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Páris, április 8.
Az Havas-ügynökség jelenti: Millerand el

nök ma Rambouilletben, kihallgatáson fogadta 
Lmi.ckeurt.

\z Havas-ügynökség jelenti: A jóvátételek 
kérdésében a „Journal" és a „Petit Párisién" a 
„Malin"- u:d egyező közléseket tesznek. A 
’„iiiiirtial“ ezt írja: A Loucheur és Millerand 
közötti szívélyes megbeszélés során teljes meg
egyezés nyilvánult meg, ami azt mutatja, hogy

a volt francia miniszter Londonban semmi 
olyat nem mondott, ami alkalmas volna 
ara. hogy Németország reményt merítsen 

a meg nem érdemelt elnézésre.

A „Petit Párisién" a helyzetről szólva, meg
állapítja, hogy Franciaország magatartása 
sohasem változott.

Be akarja hajtani követelését s egyetlen 
állam •“érüunak sem szabad arra gondolnia, 
hegy lazítsa a íluhr-vidékre való nyomást, 

főleg abban a pillanatban, amikor a koksz- 
szállitás jelentékeny és a német birodalom 
bankóin!ládája eléri a ff trillió márkát. A 
francia kormány másrészről óhajtja, hogy a 
fizetési jegyzéket, valamennyi szövetséges alá
írásával lássa cl. Boldog volt tehát, amikor 
megtudta, hogy az angol kormány gondolko
dása nem mutat föl nagy eltérést az övétől.

Olaszország támogatásáért 
versengnek a németek és franciák 

Loucheur római útja. — Cuno kancellár szenet ígér Olaszországnak
Hónul, április b.

(A Heggel tudósitójától.) A „Giornale d*Italiu“ 
berlini levelezője hosszú beszélgetést folytatott 
Cuno német birodalmi kancellárral, amely po
litikai körökben óriási föltünést és élénk vissz
hangot keltett. A kancellár kijelentette, hogy a 
német kormány legfőbb kötelességének tekinti, 
hogy a Ruhr-vidék lakosságának passzív ellent- 
állását a franciákká!, szemben mind“n eszköz
zel támogassa. Jól esik neki. hog> az olasz 
sajtó többsége méltányolja ezt. az ellentállást, 

Mussolini szép jövő felé vezeti nemzetét.
Hálás vagyok neki, amiért megéri ette, hogy 

a Huh r-vidék kincseit erőszakkal nem lehet ki
aknázni.

Vemet, országnak eltökélt szándéka, hogy 
hiztositsa az Olaszországnak járó szénmeny

ny iséget I
— —--------------------

Hétfőn délelőtt 
a közüzemi munkások 

követeléseiről
VoilászSntHllen az elektromos, v:z- és a 
gázmüvek munkásainak ja

(J Reggel tudósítójától.) A főváros közüze
meiben hetek óta tartó hérmozgaloni tegnap 
már részleges sztrájkban nyilvánult meg.

Mintegy 4000 munkás elhagyta munkahe
lyét és

fl hétfőn délelőtt 11 órakor összeülő munka
ügyi bizottság ülésének eredményétől teszi 
függővé, hogy a munkát ismét fölveszi-e 

vagy sem.
A Reggel munkatársa elölt vasárnap éjjel a 

székesfőváros Elektromos Müveinek telepén

és ezzel is bizonyítsa, hogy az Olaszország iránt 
érzett régi, német rokonszenvet és a két nép 
baráti viszonyát a háború nem tudta megölni. 
A mi célunk a szerződések pontos betartása 
és ezen a ponton

találkozik politikánk Mussolini program
jával.

Kómái politikai körökben annak nagy jelen
tőséget tulajdonítanak, hogy Loucheur londoni 
utazása után, amelynek eredménye az volt, 
hogy az angol kormány Franciaország ruhr- 
vidéki politikáját most már megértőbb szem
mel nézi, újabb utazást tervez az olasz fő
városba. Beavatott körökben Loucheur láto
gatásának nagy jelentőséget, tulajdonítanak és 
azt várják, hogy az olasz-francia viszony me
legebbé válik _/•

kijelentették, hogy minden elterjedi; hírrel 
szemben,

nagyon valószínűtlen az, hogy sor kerül 
a főváros elsőrangú üzemeiben a inunké- 
sok 20 perces vagy félórás tüntetösztrák- 

jára,
Eddigelé -- mondották nekünk — meg nem 

volt arra, eset, hogy a Székesfőváros Eelektro- 
mos Müveinek telepén, a vízmüveknél, a gáz
gyáraknál

akár egy percre is abbahagyták volna a 
munkásuk a munkát.

Egészen primitív elgondolás az. hogy az a 
,30ti 'munkás, amely átlag egyidőben dolgozik 
az ilyen telepen, egyszerre letegye a szerszá
mot és elhagyja a gépeket. A munkások tud
ják, hogy nemcsak elektromos áram, •víz és 
gáz nélkül lenne a főváros abban az időben, 
amíg a sztrájk, tartana, de a munkatelep he
lyén is váratlan munkakezdés életveszedelmes 
sebesülésekéi is okozhat.

Budapesten i
i .^diliéi tudósítójától.) A szombati nap űz- 
lettolensége vasárnapra is áthúzódott. Csupán 
Prompt darabok után érdeklődtek, de eladó nem 
•lka<lt. Kosztpénzt 4—5%-ért bőségesen kínál
jak a Jövő kasszanapra, de vevő alig akadt, 
l'ronipt pénzt csak 1’/s%-ért lehetett kfc tételek- 
beu elhelyezni.

Hé x slseni
(A Heggel becsi tudósítójának telefonjelen

tése.) A hangulat elég bizakodó. Üzlet kevés 
jött léire. Osztrák Hitelt, Államvasutat, Magyar 
Hofherrt valamivel magasabban helyeztek cl; 
pénz bőven és olcsón áll rendelkezésre.

TeleszKy, 
a lemondás apostola

A közvélemény a magyar pénzügyi poli
tika diktátorának tartja azt a férfiul, akit 
minden délben a Bálvány-utcában latok, 
elgondolkozva, torzonborzan a hivatalába 
sietni. Ilát ezt a lerongyolt országot, amely
nek büdzséje folt hátán folt, a valutája pedig 
úgy leesett, mint zimankós télen a hőmérő 
higanya, már testi mivoltában, külső habi
tusában sem reprezentálja, senki elet hűbben. 
A tartásában, a beszédében, tekin
tetében, a szakállábán, a gesztusaiban vau 
valami ellentmondást nem tűrő határozott
ság; mord kedve, összehúzott, tüskés szemöl
döke, éles és csak ritkán nem haragos hangja 
élő szemrehányásként hathat e hon minden 
polgárára és polgárnőjére. Az utcán, ahogy 
olcsó (van-e még olcsó?) szivarját rágva, 
ballag és keserii mosollyal, olykor dühöseit 
mormogva nézi, az üzletek kirakatait; a kék^ 
szürke autók, női prémek, rikító talmi elegan
ciánk zűrzavarában, mintha rámordulna 
a városra s az egész országra: „Hogy mertek 
élni, hé! Az államot lopjátok minden fölös
leges garassal, amit ételre, italra^ ruhára, 
szórakozásra, luxusra elszórtok!** Ezt gon
dolja. magában a Pénzügyi Tanács zord el
nöke, a lemondás apostola, a legkeményebb 
magyar koponya ebben a. tehetségekben is 
ebek harmincadjára került országban. El
méleti tudásban Teleszky János talán. 
Európában is első az elsők között. Igény
telen, akár egy kataszteri dijnok, a há
ború elvesztése óta ruhát, cipőt nem 
csináltatott, zsíros kalapjáról vidám legen
dák keringnek, kocsiba, villamosba nem ülne, 
bármilyen sietős a dolga; hivatala, a Föld
hitelintézet harmadik emeletén, olyan, mint; 
egy vidéki adótárnoké. Egyénisége, politi
kája, programja, teóriája: a teljes rezignáció. 
Vétkeztünk, vesztettünk, szőrcsuhát tehát, 
ciliciumot és hamut a fejünkre. — A gazda
sági törvények olyanok, mint a természeti 
törvények. Aki a teóriát sérti, lejtőre viszi a 
dolgokat. Igen ám, ha mindenki Teleszky .Já
nos volna, ha ebben az országban nem volna 
más embertípus, jellem, gondolkodás, lélek, 
csak olyan, mint amilyen egyedülálló és 
egyedülélő a Pénzügyi Tárnics elnöke. A 
könnyelműségen, mosdatlan és mohó pénz
bajszán, korunk sok üszkös sebén kívül, 
amelyeket valóban dőreség rózsaszín angol
tapaszokkal leragasztani, a Teleszky-koncep- 
ció legádázabb ellenfele maga a jogait köve
telő, dübörgő, nyers élet. Lemondás és taka
rékosság apostolának lenni, ahol mindenki 
tönkrement, aki évtizedek munkájának meg
takarított tíz- és százezreit összespórolta és 
nem sietett átmenteni olyan értékbe, amely 
nem porladt el, mint az aranysárga leveled 
a Stefánia-uton? Hisz’, ha teleszkykből telne 
ki az ország és az anyák csupa kis teleszky! 
viselnének a szivük alatt! Nem kutatjuk, ki
nek tulmarkáns egyénisége az, amely mint 
nehéz árnyék megfekszi pénzügyi politikán
kat, hogy még a kontúrjai is elmosódnak egy 
kopott iiberzier alatt. Amilyen ostoba kö*. 
helyek a pénzügyi vérvádmesék. amelyek, 
minden zökkenésért a „diktátorát kárhoz-, 
tátják, annyira kínálkozik a kérdés, miért 
nem vállalta a lemondás apostola a pénzügyi 
tárcát, amíg sansza volt arra, hogy teóriáiba 
életet lehelhet. Amíg az állam köny- 
nyelmüen gazdálkodik, addig a polgárai seiu 
fognak spórolni. Másszóval: úttól sem emel
kedik a zürichi kurzus, ha Teleszky szakadt 
feketo kabátja szürke cérnával .vau össze
ölt ve .. *
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A kereskedők viharos nagygyűlésén követelték 
a Devizaközpont megszűntetését

MHa a ma^ysos* &«ír®52«etíS önmagát védi, a nemzet b^ssiiJetéérí sz&’IS 
harcba/* — Tab&kovfcs Dusán nyilatkozata a devtsaeSSátás rendezésére!!

(A Reggel Tudósítójától.) A Lloyd nagyter
űiéből) gyűltek össze Csonkáin agya rország ke
reskedői. hogy tiltakozó nagygyűlést tartsanak 
a devizaelosztás niai katnsztrofális hiányai 
miatt. A terem zsúfolásig megtelt. A magyar 
.kereskedelem minden H űnösége . részt veit a 
gyűlésen.

A kormány részéről a pénzügyminisztérium 
kiküldöttje Kálla ff Zoltán miniszteri tanácsos, 
a kereskedelemügyi miniszter megbízásából pe
dig Geber Autal tanácsos volt jelen. Megjelent 
a gyűlésen Tabakovics Dusán, a Devizaközponl 
igazgatója is. Az ülés ''. folyása igen izgalmas 
volt, a kereskedőkben hónapok alatt fölhalmo
zódott keserűség nem egyszer kitört és a szó
nokok bes tde többször zajongásba fntí.

Az ülést Balkányi Kálmán, n7. OMKE igaz- 
gat.ójfi nyitotta meg, aki javasolta, hogy el
nökké báró Sztercnyi Józsefet válasszák meg.

-- A inugyar kereskedőiéin fő hibája az volt kezdte 
Szí erén; i megnyitó beszédét hogy mindig fölülről
várta ;< segítségei, ahelyett, hogy bízott volna a maga 
erejében. A magyar kereskedelem sohasem követelt ma
gának jogokat a többi gazdasági ág rovására. A mai 
nagygyűlés célja is vsak az, hogy invgéllieléséucl: lél- 
t öltét eléért küzdjön. !•',-■ pedig érdeke a uKtgyar m'm'.et- 
nek is.

