásával tehát nekünk is re
dukálnunk kell igényeinket és a puszta 

létföntartásra kell szorítkoznunk.
Természetesen ez nemestik a honvédséget, 

mint egészet érinti, hanem kihal a honvédség 
tagjaira, mint egyénekre, is. ’

Nemcsak mint hazafiak, hanem mint fo
gyasztók is várjuk ezért a föl támadást és a 
gazdasági helyzetnek azzal járó megjavulásút, 
amely szükségleteink rendes kielégítését, a 
szükségesekről s nem csupán a lehetségesről 
való gondoskodást. honvédségünknek nagy 
hivatásának megfelelő kiépítését lehetővé fogja 
tenni.

Egy feetörő,
akit munkájában megzavartak, 

leugrott az első emeletről 
Talpraesett^ de Setartöztaftták

f.7 Heggel tudósítójától.) Vasárnap este 7 
óra tájban érkezett haza Dohány-utca 96. számú 
lakására dr. Fejes Béla fogorvos. Meglepődött, 
amint, észrevette, hogy elsőemeleti lakása elő
szobája ajtaja nyitva van. A lakatot pedig, 
amelyet délután eltávozása alkalmával az aj
tóra erősített, az előszoba küszöbén találta 
meg. Azonnal rejtette, hogy betörők jártak a 
lakásban. Benyitott szobájába, de ekkor meg
botlott azokban az óriási csomagokban, ame
lyek ott hevertek összehalmozva s amelyek 
ruhaneműt és egyéb, a szekrényekből kidobált 
és összecsomagolt holmikat tartalmaztak. A 
meglepődöttsége csak fokozódott akkor, ami
dőn az egyik szomszédos ajtónál álló férfit pil
lantott meg, aki igy szólt hozzá:

lTgy látom, kérem, hogy betörők járnak a 
lakásban.

fejes dr. nem veszítette el lélekjelenlétét, 
átlátott a helyzeten és ráförmedi az idegenre:

— Maga a betörő!'
Erre az idegen sarkon < urduit, átrohant a 

fogorvos rendelőszobájába, fölrántotta annak 
az utcára nyíló ablakát és az első emeletről 
levetette magát kövezetre. Oly szerencsésen 
talpraesett, hogy baja nem történt; nyomban 
gyors futással az Almássy-tér felé vette utjai. 
A fogorvos ezalatt föllármázta, a házat s mint
hogy a szinte pillanatok alatt történteket az 
izgalmas percekben észre sem vette s a nyi
tóit ablakot sem látta, amelyen át a betörő 
levetette magát, az egész lakást tűvé tette a 
betörő utáni nyomozással. Ezalatt azonban egy 
közerőén posztok) rendőr, aki az első emeletről 
kiugró betörőben egy öngyilkost sejtett, utána
rohant annak és az Almássy-téren el is fogta. 
\ betörői. Malnska József villamosvezetőt, aki 

régi, többször bünteti H. úgynevezett kipróbált 
lakásnyitogaló, letartóztatták.

A Krupp-gyárban megtámadták 
a francia bizottság autóját

Páris, április 1.
Az Havas-ügynökség a Krupp-miivekben 

történt eseményekkel kapcsolatban a követ
kezőket jelenti: Az igazgatósági épületből 
tegnap reggel 6 órakor röpcédulákat osztottak 
szét, amelyben

a munkásokat erőszakoskodásokra hívták 
föl.

Nyolc órakor az igazgatóság megszólaltatta 
a szirénákat és ezzel arra ösztönözte a mun
kásságot. hogy abban a pillanatban elhagyja 
a ■műhelyeket, amikor az autó a francia mér- 
nökbizottsággal. a telepre érkezeit.

Az autót kövekkel és széndarabokkal meg
dobálták,

amíg egy éppen indulóban lévő gőzmodonyból 
forró gőzt eresztettek ki az autóra.

KineveziéK az uj német újjá
építési minisztert

Berlin, április 1.
A Wolff-iigynökség jelenti: A birodalmi el

nök Albert Henrik dr. eddigi birodalmi kincs
tári minisztert, birodalmi újjáépítési minisz
terré nevezte ki.

BÉKEffl-BimaSS Kfi3
az IMPEmÁlLBAN (llrtkóezi-ut 30) Telefon: József 90—io

• Minden este pont 1O urakor

U J M SÍ S © R
Föllépnek:

móltósöijö föllép Nem öharch nőt lélni
Tráfa, irta:.

B -keirt László

fdaltanyl M rla
Matány Antal Jaj, a bessz I
Mátray Jenő •

•Czobor Ernő

Tréfa, irta: 
Békéin László

TŐKEBEFEKTETÉS
Kereskedők, iparosok, vállalkozók R nagytőkének Bán 

kunk utján a legelőnyösebben gj ümölcsöztetlielp. I5;;!a- 
jM-st (szókcHfőváirosbau magyar* koronaösszcgcKben el- 
fekvő mobil készpénzüket.

A kez.eti -.rc átvett, tőkéket heti kölcsönként n h-ir-zoli- 
öalilt is legreálisabb nlajton működő ertékpapirkovi-.-i- 
kedőknek. a budapesti értóktőzsdén jegyzett és j-'rrz, 
tárunkli<>7. födözet,képen l><‘sz^lgúltat<>tt l'*gjobi>an meg. 
alapozott bank- és iparvállalati részvények ellenében 
folyósítják, a hitel bizkxsitására sz.olgaló részvény- 
m-iinyi- g napi arfolyain 'r' ki-nek -ír-- f.,|
35%-ig <-/.közle-ndő megterhelése és a hitelt fölvevő 
tőzsdei cégek t< lj<» v .yoni .'avator-ág.i mellett.

Koronuá uttvlús o eólhó) hozzánk a Magyar kir. állami 
.fegyintézet.!: I és n Magyar kir. 
nál vehetett csekkszámláink utján

Három négyszeri-' zálogjogi
s In t.ről h. tre esedékes ily tokák alá.: az. elérhető Jöve
delem eziilő szerint, heti előzetes ö'az, bankjutal< k, 
ami évente utólagosan körülbelül 4t)U 125% bank.iuta- 
lékuak feb 1 meg.

Megbízásokat semmi más pénzogysé-gben, csakis ma
gyar valut.ilrn fogadunk cl és í'.rszkez.elési kőit - riinl; 
fejében a tőkés terhére heti Vn^-ol '//iiiiit.nnk fid.

A bankunk utján ilymódon kihelyezi ti tőki-ket 
tőkés k i \ á n'á'rára mindéi' előzres folmi m'' iil
knl bármikor i gi-s/d.-.-ii i -. azonnal ve-.'.ati. m iié.

Mag;ínl'i 1 ’-k k’"-> t<í* öaszogíikbon elfekvő tökeinek ki 
iiclyez.eset « gviimölesözt< i«- -t n< in vállaljuk és ily 
iránj a megbízásokat nőni fogadunk el.

Postaiul.:i ii'líii-nztíii 
is eszközölhető, 

biztosítékra k'll' '\nz tt

a

r6t
Budapest, Viímas császár-ut ^5 

Alapítási évi 
■8906

Pénztári órák délelőtt 9 órától délután 3 óráig

Jaj be szép ez a Pest, Istenem be szép, 
Benne milyen gondos, clővigyázó a nép, 
Hogy magát fertőzéstől biztosan megóvja, 
Lysoformot basznál apraja és nagyja.

OSJ
tozsdebizományi és pénzváltó-üzlet

Telefon; Budapest
7-46 és 45-59 IV, Bécsi-utca 5, II.

PESTI TŐZSDE
HÚSVÉTI SZAMARAK FŐBB CIKKEI! 

Elvesztünk? Irta Éber Antal, 
flonkpcxichológin. Irta Kádúr Gusztáv.

Zürichben, ahol a magyar korona árfolyamút irányítják.
A zürichi Jegyzés titkai — Magyar értékek Svájcban. 

Látogatás Orell-FUssHék nyomdájában.

A faseizmus uj programja;
a realitásod és mérsélílet poiitfR£ja

Róma, április 1.
Rómából jelenti A. Reggel tudósilója: Az 

olasz fascista párt, a faseizmus megalapításá
nak évfordulóján Milanóban, ahol a faseizmus 
bölcsője ringott, nagygyűlést lartott, amely
nek legkiemelkedőbb eseménye Bianchínak, a 
i»árt főtitkárának nagy beszéde volt, Mussolini 
kormányzásának eddigi eredményeiről és jövő 
programjáról. A parlament — mondotta 
Bianehi. — végre észrelórt. üres viták helyett 
praktikus munkát végez. A termelés az egész 
országban mindenütt rendben folyik, mert 
a sztrájkok majdnem teljesen megszűntek. 
Vannak ugyan még egyes társadalmi rétegek 
között titkos vagy helyenként nyílt ellenséges
kedések, do a kormány el van szánva arra, 
hogy ezeknek véget vessen. A fascista kor
mányzat ellenzékének ereje egyre gyöngül.

A katolikus néppárt reménytelen, válságban 
vergődik, mert a Vatikán megmásíthatatlan 
elhatározása, hogy nem avatkozik az olasz 
belpolitikába, y/5 arányos választási rendszeri 
a kormány elejtette és a többségi rendszer 
mellett döntött. Bianehi ezután a fascista párt 
belső ügyeivel foglalkozott. Mussolini — ntry- 
mond - vagy tisztogatásra készül a pártban. 
Vannak nemkívánatos elemek, amelyek a párt
fegyelemnek ellene szegülnek, ezek el fognak 
Hinni.. Mussolini e részben nem 1-iir ellent mon
dást. A miniszterelnök a legszigorúbban meg 
fogja a fanatikusok minden lulzúsál fékezni. 
nem fogja törni, hogy a faseizmus tisztaságát 
felelőtlen és túlzó elemei' továbbra is hernoes- 
kolják.

I haza üdve ma a komoly realitások politi
káján múlik. Bianehi beszédének az ad nagy 
jelentőséget, hogy Mussolini legszűkebb kör
nyezetéhez tartozik és kijelentései au olasz mi
niszterelnök közeljövőben folytat a ndó politiká
jának programját tolmácsolják a. nyilvánosság 
előtt. A fuHcizmust egyébként intézményesen 
is megszerveztek már. a fascista milícia Sacco 
tábornok parancsnoksága alatt 130.000 ember
ből all. Április 24-én Kómában nagy csapat
szemle lesz.

.r.«n

olcsó, tartós. Jó kivitelben c;

|Stad>er Mihály rt.
'gyárában, Vf, Teréz-kiirut II

----ét—  — \ iirosi üzlet: Vilmos e.'ász.ár-ut ■
tf&’r-sxt rxsir.-c.í’.raMHU! t*.y rvurs.
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Telelonsxámok: :in-n. rfs -4 f/3I inlcruiban) 
Süryöni/cim: Uont alán

A
Elváltat jftüwzwoitfsofítrt

Dunán és annak mellékfolyóin a leg
előnyösebb föltételek mellctl.

Ji^u^ssStífy t
mész, mészkő, cement, tetőcseréin 

falitégla, tűzifa, épülelfa, miifa, szén, 
mindennemű kő, folyamkavics. 

Vasúton is.

A
Trlestlno, Trlest 
Uenerale Hallana, Penna 
Vállal a t o ti kép v Ihc let e

a

A Lloyd 
és a Navlgntione 

■» tengerhnjózúsl

- Bútor Díjtalan 
olcsóbb és jobb, mint bárhol

HEHH mUnastnlos, Rudi pest VI, Andrássá-ut öO
<-HonKory-utcri Bárok. Fióküzlet nincs. ügyeljen n cinirQ-
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Krausz Simon — a tőzsdei helyzetről 
„Még néhány nehéz napon keli a piacnak keresztülvágni 

magát
(A Reggel tudósilő jótól.) Tlusvét hétfőjén föl

kerestük Krausz Simont, az Angol-Magyar 
Bank alelnökét, a pesti tőzsde legalaposabb 
ismerőjét, hogy megkérdezzük véleményét a 
várható tőzsdei helyzetről, Krausz Simon A 
Jieggel-nek. többek között a következőket mon
dotta:

— A tőzsdén nyugodtabb napokat várok. 
Sok olyan kéz, amely tulangazsálta, volt ma
gát, lebonyolította már papírjait és az értékek 
erősebb kezek tulajdonába mentek át. A tőzs
dei fizetési zavarokat nem az a körülmény 
idézte elő, hogy az egyes bizományosok vagy 
ügynökök vagyonukat elvesztették volna, ha
nem hogy értékpapir-engazsmanjaikat a fize
tési határnapon készpénzért átvenni nem vol
tak képesek. Akik az egyes fizetési napok kö
zötti időt eddig készpénzzel átsegítették, a 
kosztpénzadók, a készülő rendelet hírére egy 
csapásra, visszavonultak és ezek helyébe pót
lásról nem történt gondoskodás. A fővárosi in
tézetek azonban arra a közlésre, hogy néhány 
rég. amely egyébként vagyonos és mérlegében 
valóban erősen aktív — kivéve egy céget, 
amelynek főnöke eltűnt és teljesen kdotikus 
állapotban hagyta Itt irodáját és ügyeit —, mi
ntán 10 nap áthidalásáról volt szó, egyönte
tűen rendelkezésre állottak és a szükséges pén
zeket előlegezték. Ennek következtében az ér- 
tékpapirlebonyolitási műveletet a. Giróban

Készülő utcai rendzavarást
fojtott el a rendőrség a Rcmbach-utca környékén 

RSsipök őSa elterjedt pogromShirek msatt detektívek cirkáljak 
a „ssádö negyedben**. — Előállították az összeseregíő diáko

kat. — Nyomozás a tüntetés szervezői istán
(A Reggel tudósi tójától.) A főkapitányság 

illetékes osztálya már a húsvéti ünnepek előtt 
bizulmas értesítést kapott, több megbízhatónak 
látszó helyről olyan tervekről, amelyek arról 
szóltak, hogy az ünnepnapok csöndjét relelőt- 
len elemek föl akarják használni némi utcai 
rendzavarásra. A beérkező jelentések arról is 
említést lettek, hogy egyesek az ifjúságot 
óhajtják megszerezni tüntetések céljaira. Vol
tak olyan, kissé fantasztikus értesülések is, 
amelyek szerint a tervezett tüntetések

korinánybnktató szándékból rendeltettek 
volna meg.

I gyanúsak bizalmas jelentés számolt be ar
ról is, hogy a tüntető és kormányellenes föl
vonulás előtt, a VII. kerületben, az úgynevezett 
..zsidó negyedben", nogyobbszabásu pogrom
nak kell lefolynia.

\ főkapitányságon a híreket kellő értékelés
sel fogadták. A politikai osztály vezetője, 
Andréka Károly főkapitányhelyettes, aki tudta 
azt, hogy a diákságot és annak vezetőit sem
milyen ostoba és botor célra beugratni nem 
lehel, hasonló akciókra senki a diákságot föl 
mm használhatja, esetleg csak félrevezetésre, 
íj* sztésre terjesztik a készülő esemény hírét. 
Hogy azonban a rendőrséget meglepetés ne 
érje, a főkapitány helyettes megtette a szüksé
ges preventív intézkedéseket és gondoskodott 

k* llő őrszemélyzet szolgálatbaállitásáról.
Legelsősorhan kioktatták az összes rendőri 

őrszobák rendőrőrszenu^it, vnlnmennyí cirkáló 
kerékpáros járőrt, hogy

abban az esetben, ha bárhol tömegesen föl
vonulnának, gyülekeznének, mindenkit

figyelmébe ajónlom a készen levő 
i1 ebédlő- és hálószobáim megtekintését. 
I Lerncr asztalos, Rombach-U 2 (Dob-n. sarok)

megkönnyítették és ezenkívül még papírok 
megvételével a pozíciót is enyhítették.

— A Giró- és Pénztáregylet az ünnepnapok 
dacára is Práger vezérigazgató vezetése mel
lett emberfölötti munkát végez, hogy a sok, 
inkább jogi és formai okokból származott, bo
nyodalmat elhárítsa. És miután az összes té
nyezők legmesszebbmenő jóakarata meg van 
adva abban az irányban, hogy szükségtelen 
megrázkódtatásokat elhárítson,

éh bizoin abban, hogy a tőzsde ezt a mos
tani erőpróbát is szilárdan fogja megállani.
— Mindenesetre a publikum egyetlenegy do

logra vigyázzon állandóan, hogy ne engazsálja 
túl magát, mert olyan időben is, mint ma, ami
kor a papíroknak legtöbbje valóban nincs túl
értékelve, sőt reális értékét sem érte el, meg
történhetik, hogy

átmeneti hullámzásoknál vérzik el az, aki 
túlságosan hitelre és pedig ilyen szörnyű 

uzsorahitelekre engazsálja magát.
A kisebb pozícióval biztosabban tudja ki

várni annak az időnek eljöttét, amikor az ér-, 
tékpapirok kellő értékük szerint fognak me
gint szerepelni.

— Általában jobb napokat várok, bárha hi
szem, hogy néhány nehéz napon kell még a 
piacnak keresztülvágnia magát.

azonnal elő kell állítani a főkapitányságra, 
még akkor is, ha a gyülekezők aktivitásba 

nem is léptek volna.
Ezzel az intézkedéssel azt akarták elérni, 

hogy senkinek, semminek bántódása ne essék.
Ezt a célt sikerült is vasárnap este elérnie a 

rendőrségnek. Az államrendészet osztályán 
szolgálatot teljesítő detektívek ugyanis paran
csot. kaptak arra, hogy az esti szürkület beáll
takor észrevétlenül utvonalszolgálatot teljesít
senek azokban az utcákban, ahová a tüntetőket 
várták.

Az ökrös meg a Rubos detektivesoportok 
tagjai vasárnap este megfigyelték a Dob-, 
Rombach- és Király-utca környékét. Egy ideig 
semmi gyanúsat nem észleltek. Már-már azt 
hitték, hogy a rendőrséget rosszul informálták, 
amikor az egyik utca végén föltűnt két. karon
fogva ődöngő tányérsapkás fiatalember. A 
szomszéd utcában sétált ugyancsak kettő. 
Szinte észrevétlenül lépett a Rombach-utcába 
az utca másik végén még egy két fiatalember, 
í gy tettek, minl.hu idegenek volnának és nem 
tartoznának együvé. Amint a detektívek meg
látták az ifjak szállingózását, előre megbeszélt 
terv szerint a kapuk alá húzódtak Időközben 
a közeli utcákban figyelő kerékpáros járőröket 
figyelmeztették arra, hogy

a I?.ombach-u«cát lassan ellepik a diákok.
A kerékpárosok ezután gyorsan elzárták az 

utca két végét úgy, hogy az előtérbe jövő de
tektívek,

még mielőtt bármi történhetett, volna, kör
befogta a fiatalembereket és bekísérték 

őket a főkapitányságra.
Tizenkét fiatalembert vittek Így a rendőr

ségre.
Volt köztük egyetemi hallgató, közéniskolás 

15—16 éves tanuló, sőt még magántanuló gim
nazista is. Miután nyilvánvalóvá lett az, hogy 
ezeket az ifjakat valaki fölbujtatta arra, hogy 
pogromszerü verekedést rendezzenek, azonnal 
hozzáfogtak kihallgatásukhoz. Legtöbben ta
gadták a2t, hogy bármit is szándékoztak el
követni.

A diákok részletes kihallgatása egészen hétfő 
reggelig tartott. A nyomozást ebben az ügyben 
dr. Rcnárd Vilmos rendőrtanácsos folytatja le. 
A rendőrtanácsos megbízta, a nyomozó detek- 
tiveket, hogy mindazok, akik ebben az előké
szít ősben részt vettek, még a. bél fő éjszaka fo
lyamán nyomoztassanak ki. A rendőrségről a 
tagadásban levő diákokat hétfőn reggel elbo
csátották. Közülök bárom egyetemi hallgatót 
azonban még ott tartottak a rendőrségen, mert 
olyan vallomások hangzottak el ellenük, hogy 
ők voltak azok, akik fiatalabb társaikat a va
sárnap esti „randevúra" meg Invitálták.

Három ház eláítt beszakadt a járda 
a Harmiocad-utcáhan

Me*?r®jseK5t egjf vIkcs& — A íiSieSnJatíl 
wülemös pályájára Is beSm!s-2t a vi»
(A Reggel tudósítójától.) Hétfőn reggel '/aS 

óra tájban a Harmincad-utca és Gize/la-tér 
sarkán posztoló rendőr különös zajra le</ 
figyelmes. Az egyik ház pincéjéből egyre erő
södő vizcsobogás hallatszott. A házban kocsma 
is van és a rendőr azt hitte, hogy a pincében, 
bort fejtenek. Amikor azonban a viz zuhogása 
egyre erősebben hallatszott, lenézett a. Harmin- 
cad-utca 4. számú ház pincéjébe, ahol akkor 
már magasan állt a viz s a pince egyik falá
ból egyre ömlött a pincébe.