Meg kel) vétieuem a magyar kereskedelmei azzal 
súlyos váddal szemben, mintha az a maga an.vn» 
érdekelt a köz érdekeivel vagy a magyar állam pénz 

ügyi érdekeivel szembeállítani akarná.
/■A mm iga::. Tudom, történnek hibák, i iur.nl. vissza 
'•lesek, azonban outiéi- kiirtásához -ríjál érd künkben 
kell hozzáfognunk. )|ogy kiirtsuk azt u férget, amely 

■ minket is pusztít. Mert, annyival kevesebb oka lesz a 
közhatalomnál u mi ügyeinkbe való beavatkozásra.

Ez a harc, amely most folyik, részben azt a célt is 
szolgálja, hogy a külföld bizalmát vlssznszerezhei'.sük. 

X magvar korona érieket iölemeljilk, vagy legalább is 
stabilizálhassuk. Antlkcr :: magyar kereskedő önmagát 
védi, ebben az esetben egyúttal a nemzet hersiHetéért 

is hatéba száll.
Mert kitt földön <r. <i téves hit van elterjedve, hogy Ma- 
gyarorstág now akarja mcgii-.chil. tartozásait. A nagy 
baj forrása nőm a rossza kárát, nem a hozzáértés 
hiánya a l)ei-l:aközponl részéről, hanem egy betegség 
tünete, im-ly ősük a betegség- magas fokál mutatja, 
mag:. azimbr.n nem betegség. haliéin annak csak egyik 
súlyos jeli'. A'; a. magyae gazdasági élet csődjét jelenti 
és ennek oka nem a végrehajtási szervek hibájában kere
sendő, ham ni azokban, a! :t a mai belyezelr t előidézték. 
< I'i.ll; i; |t: - <ik : ,.1'gy van!"!

! lie.cl' ak'i-.pouhd működi:.m ■irkáhb elismerés, 
mint gémes illeti. .-/■'•rl a titán; küzdelemért. amelyet a 
magyar gazdasági élet szolgálatában kifejtett. Hogy 
működésében hajol; állották elő, w. nem \ ejt ok, hauem 
csak okozat. Csak

sajnálatrninéitó áldozat ez a szerv, áldozata annak a
gazda ;ágl politikának, a 

most.
téve' köT.Irányzatnak. anw’v 
uralkodik.

Amely nem a / ( rmelésrr /,•/,•/ ct: t: /ÓAr.'; _‘ff. h ‘ ’i tU f »J
oldal n per: é'g-/' mi< réti-léik•ti! akar i <n f bfi jtitii t ’ J/.

a gazuasági élete' a politika szolgálatába akarja állí
tani. Valahányszor a poP' ku ■> gazdasági életet n 
maga céljaira akarta fölhasználni, mindig a gazda

sági élet vallotta kárát es ezzel az ország.
— A kát a szí rófn bekövet kezese talán l'öl fogja rázni

azt az irányzatot, amely talán jé, liisze miien a nemzet 
érdekelt 1:1 -étiila izolgi'r! .ii. a o.é.an működésére! vég- 
ven .''di lenthe sodorta a I. Légién vége a jelszavak poli
tikájának. országot e al. < t;t néisékell, égés séges.
s:ll<lrd ohmokon nyi'gcé, ,/<» dasétgl irányza! meulh“tl 
meg. nmetyheii a polgé’rol: l.ar'.Uri- duh/o no'.- a iniml.éis. 
Irirstulfilom-ina1. (Óriási taps.l

— A rombolásnak legyen vége, kezdjük meg az. épí
tést, mert ami eddig történt, az csak rombolás volt.

X mai gyűlés — mondotta segélykiáltás a kői'Hány
hoz. amely lajan meg fogja azt hallani. A magyar keres
kedelem és ipar a leghatalmasabb adószedője az á'lam- 
nak. Es ezért a legfontosabb te. ipái és kereskcdclei elles 
vés ird> gzat kiküszöbölése.

En a megoldás lehetőségéi a következőkben látom: 
'Először pillanatnyi mentési akció, ninely a lehetőségek 
szerint, igyekszik megment-ni a végve/zedelcmbc jutott 
gazdasági életet. Az eddigi tartozások rendezése és ti 
pillanatnyi nehézségek él hidal m. .1. elhibázott leérniük- 
hoz .aló csökönyös ragaszkodást meg kell szüntet ni, lei 
l.-vll l-ils öböhii a gazdasági elitben Is a jelszóra!, poli
tikáját és komolyan munkáiéi kell kezdeni. A végleges 
rendezés a másik kérdés, fol.o ati>san meg kell szabadí
tani az országot a kötött gazdasági rendszerből.

Hatalmas taps zúgott föl Szterényi beszéde 
nyomán, majd iS'sóx; Ibii, az OMKE titkára 
(erjesztette eiő a yyülcs Italérozati javaslatát, 
amely megállapítja, hogy

a Devizsközpont különösen ez év eleje óta 
hivatásának egyáltalán megfelelni nem híd. 
minthogy a kereskedőknek régebbi tarfozá
sait külföldre továbbítani nem tudja é« uj 
áruk beszerzésére kellő mennyiségű devizát 
kiutalni nem képes, teliül, a nagygyűlés kö

veteli a Devizuközpont megszüntetését.
A. határozati javaslat Ixthyijjtása után liar 

tus ír m i n. a Kereskedelmi Csarnok a'elnöke, 
majd lötrkas Andor, u debreceni OMKE, Hol- 
zer Sándor, a NOSz elnöke, Hajdú Zsigmond 
a gabonakereskedők nevében, Csillag Jenő a 
nagykanizsai OMKE, őr. Orniífí Iván a vas
kei eskedők részéről szólalt föl. A vidéki érde
keltségek képviselői kivétel nélkül igen elitese 
redelten beszéltek a DevizaközpontróJ. Hangoz
tatták, hogy

a külföld bizalma a devizák hiányos kiuta
lása miatt kezd meginogni a magyar keres

kedelem beu.
Egyes fölszólalók azt is hangsúlyozták, hogy 

a kormán gzat külföldi lapokban olyan híreket 
terjesztett, mintha a. Devizaközpon! minden ke
reskedő lyányét azonnal kielégítene és így a 
külföld azt hiszi, hogy a kereskedők néni akar
nak fizetni, pedig ez nent igrz. A Devizaköz- 
pmit, különösen ez év eleje óta, alig juttat kül
földi fizetési eszközöket a kereskedőknek es 
emiatt a jó hiruévnek örvendett magyar keres
kedelem hovatovább teljesen elveszti hitelét.

Az érdekeltségek részéről elhangzott vádakra 
vonatkozóan Tabakovics Dusán, a Deviza k öz
pont igazgatója, válaszol', aki beszédé. elején 
már megnyerte a kereskedők bizalmát azzal, 
hogy hangoztatta, hogy ő is csak boltos, deviza
kereskedő, aki nem akarja ugyan dicsérni ma
gát. de kénytelen megállapítani, hogy nagyon 
nagy kereslet vau ez iránt az áru iránt.

Majd tó jelentette, hogy jólese't neki ;; >zifforu krililu; 
h.;ll:>-.ii is, ;i:nely uzonlutn u DcvizaközpontfrI bzeinheii 
nem teljesen jogosult. Végigment ti Dcvizuközpont iniik i- 
ilf-sén megalakulása óta és kijelentette, hogy

január óta azérí nem áll kellő fizetés! v-zköz a köz
pont retidclkezésérr, mert. « kivitel megakadt.

Hangsúlyozza, hogy legkev< be sem vezeti alti mozit ás 
a kereskedelemmel szemben. Fölsorolja azokat a szám 
bzerii adatokat, amelyek igazolják, hogy milyen nagy- 
mennyiségű külföldi devizát utalt ki. ig-.

augusztus S-tól december 31 ig 3 milliárd maikét, 
■,'S millió Párisi, Is millió Züri.hei. STé.néft Londont, 
c2;>.OV0 í’ragiit. 'j'.-'iiuti Xexvyorkot c- 3,10(1 (HM» Amsterdamot.

A kiutalusokat ebben az évien is igyekezeti folyósítani;
hogy többet nem tudott kiutalni, az. nem a központ 

hibája, hanem a gazdasági helyzet bűne.
Azért jöttem ide folytatta ■-, hogy mcgbállgas 

síim ismét, amit önök kivannak; J<ijcl"iithe'"in. hog>
a minisztériumban is érzik, hogy a mai állapot fön.i 
nfim tartható. Ezért minden igyekezetünk, bőgj 
önökön és önökön keresztül az. országon RCgltstlnk.
Egészen bizonyos, hogy rövid elő alatt megtaláljuk azt 

a módot is. ain-.dlyel segíf',ri tudunk.

Tahukovics beszédére Vértes Emil, válaszolt, 
aki szenvedélyes hangon fejtette k'. hogy 
injekciókkal vem lehet scgi'.eni a gazdasági 
helyzeten, jie *.cm gyökeres es véglogt?s gyógy
szert kel! találni. Kijelentette, hogy ;» keres
kedők <7 legvégsőre is cl vannak szánva, ha. a 
helyzet nem javulna meg. Követelte n szabad 
formálóin vissza á 11 ’ í ásál.

Á gyűlés háló Xzicrényi József zárószavai- 
va! ért véget.

Az izgalmit;; gyűlés befejeztével ./ Heggel 
incinkptá-sti kérné;! inl T-tf

T"’>dk-.<víes Dusánhoz,
he;..;- milyet! beu> oi)t 't«>'-.-1 sz» véli ; i. iti< sen 
és im'iinyibeii fog megváltozni n Deviza köz
pont eddigi I ikfikája- Tabi kovics a következő
ket mondofh •

\uiilll a gyűlésen is h. 'lg.-ul.' o/.t.iiu

bvl '.toH'. hl.-y a I.v ;;l,öz,m;'l p< Ilt.il á.mn Javítani 
kell, mert ezt i.z ország érdé...'' is megkívánja: tr 'r.om 
azt Is, licgy a %yijléseu töis/ólaló urnlnyik sokban 

ll-aznk Min.
I)e i o;g . iyozu1 kiv, nőin, hogy mi minden lehetőt meg
les: iink. I'or’ az nkndályeknt kikiiszötöliiik.

X >.;.li;;i i• 11:m!i;i.. mar hosszabb idő ofn 
fol.vii-ik ii lam'i- linzinek, hm;; mi]' módon ■gi'*.iink es 
remélem, hogy í hídé m közmegelégedésre sikerül majd 
ezt kérdést mei.roldai'i.

íl EiáasftőS&gjyeí&U feiyúét ’:;;q trcta^oxotí a 
yaí«ő:jreffíti!ai©t eííero

( I tlcggvt I nd>. - ih, ,:o‘é>l. I Xi'serieip 'léhiíáti 3 "•'.ikOV 
tartt*l ták ;i hazfiiliigy ele1. ,t n ; képvisrlóhazhan nagy- 
gyül ■ i.‘ . cl nek, egyet) ■■■ inrg; a az uj luk i ,reu-
delel olleni tütukozi voll. 7 ; 7 i i ,u.-cl elnök üdvö
zöli'! ■' .zocia’ lernnkral ■ n;.r| llópviselelélien III' giclellt
Szol/é, l,rrt k-,’p\ 'dől » • /'<• Sf'iidoi I, n Lak.'k Szí,vet

elnökéi, akii szín é i iiiughiviuk. iiog y t zzol a 
lakók iránti rckoiiérzi-süket kit ii /.zck. X gyiiL ■ r z.óno- 
koi csnkugyan a hózd ulti jdonoxokal tán a I 11 íul ál I>. 
mint u lakókat, de niég inkfibb Vasa József népjóléti 
minisztert. Sznhó Inni a gyíil'", elején a szociáldemo
krata part i .".'a ;-1 o ,'tfott" a h-'r’f' 'ö;• \ 'löket.
I tárni .s ol'i Il lő 1 erii-.' ieti<• ebi u lmIaroZiit i .iitv.i-
latot.

A l;ik .si'imii lett. ••. i zol mimleiil jelent mond' i 
csak m in in'p' iletet. A ,•> m •' | , nz.l III koraimban .dia 
l'il .lll lliev . de a hlizfi'l |i; ' elei hó nte! ó.V-1 dőli •'r,viri I ;i> 
Imii szabjál, meg

X jelenlevő i emló'.i isz.li ló .. elnök utján tig.elimz 
ti ti.- a az 'iiok ii. hogy a ható-ág iutézkedÓMoit ne krlfi 

• !' ■. de a közönség cszr" . tte a beavatkozást es i|lm 
I'S ..II.dini ..Tlnlljiik !'• Iji„ ;I.U l.z.det:. Az
előadó ezután :i knpiinéii/. j , i di ; 'rőt beszéli. Ejl>-lig '.n. 
ejl'cl ut'iii m kérőim katmpé nzt követelnek vagy szün
tessek be n l'.npiniyíiast. adjanak kapukiiIchoI a lakok
nak. Ezt n gyűlés nagyon h> lyesiiel, lalulta. de az. elő 
adó igy folytatta'

. mo;d meglátjul,’, hogy o betörési >por bogg il,i fog 
h-mléd ni.

Xorétl, l’ol a ei'édl'.-i.'.fóHi;. ycink ii'.velieil beszeli, az. 
U'.iit egy liiiiigiian cllogadláh a határozati javusltdof. 
amely'I l< iildoi;. fm: laploliii min iszlerhez vinni.
A határozati javaslat tiltakozik a lölmmidási ,ii :: e|| -n, 
házm< sterilen,: címén ii lakbér In", at követeli es azt n*' 
a lakó, lu'neiu a húztuliíjdouiitt llzc.-se.

liXJ.I

„Kilenc holttest
és számos söresiáda“...

X'eiryork. április 8.
A Eeuter-ügynökség jelenti: A. kincstári hi

vatal ügynökei, akikuek azji föladatuk, hogy 
a szeszes il; lókat beesetnpésző bíokádlörökéi, 
üldözzék, tegnap elsülyeszlették a blokáddörők 
egyik hajóját. A halottak száma még ismerd- 
lén. Halászok kilenc holt testei és számos sörös-, 
ládát fogtak ki.

A prágai egyetemre akarnak merni 
a bécsi zsidó egyetemi hallgatók

Prága, ápiili 7.
Tegnap Prágába étkezett a bécsi zsidó fő

iskolai hallgatók kiiidöilsóge és a. közök bit ás. 
ügyi íniniszícriiiniban kórle, tegyék lehc'jri 
a'bécsi, főiskolák zsidó hallaatói egy részének, 
hoau tamd mán yaikat cseh főiskolákon föl fiiul-
Itassák, meri <t bécsi főiskolákon az iindkodá 
anlisze.niilu mozgalom mialt nem tanulhatnak.

n »arrr»',-—»>rv.

1
í

mező gaza 
célokra ugyancsak búza- 

értékben 
n yuit

elfogadj 
kapiatozásrc 

)>énztárjcgy ellenében, leg
alább (> liéiiiagra

■kötött

Részit les föli’ i léig ősit ét sok nyerbt lök 
a iutitlé székhúzában i /Dida/icsi

X ádor-utca 16)

4'1
<11/ lftFZC?EAr.:sar t ’;<•.< zd-ut Telefon: József !"t

M ii rz ti e sí este pont 1O Órakor 
W J F5 8? 5 « R

Kökény Unna Ooilnay ltona
tetky Lili i'á nay llo<ika Radó Tari

ítaiiflw föllép

Tréfa, irta: 
Békefft László

Nem oköroh női fölni
Tréfa, irta: 

Hékefii László
I Mtitf-ny Antal Jai, a besszt Czobor •rntí
i Mátray J«nö Griffith rendez biUitényi Mttria

Kéz- és vasbutorok
v.várából :i legjobbal, és olcsók. Szakm.ilieli javítások vál
laltainak: Hoiló-ulcii 3. Dobány-utcn Ii. Tel.; ,1, 61 97 1

í 3 n
| get; ré-zére. (ExilOsalvanencttáj.J Rendelés egész
I H',|i|; Itakócz.i iitjl2. 'Hí' I. tlPd;u--a! s, im. b..ii t

„Fortunau Intiailanförqalmi VáHaíat
az Országos Földbirtok rendező IMróság engedélyével

Rudepect Vtf, Teré^-kUrut av. 211 Tcleioni 7 -3®. 
Nagyszámú birtok vételi i s "la<l i megbízás. Földbérletek, 
btltlnm ti e vidék- I; zik. \ illái, es 1‘lkcl. la zi vtilés'. J<'1 
bevall lakasközA'i íili : . llm.in irozás stb. Mindennemű ingat
lanügyben szelíd, gyors <s kívánatra diszkről kbonyolitáfe
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Friedrich István megérkezett 
•és e!mondja9 mit végzett Olaszországban! miben állapodott 
meg á törökökké\ mi a szándéka Montenegróval) és Albá
niával, hogy néz ki Kemal pasa és hogy mi lesz Európával ?

(A Reggel tudósítójától.) Szombaton este ér
kezett Szmirnából Budapestre Friedrich 
.István, aki tudvalévőén Kemal basa megláto
gatására. fi Kisázsia kül- és belpolitikai, to
vábbá közgazdasági viszonyainak tanulmá
nyozására utazott néhány héttel ezelőtt Kis- 
ázsiába. Friedrich Olaszországon keresztül 
utazott, ahol alkalma volt Olaszország vezető 
politikusaival, többek között Nitti. volt minisz
terelnökkel is tárgyalásokat folytatni. Vasár
nap délben fölkerestük Friedrich Istvánt 
Attila-körűti lakásán, hogy érdeklődjünk nála 
tapasztalatairól, amelyeket kétségen kivid ér
dekes és kalandos utazása alatt szerzett. Fried- 
rich a jólnevelt államféríiu bölcs szerénységé
vel fogadta munkatársunkat, aki a követke
zőkben számol be látogatásáról:

Mi után nz inasnak kijelentettem, hogy ő excellenciájá- 
nnk föltétlenül nyilatkoznia kell ázsiai expedíciójáról, a 
kegyelmes ur ajtói végre föltárulnuk és beléphetek a dol- 
nozó.-z.obába, amelynek ajtaja két Mannllcher-karabéllyal, 
néhány görbe török handzsárral. éles törökkel és nehéz 
párbajpisztolyokkal van dekorálva. A nyugalmazott mi
niszterelnök kissé fáradt mosollyal fogad, öltözéke az el
maradhatatlan pepi tanad rúg. fölötte nagyon elegáns kék 
zakkó rnha. Az Íróasztalán rengeteg jegyzet, füzet és — 
Krímii basa sujáikezii, de török irásil (indikációjával el
látott fényképe; ezt a fényképet rögtön észre kell venni 
annak, aki a szobába belépett.

Kegyelmes Uram, hát most beszéljen. Mit látott, 
kivel beszéli, mit csinált 1

friedrich István odamegy az íróasztalához, elővesz egy 
nagy térképe lbliniot, fölüli benne Kisázsia térképét és el
kezd bcxzi'liii.

Hat. kérem, itt voltam, Kisázsiában voltam, Smirmi. 
Adatta, Aflum-Karahissar; nagy, gyönyörű dolog volt...

— ZK? van Olasxovszág- 
ban. miőri nem (dtagalta 
meg JtfussotinHf, mit mon

dott Kitti 7

- Azt tudja, hogy Olaszországon keresztül 
utaztam. Amil Olaszországban találtam, az el
keserítő kérem: Mussolini és az egész f ateiz
mus a legabszolutabb franciabarát politika 
alánján áll. amelynek elmaradhatatlan poli
tikai. pillére a jóvátétel. Az olaszok jóvátételt, 
akarnak legelsősorban, mert, gazdasági viszo
nyaik a versáillesi és trianoni békék jóvátételt 
pa;• 'igr;■ f11sai t ó I fiigguek.

\{. olasz nép föltétlenül magyarbarát, d< 
a hivatalos politika, a fascizmus, Jtfussnliái 
és kormányának ádáz franciába rútsága ki
zárja még a föltevést is annak, hog.v Ma- 
gyarorszűg és Olaszország között politikai 

harmónia lehessen.
\mikor én ezt Olaszországban láttam, tud

tam azt is, hogy ha audiencián, jelentkezem 
aenái a Mussolininál, akiről mindezeket tudom, 
a m sok eredményt remélhetek eg» ilyen po
litikai audiencia tanácskozás;’iból sem. Tehát 
\ Iliit látogattam meg, azt a Niltit, aki az el
lenünk háborút viselő Olaszország premierje 
■volt s aki meghívott engem Aqua Frcddiban 
lévő kastélyába, ahol teljes 24 orá’g rnagya- 
rázta nekem a békeszerződések okmánytárá
nak, titkos aktáknak. Lloyd George sajá'kezü 
leveleinek bemutatásával Európa politikai 
helyzetének igaz tükörképét.

Nitii szerint két golfáramlat van niu Euró
pában. Az egyik a reparációs politika polf- 
árauilaiu, a másik az uj orientációé, répa ráció 
nélkül, vadonatúj tárgyalási alapokon. Nitu 
határozott meggyőződése, hogy

a reparációs politika teljesen csődbe jutott, 
annak forcirozása Európa teljes züllését, 
bomlását vonja maga után es el kell jön
nie n legrövidebb időn belül az uj átorien- 
tolódás politikáiénak, amelyben döntő 
szerepe lesz majd annak a keleti hloknaic, 
amely Kisázsiáhan most van kialakulóban 

s amelynek tanulmányozására és azért,, hogy 
ezzel a blokkal már most bizonyos kapcsola
tokat és relációkat, teremtsek, utaztam el Kis- 
ázsiába.

Találkozás Kemal itasd- 
vak — K álsxkavá. — Uta

zás Klsáxslába

— Smirnábáii kötöttem ki. A város félig 
romokban áll, miuí ahogy egész Kisazsia tel
jesen el van pusztítva. Amikor en bmirnába 
megérkeztem, Kemal basa éppen Adanabnn 
tartózkodott, Nyugatkisázsiában, amelv mind
össze 21)00 kilométer távolságra fekszik onnr- 
náfól. Megérkezésem után táviratilag érintke
zésbe leptem Komul basával, akivel abban 
állapodtam, meg, hogy ö utazik keléinek, cn 
•utazom nyugatnak és az ut középén, zl/ium- 
Karahissarban majd találkozunk. Így is tör
tént. Afium-Karaliissarban éppen nagy {?¥*’- 
zelrn! iinnejkségek voltak Kemal basa tisztele
tére, ezen a győzelmi ünnepen nyújtottam át 
neki azt a szop magyar diszkardot is, ame
lyet hetekkel előbb egy kurírral előreküldtem 
ys amely eddig Angorában volt a nemzetgyű
lés elnökénél, Fuad basánál.

— Hogyan beszélt kegyelmes ur Kemal ba
sával?

— Sajnos, angolul nem tudok, franciául se 
nagyon, igy hát inkább tolmács utján érint
keztünk egymással. A felesége is játszotta a 
tolmács szerepét, aki rendkívül intelligens 
európai műveltségű smirnai lány, hét évig 
Becsben nevelkedett, sőt félévig Budapesten 
is volt. Ami Kemal basánál rendkívül meg
fogott:

az a valóban császári elegancia, amellyel 
öltözködik.