A rendőr azpnnal értesítette a vízmüveket, 
ahonnan azonnal kiküldtek egy mérnököt és 
több munkást, hogy vizsgálják meg, mi tör
tént. Amire a mérnök megérkezett, már a 
Harmincad-utcát elzárták a kocsiforgalom elől, 
mert észrevették, hogy az utca, egyik felén, há
rom ház előtt, 20—25 méter hosszúságban az 
aszfalt repedezik s az utca burkolata sülyedni 
kezd. Percek alatt hatalmas repedések tárna l- 
tak a járdán a Harmincad-utca 4. számú ház 
előtt s a két szomszédos ház előtt is. A vízmü
vek munkásai rögtön hozzáfogtak a járda föl
töréséhez. Öt-hat méter hosszúságban teljesen 
fölszakitották az aszfaltot s hamarosan sike
rült megállapítani, hogy mi történt. Az utca 
alatt egy 100 milliméteres vizvezetőcső meg
repedt. s a kiömlő viz alámosta a járdát s az 
utca nagyrészét is. A viz a pincén kívül be
omlott még a földalatti villamos pályájára is.

A. munkások azonnal hozzáfogtak a javítás
hoz. Elzárták a szomszédos utcákban is a víz
csapokat s így sikerült a vizömlést megakasz
tani.

A Reggel munkatársa beszélt a kiküldött: 
mérnökkel, aki elmondta, hogy a eső kijavítá
sával két-három nap alatt elkészülnek. A kör
nyékbeli házakat a mellékvczetékeken át ad
dig is el tudják látni vízzel, ugv hogy a i'iz- 
ellátásban semmi zavar nem lesz. Sokkal to
vább fog tartani az utca burkolatának kijaví
tása. Az aszfaltozott utca annyira besüppedt, 
hogy majdnem az egész utcát újra kell bur
kolni. Addig természetesen a kocsiforgalom az 
utcán keresztül nem indulhat meg s addig 
az'autóbusz is más útvonalon fog járni. El
kerüli a József-teret s az Erzsébet-térről a 
Bécsi-utcán át megy a Koronaherceg-utcák a.

Mi lesz Breitbarttal?
SoRiniíEilő korona értékSi JegyeBKvétel a 
Fővárosi Cirkusznál. — FSiután Breííbart 
nem tép föl, mindenki visszahozza a Je

gyeket
(A Reggel tudósi tóját ól.) A budapesti publi

kum valóban lázas érdeklődéssel kiséri azt a 
háborút, amely Breitbart, a vaskirály körül 
folyik. A Fővárosi Cirkusz hetekkel ezelőtt 
hirdette, hogy áprilisi műsorán minden este 
föllép majd a híres Breitbart is, aki a vasat, 
agy eszi, mint a vajat, akinek kezében az acél 
úgy megpuhul, mint a viasz, akinek a mellen 
automobil megy át, aki vaslemezekből kűri ős
kalácsot kanyarit magának és aztán megeszi. 
A publikum, amelyhez a legendáserejti artista 
híre már Becsből eljutott, a plakátokra való
sággal megrohanta a jegyirodákat, három nap 
alatt öt és fél millió korona értékű jegyet vit
tek el a Cirkuszból és a jegyirodákból. Erre 
jött a, meglepetés: a bécsi magyar követség 
nem láitamozta Breitbart útlevelét s igy a 
Fővárosi Cirkusz a vaskirály nélkül kezdte 
meg szombat este fkiadásait. A publikum a 
hírre, hogy Breitbart nem lép föl, százával 
vitte vissza, a jegyeket. Két nap alatt mintegy 
négymillió korona értékű jegyet váltottak 
vissza a jegyirodák. Könyöt igazgató fíit-fát 
megmozgat Breitbart beutazási engedélye ér
dekében s véglegesen ina délelőttre várják az 
országos főkapitány döntését az időközben 
majdnem politikai szenzációvá, dagadt Breit- 
bart-iigyben. l'gyanis vaunak, akik azt állít
ják, hogy azért nem akarják Breítbartot be
engedni az országba, mert — zsidó. Közben 
pedig teremnek a Breithart-viccek. Például: 
‘Breitbart azért nem jöhet Pestre, mert eltörte 
a karját. Tudniillik föl akarta emelni — az 
osztrák koronát. Egy másik Breitbart-viec, 
hogy balkézzel megállítja, a gyorsvonatot: — 
leállítja a szeműfotr....

FIrodabútorok^,, ésTJr“ 
| Pénzszekrények T(

minl.hu


aRecgel

/er márfi6 
^fagy György hétéves halódása

(.1 Reggel tudósitőjától.) Megirták a lapok, 
pártállásuk szerint, hosszabban, rövidebben, 
hogy dr. Nagy György volt képviselő, p. köz
társasági párt alapítója ebben az országbun, 
4«3 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. 
Aki igazán megismerte ezt a daliás székely 
politikust, irót és ügyvédet, őszinte részvéttel 
és megillotődéssel gondol tragikus sorsára. 
Nem ily életet és nem ily halált érdemelt. Ne; 
mes hevület, lángoló honszeretet, nagyszerű 
szónoki készség, sok tanultság és képesség la
kozott benne és ami legnagyobb emberi értékét 
adja: puritán tisztesség, makulátlan tisztaság, 
önzetlen és törhetetlen meggyőződés. Nagy 
György külsejére a. magyar dacos férfiasság 
megtestesítője volt. M akegészséges férfiú, 
atlétaerejü. A forradalom után, a bolsevizmus

Nagy Gy3r»gy a FicMlos tigyon

A Reg^e! rajeolómfíi'és-étrd

de azótu csak tengődött. Irtózatos fájdalmak 
miötörték, amelyeket emberfölötti türelemmel 
és menatlással viselt. Fájdalmai enyhítésere 
morfium injekciókat kapott és úgy rászokott a 
szervezete erre a mérges gyógyszerre, hogy 
mor/twisfa lett. Amíg járni tudott, bevezettette 
magát az irodájába, ahol kizáróan Károlyi 
Mihály vagyonelkobzási pőrében dolgozott- 
Napokon, éjszakákon keresztül diktálta a be
adványokat. Négy hete véglegesen agynak 
pspI 1_  Nem érek már élt meg több husvétot! 
mondotta a feleségének, aki hűséggel es oda
adással ápolta utolsó pillanatáig.

Március közepén rohamosan gyöngült, nem 
(■vett, gyakran percekre öntudatát is elvesz
tette. Rajongásig szeretett., gyönyörű 14 eves 
gimnazista fiának a következő verset kezdte 
diktálni:

Van mén nélitin.'i, ke.scrii könn.'iú.
Acélos öklü, bús mafn/ar.
Ki holtan is a szabadsdfférl 
Ihrlálif) küzdeni akar. ,

Ezeké itten minden átok, 
övék a kön mi.
Ezeken
.S rájuk börtön.

csat tón
a kin. a kár. 
minden ostor 
bitófa vár.

1
Halála előtt bárom nappal elvesztette esztne- 

c tét.— Latos! Lajos! Lajos! — hörögte.
Aztán tisztábban, könnyezve:
— Kossuth Lajos, jer már cl...
Szerdán kezdőit agonizálni. Halálos agya ko- 

a Felesége. hűséges háziorvosa dr. Nemes

idején kezd betegeskedni és aniikor a? első, 
sárga csomagolópapíron megjelenő újságok* ke
rülnek a kezébe, panaszkodik, hogy nem Iái ja a 
betűket. Egyre gyöngül a szem évii ága: Bécsbe 
utazik’, sorra járja a tanárokat, akik a felese
gével közük: menthetetlen! Szcmidegsorvadás! 
Nagy György sohasem tudta meg a betegségét, 
a felesége eltitkolta előtte. A hatalmas fizi
kumú ember azonban lelkileg lassan fölőrlő
dött. Most husvétkor egv éve vakbélgyulladas 
döntötte ágynak. Öt hét múlva fölépült ugyan.

riil ............ ............... ... ............. ,,, .József. Dletz Károly volt Főkapitány, I er Imre 
és sógora, dr. I\omttzliff ))czs<> állottak. Amíg 
öníudata lt, Franciául Miehelel munkáját a 
francia f rrjaidalomról és Lamartine a giron- 
dislákról iroit köuyxéből olvastutott fejezőte
ké*. oldalakat. am(*lveket nagyon szeretett es 
betéve imiott. 'liudifl latitídla. hof/JJ "em Iái, 
sohasem beszélt, erről a tragédiáról, még a fe- 
le^éffévcl sem. Nagyon vallásos veit: gyakran 
veit magához, úrvacsorát. Mar halálos ugyan
várról, messze az elszakítottErdélyből joitcK 
a magyarok, hogy tanácsol kérjenek tőle. Nem 
akarták elhinni, hogy az ő Nagy Gyurkájuk 
már nem ad tanácsot többé e földi eleiben sen
kinek ...

Belfastban elpusztitottaK
53 protestáns sírt

London, április. 2.
A .,Strau belfasti jelentése szerint ismeretlen 

tettesek, a protestáns temetőben ő3 sirt elpttsz- 
titottak.

Lósport

® 
l

CííTORr WJ ÉS
vétel és clad;i«. SxSnyetg is legelőnyösebben
LuMácsn&l, Budapest. Dcmbinszky-utca 34

317 t llcruad-n. sarok) Telefon: József 41-40. szám
------- r.7ZZz~z.Trr~®®
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Gyárak, 
vállalatok

amelyek a mostani nyomdai árai: mellett 

árjegyzéket kiadni 
nem t»a^s

sok fölösleges levelezési öl mentik inog ma
gúkat, ha az érdeklődő félnek a kívánt 
gépről, fölszerelési tárgyakról vagy bár
mely más áruról az ajánlattal egyidejűleg 
az áráról késitiíií ffÉ’TOtf’Té’síftllvétei 

másolásán ts megküldik.
A „FotoripiGrferek 

Fén^ké^észe^s MSSmiézetQ11 
flV, VAci>utea Gfi 

sfseelaWst® énen a téren és az e célra 
készült fölvételeket nagyon mérsékelt 

arakon tudja szállítani.

9

I

"Mintaképekkel és árajánlattal
* díjtalanul szolgál

I
® 

®®
®

Látta kirakataimat és áraimat?
HEciiT.rr.Nö uridivat. női harisnya- es keztyf 
KERESKEDÉS, VITT, ÜLLÖI-UT 16. CALVIN-TŰRNEL m

BERKOVITS ”
M. KIR. ÜDV. SZÁLLÍTÓ KRISTOF-TftR a. SZÁM

Eredeti tervezésű,
valamint valódi francia kosztümök, ruhák, köpenyek

•rse.nVek. HuBvét vasárnapján kezdődóU a lovar- 
T’ áprilisi nme!ingja, amely «POrt»t,'mp" 
jóval kecsegtet. Nagyon n! <—i te.Ii vérek kevés mii ti kai végezték a 

Az első nap főszáma, a Pestniegyet 
n várakozásnak megfelelően „ 

nyúlnia kellett Rózsásnál.. lmgy Rím 
a célban. A versenyek a f-,-.......     •

” ‘ , esni: az Hitki méteres hniidirapbcn végzet!
mezőnyben n sárga földig lefogadott l'arfia n 

Uath án a rugadta magához a győzelmei.
^ kvótával örvendezte! v«> meg csekély számú bt- 

A hétfői nap sportja ugyanolyan kevetek ko-oit 
mozgott, mint a vasárnapi. A unp főszámát, 11 r,ar,.’'’li ................ Parádés a legádázabb küzdelem 

nvorte meg Josma ellen. Különben az egész vona 
papírforma érvényesült. A kél nap részletes ered

!. Podesta (8:10) Takács. 2. Tűn 
Tol.: 100 : 180. II. futam: 1. Rollandist 

Fehér lndlo O'.íi), 3. Mönclmbe.rg (a’ii).
100 : 170. in. fu- 

2. R’en Venn (3). S. Nezsi- 
(12), Raulon (3), <). budw.

Tót.: Hifi ; 170. 120. 110, 120. 
í Erao (1%) Pfetziier, 2. Perek (1%), 3. Tol- 

' t’h Tót.: ion : 250. V. futam: 1. Rusledny 
•’ Felkelő (3). 3. (hindi (10). F. rn.: 

Mac Adum (fi), Babtiozi (20), 
............. 190 : 3000, 550, 190, 330. VI. fu- 

V Cserebogár (11 : 1«) Patzák, 2. Napvilág (2%), 3.
............... Sly Bnb.v (20), Artemis (4). 2h, l%h. 

.Idoma II. (l’i) Szabó 1». TT., 1.
3. Csnjkús (5). F. rn.: Ornnia 

Tót.: 100 : 110 (Adóinak 70 (He- 
Vonzalom (8 : 10) Schrjbnl. 2.

F. in.: Solanen (13:10). 2%)1. 8h. 
1. Parádés (2) Kchnjbal, 2.

(3). F. rn.: Jiergfriodc (3%), 
100 : 210, J40, 180. IV. fu

I te rürc-borii (5), 3. 
Nimfa (4). Napvilág 

’é. futam: I. SIárost
Mikolt (3). F. m.: 

___  .. . l%h. Tol.: 100 : 280, 
270. VÍ. futam: 1. Gyöngyi (1*4) Biernáczky, 2, Ci

* ........... F. ni.: r'.sokanai (12), Fácán
l.ronora (25). ('siceeri (10). Virgonc (25), l.’eint intin 
Kereső (25). 1h. l%h.

Alagi v<> 
egylet 
sok . 
hogy n 
miatt, 
ugyan 
csak 
előzze 
jól végződtek, 
a veri i.. ...
szélső oulsidi r 
30 szoros 
vei!. - - -- ...............  ., .........a vasárnapi, 
évesek uy itt. handicupjét 
után t. 
Ion a ] 
jnényc:

Vasárnap. /. fulamj 
dóklfi (11 : 10). V'áh...........  . ,
(7 : bt) Takács, 2. kchi-r hollo 3. >
F. rnég: Vaskalapos (5). ”sli, I g-h. Tol.: 
tam: 1. Rózsás VI : 10) Nagy <1. 
dér (5). F. in.: Vielliebrhcn II 
(12), Pannikám (20). !>h, n.vh. 
IV. futam: I. 
inéin (PA). 2h............ ............
(ifi) Wcckerinnnu. 2. .1'elkelő 
Varga ’ (l'/i). Anyukám (5), 
Préda (8). 5>h. Tót.:
Ifim: 1.
Spídnezi (10). F. m

Hétfő. /. futam: I. 
Gemahl (8:19) Alt marin. 
Vincit (12). líoltv. fih. 
malii). I> futam: 1. 
Mnriottc (fi) Liplák L. 
Tol.: 100 : 140. Hl- futam: 
.losmn (11%), 3. Pergőiéire 
Ballerina 11. (8). Fejli., 211. Tót : 
fám: 1. Itirtokos (3%) Martinok, 
fiay Maiit (l'/r). F. ni.: Negrotrco (5), 
(fi). 1%h, 21 >. Tót.: 100 : 450. 270, 190. I- 
(Fii) bchc.jhal. 2. Ponnission (fi), 3. 
Donna Magda (5), Cuyahoga (2). 21i, 
180, ■" ’ 
gúny-leány (4). 3. Ne.bich (4).
(«). 
(1«).

hossza tél 
haudicap, 

végződött, <k ugyan- 
,,K, fii. ,i Fanul meg 
fogad ók s-z.ein non tjéből

A I ’ . • .
hétfőn delelő! f kezdődött.. 
mt>< versenyek szerepeltek 
táv na. ti. futam: 1. Pancsi. 
futam: I. Ilka. V, futam: 
Villás.

budapesti ÜRetőve.rsruyek második tavaszi -nont i ngje 
‘ ..................... .. A programon a szokáson unni

Eredmény: 7. futom: 1. Éva 
III. futam: !.• I.ibussa. IV.

1. Ed fmno. V). falum: 1.

Hl
Hozotí anyagból a

is késeit ra
ilelsőrendű férfiinget

Febér*nemilsxa on
Vili, fíiikk Szildrd-utca 10. szám, ff. emelet 

Telefonszdm: József 31 -fi.

Réz- és vasbutorok HSSBftJm 
gyúróból a legjobbak és olcsók. Szirkmabeli javítások 
laltatnak: Holló-utca 3, Dohány-utca 11. Tel.: ,1. 61—<i;

bamtküzí&fe

Telefon: 192-27
Postaiak. számla 5:‘H7 254

is.

V, Bálvány-ule.a 
télemelet i

A FRANCIA ÉS-ANGOL DÁMÁK RUHÁIT 
KADEBABFK M'CI KRpAlJA 
IX, ÜLLÖL-I T fi6,c. ALA'I'T 3

Magyar Agrár- és JáradéÜílban^ j 
vetőmag-osztálya:

Budapest V. Nádor utca 16. 'í‘•lefon: 72 01
Sürgőnycini: Agrár Budapest 12!) £

Vesz legmagasabb napi áron I<í!k.tp <'•sliireriiiimii. il! • - { 
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat !<■■:■ c 
imrMiMaaMaMmicMBn«wuv<arwi»n:«iiw<<MUMkM4an»j-i^r>«c«Ku .ws- y -m-

„Fortuna“ InMatlanforqalmi Vállalat 
az Országos Földhlrtukrendcző Bíróság eugr déJjével 

V>, Terós-Uörut 2í. 271 Tetetem -3f;
Nagyszámú birtokvétoli ós eladási mfigbizás. Földbérletók,

„IP YR AMIS6'
MAGYAR F03.5>BiKT«»5<í>SOiC ÉS F<T>I.DI3é(fti.CK 

KGRESKERLLNI KÉSMVáM’.’TÁRiASÁGÍ*.
VB, TE»ÉZ>IKÖRUT 20. ’sz.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erőtakarinány- és Hiüfrágyaosztály.
428 . Tolcfon: 66 -49. 65—50, 17—39, 153 -03,

■mb ramBMaaBaaaGWmrami*ibt-i *r--<ar— r.- -r.-xaos »'-/■<-• vtwr m ».■—■■ww—nmrv•»» .

a.MM> J5 ff fm to ——. Rf aranyat, ezüstöt pla*inát, m 8 S h © G3 a ékszert r-api £ron v. ; z : 
PRETSCH VILMOS szám iiiatti
Vli. Rottenbilicr-utca ékszerüzje

!3s Lövölde-tél-sarkún, órajuvitús egyévi jótáll i s,:.

II

sa.j a.t gy \i:tm \\ yi
N Y AK K EN DÖU J l ,)ON SÁGOK

FF.IIFI FEIIF.RNEMÜEK, KALAPOK STB.
i l!l DIA \T\KI K

NYAKKENDŐHÁZ
rV, KIUYÓ-IITCA 5. (KLO'riLT) PA I.OTA) 

NYAKKENDŐK V ISZONTI ILY KISITÓKNA K
IIW1I •«i

211

is

itt

3
í

|
i
í5

r
i
II
I
Zteanyat, ré^s(.^-'-.<: 
iryöturj öllet teljes ériekben vesz < . Ind Sr.hmetzer r :n >
IV, Krtroly király-írt 28, Központi Városház, főkapu i) .

és simDkingüllónililíBi: léliliol!íilo!,i! 
óriási árburt veszek. Braun, 
í-ároly körút 13, I. >1. lóisof 115 WFRAKK

iuKJt,'iivn

/ napi áron felül vesz: JrJf Sarkndl Imre ékszer 
ilsl Ollői rrf 36, leü-fnn .1. • ’
I *•** az Iparin. Muz. szcinhr • <

FÜRDŐSZOBÁK
GYERMEKKÁDAK

HORVÁTH fis VÁGÓ
VT. Kl'.ll,, KJHÁI VI T('A lux. KZ. •• ’l El ,1*1 (:

413 a

138 99

Csónakot,
vitorlás! ób motorost, is. általában m tudor, feb sporil< : 
relfsi veszek, eladok. ,,Mer »lilesM és ,/4op", Ví, ÁJ ' 
a i. ii.irn. Telefon 124—93 .

| vegyen 1^^.-.

ragíánobat, öltönyöket és kabátokat 
tesoicsóbb árakon Jelleg* Jakab ruhaUzleitőberc

Budapest, R&kőczi-ut 113
------ ~T~TTTTTT~TTTTIIin|3irHJ3m«,aq>>| mfTT^
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1923 április 3.

Beöthy Laciról
Szerencsére, már javában irhatok a huszon- 

ötesztendös igazgatói működését ünneplő 
Beöthy Lászlóról, mert évek óta visszavonul
tam a színpadtól, a bűbájostól; a mellbeteg- 
lázu intrikáiéi; a pendely-hangu női öltözők
től; a szerzők verejtékétől tapadó igazgatói 
irodáktól; Ilonától, Margittól és Saroltától; a 
kis részeges súgótól és a bivaly szemű dolttor- 
lól; — nem, vagyok se jellemszinész a társu
latnál, nem cipelem már a ruhás-kosarat a 
szubrett kis lába után, kritikusi toliamat rozsda 
marja, nem mulattat a nagyváros zsonglörös- 
hödése; bölcs szenvedélytelenséggel megyek 
el az Erzsákok, Jolánok ablakai alatt, ahová 
a verebek szalma szálra burkolták fel magukat.

Ez már nem is karzat, hanem valami ódon 
torony, ahonnan az érzelmes szinivilágot oly
kor nézegetem, benne az ábránd tálán hölgyek
kel, fásult kamagyokkol és a hiú igazgatók
kal, akik titkos drámaírónak vélik a papot is, 
aki az utolsó kenetét feladja.