— Nézze kérem, — mondja Friedrich elra
gadtatva és itt egy fénykénét mutat, —, nézze 
ezt. a tüneményes eleganciát. Ezt a bricseszt, 
ezt a ruhát. A kénen Kemal basa valóban ki
tűnő szabású angol sportruhában van, világos 
skót szövet, knickerboeker, barna tömör bőr
gombok, jobb keze azzal a bizonyos bona- 
partei mozdulattal a mellén, a két gomb között, 
a kabát alá dugva...

— Uram, ez az ember Törökország nemzeti 
hőse, a világ egyik legnagyobb embere. Hall
gasson ide:

Hogy S3cr.foxxe2Jfo.cfa fizi a 
íázné.0 ZAs- 

fit xzl TixvS gr. óvsz á& at 7
— Amikor Kernelt ti konstantinápolyi kormány, mint 

lázadót halálra Ítélte, az. egész, kisázsiai 'Törökország 
idegen megszálló unalom alatt nyögött. Kisázsia nyu
gati részét r körözök, déli részét az olaszok, keldi 
szét u franciák, a bagdadi vonalat az angolok tartották 
megszállva, ugyanezek az angolok fegyverezték föl az 
örményeket, akik kikiáltották az önálló, független Ör
ményországot. Ekkor Kemal me"Szöi-ött és Erzerum vi
dékén n hegységek ben bandákat szervezett. Ezek a ban
dák képezték magját annak a későbbi modern török 
hadseregnek, amellyel Kemal hnza.iát lölszabnditotfa. A 
bandákkal előbb Örményországot verte le. A meghódí
tott. Örményország mar 700 kilométeres frontot es egy 
iinmenziis hadtápterületet jelentet. Kemal erre össze
hívta Angorába a nemzetgyűlést és aztán az olaszokat 
támadta meg, akik az első támadásra összepakoltak, ki
ürítették az elfoglalt déli részét Kisázsianak és vissza- 
mentek Európába. Erre,

Kemal basa az Aflanában levő 5Ü.WM főnyi francia 
megszálló rsapatot támadta meg. pezdorjává zúzta ér. 
kénys/erltettr a gloira híres nemzetét, hogy megkösse 
vele Franklin Bővülőn utján azt az égj ezniényt, amely
ről eddig Európában senki sem tudta, hogy az tulaj- 
donképen egs vesztett háború békekötése. A Frank! in
féle egyezmény értelmében a franciák föltétel nélkül 
kiürítették Adanát. átadták a törököknek egész hadi- 
anyagukat, jóvátételként minden katonai fölsz relést, 
csakhogy azon a kis tengerpart! területen, amelyet az 
egyezmény értelmében Kemal ideiglenesen meghagyott 

nekik, békességük legyen
Ezután Kemal megkötötte az orosz egyezményt es hozzá
látott a hadsereg végleges megszervezéséhez és kife.’lesz- 
tés-éhez. Hesztvettem egy hadgyakorlaton :-. két napig 
tartott. Mondhatom azoknak, akik falán azt hiszik, hogy 
a töröl; hadsereg holmi irreguláris, szedett-vedelt ron
gyos népségből áll. hogy a mai kemalista hadsereg

Európa bármely legjobban fölszerelt, iegbr-rredr.et'-bh, 
legkitűnőbben fegyelmezett hadseregével fölveszi a 

versenyt.
— i hadsereggel támadta meg Kemal a..tún a 

görögöket óh ennek a támadásnak a végeredményei tud
juk. Emi blzto*: a Uiriiliül semmi rőviu ucveze.idn e»-

,•<■>./ fotfnak I ti. az dntdnlnak
*1 L-c.c-1 ifuofii

Törökország, Oroszország, Perzsia cs Afganisztán tö- 
n.öriih’sét jelenti és jelenti egyiiitr.l a? is, hogy Ao'.'.ol- 
ország so/o'-C.'' lua'jo mer1' I Ciltlriti <■'</' iú':si.'i ito'tí.r'.ili 
<fs Ardbidn .csili:! ott a szVrazíiildi utal ludidba, 
nnitl'/rc Inoodazó indiai urahntlnalc msi/szd Irdlldsu cél- 
jiibú! oly Sima ‘i.'ích't ■■ ■■■■■ !•'' e ■
most Angliának éppen azok az allr nit' rílai udvaro nak 
leginkább Törökcrs-uprik, ül ik annak időjén híjtéko.rn 
kő vet el fék Kc-ma! Ittl(i!rnilé'cx::l k /.< //' áor-
mdn.'/tól. Perzsia és Afgupistrín kü öhös snlyf jel- r!•. n- k 
ebben a készülő biokban, mert n háború megkímélte őket 
a gazdasági ruintól és személyes tapasztalatok alapján 
meg merem jósolni, hogy nincsen messze az az idő, ami
kor az nngolok is és az oroszul; is kivonu’nuk majd 
mindkét országból, akkor pedig, a biok leire.,ötté eseten,

c biok nélkül az európai politika önálló fimkeion.'-ása 
el sem képzelhető.

Ezzel a jövő nagy politika faktorával 
akartam ón ösfizeköttetébt teremteni es remé
lem, ha majd eljön az ideje annak, ho'.*-y 
Európa útorientáiódása <set»‘u Mugj'arorszag 
is követelheti életéi azoktól, akik a sírba akar
ták fojtani, most szerzett tapasz! illataim mai es 
összekötiet.éseírn révén nagy és fontos szolga
latokat tehetek majd hazámnak. f r

Na'iy ni C2Í ndu lássál fejezte h<’ előállását 
Friedricli István. Méír elmondja, hogy Anti- 
besbe meghívta a nionti ii " roi kormány, oda is 
elmegy majd tárgyalni, Albániába is készül. 
Egyelőre két-ltárom napig pihen, azután Né
metországba utazik, iizi'neícket visz Kisázsiá- 
ból. És azután újból visszamegy Komáihoz 
s hogy higyjeni el, hogy ez az egyetlen politi
kai útja Magyarországnak. Biztosítottam, hogy 
elhiszem és melegen elbúcsúztam a török
magyar barátság lelkendező, naiv jóhiszemű
ségében oly bájos argonautájától.

Egyed Zolián.

H Ud József képviselő.

‘Í©g®-sié8 fcSStefo ®?v©sí 
bizonyil vány igazolja, hogy a 

I J 
termásietes kuseriivlz hatása mindenkor bevált

Mi ujsőg a poíitskáöan? 
Kitpssékelik az egységes pártból a rákon-* 
cátlanokat. — Két hét ninlva készül el 
Nagyatádi föidbirtokrerorm-iiovellája. — 

Gömbösök bentinaradnak a pártban.
(A Reggel tudósítójától.) Wild József kép

viselő katonás nyilatkozatai bizonyos mérték
ben tisztázták a helyzetei az egységes pártban. 
A jövő' heti párté' tekezleten. értesülésünk sze
rint Gömböseknek a legilletékesebb helyről 
hozzák tudomásukra., hog.v aki a pártfegye
lem ellen vél. azt kegyetlenül kitessékelik, a 
kormánypártból. Gömbösék, amint ez a „Világ“ 
inai cikkéből is látszik, nyilvánvalóan érzik, 
hogy a csatái elvesztették és hogy a kora ta
vaszi lerohanás teljes kudarcot vallott. A cél
juk: öt miniszter eltávolítása és saját elvbará
taiknak plaszirozása volt, a kormányban. Most, 
ha seregszemlét tartanak, kiderül, liogy legföl
jebb összesen mégegyszer annyian vaunak, 
mint ahány miniszteri tárcát kívántak a ma
guk számára biztosítani. Ki van zárva, hogy 
Nagyatádi közibük álljon. Ki van zárva, hogy 
az úgynevezett Sehandl—//-agrárius cso
portból uj híveket nyerjenek. Legföljebb 
Ulain, Wolff, Benárd, és Csilléry nagyon su- 
lyofi politikai egyéniségeivel sűrűsödhetik 
Gömbösek frontja, akik egyébként nem lónimk 
ki a pártból.

A Rémiéi rajgolőmiivéstétöi

Wild képviselő nyílt leveleinek egyetlen hi
bája. hog.v markáns és egyéni írásait csak volt 
vezérkari* bajtársa. Gömbös Gyula címére és 
nem Wolfféknak és közéletünk legfurcsább 
jelenségének, Ulain urnák a címére adresz- 
szátta. Zichy Jánosnak egyáltalában nincs 
szándékában az egységes párthoz közeledni. A 
politika homlokterében két nevezetes esemény 
vau, az egyik Masaryk levele és Daruváry kül
ügyi niniszternek erre vonatkozó válasza, 
amely az ellenzék körében vegyes érzelmeket 
keltett. Különben itt említjük meg, hogy Daru
váry gyöngélkedik, a külügyi és igazságügyi 
tárca vezetésének fáradalmai és gondjai 'vi
selték meg. Vcdásiinil, hogy legközelebb kérni 
fogja az igazságügyi tárca, alól való fölnicnté- 
séí \ másik a földbirtokreform novelláris el
intézése, amelyen Nagyatádi tervei szerint 
Neugebauer képviselő dolgozik. A novellának 
kéi fontos irányelve van: a reform végrehaj
tását a bürokrácia béklyóiból megszabadítani, 
a másik: olyan földmivesosztáhoknak is föl
det juttatni, akikkel eddig a reform mostohán 
bánt.

fi kIí
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Erotika
Nem tudom, nekem nem tetszik a párolgó 

táncosnő, akinek bőrét kis sárpatakok csíkoz
zák, amidőn a fölkent kozmetikumokat olvasz
tani kezdi a verejték. Sohasem értettem meg 
teljesen, hogy miért kell úgy nekivetkőzni, ha 
a művésznő különböző és alig földeríthető lé
lektani rejtelmeket óhajt közölni velem, mert 
hiszen amit ama Berber Anna kisasszony és a 
második Bauroff istennő nekem mondanak, az 
a legszolidabb barchendslafrokkban elidegsok- 
kolva sem lenne kevésbe megrázó. Azóta, izgat 
ez a kérdés, hogy egyszer, jó régen láttam az 
őspucérok. közül, azt hiszem, miss Maud A liánt 
valami olyat ropni, amit egy kitűnő kone.szőr 
itgu magyarázott, hogy az istennő most dioni- 
zoni mámorában szőlő fürtöket tép a lugasról. 
Akkor elgondolkoztam, hogy mi lenne, ha e nő 
nem lengő keblekkel és kissé, rachitikus Ízüle
teit exhibicionálva csinálná, ugyanezeket, a kap
kodó mozgásokat, hanem, teszem azt, villamos- 
kalauznőnek öltözködve:- Bizonyos, hogy ben
nem akkor is a fára kapaszkodó majom kép
zetét asszociálta volna, ahogy pucéron se a vir
gonc menádot juttatta, eszembe szegény.

Nem lehet ezt ellenőrizni, kérem és amidőn 
Anna Pavlowa állig szabályszerű ballctruhá- 
ban mégis érezhetővé tudta nekem tenni egy 
haldokló hattyú bánatát, viszont az orosz ballet 
felöltözött művészei közül éppen a. leggyöngébb, 
az Aztafiéva. önállósította magát meztelenül, 
nagyon gyanússá tett nekem az egész kabaré- 
és labarinerotika és papnői nem érdekelnek, ha 
művészetért hevülök esetleg. De nagyon érde
kel e papnők közönsége, az a társadalmi réteg, 
amely a berlini kabarékban megköveteli a 
pénzéért, hogy legalább egy apa erőszakot le
gyen a lányán az erotika szent nevében és ame
lyik. Pesten a Berber kisasszony rezgéseit, lö- 
lyögéseit és ravaszul mutatott tájbonctani rész
leteit értékeli magával elégedetten, hogy: íme, 
nemcsak gazdag lettem, de hála Istennek, meg
felelően dekadens is vagyok.

Dekadens? Egy frászt, ahogy a pesti költő 
mondja. A mesebeli varga mohó és meggyőzödcs- 
telen mámora ez, akit egy jó tündér egy napra 
milliomossá varázsolt és a polgári hálószobák 
józansága és a vászon alsó nemük savanyu 
illata után a démonok olcsó dioniziája az uj 
pénz és az uj hatalom gőgös mindentakar áfá
nak legmagasabb kiteljesüléseként jelentkezik 
a nyárspolgár képzeletében. Nem a finom er
kölcstelenek szublimált kéje ez az erotika, ha
nem a hirtelen az erkölcstelenség jogához ju
tott. és fantázia hijján és kultúra hijján a jog
gal élni nemtudó nyárspolgár sajnalatraméltó 
erőlködése, amit a. gazdasági bizonytalanság 
lesz nálunk és az alapos németeknél tragikussá. 
Nem a gazdagság, csak a bizonytalan időre, 
meggazdagodottság ünnepe a vánnyadt mű
vésznőknek ez a meztelen boszorkányszombatja 
s hazám gazdasági konszolidációjában akkor 
fogok hinni, amikor a nyárspolgár szentimen
tális (esz. mint amilyen az amerikai üzlet
ember, aki teleszopván magái a legyűri ellen
fél vérével, az-állandóság nyugalmában a jó 
diadalál' és az üldözött ártatlanság szén védését 
akarja a pénzéért, hogy sajnálhozhassák és 
örülhessen a jóság diadalának és igazolhassa 
magú! önmaga előli, hogy íme, ö milyen jő és 
nemes lélek. Márkus László.

Újból összehívják a drágaság! bizottságot 
A drágasági bizottság ellenzéki tagjai Fölkér
ték Helnrich Ferenc elnököt, lépjen érintke
zésbe Kállay pénzügyminiszterrel és Walkó ke- 
reskedeleruügyi miniszterrel, hogy a tarifaeme
lésre és a hiteléletre vonatkozó kérdések meg
beszélése végett a drágávági bizottságn! újból 
hívják össze. A bizottságot még ezen a héten, 
ősszel? ívják.

Nagy hóvihar Győrben. Győrből jelentik: 
Vasárnap itt egész napon ál havazol!. Már 
kora reggel esővel vegyes hó hullott és déltől 
kezdve heves hóvihar dühöngötl. A házakat és 
mezőket vastag hólepel borítja.

.Mrzlm.it az oroszországi hadifoglyok legendán ,|<de»ftje. 
Gróf Wilezek Ferdinóndné, szüléjén Kinsky Nóra grófnő 
a sziléziai Peruba községben március :!i>-án elhunyt. A 
fiatal grófnőt 191K nyarán a Vöröskereszt Egylet kiküldte 
Oroszországba. Mindazokat, akik a. hadifog><igb(i.ii közelről 
csodálhatták iwigysz-'i'ü egyéuisóget, amely szerte Nagy- 
orovzoi szúg volammiuyl luidifogolytjilxirábon legimdúsMÍ. 
vált. lesújtóan fogja érni Kinsky grófnő szomorít rlmii- 
l;i'-»i. Amikor a cárizmu- bukása uhui v örö^kem-z.i.. 
iirissz iorui ri ust többé nem l.dioi.<-tf. kiküldeni Oio-zországh:i. 
K i itak y gróf ti ő önként ott m n rarl I c. u.iabb 
föladatok toljesi lésére vállalkozni t. Az oroszok végre, köm- 
ködössel g.vanusitutták <•* sok üldözésnek volt kib-ve. Há
rom évi ön föláldozó niüködóse. ntati rengeteg vi-z.on'.ig-.-ig 
közélte ti c si'j-riilt Groszor-z.agot elhagy »in .•> o i lionúl'.i 
\ i--.,at -nii. Kot övvel óz.elölt nvnl férjbe/, gróf Wilezek 
Ferdi mind hoz. akivel a legboldogabb házasságot élte. 
Ebből ragadta ki férje ér ki« árvriln mellől váratlanul a 
halál.

— Vfizamiy! Vilmos hazaérkezése. A Központi Dstnu 
kratakör vasárnapra várta haza vezéréi. Vázsnnyi Vil
most., nkl már több hét óta T>lnoa » fővárosban. Vázsouyi 
azonban még nem érkezett vissza Meránból. ahová n fele 
Migevel néhány heti üdülésre utazott. Értesülésünk szc 
zint • hó 20 án tér viasza Rudarie«*rp.

aReccel
— Autószerencsétlenség a gödöllői ország

úton. A gödöllői országúton, ahol néhány hét 
leforgása alatt négy súlyos kimenetelű autó
szerencsétlenség történt, köztük ogy halálos, 
ismét, autószerencsétlenség történt. A napok
ban érkezett. Budapestre Schioppa pápai nun
cius helyettese és titkán! Mge. Fioretti. A 
pápai nuncius helyettese meg akarta tekinteni 
a gödöllői királyi kastélyt és autóval Gödöllőre 
ment. Fioretti társaságában vort Ca vall? er 
József szerkesztő, a felesége és Kallós János, 
a ..Pesti Tőzsde" főszerkesztője, mennyasszo
nyával. A társaság két autóval indult el Gö
döllőről, az egyikben a pápai nuncius helyet
tese és Cavallier foglalt helyet, felesegevel. a 
másik kocsiban Kallós János menny asszonyá
val. Elsőnek Kallós kocsija indult, amelyet rö
vid kétperces időközben követett a másik autó. 
A példátlanul rossz utón a kocsi Vácrátotig 
minden súlyosabb incidens nélkül jutott, el. 
Nem sokkal Vác elölt azonban, a lejtős utón 
sebesen haladó gép hátsó pneumatikja kipuk
kadt, a kocsi fölborult és a benne illők hatal
mas ívben kiröpültek a kocsiból. Legsúlyosab
ban a sofl'őr sérült meg, aki főbb helyen ver-, 
zett, megsérült, azonban Kallós János is. aki 
balkezén szenvedett könnyebb természetit orsó
csonttörést és ugyancsak még több helyen zú
zódó* érte Kallós János mennyasszonyat, 
Chripkó Stefániát. A sebesülteket az utánuk 
érkezők autója, szállította \ áera, ahol azonnal 
orvosi segélyben részesültek. Vácott rendőri 
bizottság is szállót* ki, dr. Pulimonn. rendőr- 
kapitány vezetésével. A rendőri bizottság meg
állapította. lmgv a szerencsétlenségnek nem a 
soffőr, hanem a hallatlan rosszul kövezet! or
szágút volt iiz. oka. Az első orvosi segély után 
a sebesülteket autón behozták Budapestre, ahol 
Kallós kezei még a tegnapi esi. folyamán a 
Paior-szanatóriumban Hülil tanár bischer es 
Rácz doktorok segítségével gipszbe tette. A 
megsebesült szerkesztő ma. mar jól, érzi magot, 
teljesen láztalan és igy gyors fölépl'désc bizo
nyos.

Lázár Miklós elrtadá.sa a Lipótvárosi ihniokiiitii 
Körben. E bei szerdáján Lázár Miklós néhány régi es nj 
irár.ái olvos’a föl n l.ipót rdrosi ífj» d-und ratdl.- esté
lyén. A Koháry-uteai párt helyiséget zsiifolásig megtöl
tötte a lelkes közönség. Az estély alkalmából beszédeket 
mondtak dr. (iái Jenő, dr. Hédii Mór és. mások is.

• — A Máv. tarifaemelésének katasztrofális ha
tása. Az államvasutak hivatalos lapjának ma 
megjelenő száma közli a fölemelt uj vasúti ta
rifákat, amelyek április 13-án. pénteken lépnek 
életbe. A tarifa emelése ügyében tegnap este 
hozott végleges döntést a kereskedelmi minisz
ter. Minimálisan mérsékelte a szén-, a fa- és 
a teJszáUitás díjszabását. így a, szénszállítás 
tarifájánál az emelés a tervezett helyett
„csak" 250% lesz, a tűzifánál 150%, a tejszálli- 
tás díjtétele pedig 50%-kal fog megdrágulni. 
Egész természetes, bo^y a tarifaemelés minden 
vonalon éreztetni fogja hatását és újabb drá
gulással sújtja a fogyasztókat. A tarifaemelés 
szükségességéről és a nyomán várható drágu
lásról A Reggel kérdést intézett TcJnay Kor
nélhoz, n Máv. volt elnökigazgatójához, aki a 
következőket mondotta:

X tarifaemelés legsúlyosabb poni is « s-énszállUás 
•50%-kol való fnlciHi'lésf. Ennek kúrál agy n fogyasztók, 
miül ;i kereskedők és gyárosok rövidesen erezni fogják. 
A i^rifaeinelésnél gazdasági szemponi hói a súly
pont különben is in in az 50%-os személyszállítási farifn- 
drágulás. hanem oc tírudijx-rtbdx ittciidrtlfjulásn. Egész 
terniészotes. hogy n fiih-ntcU rtixuli h'ltin dij* aliáa i.iiiill 
inindi it dritcil.l: iiiV<i inmibli [ou drdf/idni. A Máv. veze- 
lösége. ugx latszik. álbiiidó:ni újabb és njabli mrifaenie 
léssel karja n jelenlegi ff millirird tlrticif.id illiitileli>>. 
Szem elől téveszti nzonhan nzl a tényt, hogy n Máv. 
folytonos tarifaemelései miatt, minden megdrágul az or
szágban és ezért maRii a Máv. is tnoire drdfuibbtift steril 
he n. ii.riii fiiulfutdxdho' s iil,xcr)is ni.ii<njnl:nl i:x fizeti 
a tilkahnn tnll ni.- mii nkdjdl. A Máv. I arifaemidesei te- 
Jial nem hogy esökki-nicnél, a deliedet, de azt állandónn 
növelik és eg.vhrp nz egó-z <irn?úelinn óriási drúgn^ngot. 
okoznak.

A t'orviu-—.Vliiy-coirzern megniakulÓKa. E 
mipokbnti Biidap*wion iiláirták nz! n megálla
podást, amelv szerint Jo< M”». ,-i világhírű 
lllmrendező odaadja névéi amagvar filmgyártás 
múltjához. A Corvin vezérigazgatója, Barna, 
Károly, igazán nagy probléma előtt, állott, ami
kor n (ilmgyártás újra való föhélelól. hatá
rozta el, meri az eddigi kisérletez/.sek és soro
zatos sikertelenségek ugyancsak óvatosságra 
intették. \ megindult lárgyalások közül Joc 
May értéllé meg elsősorban, liogv az eddigi 
fiaskóknak nem nz ifi lelkesen dolgozó embe
rek az okai, hamun azok a szűk korlátok, ame
lyek köze <t mi li he!séges embereink és keres
kedelmünk már a háborít alatt beszorultak. 
Háború megszűnte ittáit sem tudott a filmipar 
produkálni, mert, időközben a hímjeik divat
jukat Ős idejüket múlták, de ezenkívül a volt 
ellenséges államok minden iele beviteli tilal
makkal keserilel íek az éli |<»1. .Ion .\liiv Üvc 
Jcns Krufftol rendelte ki ennek a konzernuek 
a. vezetésére és önfeláldozóiul engedett ál egy 
szcciiári nmol, amelynek az, előkészítéséit ő 
maga kerek eav i'szlcmioie fáradozik. Ezt a 
szvenáriumól l'hea. von Harburg, a „Hindu 
sirrmlék" szerzője irta. A film el készítésére nz 
ö társasága án.llOii dollárt kontemplált. Még 
egynéhány lázas előkészülettől leli nap és el
hangzik a Corvin műtermében az első ve
zényszó: „Vigyázz, mehet!*

- Drótkerítésnek legjobb n világhírű ..Hungnrin" drót 
forint. Egyedüli gyártója: Hnidikker Rnndor. vWl. f'llói 
nt 1R'22. Árjegyzék ingyen ét ’>é' iiu>iil»<•,

Holnap temetik ZerkoMltj Emilt, .„e ilmoz.oO koporsó 
érkezeti tegnnp Triesztből és benne visszatért t-zühi- 
haznjábn túl a nagy Óceánról egy uugyrnhivatolI nia- 
gynr: Zerkowif-: Emil. Negyvenhetedik nmerilcni utju 
volt ez az utolsó és ezok az. utak mindig valami ered- 
méuvt jelentettek nz országunk. íerknuit. élelónclc 
iavn ebben nz eredményes nmukáhnn telt eí. Ez 
lelkesítette, amikor it/lion a- utolsó ém f 'H‘m''lti/ci óx 
emberei elkeserítették és ennek luizdőti-reli. a nagy 
óceán túlsó partján sújtott le reá, írre a (ottvágytól 
fűtött, végtelenül szeretetni méltó emberre a korai ha
lál Hazahozott földi murád ványait kőiden délután 1 -t 
órákor temetik a rákoskeresztúri temető iialottnsliázáhól.