Innen, a messziségtöl a színigazgató Beöthy 
László figurája sokkal regényesebbnek tűnik, 
föl, mint akár a kártyaasztal közelségéből. 
Véka kalandosnak látszik élete, mint egy sze
rencsés aranyásóé; máskor lovag, ideál, úri 
gavallér, aki nemes passzióból vállalta a di
rektori sorsot, mint Döbrentey. Majd ismét 
más alakban mutatkozik élete, mint akár egy 
elszánt, vasakaratu gründolóé, aki vállalkozá
sához, hazárd szenvedélyéhez pénzt sajtol a 
kövekből is; — majd, meg könnyelmű ifjúnak 
tűnik fel, aki nem törődik sem élettel, sem üz
lettel, egykedvűen, ravaszkodás nélkül, szinte 
apatikusan fogadja a sorscsapásokat.

/íz utolsó évtizedek Pestjének talán legérde
kesebb alakja ez a huszáros, bohémet és egy
kedvű fiatalember, aki jó darab ideig úgy tűnt 
löl. hogy egész életét friss kártyapaldik bon- 
togatásával fogja eltölteni, öreg izraelitákkal 
pikettirozik, szerencsés és szerencsétlen gibl- 
eclcre osztja a világot, elhervad majd, mint 
egy markör; — aztán egyszerre, váratlanul 
mégborotválkozolt, abbanhagyta a gyötrelmcs 
kártyakeverést, talyraállott és elment aranyat 
ásni a pesti aszfaltból, felcsapottt színházigaz
gatónak.

Bizonyos, hogy nem mindennapi tehetséggel 
kezdett pályáidhoz az ifjú Beöthy Laci, csa
ládjában is bőven akad istentől megáldott szi- 
nésztehetség. A inda akkoriban, a régi Pesten, 
annyi volt a tehetséges ember, mint ahány 
pad van az Andrássy-uton, ahol éppen a leg
tehetségesebbek a lyukas cipőiket nézegették 
és a város fölépítéséről tanakodtak.

Az egykori hírlapírónak a szerencse sem 
állott szolgálatában, mint annyi jámbor bo
londnak. Igen súlyos párviadalai voltok a sors
sal, lezuhant a negyedik emeletről, sebeket ka
pott, amelytől minden másfajtának holtan kel
lett volna maradni a porondon. Néha már a 
Duna közepén láttál: öt úszni. máskor A meri ka 
felé vitorlázott. A legpedánsabb embernek tűnt 
föl Budapesten, aki valaha e város utcáit járta. 
Sokszor egy lyukas tallér nem volt a zsebében, 
máskor százezreket hoztak az asztalára, amely 
százezrek nyomban elröpültek tőle. És, íme, 
mégis...

Csodálatosan, gigászi erővel, mint egu ko
máromi zsákhordó, vitte a hátán, a nyakán a 
balsorsot: cgnkedüven nézeti szemközt bánat
tal és rossz kártyával; panaszkodni sohasem, 
hallotta őt senki: csöndesen fiityörészett, ami
kor más valaki a helyén ordított volna a fáj
dalomtól: mosolygott a pcchrc, mint egy reá? 
jó ismerősre.. . Vájjon, hogyan érzi magát 
mostanában, anvkor visszatekint huszonöt esz
tendős országútidra? M:t érez, amikor hasal
nia s, gazdag, eaészéges és ifjonti állapotából 
hátrapillanl a leaküzdelmescbl) vándorévekre? 
•laragszik-c valakire vagy talán sajáf maodra, 
hogy oly hallatlan, példa nélkül roló erőfeszi- 
l ' scl kellett átmenni a kásahegveken?

Beöthy Laci élete, dicsősége, jub’leunw példa 
lehet mindazok előtt, akik elcsüggednek, nk k 
megrettennek. akik lehorgasztják a fejüket. A 
nemzeti szívósságnak, a magyar tehetséggel; 
ritka, példánya. M( ritsünk erőt az ő sorsúitól 
mostani, mindennapi életünkhöz.

Krúdy Gyula.

— Fae;yos husvét. ?\ nagyszombati harangok 
illeg rózsaszínű, tavaszi felhők alatt kondul- 
tál. meg, ám másnapra, a húsvéti nagy mise 
atán. már hideg szél fogadta a templomokból 
kitódnló ájtatosokat. A. holdváltozással birtc- 
l,’i bekövetkező hideg időjét"s kellemetlenül 
i'iegzn va rta a húsvéti kirándulókat. A IIüvös- 
Uilgyből, Zugligetből a város felé menekült az 
ünnepi kedvű közönség. Szent Margit-szigeten 
abbamaradt h pattogó katonai hangverseny. 
Didergő emberek siettek otthonuk felé. Szegény 
magyaroknak elvitte a hideg idő a várva várt 
húsvéti kedvüket

aReggel
— Dr. Vasek volt főispán, ügyvéd és város

atya helyreigazit. A Reggel legutóbbi számá
ban a városházáról Írott tudósításunkban, egy 
mellékmondatban megemlékeztünk dr. Vasek 

volt főispán, stb. úrról, aki a Wolff-párti 
többség egyik vezéregyénisége és arról neve
zetes, hogy jószivén viseli az árvák érdekeit 
is. Azt irtuk róla, hogy ha emlékezetünk nem 
csal, a novemberi forradalom kitörése idején a 
nemzeti tanács körül forgolódott. A mai pos
tával, a hirre vonatkozólag a következő helyre
igazító nyilatkozatot kaptuk:

Lázár Miklós felelői szerkeszti urnák.
// Reggel március 26 íki számúban „Városunk mos 

tóba atyái között'* címmel közölt cikkre vonatkozóan, 
hivatkozással a sajtótörvény 30. §-ára, az alábbi 
helyreigazító közleményt kérem legközelebbi számú 
bnn közzótonni: „Soha a nemzeti tanács előtt néni 
jártam, soha annak tagja nem voltam, soha azért 
nagy annak céljaiért nem lelkesedtem, sőt ellenkezően, 
márrt az „UJ Lap" munkatársa, az eblmakcióban részt- . 
vettem, a nemzeti tanács ellen megjelent plakátot 
aláirtnm és szóval és tettel a nemzeti tanács ellen 
működtem. A cikk őzen és egyéb állításai miatt a 
najtópört 'folyamatba tettem. Tisztelettel: Dr. Vnreh. 
n. főispán, ügyvéd, törvény fi. bizottsági tag.

Távol állott tőlünk, hogy Vasek dr. urat 
megsértsük azzal, hogy ő ama novemberben a 
nemzeti tanács körül sürgölődött. Annyian 
forgolódtak ott akkor, hogy ha ott volt, úgy 
egészen jó társaságba került, nem kell restel
kednie miatta. Egyébként a mi jóhiszeműsé
günk bizonyítására álljon itt a következő pe
csétes, aláírásokkal hitelesíteti; jegyzőkönyv 
szószerinti másolata:

./ egyzőkönyv-kivonat.
Fölvétetett Budapesten, 1918. évi november hő 1-éu 

az Újjászervezett Kér.-Szocialisták Orsz. Szövetségé 
nők szövotségtanácsúnak tartott, illésén Vili, Márin- 
ntca 22, földszint 3. .leien voltak: Katona Imre elnök, 
Vermi Gyula titkár. Huszár János nlclnök, dr. 
Vasek Ernő ügyész, Franko János titkár, Tóth Géza, 
Wagner Antal, Puriyi István, Schödl Gyula, Majoros 
István, ifj. Baksai Bertalan, Miiller József, Vass 
László, .Turisich Józsof, Takács I’ál, st.b. Kihagyva a 
kihagyandókat. 3. Az elnök előterjeszti, hogy

na újjáalakuló, demokratikus, független, önálló 
Magyarország kfénltéso céljából .csatlakozzon a 

Szövetség a Magyar Nemzeti Tanácshoz,
Az országban végbemenő események szükségessé te
szik, hogy a Szövetség és a párt függessze föl elveiért 
folytatott küzdelmét és félre téve minden elvi és sze
mélyi differenciákat, egy Hton haladjon az újjáépítő 
nagy munkában a többi magyar párttal. Az ország 
nyugalma és rendje megköveteli, hogy a magyarok 
végre, egymásra találjanak. Ennek a célnak elérést) 
céljából csatlakozásunkat bejelentjük.

Szővetséglluk kópvloclctévcl a Nemzeti Tanácsba be
küldi Hu.vzár Jánost, dr. Vasek Ernőt, Franko 

Jánost.
A Szöveteógtanáes az indítványt egyhangúan elfo
gadta. Kmf. Katona Imre, elnök. Vermes Gyula, fő
titkár. Huszár János, aleinök.

Béke velünk, Vasek Ernő dr., volt főispán, 
ügyvéd és törvényhatósági bizottsági tag. A 
viszontlátásra a sajtópör tárgyalásán! (L. M.)

— Két halálos szerencsétlenség a languedocl 
autoinobilversenyen. Páriából jelentik: Kita 
herceg, a japán esászár sógora, verseny közben 
automobilszerencsétlenségnél életét vesztette. 
Kita hercegné és Asaka herceg súlyos sérülése
ket szenvedtek. — Montpellierböl jelentik: 
Strabin llalmy egyiptomi földinivelésügyi mi
niszter. aki részt vett a languedoci automobil
versenyen, autójával fölborult és halálosan 
megsérült.

— Föloezlattálc a berlini bejelentő hivatalt. Berlinből
jelentik: A „Vcssische Zeitung" jelentése szerint föl
oszlatják a néhány hónappal ezelőtt a berlini rendőr
főnökség kebeléből) fölállított és a politikai rendőrség 
osztályához csatolt bejolentöklvatalt. A hivatal és az 
idegenek szigorúbb ellenőrzése a márka zuhanására be
özönlő sillerek miatt vált szükségessé. Most, hogy a 
drágaság miatt n sáskarnj elvonult, megszüntették ont 
az intézményt is.

— IfJ. Ábrányi Kornél nagybeteg, /fj. Áb
rányi Kornél, *rz ismert publicista, volt, hon- 
védíiuszúrszázados. hetek óta súlyos betegen 
fekszik n Bródy A dél-kórházban. Fiatalabb ko
rában egyik társadalmi vezére volt az egykori 
néppártnak, amely többször jelölte képviselő
nek a választásokon, [fj. Ábrányi Kornél ál
lapota válságos.

üt öngyilkosság hnsvőt vasárnapján. Vasúrnap éjjel 
<2 órakor Újpesten Szabii Miklós 27 éves szolgdlatonkivüli 
főhadnagy Vasvári Púl-vtca Iá. szám alatti lakásán 
Browning-pisztollyal niclll’clőtto mngát. Az újpesti men
tők haldokolva szállították a gróf Károlyi-kórházba. — 
Józca Eszter 33 éves h.A'.tartúsbeH alkalmazott husvét 
vasúrnnpján reggel Rnkószi-nt 68. szám alatti szolgálati 
helyén a gázcsapot nyit mhagyta. Súlyos gázmórgozés 
következtében meghalt. Az Angyalföldi-utca 2. száma 
házban Spdn'sbergír Jihtox >0 eves szabó ollóval mellbe- 
szúrta magát. A mentők súlyos állapotban a Rókus kór
házba szállították. Citzmann András 47 éves napszá
mos n Tömő-utca 36. y.:mii húz második emeletéről le
vetette magát. A mentők élet veszedelmes állapotban a 
Rókus kórházba szállították. I'tlska .Intól 52 éves nap
számos Újpesten, az ö-ntun 11. szám alatti lakásán föl
akasztotta magát. Az u pesti mentők eszméletlen állapot
ban n gróf Károlyi kórfázba szállítottak.

| A Corvin-Szirházban és Koyal-Apollóban 
„A titkok háza" ircg csak pár napig. Előadá
sé'. ke- dete mind’tét színházban 5, ‘A8, l/il0

— Mi újság a politikában? A múlt hetekben: 
az egész sajtó es egész közvélemény válság
hírekről. miniszterek gyors és elkerülhetetlen 
távozásáról suttogott, susogott és süvöltött. 
Mindezekkel a hírekkel szemben A Reggel 
egyedül irta meg, hogy a válsághírek koraiak, 
az egész: sok hűhó semmiért. Ka események 
A Reggel-t igazolták. A húsvéti ünnepek sení 
hoztak mélyrehatóbb belpolitikai változásokat. 
Közgazdasági politikánk ugyan derűsebbnek 
ígérkezik: szú van a Devizaközpont rendszabá
lyainak enyhítéséről és az ipart és kereskedel
met bénító intézkedések nagyrészének föloldá
sáról. A’ kormány végre belátta, hogy a tér-, 
melést nem fokozzák a termelést gátló intézz- 
kedések sorozatai. A pénzügyi politikát kül
földi kölcsönök megszerzése foglalkoztatja. A. 
tárgyalások során azután nyilvánvalóvá lett, 
hogy külföldi kölcsönt, a gazdasági természetű 
garanciákon kívül, csakis olyan ország kap
hat, amelynek hangulata nyugodt, ahol a békés 
munkának a politikai föltételei is megvannak, 
A politikai koutreminőrök, a puncsokért lihe- 
gők fölülkerekedésének még a lehetősége is el
riasztja úgy a külföldi államok, mint a magá
nosok vállalkozási kedvéit. Úgy tetszik, erre az 
igazságra végre ráeszmélt a Bethlen-kormány 
is és eszerint óhajt cselekedni...

Legújabb m. kir. osztáiysorsjáték.
Legnagyobb nyeremény esetleg

stb. stb.
Az erodeti sorsjegyek legegyszerűbben postautalványon 
rendelhetők meg vagy bankházunkban vásárolhatók.

Sorsjegytárak u
Egész sorsjegy 800, fél 400, negyed 200 K

Török A. és Tsa bankház ri.
Hisd'.’ipesC, SW, 5xee*v:ta~tée* 3

„HOL VAN AZ AZ EMBER?"
o s t é n k 1 n t 4J2

Ángyán Béla zenekarában muzsikál a
Bajor Sörfészekben, VI1, Klauzál-u. 8



6 aHeggel 1923 április 3.

„Herr Goemboecht Magyarország királyává 
akarják koronázni.'* Newyorkból jelenti A 
Reggel tudósítója: A „Chicago Tribüné'1 leg
utóbbi száma „A magyar monarchl siókat
statáriummal fenyegetik*' címmel szóról-szóra a 

. következő exotikus cikket közölte: „Bethlln 
gróf, a köztársaság miniszterelnöke kijelen
tette. hogy Budapesten és az egész országban 
kihirdetik az ostromállapotot, ha az ellen- 
ríéki pártok továbbra is nacionalista agitációt

• folytatnak. Gróf Bethlin jelentéseket kapott.
• hogy fölfegyverzett tanulók bandái, volt csá
szári tisztek vezetésével zavargásokat tervez-

■ -nek. amelyeknek célja Herr Goemboech so-
• riniszta minisztert Magyarország királyává 
koronázni. A köztársasági vezérek fölajánlot
ták segítségüket a miniszterelnöknek. Ezen

■ nemzeti mozgalom állitóan a múlt, héten kez
dődött antiszemita tüntetéssel az egyetemeken,

■ ahonnan a zsidókat kikergették. Ezután a hall
gatók megtámadták „Az Ést“ cimii nagy libe-

• ralis lan épületét, de a rendőrségnek sikerült a 
tanulók bandáit, szétszórni, miközben több

■rendőr’ megsebesült. A v'^ionnlisfák tiltakoz-
• tak az állítólagos rendőri erőszak ellen és a 
rendőrfőnök elmozdítását követelték. Azóta 
gróf Bei Iliin bejelentette, hogy a kormány néni 
fog a közrendet felforgató elemeknek engedni.

•Időközben sok volt liszt Magyarország minden 
részéből Budapesten össz.j.vült és a fascista 
mozgalomhoz csatlakozott. A kormány több
ször bizalmat szavazott Bethlin elnöknek v ~ 
felhatalmazta, hogy a nacionalisták megfél. - 
zésére minden eszközt igénybe vegyen.*'

— „A trianoni béke nemcsak a magyar nemzetnek, ha
nem a katoMctziiiiiznak Is katasztrófAja." A főváros ka- 
lolikus szervezetei liusvét máso'dnapján délután a rési 
képviselőhöz migyteroi.-ben tiltakozó gyűlést tartottak a 
megszállott területeken élő katolikusok üldözése ügyében. 
A nagygyűlést 11 a 1 1 e r István nyitotta meg. Utána 
L u d w i g h E r n ő főkonzul, K r ü g e r A 1 a d ú r, 
Láng János nemzetgyűlési képviselő és Korody 
K a t <> n u J á u o s szólaltak föl, majd utolsónak nagy 
ügyelem közepette A p p ony i Albert gró' emelkedett 
szólásra. Teljes joggal követelhetjük — mondotta Ap- 
ponyi — az elszakított részek magyar kisebbségét és ka
tolikusait ért sérelmek jóvátételét, amikor tő
lünk az utolsó betűig is követelik a szerződések betartá
sát, Ebben, nz eddiginél sokkal fokozottabb mértékben 
igen y be kell v e n n ii n k a k ü 1 f ö 1 d i k n t o 1 i -

■ k u s o 1; s e g i t s c g é t, mert n veszedelem igen nagy. A 
kép, amelyet az egész müveit világ katolikusai elé állít
hatunk, megkapóan mulatja a pusztítást, amelyet a vallá
sos élet terén nz elszakított területeken ellenségeink ve-

. géznek. A fölsorolt adatok bizonyítják, hogy a t r i n- 
u o n i b é k e ne in c s n k a in a gyár n e m /. e t ne k, 
hanem n katolicizmusnak is katasztró
fája. A lisztén politikai tényezőktől segítséget gyorsan 
nem várhatunk, hanem a tárnád a Imi agitáció 
eszközét is igénybe kell venniiiik. Ezt a katolikus 
pri>|>uga:u!;:nuinl.ál rend-szereden .kell végeznünk <* ak
kor segíthetünk elnyomott testvéreinken.

— Nemz?tí anarchista szövetség. Berlinből 
jeleulik: A „Berliner Lakalanzeiger'* . jelenti 
Münchenből: A rendőrség egy rabló- és gyuj- 
tog utóba ndának két tagját elfogta. A banda 

</..bit tanarchista szőrt tseg ' név alatt egy 
idő óta a 'müncheni kereskedők és északbajor 
gazdálkodók egész ‘sorát fenyegető levelekkel 
és m'-llvs zsarolásokkal nyugtalanította.

Nyolcvan százalékkal emelték a szállodai szobák 
árát. A fővárosi "zállótulaádonosok április el se jé- 
t ő 1 1. c d v e a b ti d a p c s t i szállodai szobák 
ú r á t G 0- ? 0 s z ú ■/. a 1 6 k k a 1 emelték. Ezt az eme- 

.jóst az illetékes hatóság jóváhagyta. Vasárnap délután az 
állandó wmllodákbau lakók értekezletet tartottak. Hor
váth Ferenc nyugalmazott törvényszéki bíró elnökle
tével. amelyen elhatározták, hogy Vass József népjó
léti miniszterhez és a főváros tanácsához sürgős bead
ványt juttatnak, amelyben előadják panaszaikat.

— Panaszos levél a rákospalotai villanyról. Kaptuk a 
következő levelet: T. szerkesztő ur, méitóztassék 1>. lapjá
ban e pár sornak helyet adni. Aluliról luk rákospalotai la
kosok vagyunk és a világítási áramot a „Phöbus" villany- 
lelepéről kapjuk, ahonnan az áramot nem mindig ponto
san, de a számlát nagyon pontosan szállítják házhoz. Ezt 
igyekezünk is kifizetni, búr jóval magasabb az ár watton
ként. mint a tóvárosi üzemnél. Ennek ellenére az elmeit 
héten megjelent nálnnk kél destruktív fiatalember egy 
hosszú névsorral és bejelentették, hogy kikapcsolnak ben
nünket. Rohanunk, megmutatjuk n kifizetett számlákat, 
ami azonban nem segít, elcsípik a vezetéket. Futunk ide, 
futunk oda. végre kiderül, hogy visszamenőleg a januári 
számlára 200 (kétszáz) koronával tartozunk, bár a januári 
számlát pontosan kifizettük. Végül a ki- ós bekapcsolási 
művelet költségeit is velünk fizettették ki. Már tudniillik 
uzokknl, akikkel lehetett, mert, nem mindenki volt bajt 
laudó erre a különös adófizetésre, ki tudja kinek a hibá
jából. (Aláírás.)

— A hamburgi kikötőben több liajémzerencsétlensóg tör
tént. Berlinből jelentik: A „Berliner T/rk-u-tanzeiger ‘ ham
burgi jelentése szerint a kikötőben siirii köd következtében 
több hajószcreimsifet'ton&ég történt. Több esetben az indu
lásra készs-núlló gőzhajók «’>riiW-W‘í olyan súlyosak voltak, 
hogy a hajók nem indulhattak n tengerre, hanem vifw.u 
kellett ökot- vontatni,

— Házasság. Angelo Bözsike és B. PótIot Bél® házas
ságot kötöttok.