Üzlethelyiségek n városi Iskolákban. Érdekes és gya- 
korlati megvalósulásában jelentős indítványt jegyzett |1(, a 
főváros közgyűlésének imlitványkönyvébe Kovács .tudor, 
a törvényhatósági bizottság tagja. Az indítvány lényegi, 
ez: a főváros tulajdonában vannak üzleti szempontból 
kedvező fekvésű iskolaépühtck. a lee.löbb 1-2 ímeblos, 
amelynek földszintjén levő termeit át lehet nlakilani 
üzleti vagy irodai célokra. Ilyenek példán] á Nagymező
utcai kereskedelmi iskola, a Szemére- es Alkotmány utca 
sarkán lövő elemi iskola, a Bolaton-uteai óvoda, stb. 
Tegye közhírré a főváros, hogy az ilyen épületek él- 
alakítandó földszinti helyiségéit i'iilhilkutóltrak rufiedi 
ál. 10 -15 érre, azzal a fűltél' llel, lio<)ii az épületre l-cf, 
emeletet emelnek tantermek és igaznatál lakások eéljana. 
A Jtikötött Hl 15 év múlva az. üzlet- illetve irodai he
lyiségek bére a fővárost illetné _óa födözné az. iskola ősz- 
sz.es költségeit. Ha e.suk 3—! iskola földszint jót alaki 
tanúk át ilyen föltételek mellett, köriilhilHl tan hetui. 
ságet lehetne h.i/i mi. Fontos .'enne természetesen, hogy 
ezek az iitalakilási munkálatok minél hamarább, lehetőén 
még a tavasszal megindittiissunak.

- Gyárak, üzemek, vállalatok, amelyek a mostani nyom- 
dai árak mellett árjegyzéket kiadni nem tudnak, sok fő. 
lösleges levelezéstől mentik- meg magukat, lm az, érdeklődő 
félnek a kívánt gépről, fölszerelés! tárgyakról vagy bár
mely más áruról az. ajánlattal egyidejűleg az áruról ké
szült fényképfelvétel másolatát is megküldik. A „Fotó
riporterek Fényképészeti Müintézete" IV. Váci-uíva Fi 
specialista ezen a téren és nz. e célra készült fölvételekéi, 
nagyon mérsékelt, árakon tudja szállítani. Mintaképekkel 
és árajánlattal díjtalanul szolgál.

Brllliánst, ékszer*, aranyai, ezüstöt, luimisfogat. no 
adjon el senki, amíg meg nem hallgatja Fiseher és Ei.-iiee 
ékszerészek legmagasabb napi amit, Húkóezi-ul. 27.

.Ma és minden este az »»J mlisoi* keretében
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A főkapitányság központi Ogyelete
nem fogad el több tőzsdei följelentést

Szombat éjszaka a följelentések tömegét utasították vissza, — Pontos 
névsor a följelentésekről, a követelt összegekről és a rendőrség soro

zatos házkutatásairól
(A Reggel tudósítójától.) Szombat efite a fő

kapitányság központi ügyeletén váratlan uta
sítással lepték meg a szolgálatot teljesítő 
tisztviselőket. Marinovich főkapitány elren
delte, hogy mindazokat az ügyvédeket és káro
sultakat. akik tőzsdeiigyben, hankhizományo- 
sok, bankok vagy egyezményes ügynökök ellen 
akarnak följelentést tenni,

utasítsák el a központi ügyeletről és hoz
zák tudomásukra, hogy tőzsdeügyhen föl
jelentést csak délelőtt dr. Kiss ÍRtván 
rendőrfőtanácsos, az intellektuális osztály 

vezetője előtt lehet tenni.
./ munkatársa érdeklődött, illetékes

helyen aziránt, hogy ti, főkapitány miért til
totta. el a központi ügyeletet a tőzsdei föl
jelentések átvételétől és a következő fölvilágo- 
’sifásokat kapta:

A főkapitány intézkedése a károsultak érdekében 
történt és elejét veszi annak a hihetetlen káosznak, 
amely már cnnkuein jelentkezett a rengeteg tőzsdei föl
jelentéssel kapcsolatban. Tudni kell ugyanis nzt, hogj' 
a ; intellektuális csoport .vezetője osztja szét, a följelen
tések tiinicgél. :i referensek között. Előtte, egy hatalmas 
tabella fekszik és föl van arra jegyezve, hogy egy-egy 
följelentett és gyanúba fogott tőzsdebizoniényos agyét 
melyik referensre osztotta. Miután egy-egy tőzsdés el
leti ll>. sőt 30—40 följelentés is érkezik, minden föl
jelentett tőzsdésnek kiilön-.kiilön referense van, akihez 
. z, összes följelentések kerülnek, amelyeket egy-egy 
ügynök, Imiik vagy bizományos ellen tettek.

rintektivek kiküldését, házkutatást, bírói lefoglalást, 
ha J00 följelentés is van a tőzsdén ellen, csak ez az 
egyet Ion referens foganatosíthat, mert hiszen csak ő 
ismeri teljesen az elébe került üfiyet, ii . összes követe
léseket. az összes följelentéseket, károsultaltat. stb. A 
referensek - • hivatalosan • csalt délelőtt dal póznak, 
mi'i a központi iifiyelct. éjszakai ás délutáni szolgálatot 
le.ljesif. Hu tehát valaki délután a központi ügyelethez 
jön följelentésével és ott kéri milliók lefoglalását, a 
rozsdás előállítását, uz azonnali házkutatást, megtör- 
ténhePk. hogy a központi ügyelet munkája kontrakari 
rozza a szakreferens munkáját, mert

esetleg egy olyau ember ellen Jár külön el, aki 
ellen már valamelyik szakreferensnél van bűnvádi 

följelenti*.
— Esetlog előállítanak egy olyan tözsdebizmnauyost 

délután a főkapitányságra, a központi ügyeletén tett 
följelentések alapján,

akit csak délelőtt engedtek el a rendőrségről, hagy 
figyelt békés utón rendezze követelőivel.

■ Megtörténhetik, hogy olyau helyre mennek búr, 
kutatásra. ahol tuár a szakreferens tartott házkuta
tást altnlábnn olyan rendőri lépések következhetnek 
a bibijeink lefoglalásához, amelyek éppen ellentétesek 
a délelőtt dolgozó és nyomozást rciető referens inten
cióival. Kaotikus állapotok származhatnak úgy abból, 
hogy délután mások intézkedjenek, mini akik délelőtt 
t égzik a nyomozást, ezért tartotta szükségesnek a fő
kapitány kiadni az ntasitúsi, hogy a központi ügyelet 
egyáltalán ne vegyen ál tőzsdei följelentést. hanem 
azzal az intellektuális osztói' ' ezeiéjénél Jelentkez
zenek.

aki majd Intézkedik a följelentések komolyságához, 
mérten,

mert megdöbbenéssel állapit haló meg. hogy
soha ennyi alaptalan följelentés még nem futott be 
a rendőrségre, mint most, a tőzsdei bűnügyekkel 

kapcsolatban.
Komolytalan, megbizhnlatlait egész sereg a föl 

•lentcsek közül, mer' sokan vannak, akik elmaradt 
hmnot elvesztett mn'.t. födözetlcn játékuk eredtné- 
ii'/ril szerelnék risszakapai látni a rendőrséggel. A f<>- 
k api tanyaiig szakreferensei első pillanatra látják a 
komolytalansagol és a rossz spekuláció „mentsük, ami 
, lentin tő ■ kísérletét óh kellő értékére szállítják le az 
eléhilk került ilyen följelentéseket.

Sajnos, azonban a föl jelentések egy része
snlyos és komoly és valóban alaposan vádolja inét 
a tőz.sdések tömegét csaláasál, sikkasztással és bib
ién kezeléssel. Ml azonban látjuk, hogy » katasz
trofális tőzsdei helyzet teremtette meg ezeket a hűn- 

cselekményeket.
— Ennek n lukintelho vétele magyarázza, homt olyan 

i'e.x ii lömnyes följelentések ellenére is or őrizetbe 
'•lel, mert az az. elv, hogv szabadlábon egyesek eset- 

lég könnyebben rendezik ügyeiket., mlnlhn lecsukjuk 
okét. Vem ne vezet, hona mentőrőlhmk, hanem hogy h 

'■ mkrrmcnt embereknek
megmentsük legalább nzt, ami a kntasztréfáliól 

vagyonban kimenthető.

Ez n nyilatkozat, nieginagyarázzdi a főkapi-’ 
intézkedését. A főkapitányi utusiít’is ttcwt 

"d jclcitfi. hogy a rendőrség egyáltalán nem 
fogad cl főbb Tőzsdei följelentést, hanoin egye
dül csak azt. hojfj a följt’lenlést estik az intol- 
l'‘l<lit;ilis osztály vezetője, a. kérdések szak- 
••Mő.ie utján fogadja el, aki torlódás nélkül 
(’jdja azonnali intézkedésre szétosztani a siir 
Kos aktákat. Szombaton éjszaka a fökapitúnyi 
r,‘iidelkezés után

!<örülbclül 30 újabb bűnvádi följelentés át
vételei utasította vÍNR’za a rendőrség, 

jóllehet a legnagyobb bűnvádi följelentésekéi 
epi'i'ti szombaton éjszaka akarták megfenni, 
loz.-ilei inzolvéneiékkal kapcsolatban. Szomba
ton esh* 8 órakor jelent meg a főkapilánysá 

gon dr. Birő Sándor ügyvéd és 20 milliós bűn
vádi följelentést akar tenni

Adler Sándor és Fiai, Tükör-utca 3. szám 
alatti tőzsdei egyezményes cég ellen.

A. följelentést azzal utasították vissza, hogy 
vasárnap az intellektuális osztály vezetőjénél 
adják be. Vasárnap délelőttre az Adler Sándor 
és Fia cég ellen hat ügyfele nevében

60 milliós bűnvádi följelentést adott be dr. 
Vándor Mihály ügyvéd, majd dr. Balta Hen
rik ügyvéd 20 milliós bűnvádi följelentést.
A följelentésekben többek között a Macher 

és Schranzer-cég 17 millió koronát, Kubits S, 
tőzsdei cég 14 milliót. Ralla H. tőzsdéa I mil
liót, Adler Zsigtnond 14 milliót, (Iriiiizweig és 
Barna 18 milliót, Adler Géza 7 milliót, Szabados 
S. 8 millió koronát követel.

Az összes követelés meghaladja a 100 millió 
koronát.