_  „Ma nagyon sokan bz frtenből élnek nagyon jól.
Vanáraap délután a Zeneakadémia nagytermében megtar
tott Ad y-ün népéi yen. amelyen több fővárosi mű
vész és művésznő működött közre. Szabó’ Dezső iró 
beszédet tartott, amelyen méltatta Ady Endre irodalmi 
jelentőségét és kifakadt azok ellen a jelszavas irodalmá
rok és politikusok ellen, akik Adyt a maguk részére akar
ják kisajátítani. Majd Így folytatta beszédét: „Ma a ma
gyar kultúrát el akarják nyomni, a butitás eszközével 
dolgozunk, mert ma nagyon sokan az istenből 
élnek nagyon jól. éppen úgy, mint a hamis
kártyások a kártyáz á s b ó 1". Beszédét, azzal fe- 

' jezte be, hogy a dolgozó nép fiainak kell a 
b n t i t A s ellen a harcot, és k ii z <1 e 1 ni e t föl
venni.

— A pápa husvót vasárnapján fogadta 
Seipel kancellárt. Rómából jelentik: Seipel 
kancellár szombaton Monté Cgssinoba utazott 
ahol az apát, fogadta és kíséretével együtt, 
mint a kolostor vendége, vasárnap délig idő
zött. A kancellár délben visszautazott Rómába. 
Este ’/s8 órakor a pápa őszentsége Seipelt 
wagánkihallgatáson fogadta, amely egy órá
nál tovább tartott. A kancellár ezután hosszabb 
látogatást tett Gosparri hibornokáiiamtitkár- 
nál.

I 1923
Krisztus, kit egyre megölnek, 
föltámadásodat, 
meg bús szivén e földnek

óh. Krisztus, 
Bár ünneplik 
Mikor szűnik
A testvérgyilkos ősi kárhozat?

Igédéi mikor vallja agy az ember,
Hogy tettel ne becstclenitse meg?...
Óh, Krisztus, Krisztus, támadj úgy fel egyszer, 
Hogy többé már meg ne ölhessenek!

Telckes Béla.

Jéssel, Hétfőn a húsvéti 
véres verekedés történt

39. számú ház előtt egy 
haslMil«t.to Jnnkovie s

Egy kifflány minit tör-

— Húsvéti locsolások vrr>-’- 
iocsoláeok.kal kapcsraleitosein több 
a fővárosion!. A Krisztina-körut 
krj.onariihél-a öltözött egyén 
Lajos 23 éves liérkocRisBcgéd-of.
tén-t az összckapáis. A mentők a sérültet a. Rókusija vitték. 
A KarpTciiffloiii-Htcűban ugyancsak a húsvéti öntözésen 
ih-wev edzett Fercnezi József 13 éves cipébz. Kun Károly 
38 évos cse.répfedő és Ho-náth Ferenc 23 évos kocsis. 
Késsel tcnuid-tak 
A?, í-ieg-ufcában 
nckitámadt Bal-In 
len megsebesültek.

■1 Siensen, siessen megnézni az idény legna
gyobb francia filmalkotását „A titkok húzá‘:-t. 
Még csak pár napig a Corvin-Szín ház és 
Royal-Apollóban.

— Beregből és Mára marosból a magyar al
földre szorítják a Tisza víztömegeit. A cseh
szlovák kormánynak, illetően „Ruszinszko“ kor; 
ináuyzóságának nagyszahúsú Tisza-szahályozó 
terve óriási veszedelemmel fenyegeti a magyar 
alföldet. A Felsőcsap—Észenk közti Tisza- 
szakasz jobbparti védgálját ugyanis löhh mé
terrel emelik, úgy hogy árvíz esetén a víztöme
gek a mai Magyarország területére zúdulja
nak. Ezzel a folyamszabályozással BK1.000 négy
zetkilométernyi termőföldet nyer „Ruszinszko" 
az eddig parlagon heveri árterületekről. A 
munkálatokat az ungvári Granit-cég végzi. — 
Emlékezetes, hogy a Duna idei hatalmas ára
dását íoleg az a körülmény tette veszedelmessé, 
hogy az elszakított Felvidék cseh vízügyi ható
ságai nem értesítették idejekorán Budapestet 
a lefelé hömpölygő víztömegekről. Amíg Nagy- 
magyarország csonkitatlan egész volt, a víz
ügyi adminisztráció és a folyamszabályozás 
egységes elvek szerint történt. Most, hogy a 
csehszlovák kormány — nem titokban, hanem 
a legteljesebb nyilvánosság mellett — a Tisza 
olyan szabályozására készül, amely ránk- 
zuditja az áradatot, jó lesz, ha a magyar kor
mány idejekorán óvást emel és megleszi a. kellő 
energikus lépésekel.

— Gyárak, üzemek, vállalatok, amelyek a :nor.lani nyom
dai árak mellett árjegyzéket kiadni nem tudnak, sok f>- 
lör.legct; levelezéutől mentik tnctr mnifiikat., lm nz érdeklődő 
léinek a kívánt gépről, íö!s7.erel<-;-i tárgyakról vagy bár
mely más áruról nz, ajánlattal egyidejűleg az, áruról ké
szült fényképfelvétel másolatát i.< megküldik. , A „Fotó
riporterek l énykvpészeti Müintézcte" IV. Vúel-ntc.n 46 
fipeeialintu ezen a téren és az e célra készült fölvételeket 
nagyon mérsékelt árakon tudja szállítani. Mintaképekkel 
és Árajánlattal díjtalanul szolgál.

-- Brilltánst, ókrznrt. aranyat, ezüstöt. Imniififoffat ne 
adjon cl senki. : rnig meg netfi hallgatja Fiacher és Elmer 
ékszerészek legmagasabb napi árait, Rákóczi-ut 27.

— Fin kaucsuktiarkot vásárolunk, esik „Pnlrn-a." véd
jegyül fogadjunk cl. A vuló’ii, viláchh’ü Fáin:: -»ewkot e 
v«]jegyről ienerjiik meg.

— Amerika', royú'wat. MüfoV IrtHiesuklri foglalva 500 ko
rona. Amerikai h-niewii m ifojr lóim korona. Amerikai 
müfog, sz/íjpadlácuicntes. 2l)ilC korona. Amerikai porc-oUAn 
l'ogkorona 20MI koronától. Blombák. Vidékieknek soron 
kívül rimdel'-cn egé«a nap. Vasárnap és ünnepnap ló—1 
óráig. GroI’-»niann S.. vlzvráwtt fogazz. Budn.p-cl. Erzsóbnt- 
kijrut 50, I. rnnrk-1.

— Álom Abícő. Múlni-;'"v. m‘ «,1ii:n9. úlomvH-urot Áb
rázoló füzetek jelciniek nmp K r ii d y <; y u 1 n. wzcrluisz/- 
télében. Az Alom Ábécét minden iíjságiirusná) megvehetni.

a húsvéti 
JózRof 13 éves cipész, 

és Horváth Ferenc 23 
és összeszurkálták egymást. 

András 25 éves kárpitos késsel 
rcndőrőrmp’dei-wk. Mind * ket-

egymásra 
Weiwz 
István

A MŰVÉSZ-SZÍNPADON
Csengery-u. 68. (A Vasúti és Hnjózúel Club épületében)

A LEGNÍVÓSABB kabaréban 
„A BÖLCSŐ" monoi-.

„A VÉN SZAMÁR"
A műsor slásorszámai:

RÓZSAHEGYI, fölléptóvei ’ "m re

két szép udvari szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha 
éléskamrából álló lakást (uj házban, Nagymező-utca 
közelében) elcserélnék Liget felé vagy Budán levő 2-3 
szobás nteni lakással, ráfizetéssel. Ajánlatokat a kiadó

hivatalba „Sürgős 18“ jeligére

A karácsonyi vásárból 
visszamaradt legjobb magyar művészek 

festményei és rézkarcai
rendkívül olcsón kaphatók
tsz ffiuvová-núl

VI, Aradi-utca 22. Telefon 117—36

MIDHELIR „Cf.BLÉ
gyári rnktár 3

Automobilfölszerelések

31 ’

I O *
620^^ 17. 5. TRLEPOli'

hungAria-drőtfonatw
a legolcsóbbak és
Icgtökólotüsebbck

SÁNDOR 

lodronysaöve?., fonal- és l<t»-tt.ésyyíurss 
BWDWFKST, VII, &LL<ft-U*T 4S 23. SZ.

Árjegyzék ingyen és bérrne.ntvc.

Egyedüli gyártója:

NEMZETI ROYAL-ORFEUM Tf'ÖÍT
Minden este ’/-8 órakor:

A teljesen uj áprilisi
műsor

51
Barmnth — Zcrtcovltz operettje
A WATTYUI.OVAC5

Embereft!
a VIT, Dohányoméit 4-1

« Fürbdfeteb S

ÁPRILISI MUSŰRfl 
fi VILÁGVÁROSI 

VARIETÉ MŰSOR OK 
SZENZÁCIÓJA

speciális Idtszevészeti intézetben^^
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MisKolcon a legeleKelőbb Kávéház tulajdonosát, az 
üzletvezetőt és a főpincért letartóztattál! három ostsee- 

hering miatt
Negyedik napja tartjáK fogva az ügyészségen

NYILTTER*)

Miskolc, április 1.
(A "Reggel tudósító jutói.) Negyedik napja 

egy árdrágitasi ügy szokatlan fordulatai tart' 
ják izgalmakban a mi~kÓlci közönséget Egy 
súlyos ügyészi rendelkezésre pénteken délután 
a miskolci rendőrség

letartóztatta a legelőkelőbb miskolci kávé, 
ház tulajdonosát, üzletvezetőjét cs főpincé
rét és negyedik napja mindaanyiukat az 

ügyészség börtönében tartják fogva.
A szokatlan letartóztatás .? ostseeherlng 

miatt történt, amelyet darabonként 350 koro
náért számítottak egy társaságnak, amelynek 
tagjai a kávéház egyik szépapájában mulattak.

róni okon délután 5 órakor Miskolc legelő
kelőbb kávéházábnn két detektív jelent meg 
és a zsúfolt kiivéház közönsége előtt a tulaj
donost, Löwy Miksát keresték. A szokatlan láto
gatók csak a következőket közölték a kávéssal:

- Önt az ügyészség elővezetést 'parancsa 
alapján a rendőrségre visszük árdrágítás bün
tette miatt. Ugyancsak velünk jön főpincére, 
akit szintén kötelességünk azonnal őrizetbe 
venni.

Megdöbbenve érdeklődött a kávés az őrizet
bevétel oka iránt, de csak annyi felvilágosí
tást kapott, hogy súlyos árdrágítás a vád ellene. 
Azonnal detektívek őrizete alatt a rendőrségre 
vitték Löwyt és Somlót. Csak itt tudták meg, 
hogy az őrizetbevétel három darab ostsee- 
hering miatt történt, amelyet egy mulató tár
saság öt nappal előbb a kávékáz szeparólában 
fogyasztott el.

Héttőn éjszaka egy nagyon jókedvű társa
ság tért be a miskolci Pannonia-kávéliázba és 
agy rendelkezett, hogy az egyik szeparét azon
nal fütsék be es ott bort és ennivalót szerví
rozzanak a jókedii társaságnak. A társaság 
vezetője László János biztosítási tisztviselő 
volt, aki három üveg asztali bort és három 
darab os'iceheringet rendelt. Fizetésnél dara- 

1 ónként 350 koronát számítottuk a heringórt. 
\ kávéházi szimatéban elfogyasztott heréiig 
árát túlzottnak hirtotdi László János és ár- 
t'rágilás miatt Öilnvód’ följelentést tett az 
ügyészségen a kch'éJtáz tulajdonosa és ft/pin
cére ellen.

A rendőrségen töl fűti éjszaka után szombat

reggel 9 órakor kísérték át Löwyt és Som- 
lói fí kir. ügyészség fogházába. Szombat dél
után megjelent a kir. ügyészségen a feljelentő 
asztaltársaság egyik tagja, aki kijelentette, 
hogy

erkölcsi kötelességet vél teljesíteni, amikor 
bejelenti, hogy Somló Ignác főpincért ár
tatlanul vették őrizetbe, mert ő nem volt 
az ostseehering eladása napján a kávé

házban.
Ugyanekkor jelentkezett a kir. ügyészségen 

Schlesingcr Vilmos főnincér, aki bejelentette, 
hogy a társaságot hétfőn este ő és nem fivére, 
Simtó Ignác szolgálta ki. Erre délután 5 óra
kor Somló főpincért szabadon bocsátották és 
Schlesinpcr Vilmos főpinf,ért letartóztatták.

Délután 5 órakor Horkay kir. ügyész
Erkainp Gyula kávéházi üzletvezető őri
zetbevételére és az ügyészségen való elő

állításra utasította a rendőrséget.
A batyanbatéves Eckaipp Gyulát a lakútá- 

ról hozták be az ügyészségre. '
Eckamp Gyula kihallgatásakor elmondta, 

hogy negyven év óta felelős üzletvezetője kü
lönböző nagyobb kávéházaknak. Önálló hatás
köre volt mindig és soha ily minőségben 
visszaélést nem követett el.

Hétfőn éjszaka László Jánossal röviddel a 
záróra előtt társaság érkezett a Pannoniéba,

akiknek kívánságára az egyik külön szo
bát nyittatták föl, amit sietve rendeztek be 

a társaságnak megfelelő bútorokkal.
A helyiséget be is füttette. A nagy társaság 

mindössze három üveg asztali bort, fogyasztott- 
ami mellett egyáltalán nincs haszna a. kávé
háznak. Három ostsceheringet rendelt meg a 
társaság, amit, mivel a kávéházban nem volt, 
máshonnan küldönccel hozattak. Hogy a fű
tési és a többi költségeket a csekély fogyasz
tás mellett legalább részben behozza, saját 
felelősségére darabonként 350 koronái számi
főtt fel. Szeparchelyiségben mindig és min- 

<!■ nőtt többet szoktak fölszám'tani a luxusként 
tagyasztoti ingenősegekért.

Eckamp Gyulát kihallgatása után szintén 
előzetes letartóztatásba helyezték, így most a 
szeparé három ostseeherlngje miatt negyedik 
napja ül három ember a miskolci ügyészség 
fogházában.

tó-

H.

ív- <,

özv. Forró Gyulüné szül. Adler Ilona 
a maga és gyermekei, Tibor és Ervin, 
nevében fájdalomtól vérző szívvel je
lenti, hogy imádott férje illetve apjuk 
és oltalmazójuk, a legodaadóbb és ön
zetlen testvér, sógor és rokon

Forró Gyula
éjeiének 44-ik, ideális boldog házassá
gának 15. évében súlyos betegség után 
mindnyájunk nagy bánatára elhunyt.

Drága halottunkat e hó 3-án, kedden 
délután fogjuk a rákoskeresztúri izr. 
temető halóttasházábói utolsó útjára 
kisérni.
Friedmann Arnold, fivére, Friedinann 
Arnoldné szül. Roseuthal Rózsi, Adler 
Vilmos és neje, Adler Soma és neje, 
Adler Andor és neje, sógornői, sógorai 

és ezek gyermekei.

Nyugodjék békében!

$

8Megtört szívvel tudatjuk testvérei és 
a rokonság nevében, hogy

Braun Mártonné 
szül. Schwarz Ilona 

boldog házasságának és áldásos életé
nek delén, április 1-én, hajnalban, hosz- 
szu szenvedés után elhunyt.

Drága halottunkat április 3-án, ked
den délután J/,5 órakor földeljük el a 
rákoskeresztúri izr. temetőben.
Braun Márton, férje’. S. Braun Pál, fia. S 

özv. Schwarz Jónásné, anyja. £
Minden külön értesítés helyett.

A

Érdekes beszélgetés Budapesten
Thowas Mavnal, o péincf politikáról 

és irodalomról
tA tuih'.tilfViUM.) Hi tfon délKti ■ rkrwtt t»ibr

T/tnmas hogy megtartsa a nz.erdára hirdetett elő-
adását. .Méo; fáradt kie«é -»v, úttól, nxórt elvesen r»gu,l 
NzeRodi T.tikn h József. « tlihdh.aik volt ít«r; s t ó.-ió Irux. 
Ratójátiak halllab.-ii!. ahol ♦ mellett boszélRel. Samuit 
nem változott azóta, hon?’ i-'*< ■ Pentán '<11. Nagyon
megijed, amikor politikáról kó. 1'.'.'íKködöiii. Amikor olyan 
vcrz/idelmcs nin pnlií 'liá/ól n • lle.lt.::;;ni! Kémei országban 
WO’t ni r i*ri>.<-*tok a nézeí/i. pár hónap előtt <’gy elő
adást t rióit B< rlinbuu a néni . közlórsn-OiRról ■ n; iltun 
állást foglalt mellette.

Átt>>r n.' irodulontrn ón — <»tth«»i érezve magát rög
tön bátrabban, ólenkebben beszól. Főleg a modern iroda
lomról, fiatal németekről, nkiket nők támadó* 6r. tin>ry 
kvalitásban alatta maradnak nagy elődeiknek.

— A Bubr-megszállással előidézett helyzet 
Nemei országban kétségbeejtő, de nem remény- 
lelcn. Azt hiszem, hogy a németek passzív el
lenállását alátámaszthatja, mindenki, tiki szol
gálatot tikár tenni nemer-ak Németországnak, 
de a pacifizmusnak is. Mert Németország ma 
teljesen pacifista és nem akar mást, mint a 
kölcsönös megegyezést és n békés munkál, A 
főleg Bajorországban működő túlzó naciona-

______ _V, é'cu iic-könd 46 
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listák, sajnos, elvakul faágukban többet hasz
nálnak Franciaországnak, mint saját hazájuk
nak, mert ezek a pártpolitikát és a széthúzást 
•égitik elő. örömmel hallom, hogy itt, Ma
gyarországon, a mi bajaink részvétteljes vissz
hangra találnak.

— Az egészen fiatal és még ki nem forrott 
írókról kritikát mondani nagyon nehéz. Külö
nösen most, amikor különböző iskolákra, osz
lanak, mindegyiknek van programja, mind
egyiknek igaza van és mindegyik — meg
bukik. Sok nagyon erős tehetség van közöttük, 
sok kitűnő müvet alkotnak, mindegyik meg
felel írója intencióinak, csak — sajnos — ké
rés bennük az őszinte műrészei. Egy Haupt- 
/nannt hiába keresünk közöttük. Én azért nem 
látom olyan szomorúnak a jövőt, mert forron
gás van, a kezdőknél nagy a kenyérgond, ami 
színién egv nagy akadály. Ép bízom, benne, 
hogy ebből a nagy művészi zűrzavarból le fog 
szűrődni valami, ami maradandó, ami érték 
lesz és akad majd a sok iskola mellett néhány 
egyéniség is. akiket egy sorba lehet majd állí
tani a régiekkel. Körülbelül ugyanez n helyzet 
mu mindenütt, azt hiszem, maguknál is. A 
múltkori ittlétem óta sokat Foglalkoztámmá ma
gyar irodalommal, főleg Adyvol, akiről már 
régóta sokat hallottam. Kár, hogy nem tudom 
eredetiben olvasni a költeményeit. Azután 
Móricz Zsigmondot ismerem legjobban, akinek 
egy miivé rucst is utitúrsam volt, ugyanis 
egész uiort azt olvastam, a legnagyobb gyönyö
rűséggel.

Csütörtök estig murád Pesten. '7?. I.)

• E rovatban közlöttekói’t svm a BzerkesatőséR, sem a 
kiadóhivatal nem vállal fclelőSbúgat.

4'16 ni’ 2 HEN
GERES SPORT

í.’lfi HP 4 HENGERES, 16 SZELEPES

BU^OTTI-AUTéK
l’XEUMATIK. ÜZEMANYAGOK, ALKATRÉSZEK

Gábriel Ferenc /A
Cscp/f (jéfi

ii.c-körut */6

Konstantinápolyban bíznak 
a közeli békekötésben

Páris, .április 1.
Az Havas-ügynökség jelenti Konstanti

nápolyból; A szövetségeseknek az újabb 
béketárgyalásokra vonatkozó jegyzéke, első 
olvasási a jó benyomást gyakorolt és eloszla
tott a török körökben táplált bizonyos aggo
dalmakat. Nr újabb békcértekezlct iránt, ba
rátságos a Hangulat és remélik, hogy kölcaö- 
nös engedmények alapján a béke megkötése 
röciélcsefi megtörténhetik. .\r. angorai kor
mán?, konstantinápolyi megbízottja további- 
loitu a. szövetségesek jegyzékét Angoráha.

♦ o ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ e ♦ o ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ e ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ o ♦ ♦ ♦ « * .□♦
• •••••••••••••••••••••••« — A

1

Butlapes/f, V, N’ádor-’Utca 20»
Tf-le/on: 9Í—H3 (■• 47-7«

Fővárosi ClrkUBX * Órakor:
III- MIM HZOlAbat, VU.Cl V- »•*

VAkOSLÍGEC luiH-pnap délután '->1 órakor
................. BREíTBXlRT, a vaslkiraty 
TP, LEJONHZAMB5 ón a ruigy müMtr

Mczofjazdasáffi 
termények vétele és 

eladása
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DASAG
Ml LESZ A TŐZSDÉN?

— április 1.
(A Reggel munkatársától.) A vihart, amely 

az elmúlt héten hatalmas erővel rázta meg 
piacunkat, előre láttuk s kitörésére figyelmez
tettük közönségünket. Ma azzal kell kezdenünk 

.tudósításunkat, hogy ez a
vihar még nem ült el,

mert azok az okok, amelyek előidézték, még 
mindig működésben vannak.

Mik is voltak a múlt heti nagy árzuhanás
nak és a vele járó komplikációk okai? A pénz 
hiánya, a kosztkamatláb ^.szökésével kapcso
latban kilátásba helyezett kormányintézkedé
sek, a tőzsdei idő s főleg a rendezési napok be
osztása, a girópénztár működésének meg min
dig fönnálló nehézségei, végül pedig a bankári 
rendelet megjelenésével beállott bizonytalan
ság. Mindezek külön-kiilön is olyan tényezők, 
amelyek közül egy is elég az érzékeny tőzsde 
fölforgatására, pláne olyan időben, amikor fize
tési eszközünk külföldi árfolyamjegyzésében 
olyan jelentékeny változás áll be, mint aminő 
beállott Ha azonban e tényezők ilyen kumlá- 
lása forog fönn, mint aminőuek tanúi vagyunk, 
természetes, hogy nagy megrázkódtatásoknak 
kell bekövetkezni. Mielőtt most ez adott hely
zetből, szokásunk szerint, következtetést von
nánk le a legközelebbi hét eseményeire, két 
kérdést kell fölvetnünk. Az első az, hogy a 
megjelölt okok fönforognak-e vagy sem. A má
sodik, hogy vájjon gazdasági természetű és 
igy megmásíthatatlan okok-e ezek, avagy tech
nikaiak és igy elhárlthatók-e. Első kérdésünkre 
az a válasz, hogy a kosztpénzek drágaságát a 
kilátásba helyezett miniszteri rendelet még in
kább fölfokozza és hogy ha az a tendencia, 
amely e kérdésben csak politikai és nem gaz
dasági szempontok szerint megnyilvánult, to
vábbra,. is megmarad, számolnunk kell a kö
vetkező napokban a magánosok által elhelye
zett kosztnenzek nagyobb arányú visszavoná
sára. A pénz ritkaságában a múlt hét óta nem 
állott be semmi változás. Igaz ugyan, hogy

a pénzügyminiszter a bankjegyek bizonyos 
mértékű szaporítását helyezte kilátásba, 

de a tényleges helyzet ma még az, hogy 
újabb pénzjegyek nem bocsáttattak ki 

és igy nem lehetetlen, hogy a pénzszűke még 
nagyobb lesz. A tőzsde intéző körei által meg
állapított tőzsdenaptár, ha lehet, még rosszabb 
a múltkorinál, a rendezési napok beosztása 
ma is olyan, hogy

a kosztpénzt igénybevevők április havában 
sem maradhatnak tovább a játékban, mint 

eddig.
A bankrendolet számos homályossága és min
den átmenet nélkül való életbeléptetése szin
tén növeli a bizonytalanságot. Mindent össze
foglalva, meg lehet állapítani, hogy a múlt 
heti rombolást előidéző okok nem szűntek 
meg s mert tőzsdei körökben a jövő hétre még 
újabb fizetési nehézségeket is várnak, a hely
zet nem mondható sokkal jobbnak.

A második kérdésünk az volt, hogy a fönt 
megjelölt okok csakugyan gazdasági okok-e 
vagy inkább (ecánt'/cni természetűek. Válaszunk 
az, hogy tulaj dónk épeni gazdasági ok mind
össze pénzünk árfolyamának leromlása. Sem 
a pénzszűke, sem a kosztüzlet túl lengése, sem 
a többi ok nem az. Valamennyi inkább 
technikai természetű, amelyen segíteni lehetne 
és kellene, hacsak nem akarják a tőzsdén érde
kelt közönséget még nagyobb vesz'eséseknek 
kitenni. Hogy ez igy van, arrn nézve elsősor
ban meg kell állapítanunk, hogv nem igaz az 
a túlságosan nagy hanggal kikürtölt állítás, 
amely túltengő spekulációról beszél vagy leg
alább is nem indokolt, hogy ugyanazok. ak;k 
otveu százalékkal magasabb árfolyamok és 
huszas koronginál nem látták vé?*Z6tcsncl< r 
tulspekulációt, most egyszerre a tőzsde „meg
tisztításában" látjuk az egyedüli üdvösséget.

íja azonban ez igaz, akkor igaztalanok azok 
a drákói eszközök, amelyekkel ezt az állítóla
gos tulspekulációt kihajtani igyekeznek va«v 
legalább te nem helyes, hogy olyankor teszik 
ezt, amikor a pénz romlása amúgy is súlyos 
helyzetbe hozta a közönséget. A kosztnónzek- 
kel íizött tulságos spekuláció ellen tervbe vett 
intézkedések az első a tőzsdei rombolás elő
idézésében. Ám a helyzet szanálásának bMc 
más módja van, mint az. hogy az adófolior fe* 
nycgetésével hirtelen visszavonulásra kénv- 
szeritlk a tőkét, anélkül, hogy e beállott pénz
szűke idején pótolnák ezek a tőkéket, ami pe
dig egyszerű intézkedéssel lehetséges volnn 
úgy, hogy a kincstár még jövedelmeit is sza
poríthatná. A rendezési napok beosztása is tel
jesen technikai kérdés és mcgfonhata'lan. 

n Ifiddé intéző körei m 'érf szanori';áK a 
nehézségeket olyankor, amikor amúgy is elég

van belőlük. Végül a bankárrendelet te olyan 
időben jelent meg, amely csak a bajokat nö
velte. Ha az volt a cél, hogy a tőzsdeüzletet, 
amely a nagybankok kezéből kisiklott, kény
szerintézkedésekkel visszaadják a bankoknak, 
legalább a közönséget nem lett volna számul, 
abba a helyzetbe hozni, mint amelybe hoztak.

A tőzsdén az elmúlt héten nagyon sokan 
véreztek el, mert tőke nélkül játszottak.

De a tőke nélküli játék nem volt mindig 
olyan rettentően ellenszenves azoknak, akik 
ma legjobban orditanak ellene s ha egyszerre 
megszállotta az urakat is e nagyszerű erkölcsi 
tisztaság, meggondolhatta volna, hogy

p közönség egy részét az általánosan keser
ves gazdasági viszonyok kergették a tőzs

dére.
M&3 viszonyok, más erkölcsöket diktálnak 

» ámbár bizonyos, hogy a járványszerü tőzs
dézésnek véget kell vetni, annak kíméleteseb
ben és az általános viszonyokkal való számo
lással kell történni.

A tőzsdét megtisztítani nem jelenti egyút
tal azt, hogy a tisztításból az erőseknek 

még többet kell proíltálniok,
♦

Ilyenformán a most meginduló hétre nem 
nehéz prognózist állítani. Amint föntebb kifej
tettük, a baisse-momentumok változatlanul 
fönnállanak, habár a legutóbbi tőzsdenapon so
kan kimenekültek már abból a csavarból, 
amelybe jutottak. Mégis úgy látják, hogy még 
mindig nagyarányú födözetlen engazsementek 
vannak.

A krízisen tehát nem vagyunk túl s még 
egész közel nem vagyunk ahhoz az áremel
kedéshez, amelynek egyébként okvetlen be 

kell következnie.
ha az operáción a tőzsde túlesett. Minden attól 
függ most, hogy ezt az operációt emberi el
nézéssel ha’»ják-e végre. Mi azt hisszük, hogy 
a mai gazdasávi és társadalmi viszonyok közt 
a. könyörtelenség nem a legjobb módszer. A 
helyzet szanálására van elég módszer. Akik a 
tőzsde ellen uszítanak, nem a,tőzsdét, hanem 
a közönséget ütik. Viszont akik a tőzsdét akar
ják gyógyítani, végeredményben szintén a kö
zönséget teszik ■ 
hornt értőkeink árfolyamai oluan 
lesznek, hogy cay jóravaló e’édct 
maholnap megfi~elnl egy kötés — 
Ganz-Danubvassal...

—; beteggé. A véle vedig az, 
t alacsonyak 

sem lehet 
mondjuk

X O tempóra!... A régi időkben izmaeliták
foglalkozik pénzkikölcsönzéssel, majd a zsi
dók privilegizált területe volt a „pénzkölcsön
zés". ügy látszik, uj idők ni erkö’csei a leg
jobb közgazdasági kompendiumok. A mai 
rezsim, amelyet kurzus néven emlegetnek, 
tényleg tanul közgazdaságot, sajnos nem azok
tól, akiktől kér.e tanulom. A nagy, előkelő és 
szo’id nén/'P^őzetek kö”'"l elsőn®1' vo’t látható 
a kosztadók között a Ma a var Földhi telin’ ézet 
(vezérigazgató rróf Hoyos); az egyes koszt- 
f lemondások közö’f szereplő intézeteknél a 
M’ftyar Országos KöznonG Takaréknénz’árral 
(Mok<árral) találkozunk (vezérigazgató Metz- 
ler Jenő); van olvan cég viszont, amely da
cára aktív és tisztességes üzletvitelének, most 
irabb. könnyebb pénzforrások fr’é keresi el
helyezkedését. mert a Nemzc'i Tli’el'rtéze'től 
egy hétre számított 10’/<%-ot már nem bírja... 
Azt az altruista, irtranzigens kiskésit ennek a 
f aj m a gyár k e z go zd asá gr ak!

X A n*erí<zl1í’rdnlt b-'eM Bőréből jelenti
.4 Heggel tndósitó’a: Becsben m. elmúlt hóten a bank, 
értékek 50—S07, emelkedéseket értek el. Bnilcnkrcrpt 
80—110 e-eripr, Osztrák Hltol 75—1DR, Nied.-Oest. 65—91, 
Verkehrsbank 15—15 ezerig emelkedett. Kü'önben e héten 
az összes osztrák ipari értékeket erősen keresték., ugy 
látszik, hogy az eddig a piactól tartózkodó közönség kezd 
a tőzsde iránt komolyan érdeklődni. Jó vevők jelentkez
tek APnmvasutban, nliol 9'0 pónznól sem Jelentkezett 
áru Kiilönben Bőcn az egéss hóién erős vevő volt » buda
pesti piacon.

x A Ma-yar Általános Takarékpénztár Rt. közírvtildén 
elba.ároz.ták az alaptőkének 350 millióra való e'moh'M't 
olykep. hogy minren 5 ró.il részvényre 2 uj rfazvőnv ve- 
hető fit. az ecy'nk 2000 I< árfolyamon, a másik imrvim és 
költ&enmente.sen. Az 500 K névértékű rész.v< e veket 1000 I< 
névértékű rvszxénsékké egyesitik. Az olővételi Jog április 
H-toi !mk bC7/nr<:on gyftkorolrnto. Az incrx < *nrószv<nví k ki- 
nf''T *n “/^ényös:v.vonás .iprilis 2l lő| 'ir-i-.r l/z.ár^p 
efZAÖzo.hcbi. A koz/rynlés az osztalékot 125 koronában 
Iwvnly 55) nllapítf’tki meg.

X ..Nyílt harc áll a tőke ellen**... Az ogy^ges j»ért 
közgazdaságilag loglskolázottabb.lal közűi való Iklódy- 
Szabó János képviselő, aki a régi parlamentnek Is rokon- 
szenvee. komoly és közbecsfllénnek Örvendő tagja volt. 
fklódy-Stabó képviselő a magyar pénzügyi Politikáról 
érdekes kijelentéseket tett:

— A költségvetés, amolyof a pénzűgyminlnzter 23 
limes alapon készített, ma már nem tn milliárdos, d-c 
mint 100 milliárdos deficittel sáródlk

— .4 magyar pénzpolitika sem nem inflációs, sem
omol gffii

eeu-

ftaro d'.if, 
ma tneg

deflációi, hanem egy mixtum oompoilf.um. 
semmiféle eredményt nem. várhatunk

— Külfölden azt látják, hagy nálunk tt nyílt 
a kapitalizmui ellen. Külföldön la tadják, hogy
ei a harc nem egyéb, mint fiatalos hevületü rakonedf. 
lankodái. A külföldi kapitális azonban óvatos és számító 
és állandóan arra gondol, hogy ar a puikaporos han
gulat. amely ma még csak, apró csetepatékban nyilaiké- 
sík meg, egyszer csak ki fog robbanni és tángbahorltki 
azt a mi kis országunkat.

— Ez a legfőbb oka annak, hogy Magyarnrar.Agon kub 
földi kölcsön segítségére ma még csak gondolni te in lr. 
hét. Gondolkozzunk esek magunk egyénileg is erről ? 
helyzetről. Vájjon adndnk-e hitelt egy olyan országnak, 
amelyben nem tudni, hogy melyik 
egy robbanást

Iklódy-Siabó képvisel® miudezeket 
nemzetgyűlésen közvetlen közelében
Gömbös, Wolff, stb. képviselőtársainak ...

pillanatban tör ki

e. fülébe súghatná a 
ülő Bendrd, Bell.

Magyar-Olasz 
Bank Rt

elfogad 
kamatozásra 

pénztárjegy ellenében leg
alább 6 hónapra 

kötött

eteteket
búza-értékben

n

és
m ezögazdasági 

célokra, ugyancsak búza
értékben 

nyújt

Jeles fölvilágosít ások nyerhetőkRészletes fölvilágosít ások nyerhetők 
a bank székházában (Budapest V, 

Nádor-utca 16)

Öeákés Oir. Ordftdy bankház
Andrássá-üli ffSftkja Ancfrár-y-ut *16. szám

miilift 
millió 
millió 
milift 
mlllift 
millió

MorttJAtfkrn nJAnl.l A Főnyeremény és jutalom 
Nyeremény

következő lIvatalos

%

Arakon:
RCu.— kér. 
400.— Iker, 
200.— kor.

25
15
10

korona 
korona 
korona 
korona 
korona 
korona stb.



■1P23 március 26. a Reggel
>( Közgazdasági hírek. A húsvéti ünnepek 

nlkahnából jMÍnzügyi életünk vezérférflai nyi
latkoztuk a korona romlásáról és az ezzel ösz- 
^ze függő nagy közgazdasági kérdésekről. Éber 
itt tál szerint az Átvizsgáló Hízott ság és a 
fjevizaközpont akadályozzák az ipar és keres- 
k.eddem szabad m ozgását. A Deviza központ 
7Í(. kereskedjék valutákkal, csak a. külföldi 
devizák kiutalását ellenőrizze. A termelést a 
gazdasági elet szabaddá léteiével az egész vo
nalon a legmagasabbra, kell fokozni. Kónyi 
Hnqó a valnlarombjs egyik okát abban látja, 
hogy most megadták a külföldieknek a Ko- 
'rnnaszámlájtik fölötti szabad rendelkezési jo
gai, amelyet eddig, nagyon helytelenül, meg
vontak. Híre a külföldiek sietve túladlak ér- 
íékpapirjaikon. a befolyt összegekből .sokkal 
nagyobb nemes valuta követelések keletkezt ek, 
mini amennyi valutát annak idején érlék- 
papiivásárlás céljából az országba behozlak és 
,••/, a sok nemes valuta ino<*l mind kiözönlik 
innen. Másik ok a részvényeknek ingyen vagy 
fölötte olcsó áron való kibocsátása, azután az 
export e.s importban érvényesülő egézség te
fen devizapolitika. IGrre kell visszavezetni azt. 
hogy '•>/. ipar és kereskedelem kénytelen volt 
főkéit kosztpenzbe elhelyezni, hogy mobil ma
radhasson. K transz Simon azt mondotta, hogy 
a jóvátétel meg nem aktuális, tehát a korona 
zuhanását iirm is okozhatta, Ezt most még 
in< g lehet akadályozni azáltal, hogy a Deviza
központot átszervezzük, uj bankjegyeket adunk 
ki, minden erőszakos vagy mesterséges beavat
kozással fölhagyunk és a Külföld és a belföld 
bizalmát helyreállttjuk. Wakler Gyula sze
rint i.w/,7 hiba volt az import megszorítása, 
mert ez áruhiányhoz, áremelkedéshez vezetett, 
a drágaságot követte a korona külföldi vásárló 
ere.jenek lemorzsolódása és nemzetközi érté
kelésének csökkenésé. Komoly segítséget most 
eg?_.kii11<ildi kölcsön nyújthatna. De erre ke
vés a remény, amíg a jóvátétel nincs elintézve, 
amíg a Devizaközpont káros működése által a 
magyar kereskedelem hitel képességéről a kül
lői; óin • •tóid; zeii rossz fölfogás meg nem javid 
i - áriig- a kiillöldi tőke bevonulásának ked
vezi ••a/Ji-agi es belpoiilikai viszonyokat 
megteremteni nem sikerük Uctx* hiilöp azt 
hibáztatja, hogy, a Deviza központ működésé
nél :i7 export és import szempontjait nem 
■vélte figyelembe. A kivitelt elviselhetetlen il
lett lekkel terhelték, kedvező időpontját elsza
lasztottak. A kereskedelmi széliem teljes hí 
unva nagyon megbosszulni magái, a Derizn- 
kö.zpo)il megingott. Ezek után csak arra lehet 
vigyázni, hogy a visszavonulás ne pánikszerű 
hanem rendezett legyen. Az exportot teljesen 
föl kell szabadítani, az. importot a minimumra 
kell csökkenteni. Az Első Hudapesli. Gőz
malom tőkét emel. Az emelés mértéke a mos- 
hmi foké két és félszerese lesz: kettőre öl uj 
részvény I ajánlanak föl a részvényeseknek 

.‘UND K ;p*on. 'Tőkét emel a Magyar-Ameri
kai Faipar Rt. is. a Hermes vállalata, a rész 
menyesekre nagyon előnyös módozatok között. 
— \z Első Magyar Gazdasági Gépgyár lőke- 
enieh'si kapcsán egy darab régi részvényre két 
njii' ad 401)11 K őrt.

Bnz.abetétit, és biizaköli'böniik a Mngyitr-Oltvo. Bank
nál. \ n r. v.ir ki róna ••rtókérwM. iinfniloz/isn küz.gamfcuiÚKi 
h t i. .11'1'111 szempontból egyaránt káros s azt n helyzetet 
i<|. ’i i !.’i, tiony a lökepénzerek kósziii'nztöki’jiik vkm'íI*|ó-

. i>. i. iniT.r. .i síi < riii’ki Ix'ii k ••ti vI i'lcm I. s|>ek nlúotóbu 
bon.-itko/.ni. \ iszont ugyanez n körülmény nyomasztó 
pmizá'ány t nr>almi-nyez., amelynek hnlúsakónt főleg a 
mt'/'ir iz'last'iizi termelők kópfelenok n szüksrgvs forgó- 
Inkii t 'itfl iiiián beszorozni. >■'< snlyo.. pónzfnrgaltnl hely- 
Zi o io-l.isn órib'kélieti a Magynr-Otasz. ttunk Itt. közli,

• h"1 iriizta. hogy folyó évi április 3-IÓI kezdődően 
teg. ialili i. hónapra való lekötés ineilntl [lénztár.jegyek él
őn ;i.'n ti izaorl“kro szóló bétátokét fogad o| és viszont 

az. ily he’ ti.ént kezelésére bízott tőkéiket mezőgazdáknak 
''■'■ti ......... íjaira bnzuértékre szóiéi hitelek alakja lián ki

éri.'. i •ni. A betevők pénzeik elhelyezése mellett biztosít
ják íiikój i'. és a betéti kamat ért (•kálin állóságát. Viszont

■ >. őzök, amennyiben a nyert hitelt gnzdnstigi be 
ékre ki-dacokra fordítják, gazdasaguk jövődi*)- 

’>••■ >1 ' ockázat nélkül teljesíthetik az. értékál hnnló hitel
1 .et ét. A Magyar (tiasz Bank Bt. fBiwiapest. V, 

■'íáito-nten Ifi) érdeklődőknek részletes föivilagnsitawa! 
szol gá],

\ i’c.stl Hazai Takarékpénztár leőwgyiH<*te az. elnnklt 
K • >«z.1riili*k f)7.et/*p'l liatárírzta el és a 2 : I arany, 

itandéi uj rivrzvényuk áiTolynimát illidé^ckötelo
1. lián álletpii.ot.tia meg; az olővéMebi jog q hó 
Vi; O' viliapi. I»J taKOttnl lírünrr Ti v»d»r 

' ' ■’ i < (, y ö rg y ügyvivő igargntők vnla^zUi'ttztfk az,

A ..llormes" Magyar Általános Váltóiizlrd 1*4 . k,"7 
' i lm t .••rir/.t a az. >ti millió K ni api okenek a végi 

i,. . rtni.6ii,-k 200 l\ ro| -SMi i\ ra leendő fóliíl-
. r, inni ..ni.il>m drutili 500 K n. é. nj réwvény 

•i tilttit ’.’-iti millió K rti v«d<i fídeinelóset; ag. ősz- 
sít., ,j • . /.vi-iiyok a régi rt‘«7<vé,>nyesok’.n<'k ajtinltabmuk föl.