Ez a bűnvádi följelentés külön érdekességre 
tart számot azért, mert az Adler Sándor és Fia 
egyezményes cég tőzsdei körökben valóban te
kintélynek örvend. Adierröl mindenki tudta, 
hogy rokonsága töbhmilliárd vagyonnal ren
delkezik és több nagy bankkal szoros nexusban 
állott. Különben ez az első eset, hogy a rend
őrségen írásbeli dokumentum került elő a koszt
pénz kamatáról. Több levelet mutattak he, 
amely igazolja, hogy

egy bank födözet ellenében 13 percen les 
kfrr/.ípénzt adott az Adler-cégnek és erről 

levélben értesítette a céget.
Kz a magas kosztpénz. rendőrségi vélemény 

szerint, tulajdonkénemi oka az Adler-eég rend
őrségi szereplésének, ügyükben egyébként va
sárnap a késő esti órákig sem őrizet he cél cl, 
sem házkutatás nem történt.

Ugyancsak nagy port vert föl vasárnap dél
előtt. azoknak a büuvádi följelentéseknek a 
híre, amelyeket a Herzog és Simányi tőzsde
bizományos cég ellen adtak be. Ezzel a bűn
üggyel dr. Vineze rendőrtanácsos foglalkozik, 
aki előtt történt az első humoros esemény u 
szomorú ügyekkel kapcsolni bau. Az lörtént 
ugyanis, hogy amikor a reudőrtunáesos értesí
tette a két tőzsdést, hogy elmehetnek a főkapi
tányságról,

Káílay a bankokkal oldja ma ff 
az ipari és mez&gazdasá&t fiiteleé ügyét

Háromórás tanácskozás ftoávezö eredményei
(.< Henyél I fidósitójától.) X pénzügyminisztériumban 

szombaton délben Kdllay Tibor pénzügy miniszter elnök
lésével nagyszabású hiteliinyi értekezlet volt, amelyen a 
mai pén ziipyi politikai és nazdasiipi élet. Ica fontosabb Je~ 
lenséf/eit ellátták merj. X. jelentős konferencián részt- 
vettek Teleszky .h'mos. Popurics Síindur, Ihryos-iVcuc.k- 
Ite.im h'iilöp gróf, f'llnianii Adolf báró, t'her .1nlo(, 
firtatsz Simon. I’app (lézn báró. Huh József. Hordnstky 
Oczsö, ll'eiar Fillöp, llilos (lyörny és Pásztor Miksa. A 
taniieskozásolr. amelyek anyagár, fklódi Szabó Andor mi
niszteri tanácsos óa Hnscher osztálytanácsos referálták, 
főleg három fontos csoportra, oszlottak:

a kisipar, n vIzszahftlyozásl lársulutbk és a mezőgazda
sági üzemek égetően fontos hiteligényeinek gyors el

látására.

DEÁK ÉS D8 ORD0DY BANKHÁZ
AncSr&ssy-uti fiókba Andrássy»ut 16. szám

A most kezdődő X. 
sorsjátékra ajánlja a 
még kószle.tbon lévő 
oszfálysorsjc.gyet a 

következő hivatalos 
árakon:

l/i 8G0.~ kor. 
’/t 400.— kor. 
’/4 200.— kor.

Főnyeremény és jutalom . . 
Nyeremény ■■■■■•■■

Poloska--mo^irtás
teljes garanciával 

FISCMER VAC0JUM RT.
Icrcglrtó osztálya

ElMdape'st, V56, Sfflob-utca 90
'rclcfmi: .1. in 7.’. és .1. «H "s

Emberek f
a lltinyilria-fnrdiiben l’ll. Dohliny-vtea 14 

egyikük valósággal könyörgött, hogy tartsa 
őrizetben továbbra is a rendőrség, mert ide
gileg otthon nem bírja ki azt a zaklatást, 
amit ügyfelei a pénzükért csinálnak a 

lakásán.
A rendőrség nem teljesítette a különös kérést 

és miután a nyomozás érdeke nem követelte, 
mindkettőjüket elbocsátották a. rendőrségről, 
ahol komitenseik most közel 50 milliót követel
nek rajtu k.

Kőrös rendőrtanácsos előtt négy bankcég el
len gyűlt össze sorozatosan a bűn vádi föl jelen
tések tömege. Guttmanu J)ezsö tőzsdés azzal vé
dekezik, hogy orvosilag igazolt súlyos betegs 
sége miatt hosszú hónapokig nem volt Buda- 
pesten és mitsem tud arról, hogy irodájának 
teljhatalmú cégjegyzői hogy vitték ügyleteit. 
A rendőrségen elfogadták (luttmann védekezé
sét és ina délelőttre két eégjegyzöjét idézték 
be, hogy számot, adjanak a komitensek eltűnt; 
értékpapírjairól. Ugyancsak súlyos följelenté
sek érkeztek a Wertheimer Testvérek tulajdo
nában levő Hungária Kereskedelmi Rt. ellen, 
ahol csak egyetlen követelés 25 millió körömi.

Kőrös rendőrtanácsos foglalkozik az Országos 
Bank és Takarékpénztár ellen tett bűnvádi föl
jelentéssel is, amely, úgy látszik, arra a hírre 
érkezett a. főkapitányságra, mintha az Or
szágos Bank fizetésképtelen volna. Az 
egyetlen, akit a bűnügyekkel kapcsolat
ban az ügyészségre küldtek. Hermán Aladár 
bankbizornányos, akiről a rendőrség bebizonyi- 
tolinak látja, hogy Ml milliót tényleg elsikkasz
tott komitensei letétjeiből. Őrizetben e pillanat
ban csak a Goldschmled és Schönberg Nádor
utca 28. szám alatti bankcég két főnöke áll, 
akiket a rendőrség a lakásukon őriztet, jóllehet 
az ügyfelek .75 milliós követeléséről szombaton 
délután a bank helyiségében értekezlet volt 
dr. Nemes Dezső és dr. Havas Károly ügyvé
dek. a fizetésképtelen bankcég védőinél.- vezeté
sével. Az értekezleten közeledés történt az ügy
felek és a két bizományos képviselői között es 
valószínű lég, ha a megígért készpénzek, ame
lyeket egyes nagy cégek a szanálásra Ígértek, 
megérkeznek, akkor a. megegyezéseknek és a. 
följelentések visszavonásának nem lesz aka
dálya.

Körözőlevelet egyedül Hirtenstein Ákos 
tözsdebizoniányos ellen adott ki a rendőrség, 
akit bankja összeomlása óta nem sikerült elo- 
keriteni, jóllehet, a följelentések összege alig 
tesz ki 14 milliót. Hirtenstein ellen inkább a 
(firónál vannak követelések, ahol közel

1211 tőzsdés lépett föl ellene papír- és pénz
igénnyel.

Azok az ügynökök es bizományosok, akiknek 
Hirteustein volt az egyezményesük, közel 150 
millió koronát követelnek és eddig erre mind
össze so milliót korona födözet tan.

\ pénzintézetek . reprezentánsai hajlandóknak mutat
koztak, a jenyinh irt itj.'iii/bi réhjéril, o nemzeti én gaz
dasági szempontokból egyaránt; fontos hitelinilvele.uk or. 
ganizáiására. Szó volt a edrososnak nyújtandó hitelek
ről és n ínezőgazdasagi igények kielégítésekor: a vitáéi 
lelkek fölszerelési hiteléről is. Az ankét során érintői
tek olyan kérdéseket is, amelyek

a inai helyzet nralkmló problémái.
A tanáoakozáeon, amely több mint három óra hosszat 

tartott, sikerült olyan
megoldási alapot, találni.

amely lehetővé teszi a kölcsönökre és hitelekre szánt 
tököknek yyőrsan »'.< hiirokratiznnislól mentesen rendel, 
tefési helyükre i-aló juttatását.

25 mSIlió korona
15 miR096 korona
*10 millió korona
5 millió korona
3 millió korona
2 millió korona stb.
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KÖZGAZDASÁG
Ml LESZ A TŐZSDÉN?

—, április 8.
fj Reggel munkatársától.) Az c heti tőzsde 

Mindenben i(Kitolta -múltkor kifejlett fölfogá
sunkat, amely ugyanis abban jutott kifeje
zésre. hog.v mivel a tőzsde viharát fölidéző 
okok nem szűntek meg, a vihar tovább fog 
tombolni. Ilgyis történt. A tőzsde csakugyan 
olyan, mint a szélvész tépte fa, gyökerei ki 
vaunak tépve a talajból, törzséi villám súj
totta s levelei szerteszét röpültek.

Ha most a mai helyzetei akarjuk tisztázni, 
megint csak arra kell visszamenniink okfejté
sünkben, ahonnan már két hét óla kiindulunk, 
hogy tudniillik élnek-e és müködnek-e még 
.azok. az erők, amelyek a vihart előidézték,1 Ha 
igen, akkor a tőzsde meggyógyulására még 
iicm lehel számtanunk. Nos, az első és tisztán 
gazdasági ok, amely a válságban szerepet 
játszott,

pénzünk elértéktelenedése, mintha meg- 
szűnt volna a továbbiakban tényező lenni, 
hiszen azt látjuk, hogy a korona romlása 
megállóit és a stabilizálódás jelei mutat

koznak.
Az árfolyamoknak ehhez a leromlói l koroná

hoz kell idomulniuk, hacsak a többi tényezők 
nem hajtják a dolgokat más irányba. Más
szóval: az árfolyamoknak javulótok kell, ka
csuk technikai okok nem hatnak közre ellen
kező irányban. Ezek az okok azonban a követ
kezők: a -pénz ritkasága, a spekuláció tidten- 
gése, a koszt üzlet helyzete, a tőzsdeidő be
osztása és régül a bankár rendelet. Ami a pénz 
■ritkaságát illeti, azt látjuk, hogy e téren bizo
nyos enyhülés állott elő s mivel a spekuláció 
javarészben le van törve és ki van hajtva. 
« koszi kamatok is szerényebbel lettek. Mivel 
pedig a forgalom hatalmasan lecsökkent s a 
legközelebbi fizetési napon már nem lesz szük
ség olyan nagy tőkékre, mint eddig, remélhető, 
hogy

a kosztkamatláb is lényegesen kisebb lesz.
Amiből viszont az következik, hogy

a tőkék inkább értékűn pírokba fognak el
helyezkedni.

ennyiben tehál mindenesetre javulás volna 
várható. Viszont nem szabad elfeledni, hogy 
az elvonuló vihar nemcsak áldozatokat ha
gyott maga után, hanem tanulságokat is, ame
lyek közül az első helyen az óvatosság áll. A 
spekulációnak nem lesz könnyű dóig.', mert 
hitelt nagyon kevés ember fog ezután élvezni, 
nem is szólva arról, hogy a legtöbb tőzsdecég 
a bankérrendelel folytán hitelt nem is nyújt
hat. Ilyenformán a tőzsde vásárló közönsége 
meg fog csáppá ni, annál is inkább, mert a tel
jesen jó kezeknek a hét régén elég alkalma 
volt -prompt árut beszerezni s. igy fölszedni a 
csatatérről azt, amit az ('leseitek eldobáltak. 
Ilyen áru még mindig elég van a piacon s bi
zonyos. hogy a hétfői rendezés elöli még m ű
dig sokan lesznek, akik lekéstek a menekülő 
vonatokról s ezen az utolsón akarnak elmene
külni. Erősen latba esik a helyzet megítélésé
nél az is, hogy a hankárrendelet bizonytalan
ságai is erősen nyomják a pireot. A koszt
rendelet kibocsátására, amint A Reggel alább 
megírja, nincsen már szükség, mert hiszen a 
tőzsde világosan megmutatta, hogy a dolgok 
belső ereje szabályozza ezí a kérdési s hogy 
maga, a piac szorítja le a kosztpénz túltenge
nél, ha annak ideje elérkezett.