A ,.Kiihne“ MezÖgaztlnsétgl Uépjrvár Bt. ailairt/ikcjót
■ ' ■ K ra om« li. Az ni ré«-zv*t y»»k ’ : I arftnybnn

Itnlízeféise ell.nédion április 8-töl hWiftrftnn a
Bsunk 111 nril vehetők ál.

A Aiidorin (J0z.ma.lom n romlkiviili kövgyiilésMrek a
■ • ni A00 K itói cún<jkt » 1 '

'ii'i l\ rn vvi.|<> röliipH')yogzx'.Mét o irz. ahiptóki Jiok ’JOO.OIIO rtrlt 
""" 1 PévÍTliikii H Í réwinv kiboe-ala d ilt il CÍHl.lHlíl.OPtl 

K • tó inelé«.'t — J.'itk’nOO.tMil) tv Uniitlékaltiji mellett 
'■>. iPiiitvánvíKMil, agy hogy minden n-ui re.sz.vettyTo

■ ’ ’ ... r. z.vé'PV .iné "Ji n névértek in'liz^'t'p..' ellonvtniii.
A heir/M". frész. vén vemként. •’0(IO IC) április 12 tőt "fii"!
”7’ ' I "■ ■.-! i ák I6i.nl pa.l tol iewtmidők. A Virtoria malom

■1./‘ ''rdeki'l.tfiégóhcBi taU'tozo mogym.r nmlmok iwwvouy-
1 millióra ixnelkednek.

15.000 koronától, aznlongnrnitn- 
rtik, matracok, kon.vhttbere.nde 
zések üOtyt-knl olcsédibtik, mint

bárhol. a^gt,re— vili, Itökíi Nziltird utca 37. szám
JA«iírjp5a<O3» (W ív, Magyar.utca 8. szám alatt

Az ügyészség a W. C. igazgiatői elíen 
gáBati fogság elrendelését mdstváiiw@zta

Kedden határoz
(A Henriéi ludfjuitójdtól.) A Wiener Cnmmervial-Kank 

letartóztatott igazgatói iigyé*l>eii tudvalévőén a tábla ugv 
döntött, hogy még a fölajánlott 12—12 millió óvadék el- 
lenélssn sem bocmátjn őket szabadom A tábla végzésének 
leérkezése ntán dr. J'dsdr/iop/i Hdln ítélőtáblái bíró, vizs
gálóbíró, áttette az összes iratokat, a királyi ügyészség
hez indítványtétel végett. I>r. Porunkny Ixtedn ügyész. 
ma t<trji'xztatif rl/tJ rcHzh-h'sen megokolt riaif/rlltifi indít 
viinijiit.

A Regijei értesiilÓHe szerint már az ügyészség a Pénz- 
hité’ze.ti Központot kereste meg annak tnegállapiíásynt: 
megkárosították < a nie.fívárloli igazgatok a hankot. vai/U 
más oltok iddtirk '• elő a H'. htlflayesli fiókjának Int- 
kását. I nditváuyoz.za az. ügyész, hogy állapítsák meg u 
szakértők, hogy az igazgatók ■milyen eselelrhcn sl n'HÍro.': 
Iák a rájuk né've nesztcságes üzleteket. Kéri annak 
megállapitásal is, hogy a vádlói lat.' teljesen pán' nélkül, 
tehát a hanlt jn nén és annak vessél.vére jót szőtt ak u 
tőzsdén. Az. ügyészség ínjndenekelőtl azt szeretné lisz- 
táztatrii a vizsgálattal, hogy s gyanúsítottakat egyénileg 
is milyen összeg terheli az okozott kárral kapcsolni bari. 
I udil vány ózza tehát.

hogy a vizsgálóbíró rendelje el Baruu Ottó. Pogány 
Miklós és Márkus Sándor ellen a vizsgálati fogságot, 
egyben több uj letartóztatást Is Indltváayoz és a vizs
gálatot billión kezelés és csalás elmén kéri lefolytatni.
A védők azt kívánják, hogy a vizsgálóbíró derítse ki,

Husvét 1923-ban
Balatonfüreden

(A Heggel Iadósilójáfól.) Eiircd, g'oudollam 
Pesten és széniéin elé vitorlázott a csöndes 
Bnlat on. láttáin a fáradt, lomha bálnához ha 
stmló tihanyi parinkat és Siófokot, amely 
sz«,niln>u álmodja léli álmái. Babilon füved, 
tfomloltam. itt csönd lesz, elszabadulok pár 
napra Pestről, elfelejtem a pesti arcokat.

A vasúinál azonban meglepetés ért, az első, 
de nem az utolsó. A hosszú, körülbelül 
busz kocsiból álló személyvonat (h'íiredre jtt- 
nitis l ig csak személy vonal jár) első- és 
másodosztályainak ablakaiból ismerős fejek 
figyellek a keleti pályaudvar mozgalmas éle
tét. Piatal tőzsdések. öregedő színésznők és 
egyéb szívbeteg emberek, akik vágynak l'iired 
szénsavas vize után és .akiket én elkerülni 
vágytam. A' fiiíedi állomáson állt vagy kél 
kocsi és a „türelmes" pesti közönség megroha
mozta e két kocsit és hangos szóváltás köze
pette foglalták el helyükéi, akik jobban tud
tak tolakodni. A kellemes meglepetések sora 
azonban rövidesen szaporodóit, kitűnt ugyanis, 
hogy Füreden nincs szoba. \ Szanatóriumban 
és a Grandban még a próbálkozás is meddő 
volt, az Ipoly pedig, amely csak tegnap nyílt- 
meg, ma már szintén zsúfolt, A szállodák túl
zsúfoltsága érthető, mert hiszen Magyarország 
egyetlen könnyen megközelíthető (6 óra sze
mélyvonat) fürdőhelye Kiired. Idejön min
denki, aki elmenekül Pestről, hogy egy pár 
napra elfelejtse Pestet, hogy egy pár napra 
megpihenjen. Eiired húsvéti közönsége két 
részre oszlik, nz egyik itt nőtt a balatoni par
tokon. a balatoni hegyek lunkújn. akiknek már 
az apjuk, anyjuk is itt nyaralt, a másik csak 
most kóstol a Balaton melletti üdülés örö
meibe. élvezteibe. Túlsúlyban :iz uj vendégek 
vannak, de it.t vannak régi előkelőségek is. A 
legtöbb közülük orvosta'iár, itt üdül Lieber- 
manv Leó, liálint ílezsö. Verebéig Tibor. 
Illyés Géza, Friedrich és Hasenfeld professzo
rok, a tudósok közül itt van még Tinion Ákos. 
a Pázmán-egyetem rektora. Fellner Frigyes, a 
közgazdasági egyetem pro-dékánja. ifj. Lé>czy 
Lajos, geológus. A nagytőkéi IVolfner Tivadar 
báró, baranyavári István, a .,Fegy
ver" vezérigazgatója és kálnoki Hédii Sándor, 
a. Nemzeti Hitelintézet vezérigazatója képvi
seli. A. többi előkelőségek, illetőleg, akik elő
kelők akarnak lenni, fiatal tőzsdések, akik 
nem vasúton járnak üdülni, hanem gép 
kocsin. Az autót maguk vezetik legtöbb 
esetben bérelt, kocsi) és úgy ülnek a kormány 
mellett, (legtöbb esetben bérelt) bőrbuudákban. 
hatalmas autószem üvegekkel föl fegyverkezve, 
mintha legalább is soffőrök lenuenek. több 
igazán nem néz ki belőlük. A (írand Hold es a 
Szanatórinm előtt állandóan autók. hada ta
nyázik és félóránként ujabh gépkocsikkal sza
porodik az autópark, öreg füredi bentlakók 
állítása szerint, amióta Füred áll, nem volt 
itt annyi gépkocsi, mini most, de kevesebb volt 
valamivel a fültiirt nadrága inogadornyak- 
kendős fiatal pénzügyi kapacitás i-.

Egész természetes, hogy a iiiredi szállók, 
cukrászdák (csak egy van nyitva), kávéházak 
(egy sincs nyitva) termeiben nem esik másról 
szó, mini a tőzsdéről. A íózsdf. a tőzsde, amely 
mn. mindenen keresztül tör és mindent dönt, 
kissé tulhangos morajával, eldübörgött ide a 
balatoni partok mellé is. A méltóságos orvos
tanárok, a fáradt, szivgyönge betegek és a 
fiaíal tőzsdenapoleoiiok mind csak erről beszél
nek, mindenki homlokán a nagy kérdés: mi 
lesz kedden, kirobban-e végre a hausscí Vasár

a vizsgál&lbíró.
mi előzte inep <y/-' a föl jelent és!, különösen, lmgy mili/cn 
összefüggés vmi a J1 b ner t’omnierziiP Hank rés: réniiei- 
nel: eladása és a megindított bűnvádi eljárás hő ott, 
Adatokat szolgáltatnak arra, hogy a bécsi <'ontralboden 
(’redit Anstalt l.uszlla név ii igazgatója, amikor átveife 
a W iener <’ommerzial-Bank rész vénylöblisegét. az elad" 
bank l>ejégíjr.vtt Igazgatósága ellen kiránt fordulni, mert 
megkárosítottnak érezte magát, viszont egy nagyobb 
valntaiigyJetből kifolyóan Hadain síről kivántok föllépni 
I.tiszt in ellen. Kimaradt a Iais.I'o föllépése a (’ommer 
ziiil Bank cégji'gyzett. igazgatói ellen, kiegyeztek J.llsz- 
tiggal a valutáiig', ben. <1 len b"ii nn-gsziilrtrl t az egyik 
felelős igazgató fölhatalmazásából n följelentés a barik 
let a riózt at.isban levő tisztviselői ellen. A védelem szeriül 
erre fölvilágosit ást- fognak adni ll'ilhehn Káról'/ ügyvéd. 
I.ukáes Henrik bécsi bankigazgató é.« egyik Hatvan.'/ hár<>, 
mint tanuk. •

Or. (Iái Jenő védő ma lu-jeleiitelle a vizsgálóbírónál, 
hogy a védelem részéről ellenőrző szakértőül A'oc'í/.’ S<in- 
dt>r tanárt, törvényszéki hites szakértőt kívánja alkal
mazni. Az. egész ügyben a legérdekesebb, amit szak
körökben beszélnek az esetről. Az a kérdés vetődött föl 
ugyanis,

szabad-e a bankigazgatóknak a vezetésük alatt álló 
Intézetnél a maguk számára folyószámlát nyittatni és 
mint a bank ügyfelei. Intézkedhetnek-e a saját va

gy oull le tőség lik lek int etében*

nap é.s hétfői) csöndes magánforgalom is l'i“j 
Jödött ki a Iiiredi szállodákban, a piac azon 
han hogy -.zakszm'ii legyek — üzlei-telen voll 
és óvatos a. zürichi jegyzés hiány a miatt.

Ami a balatonfüredi árakat illeti: urtinyhig 
oü'só az élet. A legdrágább a Szanatórium, 
ahol egy szoba 2öt)ü—251HI. a menü L2(MJ. egy hús
étel pedig 8—korona. A (írandbau is ezek 
az árak, a többi szállodában azonban mar 
lOÜII i2(IB koronáért is kapni szobát. A legdra 
gábh egész Hiireden a mólorcsónak. Füredről 
Siófokra például csekély Ifi 211.0011 korona az 
ut. a csónakok azonban így is állandóan fog
lalva voltak, búi- az időjárás nem volt ked
vező. Szeles, viharos idő fogadta a hilsveli 
üdülőket, a Balaton vize állandóan háborgott, 
ngy látszik, nem tudta elviselni, hogy ki min
denki jött partjára, fölismerte azokat az izé
kéi, akik anion jöltek bőrkahaI)>an, hogy este 
kisimmizzék magúkat a Szanatórium termei
ben. Az öreg mdtpsugosok csöndben uéztek a 
táncot, közelebb húzódtak egymáshoz és foly
tatták a nemrég' abbahagyott lémái, hogy mit 
nyertek, vesztettek Saigon és Rimán, hogy mi 
helyesebb ma. a ha üsse vagy pedig a kon íré 
rnín-pozició. Füred pedig, a csöndes, jó öreg 
Füred, nem szól egy szót sepi — mert nem 
tud - . töri az idegenek hangos zaját, akik 
kissé kímélet len ül ébresztették föl téli álmá
ból. Igyekszik őket nem észrevenni és azzal vi
gasztalja meg önmagát, hogy nyáron majd még 
többen lesznek és hogy Siófokon még rosszabb 
fesz a közönség. Korda Tibor.
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Végállomás
— Szerző a darabjáról —

A „VéKÚllomás": vígjáték 3 felvonásban, Színre került: 
Bócsbeu a Pcutschos Volkstheaterbeu, március 34-én. 
Színre kerül: Budapesten, a Ronaissance-Szlnházbon, áp
rilis 7-én, azoiubaton.

A ..Vógalloniás" célja: néhány derűs őrá’ szerezni a 
'közönségnek. (Nem tudok szabadulni rögeszmémtől: uz 
emberek Jobbak volnának, ha többet nevetnének.'

\z 1. fölvonás színhelye boldog, ifjú ujságiróélelem 
első állomása, a . Déli Hírlap" és „.4 Nap" régi, nagy 
nyomdaiul vara. Itt, rikkancsok, nyomdászok, könyvkötő
lányok színes környezetébent indul a cselokmény. A II. 
fölvonás egy ötemeletes bérház házmesterlakásában, a 
111. fölvoiiás Budapest legelőkelőbb divatszalonjában 
játszik.

A „Végállomás” meséje egyszerű történet egyszerű 
emberekről. A vígjáték hőse: házmester egy lipótvárosi 
bérpalotában és villamoskocsivezet ’i az Egyesült Városi 
\ illamosvasutaknál. A hősnő, a szép Untai házmesterné. 
könyvkötőlány volt a nagy ujságnyomdában. Ahogy ez 
a két egyszerű pmber találkozik, ahogy a boldogságukra 
irigy világ elválasztja őket, ahogy a kocsivezető felesége 
egy kis veszélytelen kisiklás után visszatér életének 
..'•egallomús"-ára, a kétszobás házmesterigkásba — ennyi 
az egész.

A „Végállomás’* főszerepeit A/észdros Gi'.a, Simányi 
Mária. ('xortoK Gyula, Harsdnyi llctsfí és Bérczy Ernő 
játszók - tökéletesen. A darabnak még van vagy ötven 
szereplője. A színpadon ugyanis állandóan nagyobb tö
megek lesznek.

Remélem: a nézőtéren is. Szenes Béla, t

Színházi hiteit

* Kaczor Gizi hangversenye április 28-án lesz a Zene
akadémián. A tehetséges, ilatal énekesnő műsorán, amely 
egyike a legszebbeknek és legnehezebbeknek, többek kö
zölt Schubert Schumann, Brahms, Mozart, Mendelssohn 
szerepelnek.

’ „Az Ur szőlleje”, a Vígszínház uj vigjátéka. amelyet 
szombaton mutatunk be, kitűnő szerephez juttatja a közre
működő művészeket. Parisban a rendkívül népszerű 
< heirel Jcaunc játsza Bourgeonnét, akit nálunk Oóthné 
Kertész Ella kreál. 0 :iise.niond Betiy, a Gymnase uj csil
laga adja G-isélet, akinek szerepében nálunk Makay Mar
git lép föl. Montéi Blanche, akit Keiehenberg kis::iss"or.{,- 
utódjaként emelegetnsk. kreálta Yvonnet. akit a Vig 
színházban Gát Franciska fog személyesíteni. Gótb Sándor 
szerepét, líenryt. Póriéban Boueher játsza, aki közel öt- 
százszpr adta a „Cserebere” Pierrejét és ezért az uj sze
repért vájt ki a híres operett-együtteséből. Tanay Fri
gyes szerepét Lefaur. Lukacs Pálét Luguet André adja it 
Gymmisebau. „Az Ur sZőllejé"-nek első előadásaira már 
árusítják a jegyekei.

* (’sortos Gyula, mint villamoskocsi vezető színészi pá
lyájának egyik legszínesebb és legvidámabb alakíiásat 
nyújtja majd Szenes Béla uj vígjátékéban, a „Végnllo- 
más’-bán. Gáspár Péter Szabadság-téri házmester és villn- 
moskocsivezető ur előreláthatóan még „A gazdag lány” 
Eriiulein Muriojánúl is népszerűbb kedvence lesz a pesti 
színházi közönségnek. Be épp oly hálás szerepekhez, jut
nak a Reuaissauee Színház újdonságában Simonyi Mária 
(a nyomdászlúiiybol lett szép fiaiul háziuesternéi, Bórezy 
Ernő (Tivadar ur a Mme Lnln-cég tőszabászai és Húr- 
sátiyi Rezső (egy nagy ujsúgnyonuiá főportása). Külön 
érdekessége a sznreposztásnak Mészáros Giza vendégsze
replése. A kitűnő művésznő egy, a saját kreációitól má
moros divatmüvésznőt alakit utolérhetetlen humorral. A 
„V6gálloiűás"-nak több miut öt-ven szereplője vau. Az 
első fölvomis nagy nyomda udvarán, rikkancsok, uyom- 
dászláuyok és munkások tarka miliőjében indul a cselek
mény. A második fölvonás egy ötemeletes lipótvárosi ház 
házmester lakásában, a harmadik pedig Budapest legelő 
kelőbb divatszalonjában' játszódik. Az eseményszámba 
menő díszleteket Márkus László tervezte. A „Végállo- 
más”-t, amely kétségtelenül i« legvidámabb és legértéke
sebb müve Szenes Bélának, Bárdos Artúr igazgató ren
dezi.

SZÍNPADI nagyságok
ÍRJA: SZÁSZ ZOLTÁN

4. Paulay Erzsi.
A kliosziciznius s a modernség hatra és össz- 

hangzatos egyesülése uem csak eszmékben, 
könyvekben, képzőmii vészét ben és zenében, de 
egyes emberi testeken, egyes eleven lények 
összhatásában is jelentkezik.* El nem múló va
rázzsal világit a klasszikus varázs a görög 
szobrokban megnyilatkozó testi szépségesz- 
mény es itta is niég az emberi nemesség ér
zéki megjelenésének egyik leghoditóbb szék
helyt*. Bizonyos azonban, hogy ezek a Vénu
szok, atliénék, diának ma inár nem jelentik a 
tökélynek azt a vért és szellemet egyaránt he
vítő megtestesülését, amikként a magtik ko
rukban őket csodálták. A modern szépségidoál 
vékonyabb csontu. nyúlánkabb, gyöngédehben 
árnyait, több idegiséget és szellemiséget su
gárzó minták felé hajlik. 'Palán azért, mert a 
klasszikus szépségideál egy délibb égöv több 
meztelenséghez szokott látáson iskolázott mii
vészi érzés terméke. Ezért úgy érezzük, hogy 
a inai, európai-amerikai ruhákba öltözködött 
Vénuszok kissé vaskosan hatnának. Tahin a 
mai gépkultiirára támaszkodó városi emberi
ség ízlése más szépségeszményi vall, mint a 
régi, a földhöz közelebb élő emberiség. Mind
egy: bizonyos, hogy a inai szép test és kifino
mult lélek eltér, a modern izle-s irányában el
tér a tipikusan klasszikustól. A mai ember 
számára az szép, aki a- klasszikus és modern 
szépségideál összhangzntos egyesülését jelenti.

Paulay Erzsi egyénisége es játéka ezt az 
egyesülést mutatja. A nagy klasszikus tradí
ciók díszítik megjelenését, mozgását, testtar
tását s szerepalakitásainak egységes nagy
vonalúságát: de az a modern intellektnaTiz- 
mus, amely egyedül feszi számunkra életele- 
.venné a hősi, emberfölötti típusokat, szintén

aReccezl
• „A válóperes hölgy" 25-űdször. Az idei évad Ijfia- 

gyobb vigjátéksikere Vaj<la Ernő „A válóperos ho.gy 
ciiuü darabja, állandóan előre eladott táblás házak mel
lett pénteken, április ll-án 25-ödször kerül színre n Magyar 
Szlnházbau, ahol a pompás vígjátékot ezenkívül kedden, 
szerdán, csütörtökön és szombaton i« megismétlik. Szom
bat délután a Rákosi-iskola növendékei tartják vizsgaelő- 
adásukat, színre kerül u „GéHük” .3 órakor, mérsékelt 
helyárakkal. Vasárnap este llákosi Szüli fölleptévnl I1 ol
dás Imre mulatságos vig.látékát, „A lányom hozománya 
SWI milló*‘-t jáíszák. Vasárnap délután Molnár I erenc 
költői szépségű drámáját, az „Égi és földi szerelmet” is
métlik 3 órakor, rendes esti helyárakkal.

• „A gárdista” Jubileuma. 25-ödször játszották hnsvé.t
vasárnap este s Városi Színház szépzenéjü operettjét. „A 
gárdistá"-l. A látványos és mulatságos darab, amelynek 
slágerszámai már egész Budapesten elterjedtek, az iinuepi 
estén is a premier szereposztásában I .-ült színre Valter 
Bázel és Palló Imre, az Operaház trgjai, továbbá Tisza 
Karola, Sziklai. Aboo.vi Máriáimé, Hoi’ti, Gábor. Sík, Si- 
may, örley Flóra, Mihályi! Júlia, az operai balettkar és 
a bájos gyerniekballerinAk közreműködő.-' ’ a '/esti elő
adások pontban !i8-kor kezdődnek.

• A „Levendula” egész héten. Szilágyi László és Lippay 
Gyula poétikus kedves daljátéka, a „Levendula”, amely 
várszínház! iihrv sikere után most, n liluha Lujza-színház- 
bán is teljesen ‘meghódította a közönséget, e hét minden 
estéjén szinrekeriil. A darab poétikus jelenései rendkívül, 
nagv hatással vannak a színházat megtöltő közönségre, 
amelv többször uyiltszini tapsokban ad tetszésének kife
jezést. Vasárnap délután Christiné szenzációs operettjé
nek, a „Fi-Fi-nek lesz 207-ik előadása. A délutáni előadás 
3 órakor kezdődik, mérsékelt helyárnkkal.

• „A tükör”, Mohácsi Jenő és Siklós Albert zenés néma
játéka, amely szerdán a Városi Színházban szenzációs si
kert aratott, szombaton harmadszor kerül ftzinre Bajor 
Gizivel. Dalnoky Viktorral és Tarnny Gézával.

• „Az ütközet’* bemutatója — a „Csipke” 25-lk előadása. 
A Belvárosi Színház e heti műsorának két kiemelkedő ér
dekessége „Az ütközet” pénteki bemutatója Somlayval, 
GcHérttel. Barótyval. Pártossal, Németh Juliskával és 
Báthory Gizával a főszerepekben, az előadást szombuton 
és vasárnap este megismétlik. < siitörtökön Ernőd Tamás 
poétikus három egy föl vonó sósat, a „(.'sipke”-l adjuk 
25-ödször Nádor Mihály kísérő zenéjével, a bemutató ki
váló szereplőivel: Mély Gertivel, Lrayval, KorniendyyeL 
Somiárra!, Kökény Ilonával, Németh Juliskával. Tóth 
Böskével és T. Oláh Böskével a főszerepekben. Kedden, 
szerdán és vasárnap délután „A kékszakáll nyolcadik fc- 
leségé“-t adják.

• A Vígszínház eseménye ezen a héten az „Ur szőllejé”- 
nek szombati bemuiaiójn lesz. A bemutatóig a műsort a 
„Sirokkó”. Ilerczeg Ferenc vigjátéka dominálja, amely az 
„l'r szőllejé“-vel váltakozva fogja betölteni a jatókrendet. 
Egy est. a szerdai, jut az „Elefánt”-nak, amelyet vasár
nap délután is játszanak.

• A Fővárosi Onercttszinház e hetét is a szezon nagy 
operettsikere, a „Marinka, a táncosnő” egymr.gábon tölti 
be. A kitűnő Gilberf.-opefcttet estéről-estere táblás iiáz 
előtt adják.

• A Király-Színház műsorán minden este a kivételes si
kerű Kálmán Imre-opcrett, „A baiadér” szerepel. Vasár
nap délután ismét a „János vitéz.” kerül színre 3 órakor, 
mérsékelt Ji elyá ra k k a 1.

• Sándor Erzsi kamaraénekesnő énekli a Városi Színház 
keddi ..ÍLoffmr.nn int sói” előadásán a hármas női fősze
repet .

• „A gyllko‘5 álarc”. „A kec’- madár". „A szénapadlás" 
einiii nagysikerű darabok, a „Beköltözhető családi ház”, 
az „önképezde”. „A íiuán<»“ ciiuü tréfák és u kitűnő mu- 
gánszúmok minden este szinlekerülnek ezen a heten, úgy
szintén vásárnál, délután is az Andrássy-uti Színházban 
!(:l órakor, mérsékelt helyárakkal.

• „A Felség csőkj::” diadalmas sillerét n Várszínház első 
három előadásának táblás házai igazolták. Balassa Emil 
darabjának minden jeienc'.'t és Szdnf'i Mihály muzsiká
jának minden számát nagy érdeklődéssel hallgatja es
ténként a l’drstrnhdz előkelő közönsége és percekig 
tártéi tapsokkal jutalmazza a szenzációs előadást. A hár
mas női főszerepben Papp Manci messze fölülmúlja ősz- 
szes eddigi sikereit. ...1 Felséu csókja" minden este 
szinrokériil. .Tegyek a pesti oldalon Bárdnál. a „Színházi 
Elcf“-ní'l és a Etilt tudnál válthatók.

Dr. ÖíDÍSn ;m3 M
VII. tiákóczi-ut 14. — Telefon: József 129-85 M 
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eloszfik alakján. Csodálatos jelenség; honry eb
ben az érzéki hatásn, sőt kissé 1 nlsáiro’-an át
ható szépségsiiffárzásv. Testben a legfejlettebb, 
egészen a hidegségig’ fejlett 1 niértebniség la
kik. Panlay talán nem estik legnagyobb kul
túrájú. de talán legélesebb értebniriégü nő is, 
a.ki matryar színpadon mozog; Alakításaiból, 
föllépéséből és beszéltéből is mint valami izzó
lámpából u fény, árad a í’idatossáv és ész. 
Ez némileg szűkíti azt a különben széles kört; 
melyre hatása terjed. \ "ypi’mpíe.epn. elmosó
dottan, félhomályosán, érzelgősen nőiest ked
velő átlagemberek ear.\ részének uincs elég fo
gékonysága az érzéki varázsu lesi > a villa
nyos smrárzúsn értelein e vegyiiiéke iránt, 
amelyből hiányzik a lágy érzelmességü. a tóm- 
pitott fényű, az értelmet inkább pihentető 
sa blonnőiesség;

Paulay Erzsi egyenes örököse a klasszikus 
ókor finom szellemi légkörükkel is lióditó hc- 
tejráinak, a renai.-sanre nagy nőinek, a Irancia 
aucieu régime szalonjaiban tudományi, művé
szetet; életbölcsességet és életélvezotet saját 
egyénieaségük példájával fejlesztő és terjesztő 
grnnde daine-okmik. A nőiesség összes vará
zsainak föláldozása nélkül fölemeltedül oly 
szellemi pallérozottság szinvonalára, amelyen 
a férfiaknak is kis része mozog — ezt produ
kálja Paulay a színpadon, még inkább talán az 
életben. Egyéniségének nehéz fajsúlyú és fér
fias szellemisége eltávolít talán tőle rétegeket, 
amelyek a nőiesség eszményét nemcsak a testi, 
de belső pehelysulyuságban látják. Ez. azonban 
az éles race-lények és az átható egyéniségek 
természetes sorsa és nem téveszti meg azoknak 
Ítéletéi, akik inkább gyanakvással, mint lelke
sedéssel azt, amit széleskörű népszerűségnek 
neveznek. A Nemzeti Színház nagy műsorában 
uralkodó szerepe van Paulaynak: oly pozíció 
és oly érték bizonyíték ez, amelyhez viszonyítva 
eltörpül a százas előadásokra, pályázó színda
rabok énekes vagy énekfelen primadonnáinak 
jelentősége.

1923 április 3.
— ■ ■ —■

Moziközleményeít

„A poKol Kapuja"
Az Omnia és Corso ünnepi Hímje.

A film fejlődése nagy feladatokul ró az íróra
tásök a színészi”bravúrok kavargásában miu- 

’..........*
dukálni! Mióta
sóbb rétegektől és mindenféle

és rendezőre. A gazdag témák, a technikai újí
tásuk, a színészi bravúrok kavnrgasuban min
dig újat, mindig valami meglepőt kell pro
dukálni! Mióta a mozik publikuma a legal
sóbb rétegektől a legnagyobb igényű közön
ségig, mindenféle rangú-rendű 

emberekből rekrutalodik, azóta az ujat- 
’ ’ i a lázában nagyon vigy ázni

technika csakúgy, mint a kép- 
ftL zi megfelelő

ízlésű <__
keresésnek ebben „ -—- - - ,
kell arra is, hog*y az irodalom <*ppen^ugy, mint 
a művészet, a -C— ------//j- •,....................szerűség megkapja a inagael es 
szerephez jusson a filmen. .. ....

Az Óinnia és a Corso most műsoron levő uj 
darabjainak uralkodó jellemvonása, hogy az. 
iró és rendező képzelete finom harmóniában 
egyesitette a reálisat a romantikával. Ellen- 
álhatatlanná teszi ezt a tragédiát az u ralfinalt 
ügyesség is, amellyel a történet szamara meg
választotta a miliőt. A ruhrvideki banyákban, 
a kis munkásházak környéken, az égbenyulu 
kémények aljén és lenn a föld gyomrában, a. 
tárnák gyilkos veszedelmet rejtő fekete me- 
lyébon játsszák ezt a drámát uj típusok, inas- 
féle emberek, más lelkialkattal,, mint akiket 
eddig meg’szoktunk a film vásznán. Soha egy 
pillanatra el nem lankad a figyelem, meg nem 
enyhül a tragikus feszültség! .

A női főszerepet a szépséges Lmne Haid. 
Lady Hamilton és Lucretia Borgia gyönyöre 
megszemélyesítője játssza, aki, levetette pom- 
pás selymeit, hogy egy mnnkásasszony r::.:a 
.iában világszerte ü"’1 or'£'lt t»hotKPP-<.npk m 
kincseit mutassa meg 
nia és Corso mozgók 
volna szebb műsort!

Az Omnia előadásai: 
előadásai pedig 4. %ö, 
dődnek.

_______ ./ ruhá- 
űnnepelt tehetségének uj 

a közönségnek. Az Oni 
valóban nem hozhattak
5, 7 és 9 órakor, a Corso 

*/í8 és ’/xlO órakor kéz-

.,IJlíO1nvásár•• és Tristan Bemard 
a Kamarában

Aki kellemes két órát akar eltölteni, siet 
jegyet biztosítani magának a Kamarába. Kél 
lebilineselöen érdekes attrakció szerepel a mű
soron, a legdivatosabb párisi sziiimüirónak, 
Tristan Bernardnak egy művészi ihletességgel 
megkomponált társadalmi drámája: „A titok , 
amelynek izgalmakkal, megdöbbentő fordula- 
tokkal átfűtött cselekménye magával ragadja, 
folytonos várakozásban tartja a nézőt.

Á „Liliomvásár‘> a másik attrakció értékéi, 
a szombati bemutatón újból approbalta a Ka 
mara megkülönböztetett ízlésű közönsége. A 
nem mindennapi téma és különleges miije, 
amelyben a megkapó drámai játék lepereg; 
bensőséges, maradandó impressziókat keltett. 
Ez az a film, amelyet meg kell ismertiie min
denkinek. mert bű és cie.omázatlau tükörképét, 
adja az élet mélységeinek. A Kamara előadásai 
4. fi. 8 és Hl órakor kezdődnek.

-j- Mozgókép-Otthon. Szenzációs sikert ara
tott az egész műsor. A siker koronája azonban 
talán mégis A lián Nazimovának ítélendő oda, 
aki hallatlan temperamentumával, perzselő 
szenvedéllyel oly alakítást nyújt, amely egé
szen páratlanul áll a niozgóképmüvészét te
rén. A pálmáért vetekszik „Az asszonyok ked
vence.4* című nagy amerikai filmregény, amely
ben kedves jelenetek megkapó drámai fordu
latokkal váltakoznak. VVilly Roggers játssza 
az „Asszonyok kedvencét44, viszont az előbb 
említett Nazimova-filmet: „A modellt44 bátran 
lehetne nevezni a „férfiak kedvencének44. Egy 
leirhatatlan bafasu ShefT-burleszk, továbbá, 
a genovai Magyar-Olasz válogatott futbal- 
inetch és a gazdag változatossága Angol Hír
adó egészítik ki a pazar műsort. */s4, ’'»6, L8 
és ‘/slÖ.

-4- Hallatlan tetszést arat „A titkok háza" a 
Corvin-Szinházban és Royal-Aiiollóban.

Férfi fehér 
nappali ing 
színes nappali ing 

i két gallérral

Fenyves Dezső
Calvin-tér 7

?// vizgyógyintézet
(• l'atwr (volt Herzel-féle) szanatóriumban
VII. Vilma királynö-ut!). Telefon József 15- 26.

.Modern liy<lrotlicrúpla, nzénsavus fűrdflk, 
Israpkeiclések, masüzAza, víllamozáK, avéd- 
torna Hzakszerü orvon! vezetés mellett. 

RENDELÉS: délelőtt 11-13 áráig
férfink rémiére d. e. 8- - 10-ig, d. n. 4— 7-ijr.NYITVA:
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

rrjy szót se beszél arról a két gyönyörű, karcsú 
hölgyről, akikkel a Fcdák társaságában láttuk 
magát a Margitszigeten? Azt hiszi talán, hogy 
nem ismerjük e titokzatos ifjú ladyket?

— Szóval azt is tudj tik, hogy „lady"k?
— Úgy van, édesem, mert amerikaiak. Két 

világhírű amerikai táncosnő, Ncwyork leg
nagyobb attrakciója: Dolly sislers a nevük és 
— magyarok. Az egyiked Jancsinak hívják, a 
másikat Rózsinak. Négy év óta Londonban ját
szanak és Petráss Sári azt mondta róluk, hogy 
akkor, amikor ő a „Csárdá‘skirálynő"-t ját
szotta Londonban, a Dolly sisters-el; 
valósággal megbabonázták a várost. Lon
donban ezer font volt a gázsijuk egy 
hétre, Amerikában 5000 dollár és Párisban, 
mert a francia frank oly gyöngén áll, „csukd 
'>8.000 frankot kapnak egy hétre. Egy napra 
jöttek Pestre látogatóba, de minden e<te má
sutt van vacsora a tiszteletükre. Tegnapelőtt, 
/ stc Fedőknél volt nagy soiré, Molnár Ferenc 
reggelig ropta a csárdás! a Dőliokkal. Holnap 
Petráss Sári ad ebédet a tiszteletükre. Tizenhat 
évvel ezelőtt mentek ki Amerikába, mint gyer
mekek s most, kezdi mi: újból magyarul tanulni. 
Szeretnék a magyar tanárjuk lenni!

— Leesem a székről... Hát ördögök magú:;.*
— IJgy van, édes öcskös. Ezért is jobb és 

szebb. hogy ha végre tud valamit, azt 
szépen elmondja és nem t itkolődzik. meri „A 
Reggel" elolt úgy sem maradhat semmi sem Al
tokban. Mii tud még Amerikáról?

— Még tudjak valamit?
— Igen, édesem, igen. Például azt, hogy Je- 

ritza Mária április régén érkezik Budapestre 
és május első felében föllép — nem édesem 
nem az Operaházban, hanem a Városi Színház
ban. Hogy miért? Elles istenem, azért, mert az 
Operaházban be sem lehet venni azt a horribi
lis pénzt, ami Jeritzának a Metropolitain gá
zsija mellett még mindig csak' gombostüpénz 
marad. Emiatt most a Városi és Opera között 
vagy a vetélkedés ...

— Óriási!
— S ha már a Városinál vagyunk s mert 

fantáziánk csuporig, elomndunk magának egy 
pici kis történetkét a Városiból; kis ak varéit 
csupán arról, hogy nincsenek már gyerekek. 
Van a Városiban két nyolcéves kis ballet- 
IcHvcsnö. Hároméves korul: óta tanuljál; a 
piruettekéit ’s most, nyolcéves korukban, ko
moly szerződött tagjai a nagy színháznak, öreg 
színészek. Már most ez a kél gyermek „szerel
mes' Paliéi Imrébe, a Városi operettjének fe
kete baritonjába és amit az egész színház tud 
és amin az egész színház mulat: hogy Paliéi 
úgy udvarol mind a kél kisasszonynak, mintha 
fölnölt, s komoly hölgyek volnának. Na már 
most a múlt héten a kollégái: elkezdték, ugratni 
az egyik kis imilel táncosnőt. hogy a Palló nem 
öl szereli, meri föltűnően a más!k hölgyikével 
foglalkozik. Amire a kis hölgy pllycrgésrc gör
bülő szájjal, de dacosan rágta ki: „Ugyan ké
rem. előbb nekem akart kurizálni. de én le 
hagytam égni ölel..."

— Óriási...
S ha már égésről vau szó: csúnyán le- 

égeile Hlosvay Rózsi a „Végállomás"-!, Szenes 
Béla uj darabját. Az isteni művésznő, aki pél
dául rendbenlerőnek találta azt, hogy Csortos 
így szólván statisztáljon mellette a „Scampolo"- 
ban, szerepét most, egy héttel a premier előtt. 
< sszaadta azzal, hogy tehetségéhez és művészi 
■múltjához képest — ez a szerep tulrövid, példá
ját szolgáltatva ezzel s'inföláTdozét önzetlensé
gének.

— Meg fognak haragudni cm lati llosrayra.
— De meg ám! Nem lőhet egy szerepet centi

méterrel mérni.
- óriási... . ,

l.’s ha már szerepről van szó: mi lesz a 
nyári szezon legszenzációsabb szerepegyüt
tese?_ J> )

Sebestyén Géza ebö újdonságának szerep
oszlása. Az „Asszonyok bolondjá"-nak május 
i-tn lesz a premierje: a főszerepeket játszók: 
Somogyi Nusi, Kondor Ibolya, Komjáthy 
Gyula és Sarkady Aladár,.,

— Óriási.
— Na, most mondja meg, öcsém Esvány, kik 

u legújabb arrivéi a színházi világnak?
— A legújabbak?

— Hát azt, hogy Jászai Mari arrivált már, 
azt tudjuk. Ennél mindenesetre újabbakat kér
dezünk.

— Nem tudóul, kérem.
— Hát mindenekelőtt. Sópidor Gizi, egy bájos 

fiatal, leány, aki a ,.Dédé“-ben lepett föl a múlt 
héten nagy sikerrel, aki jövőre a Király Szín
házban fog játszani szubret!szerepet. Aztán: 
szombaton este a Royal-Orfeum premierjén a 
„Hattyuloeag,'-ban egy másik kislány tűnt 
föl nagyon kellemesen: Molnár Verának hív
ják, eddig növendék volt, ez úgyszólván az 
első szerepe. És a Magyar. Színházban most, 
fog végleg és Igazán arriválni Bólh Klári, aki 
az uj Tcrsánszky-darabban még azoknak is 
meglepetést fog szerezni, akik eddig is nagyra 
voltai: vele.

— Szóval, tehetségekben nincsen hiány...
— Nincsen, hála Istennek! Itt. van például 

Telmányi Emil, aki nagypénteken óriási siker
rel dirigálta* az Operáiban Rossini „Stabat ma- 
ter“-é>, geniális karmesternek mutatkozott, az 
Opera pedig másutt keresi lámpással jövendő 
karmesterét s háborút visel önmagával Tangó 
miatt. Persze, azt se tudja, hogy a Belvárosi
ban milyen háború, dühöng?

— Nézze, tisztelt ,Ami Kimaradt", kímélje az 
idegeiméi, megöl a háborús szenzációival...

— Ugyan, Maga szegény utazó! A „Csata" 
cimü darabról van szó, amelynek a. hajója 
több pénzbe kerül, mint békében egy igazi acél
hajó. A Belvárosi padlózatát megduplázták és 
elárulom Magának, amit senki sem tud, hogy 
a színpadot mozgószinpadnak alakították át. 
A Claude Farrére-darabot Baráti József ren
dezi, aki napokon át tárgyalt lovag Kirchmayr 
fregatthadnaggydl az óbudai hajógyárban, 
hogy a színpadi tengeri csata szabályos és 
éleíhü legyen. Egyébként is irtózatos pénzbe 
kerül most egy darab kiállítása, képzelje, a 
Németh Juliska japán ruhája, maga közel 
egy millióba került. Hát még mibe kerül a 
színpadon a tenger hullámzása?

— Mibe?
— Legalább annyiba, amennyibe egy tőzsde

bizományosnak a tőzsde hullámzása kerülj 
Egyébként tudja,.hogy nemcsak A Reggel 
tudja előbb, hogy „ml lesz a tőzsdén".

— Ki tudja, még?
— Hát a pénztáros kisasszonyok. Hívja föl 

akármelyik színház pénztáros kisasszonyát 
délelőtt 10 órakor és ők megmondjál; pontosan, 
hogy „lanyha" lesz-e vagy „szilárd". Tudják a 
jegyelővételből...

— óriási!
Na, most Intim ur, egy fogas kérdés. Hol 

löilöllék az ünnepekei azok az aranyos kis 
sibcrbácsik.'

— Hol, hol. hol?
— ó istenem, hál csak a Riviérán. Minden 

aktív és tartalékos lőzsde-Napoleon. aki ebben 
a szezonban tanult meg járni a tőzsdeterem 
sikamlós parkettjén, Nizzában sütkérezett a 
korai husvét tavaszi ünnepén. Eddig megelé
gedtek Abbáziával, most már a Cőtc d'Azur-ig 
'meg sem állnak. Pedig hát nincs is olyan na
gyon rrndben minden még a tőzsdén sem. Nők 
ifjú é.< ifjabb művésznő siratja a tavaszra be
ígéri autó! s a nyárra beígért ostendcí és 
trouvillci nyaralást. Elvitte őket a bessz! És ha 
tudná, nem irjulc ki. tiltja a diszkréció, hány 
nagy és kis művésznő megspóroltja úszott el 
Gejorgiján. klsganeou, Guttmavon. Ez a bessz!

— Fuj, de csúnya szó.
— Csúnya bizony, üsse meg a Guttmann! 

Már most akar valamit a „V égállom ás“-ról?
— Hogyne akarnék.
— Hál a „Végállomás" mindenekelőtt Mészá

ros Gizdnnk fog rendkívüli sikert hozni. Giza 
egy divulfejcdelcmnől. egy szalon mindenható 
úrnője! játsza utolérhetetlen gráciával, ked
vességgel, valóban mészárost tehetséggel. A 
„Végá/lomús"-ban mtilakdzik be a Renaissance- 
bán Thurzét Elvira, aki a Vigből szerződött át. 
Még nem biztos, el játsza-c szerepel, de az biz
tos, hogy nem ez a színház a szép és talenfumos 
színésznő végállomása. S most néhány apró 
színházi hirt még. Fedők tovább játsza „A 
bajadér"-t végkimerülésig, akarom mondani a 
l'tO-ik előadásig. Más. A „Kékszakállú herceg" 
szereplőstől, díszletestül, ahogy ál! és ahogy 
van, vendégszerepelni, megy Pozsonyba.. Más. 
„A tükör", Mohácsi és Siklósi pantomimje, teg-^ 
nap este került másodszor színre a Városi

Színházban olyan sikerrel, hogy egy jele nlevö 
ántántnotabilitéis elragadtatás’bun tekintélyes 
összeget juttatott a színházi személyzetnek 
ajándékul. S most moidlja meg, !:i játsza a 
Belvárosiban a Sári bíró szí repét?

— Tudom: Máig derű.
— Neki osztották, ki, de nem biztos, hogy ő 

játsza, mert Somlay a végsőkig ambicionálja. 
Ja, igen, még az abligát pletykál, ugiJ*; 
bár... Hal, kérem, ha megengedi, majd a jövő 
héten. Addig is maradtunk, kiváló) tisztelettel, 
nevünk a régi.

ui:

DH. PAJOR Szanatórium 
újonnan bersnd.zMt gyág, Intézőié
ben. burtapost, Vili, Vas-utca 17.
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Minden este l/38 órakor
■■■

Megérkeztek a nyáréi 
újdonságok

Mosóvoileok mosó- m gr ,
dolalnok, libertty-es JSpa'g9T9£
selyembatisztok n
legszebb kimintázAs- tzí-x/,,
bán. - Sima svájci KÍ.T»aiy-UlCa 
greiiíidinok minden 
szinárnyalndban.

Vili, Rákóczi-ut 43 Telefon: József 125-01

Ma és minden este nz uj műsor kei’etébeu

mint vendég

Mi van 
a viszel?
Tréfa. Irta 

Stella Adorján

Ez a Julcsa!
Tréfa.

Irta A'agy Endre

íi. Scherloh
Detektivtörténet

1 rta
Szőke Szakáll

Föllépnek:
Faragó 

KáraSy 
Has-a.'iaty Sdsci
H. éíeíd:ba'j'<5 

Albert 
KontEr ry-tolya 
Xffváry Gyula 
Krnjnil'. MAriu 

Lukács Sáiri 
Salamon 
SándorJOzsef 
Ujváry Ferenc
Virűgl? Jenő' 

Várnay Vilmos

beteg
a.TX »6«”«S5T» ?
Tréfa. Irta

Köváry Gyula
Falu végén 
kürti SoTtáö

Pesti népszínmű 
1922-höl. Irta 

liarmatii Imre
Teiefnn

u város..0
IW; szenvedés.

• Irín 
Harmath Imre

Előadás kezdete 9 és f éí órakor !

Cigányzene Vacsora 8 órától
Jegyelővétel: n Színházi Eleinél (Erzsébct-körnt. 29. sz.) 
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>ORT
sportunk a romlás utján

„Leégett*3 a 8saf!?es!síábrj. — PIlítx Nándor (MTK) az uj boxcsillag. — Munkában a bcsai-
Iro<f$t<. — „SsipBciSzzélk*' as amatőröket. — A szövetség a rendőrség segítségével 

teremt rendet
(A Rengd munkatárséitól.) Amit az egyes el

fogult egyesületi intézők, meg a MBOSz 
csetlő-botló boxszakusztúlyá egy esztendő alatt 
főztek, az min i kiállításra került „Budapest 
hoxbajnokságai**-ban, amely egyszerűen „le
égett*'. A régi képviselőház szinte kongott az 
ürességtől, de a küzdelmek jó része is sivár 
volt, mert a legjobb amatőr boxolók 90%-a — 
a padokból nézte a nagy „viadalt*’. Örömmel 
kell azonban megállapítanunk azt, hogy a 
bajnoki kiizdelmok ben

egy uj boxcsillag is született Pilitz Nándor 
(MTK) személyében,

aki a legtipikusabb magyar versenyzők 
egyike. Gyönyörű izomzat, ínacskarugckony- 
ság, pompás technika és energikus győzniaka- 
rás az erényei, amelyek az első és megérdemelt 
sikerét biztosították. Szimpatikus győzelme 
után az egyik boxiroda kifutója nagyon mele
gei! érdeklődött — bizonyára az egészségé fe
lől, de „kapásból** visszaesett.

Sajnálatos, hogy az egész bajnoki viadalból 
csak ennyit tudunk följegyezni, meg azt, hogy 
a levegő csúnya profiszagtól volt terhes, 
amely máris több kiváló szakértőnket bírt 
visszavonulásra,' akik közül Erdős Lajos, a. 
MBOSz boxszakosztályának agilis előadója, 
az egész nmgyar boxolósport égető kérdései
ről munkatársunknak a következőket mondta:

— Kedvemet vesztettem, mert nem látom 
biztosítva azokat az ideális törekvéseket, ame
lyeknek csak egy céljuk lehet: a nemzet ere
jének a megnövelése. Visszavonulok az aktív 
szerepléstől. Óhajtom, hogy az utódomnak mi
nél kevesebb akadállyal kelljen megküzdenie 
és teljes erejét az nwc/tó'r boxolósnortnak szán
hassa.

— Való az, hogy a „profik** részéről állan
dóan foglalkoztatták a boxszakosztályt. Leg
utóbb is a Nemzeti Sport iroda (amely a 
„Nemzeti Sport“-tal semmiféle kapcsolatban 
nincs. — Szerk.) az egész esztendőre bejelen
tette leendő verseny terminusait — számszerint 
tizet! — éa kéri azok engedélyezését. Természe
tesen a legjobb dátumokat akarják maguk
nak: a hónap eleji vasárnapokat. Hát ezek 
engedélyezéséről szó sem lehet! Az eddigi gya
korlatnak megfelelően, esetről-esetre engedé
lyez a szövetség profiversenyeket. A legna
gyobb óvatosság már csak azért is ajánlatos, 
mert nagy „szipkázás" folyik az amatőrök 
körül.

— Ami az újdonsült profinak, Máthé’.iak, a 
legközelebbi profiversenyen való szerepelteté
sét illeti, itt, a legerélyesebben szándékozunk 
föllépni. Ha Máthé nem kap a MBOSz-tól en
gedélyt a profiversenyzésre — amit legalább is 
fi hónapi pauza után tudok csak elképzelni —, 
akkor

a rendőrséggel fogjuk kivezettetni a. ring- * 
bői. De igy fognak járni mindazok az ál
amatőrök, akik azt hiszik, hogy ináról hol
napra cserben lehet hagyni az amatőrség 
zászlaját. A csábítókat pedig a rendőrsé

gen följelentjük.
Ilyen esetekben kegyetleneknek kell lennünk, 
mert

csak az r.nir.t őrs pori szolgálja a nemzet ér- 
éekeit és a professzionista sportnak is csak 
akkor van jogosultsága, ha az az amatő

rök céljait elősegíti.
Elleneseiben csak lelkiismeretlen üzletről le
het szó. A magyar ifjúság ereje és becsülete, 
pedig nem lehet sohasem árucikk.

*
\ bajnokság részletes eredményei:

i. Lrgsv.iv: Adlor (TIT leír : I. appensherger (III. kér.). 
Bajnok: .iáiéi (III. Iter,). Gnalmae küzdelemben Adlor 
bizío.-nii győzött — pontoz issei.

íj. Banlaniaily: Frenovits (FTO)--Jávorszky (III. kér.). 
Bajnok: Urenovits (FTC) pontozással, aki még csak ez
után fogja megérdemelni a bajnoki titulust. Kár, hogy 
nagyon nehéz körülmények között trenirozik.

fii. Pehelysúly: Bornvallm .• (Ili. kér.)—Tihurzió (III. 
kér.), Bajnok: Bern vallrter tilt, kér.) — pontozással. Az 
uj bajnok egyike a legu’.i idicii fejlődő versenyzőinknek.

ÍV. Könnyiisuly: Eipel (III. kér.)— Ilutterer (KAC). 
Bajnok: Eipcl (111. kér.) aki a ncoyad.il;, menet elején 
/cnocÁ’-ouf-oltti az ellenfelíd.

V. Wcl tér súly: Bttsy (FTC)—Albert (Ili. kér.). Bajnok; 
Buxy (FTC) pontozás alapúin, aki a 8. menetbon dön
tötte el a maga javára a küzdelem sorsát.

VI. Középsnly: Szabó E. (Ili. kér.)—Frank (FTC). Baj
nok; Szabó (Hl. kér.). aki már az első menetben oly 
erős ülést mórt az ellenfélre, hogy az a pndoznttól kapta 
a másikat és 10 másodpercig maradt fekvő. Az esésben 
nagy szerepe volt n vizes padozatnak. Ezen súlycso
port 3. helyezettje u favorit I nt.eneckcr (F’J’C) lett.

\iF. Kisne.hézsitly: Lendvay (FTC)- (’zigáD.v (ITT. kar.). 
Bajnok: Lcndvtt'i (FTC) pontozással. Lendvay kemény 
csal úbnii megérdemelten győzőit.

Vl'í. Nehézsúly: t’ilitz (MTK) Vizy (III. kér.). Baj
nok: Pilitz (MTK) „knock-ont“-tiü. A küzdelem sorsa 
már az első pillanatban eldőlt, mert a fenomenális Pilitz 

rögtön a földre kény szeri tetto ellenfelét. Kár, hogy mind
össze fél porcig láthattuk az nj boxtohetséget, aki nagy 
jövőre hivatott. Sajnos, nálunk nincs meg ellenfele. Leg
közelebb 7ío««-szal, a nagyszerű osztrák bajnokkal szem
ben szeretnénk látni.

‘ *

Lapzártakor értesülünk arról, hogy a kizárt Lapter
jesztők kihívták az uj amatőr boxbajuokokat. Kíváncsian 
várjuk, hogy hányán fognak ellenük kiáltani.

Tizinenetes amatőr boxversenyek. A pompás 
versenyző gárdával rendelkező III. kerületiek 

I szombaton nagyérdekü „zártkörű” versenyt 
| rendeznek a II, Lajos-utcai polgári iskola tor

natermében, amelyen a klub riválisai, négy- és 
hat unciás keztyükkel 6 és 10 meneten ál fog
nak küzdeni, hogy az elsőség kérdését maguk 
között eldöntsék. Kétségtelen, hogy ezen a 
viadalon olyun komoly és férfias küzdelmeket 
fogunk látni, amelyek a profik értéktelen 
mutatványait messze fölül fogják múlni. Az 
első ilyen természetű verseny iránt nagyon 
nagy az érdeklődés.

Meghívták a legjobb magyar hoxolókqt Pécsbe, a 
Wiener SC .jubileumi versenyére meghívást nyertek a 
Lapterjesztők, akik közül Horváth József, az Espár-dij 
nyertese és a veretlen Löwiy utaznak föl.

I)s!u-dsltzu a lmx ellen. Külföldön nagyon divatos a 
dsiu-dsitzu mesterek harca a boxbajnpkok ellen, amelyek 
váltakozó eredményekkel végződnek. Nálunk az első ilyen 
mérkőzés Lukács Sándor és Hózsa Jenő között lesz. 
Rózsa, a legjobb magyar boxoló helyesen teszi, ha komoly 
versenyekben vesz részt, mert a Becsben már ..leszállí
tott áron“ som vonzó línnu fölötti lilább győzelme cse
kély sportórtékkol fog bírni.

Sabrl Mahlr és Jliriny Lyggrtt. a két. rivális l<i«nelióz- 
súlyú profi boxoló, a jövő hún:>)>biin 4 unciás keztyükkel 
„leütésig” fog küzdeni. A török sampion és a néger 
harca teljesen nyílt. Bármelyik is lesz n győztes, m ■•Hó 
ellenfele lösz Carpentiernck.

♦ ------------- -

Alegsívárabh husvét a futballban
A 25. husvét a magyar futballban olyan 

szegény volt, amilyenre a legöregebb futball- 
rókúk sem emlékeznek. Mindössze két — nem is 
nagyjelentőségű — I. osztályú bajnoki mérkő
zés volt, amelyek kevés érdekeset nyújtottak, 
úgy hogy a közönség mind a .két napon csaló
dottan távozott.

FTC—Vasas 1:1 (1:1). Vagy -SíJOO ember abban a re
ményben ment, ki az űllői-ntra. hogy a ferencvárosi fiu
kat végre góllövő kedvükben találja. Azonban a gólok 
elmaradtak, bár a Vasasok lelke, a nagyszerű JeUlnek- 
SzentmikMssu-Himmer-márny hiányzott. A vezető golt 
már az I. félidőben Pataky rúgta, amelyet Takdls nőm 
sokára kiegyenlített.

MTK—KAC 1:0 (1:0). A futbulfiuck nagyszerűen ked
vező időben, közel 10 000 ember bosazankodta végig a 
Hungári-nti pályán a bajnokcsapat küzdelmét a lelkes 
kispestiek ellen. Szép játék helyett sokszor valósággal 
vergődött a bajnokcsapul. amelyben Kcrti'sz Vili oroszlán 
módjaira küzdött. Megértő társakra azonban nem talált. 
A mérkőzés egyetlen gólja a 19. percben esett. Egy Vágó 
által rúgott szabadrúgás Biri kezéből kipördült és azt a 
résen álló Siklóssá a kapuba vágta.

Vereséget szenvedett a ..legjobb vidéki csapit" A 
Szennái .4K husvét. vasárnapján a Szegedi Vasutasoktól 
a Magyar Kupáért vívott küzdelemben 1 : 0 arányú ve
reséget szenvedett. — Hétfőn a W.fí'C ellen 1 :J ered
ményt értek el.

Boriin—-Budapest válogatott mérkőzésre, a mely lavaly 
rekordközönscgel. vonzott., számozott és szániozatiun je
gyek keddtől kezdve kiadóhivn!álunkban (VI, Audrássy- 
ut fi) is kaphatók.

Ar, I. osztálya bajnokság állása: l. MTK 31 pont (17).
2. FTC 22 p. (15). 3. UTE ?1 p. (13). ». Törekvés 18 p. (15).
5. Vasas 18 p. (Ifi), ti. III. kcr. TVE 15 p. (II). 7. ' AC
14 p. (IC). 8. KAC 13 p. (17). (I. ZAC 1! p. (Ili). Ifi. BTC
11 p. (16). 11. MAFC 8 p. (15). 12. MAC 4 p. (Ifi). A záró
jelben levő számok az eddig lejátszott, mérkőzések számát 
Jelzik.

Futhallbirák ünneplése. A futball biTÓj kar 15 cszUui- 
de.je bíráskodó birótúrsnikat. szombaton (7-én), os.to 8 óra
kor az FTC (Szogfü-utcu 5) helyiségében meleg ünncidéii- 
bon fogja részesíteni. Erre az alkalomra az egyesületek, 
szövetségek és a sajtó hivatalosak, de minden sport bará
tot Is szívesen látnak. Az iinnepe.li bírák névsora a kö
vetkező: Hnrsády J., H.erzog E., Szii-rz. il., (lerő b'., dr. 
t’öldessyl., Kiss Gy., Kiss M., Jjangfelder F., Löw'nroson 
K„ Vámos 8., Reicliard <)., Klug F.. Benedek A., Havas 
L„ Békés M., Horváth .1., Vida H., Czapek ö. (Pécs). 
Chemc.z R. (Miskolc), Geiszler .1. (Szeged) és Kondor A. 
(Kisvárdn).

Bévs legjobb bokkijátékosal, a Hibbszörös bajnok )F. 
Bewcfíunossiiieler csapata a húsvéti ünnepeken a Mayuar • 
Ilochez aluli ellen játszott és az első napon 2:2 arányban 
eldöntetlenül végeztek, mig a rovánsmérkőzésen 2 :0 
arányban győztek.

Fényképezőgépet,
prizmáé liitcsövekot
maga* Árban vess EgjSuÓff’ of>tilíu '’*• r,jl° szak

fa ChiÍmH üzlet Mnzeum-körnt2.

Si^Hovvesi |
gek részére. (Estl’sftsaJwnrsaitol'JZiu.) Rendelés egész 2 

bz,etilben) asn |

Az MTK mezei versenye
Kultsár István (MAFC) az egyéni győztes.
A rákosi röpülőtereu kifogáblulan rendezés

ben lefolyó szenior és ifjúsági mezei verseny
ben az egész vonalon a. favoritok győzlek, akik 
mindannyian jó eredményekéi érlek el.

/. oszt, csapat verseny: 1. MTK (2—5—10—Il
in) H pont. 2. FTC 62 p. 3. MTE 64 p.

II. oszt, csapat rerseny: 1. I'i'( (2—'—6—10— 
12) 3í pont. 2. MTE 39 p. 3. MTK 52 p.

Egyénileg (zárójelben a il. oszt, versenyben 
eléri, helyezés): /. hull sár István (MAFC) 28 p. 
02.8 mp. 2. Csitbay (MTK) 28 p. 36 mp. 3. Stei- 
ner (MTE) 28 p. 54 mp. (1.) 4. Király (ESC) 
28 p. 54.5 mp. 5. Bőse (MTK) 29 p. 40 mp. 
10 méterrel biztosan nyerve. A távolság körül
belül 8’/a km. volt, amelyet 38 induló közül 
34-on futottak végig.

Az egyidejűén megtartott ifjúsági 1. őszi 
versenyben a legjobb ifjúsági futók közül 
hiányzóit Leimet tor. Ledennann és Nemes, 
Végit pedig sziiiás miatt föladta a versenyt. 
É eszi etes eret hűén ye k:

Csapatversenyben: 1. MTE (1—i—6—7—8) 
20 vont. 2. MTK 45 p. 3. FTC 74 p.

Egyénileg: I. Kzloboda (MTE) 16 p. 03 mp.
2. l-’oniogyi (MTK) 16 p. 04 mp. 3. Krieger 
(FTC) 16 p. 36 mp. 4. Schiller (MTE). 5. Leich- 
tag (MTK). A 31 induló közül 23;an futották 
végig a körülbelül 4 km.-es távolságot.

A RSC erdei versenyén, avielv a VároHmv.torban került 
cidönlésre, •;> egyesület if.imrl 'i .inulorjiii vetlek részt-. 
A 33 induló közül 2l> an futói lak be a célba, akik mind
annyian k'iiinőcji bírták a körülbelül 3’/i kilométeres tá
vol .iro’. • Részletes eredmény: Egyénileg: /. Lelcjitan Jó
zsef (MTK) i“. p. 22 mp. 2. Bittner (MTK) 12 |<. 29 mp.
3. llesz 12 |>. ;jo nip. 4. Sírkő (BSC) 12 p. 32 mp.
5. Wolff (.MTK) 12 p. 3?.| n>)>. Nagyon cr^s küzdelem a 
helyezel tok között. Csapni vcrsonylxm: 1. MTK (t-r?-i:~> 
d-<t I '>) 25 pont. 2. F'I’C (li i-ii) ' 12+1-H-15) 57 pont. 3. .MTE/a 
(3-H1-I1G-: 184-1(1) 67 pont. 4. BSC 81 pont. 5. MTE/b 125 p.

Három muulcá* futónk PáHsbitn maradt. A Munkás Test
edző Egyesület kilünő fat/ip-ird.-i.il.ól, amely Parisban 
becsületei sz.erze.lt a magyar atlétikának, csak két hír-, 
mondó jött haza. Hárman Pár:.-bán maradtak, ahol ki
tűnő elhelyezést nyerne:: és jövőre niint valódi franciák 
fognak indulni a párisi ol.i/mpiászon A franciák nagyon 
ügye <-n készülnek elő u nagy világversenyre. Ecvrc 
• i-ende:';.k « nagy nemzi iközi versenyekéi és a győz
tes külföldiekéi a ITan ia - jrojéveJ < 1< úbitjAk. így 
erősitik a nagy frunein nemzetet, mert attól félnek', hogy 
az egyidejűi ii tervezeti nagy nemid Imrei játékokon a 
németek jobb eredményeket fognak elérni.

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

Világosság könyvnyomda rl„ Budapest VTÍI, Coflti-ntca 4. 
Műszaki igazgató: Deutsch D.
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