Mindezt összefoglalva, az eredmény most 
már a következő:

a tőzsde nincs egészen tu! n krízisen,
a vihar okai még megvannak s ha nem tom
bolnak is már olyan félelmetesen, még min
dig zinmnkós, hideg idő van, lehűlt a levegő s 
hogy tőzsdei nyelven beszéljimk: ,,(/ meghűlt 
cégek még — köhögnél^'. A tőzsdei irodákban 
ugyanis még nem likvidálták teljesen a vihari, 
még mindig vannak rendezésre váró ügyek, 
így állván a dolgok, véleményünket úgy kell 
konkrétizáInunk, hogy

ma. a hét első napján, amikor rendezés is 
van, még elég tekintélyes exekuciók van

nak soron.
'Amíg exeenciák vannak, addig a vihar meg 

■nem áll. A rendezés után azonb.-n úgy reméljük, 
már egy kis napsugár is meg fog csillanni a 
tőzsde egén s aztán talán a jövő héten mái1 - 
tavaszi kabátban fognak járni ez emberek. 
Talán május eleje után be fog köszönteni a 
meleg napok időszaka is valószínűnek kell tar
tanunk, hogy már a hó végén is melegebb idők 
járnak. Persze — és ezt jól meg kell jegyezni 
— ezt a meleget ezentúl csak azok fogják él
vezni, akik a tőzsdét nem játékasztalnak, ha
nem tőkebefektetésre szolgáló intézménynek 
tekintik. Az a nagy forgalom s nagy hajsza, 
amely évekig otthonos volt tőzsdénkén, min
den jel szerint, elég hosszú időre megszűnt. A

vihar kegyetlen vojt s nagyon nagy áldozato
kat követelt. l)e e kegyetlen, sok tekintetben 
erőszakkal fölidézett viharnak volt valami kö
zös vonása minden viharokkal: tisztitott.

X Nem jelenik meg a koszt pénzadórendelet! 
A pénzügyi kormány tudvalévőén megbízta. 
Vargha államtitkárt, hogy a kosztpénzadással 
szerzett, jövedelmek megadóztatására rendele
téi dolgozzon ki. A rendelet már nagyjából el 
is készült és tőzsdei körökben e hétre vártak 
megjelenését a hivatalos lapban. A Reggel ér
tesülése szerint a tőzsdei helyzet, -változása es 
a koszt pénz zuhanása folytán a pénzügyminisz
ter elállóit a rendelet kibocsátásától

X ..A tőzsde olyan, mint egy rekonvaleswns hetes." A 
tőzsdei lány basáiról előidéző (•kokra és a közeljövőben 
várható tőzsdei helyzetre vonatkozólag kérdést intéztünk 
Tólh Uc’r'thoz. a Hitelbank tőzsdeoszt atyának igazgatójá
hoz, aki a következőket volt szives mondani: Szerintem 
a tőzsde ellanyiinhisának ntrinebb, nanunbb jeh-ntóxegii 
politikai avatni guitlatuifii hiittcre ni:>c>‘. Éppen ezért 
tőzsdei körökben az az általános vélemény alakult ki. 
hogy ha a pénzhiány enyhülni fog. ha a kosztpénz kö
rüli és egyéb. pusziéit csak technikai pehezsegek, meg
szültnek. akkor a tőzsde irányzata, meg fog szilárdulni. 
Egész. terme-zutes. hogy jóslásokba bocsátkozni meddő 
volun, mert a tőzsde ma —- hogy példával éljek — oluau. 
miét t-UU rci’ov eal-Hct-h* b-teft ex éppen cieri kmtélett 
időre vati .'•*/ti yjty;*’ hoti/i ixtuet erőre A apja ,•. A kime- 
leti idő tartamára u-z'e eltérőek a vélemények, es remé
lem, l"‘tl!l exak rövid időre lem xziifcxéfi. Az emberik 
ma"! tisztábban látnak, a technikai nehézségek eltölt 
ttok és akkor a tőzsde irányzata ismét megszülirdtd .. .

X Elfognlatían magjegyések a tőzsde? 
baisseföl jelei, lenekhez. Lapjaink állandó ro
vata e héten eggyel .szaporodni 1. A tőzsde
bizományosok elleni följelentések rovatával, 
amelyekből megfiídtuk. hogy a rendőrség egyes 
osztályai hajnaltól hajnalig görnyednek a ne
héz munkában a. súlyosan megkárosítóit közön
ség védelmében. A világért sem kelünk védel
mére a háború óta hatalmasan elszaporodott 
tőzsdecégeknek, már csak azért sem, mert van
nak olyan iiáuyzatok. töiueghaiigulatok é- fö- 
megnézetek, amelyeket józan megítélés nyílott 
erősen meg kellene revideálni s ez nem épperi 
hálás mesterség. És nem kelünk védelmére a 
súlyosan megeibáll tőzsdebizományosi karnak 
azért sem. mert valósággal azoknak van igazuk. 
akik egy kissé sokallják őket. De az igazság 
ebben a kérdésben mégsem ott van. ahol a lö- 
meghangulal keresi. A tőzsdei üzlettel foglal
kozók száma kétségtelenül nagyon megnövekc- 
dett. Egy beteg gazdasági világ kinövése volt, 
hogy a tőzsde felé tódultak az emberek s e nagy 
tolongásban a tőzsdetanács nem tudott eléggé 
ellen tál I ni a. minden oldalról iövő protekciónak, 
nyomásnak, ajánlgatásnak. Kénytelen volt a 
tőzsdére olyant is beereszíeni, aki nem oda való. 
Fiatal és tapasztalatlan emberek, olyanok, akik 
egész inas pályákon keresték kenyerűket, lep
ték el a tőzsdét s mert a íiatnlság nem minden
ben válogatós, a tőzsde régi tradíciói, komoly
sága. és megbízhatósága ugyancsak megsíny
lette a dolgot. Ám aki igazságos akar lenni, 
unnak' azt is észre kell vennie, hogy nz. öreg
ség. sem mindig érdem s hogy e fiatalok közi 
sok becsületes, komoly és sok olyan müveit em
ber jutott a tőzsdére, akik a régi gárdát, sok 
tekintetben fölülmúlják. Az igazság tehát az, 
hogy az uj búza közt nagyon sok volt a kon
koly. Érmek v i oíikolyimk ki kell rostálódnia 
arról a helyről, ahol a kimondott szó szentség 
s ahol a komoly becsületességen múlik sok* mil
liónyi érték sorsa. Ha. már most a lőzsdrsek el
len olyan közhangulat támadt, mint amilyen 
támadt, abban sok igazság van ugyan, de még
sem százszá z:> Ié !<•,s i gazság.

Most nődig nézzük a másik oldalát a dolog
nak. A lőzsdebizományosok elleni közhangu
latot a. közönség erősen kihasználja. Ha köny- 
nyehnüen látszott a tőzsdén és nem tud űzetni, 
szalad a rendőrségre; ha kiíizeteflen‘papir.ii il 
nem kapja tüstént vissza, szalad a rendőr
ségre; ha. igénybe vett koszioénzónek kama
tait magasnak találja, szalad a rendőrségre. 
És szalad, ha nem nyert, szalad, ha nyert, ha 
fölszólítják, hogy adjon födözetet. ha nem 
adnak neki további hitelt. Nincs olyan elszá
molási differencia. amely-1 a közönnég ne 
büntetőjogi utón akarna érvényesíteni. A kö
zönség nagyon jól tudja, hogy nincs igaza, s 
hogy igényeinek érvényesítése legtöbbször 
magánjogi, lermcszetü. de a rendőrségre szalad, 
mert tudja, hogy a bankárnak hitelébe, hír 
nerébe és i'aguonáha kerül, ha neve a följelen
tettek sorába került. Ez az eljárás olyan szín
ben tünteti föl a közönséget, mintha csupa 
kiskorú ember vett volna, papirt, a tőzsdén, 
csupa becsületesen naiv és ártatlan, gyermek
kedély ti jámbor vett volna igénybe hiteleket 
s mintha csupa szűzi lélek lett. volna mindenki, 
aki ahhoz a bankárhoz adta kosztba a pénzéi, 
aki J5"/o-o1 adott neki, semmint 5%-ot. .Vem, 
a közönség sem jobb a bankároknál s azt lehet 
mondani, hogy minden ország bankári kara 
olyan, mint umhiöt a közönség megérdemel. 
Ez a följelentési ragály egy kissé zsarolás is. 
mert arra van fölénitve, hogy tönkre teszünk 
embereket, akiknek hírneve sokszor fontosabb,

mini vagyona s ha komolyan meg kell büntetni, 
azokat, akik mások értékeit , könnyelműen 
vagy hűtlenül kezelik, egy kissé meg kellene 
büntetni azokat is. akik a sttjál könnyelműsé
güket most ilyen zsarolással tetézik. Az igaz
ság szempontjából senki sem „Vogelfrei'*, 
a bankbizományos sem ...

> Egy részvény, amely besszben 100%-kai enielkeő'.ff. 
Följegyzésre érdemes, hogy a (,'nrrlv IK. részvényei, nnm- 
jyok a leírtoinbolóbb hosszban 400 és .'>00 K körül árvái, 
és elhíi’i.vol 1 mi feküdlek a phieon. mos!, amikor n I»k. 
nagyobb Gairmk és érlékek morzsolódnak és porludnaf;, 
szóval az iilo'.-ó tőzsdehólon 100/í-knl .invitálták meg ár- 
foJy:iiHiil;»l. ./ ( ori 'bif Azonibatov !>'n> l.ortnuhi vtlwirolitiI, 
ck ti rnxáintipi ntruHÍiifcn'inlrtti btni /wwi <;»7. .sd/ fíiliil jr- 
lentin ztek vertil:. A Corviill .1 Kftllld ériesijlése. <>j. 
ríni berlini kezek veszik Jel a piucoii.
• x A Sa gó előnyös alaptőkeenielése. I Iteg-. 

értesülése szeiiul a Salgó rövidesen alap 
tőkét emel. Az aiapfőke.emejés végre a rész i 
nyesekre is nagyon előnyös lesz. ^4. részvényt 
kei fölülbélycgzik és egyben ingyenduriibok'd 
fognak adni. A Salgó alaptőkeemeié.ie már be
fejezett. tény és estik ;; kedvezőtlen tőzsde miat' 
késik a rendkívüli közgyűlés összehívás.:, á 
szilárduló tőzsde egyik favoritjának igér'?->-i! 
a Salgó, amely még nem futotta ki a formáját.

A Jlit jo ar-Oíasz TJank nyRállai>ito! la nz 1922. ír,-.leiA . 
mérlegét. Az olézó évben kimutntott 43,(>20.284 K nycr< 
seggei szemben >is 19:12. év 91.S-19.1(1(1 K tiszta nyci—sé-.ro-, i 
•/;r i|. E hó 24-iki közgyűlésén az igazgatóság javasoli 
fogja, hog.v részvénycnként 35 K 17.5% (1921-ben 17 K 
8.5%) osztalék ílzeitcssék.

A 3<ngyar Ajrrír- és .Járadékbank 11)22. üz'.ctcx nu ■- 
lege 1J.575.:J39 !< tiszta nyereséggel zárul, k. hó 2<-én inr- 
tandó közgyűlésen az. igazgatóság 3’LK 17.5%) oszhilék 
I: i ü ;•.< t t j ti va sol ,i a.

• A Fővárosi Serfőző Itt.
I Ht.’-tuet jelentette már 

nriinybiiii. e hó JO-től 18-ig n

nj részvényei Tiniiit 
2491' í< é'-| vehetők ál 

Hazai Bank lmn.
azt: 

■! : 1

A .11 agyiir-Amerikal Faipar Jit. .-ilnplókéjót !• mili!.', 
l< ról 15 millió K-io: < nieli. Az összes nj részvén?, <-k ;i r 'gi 
ré-zvénye- •l.-’.ek iij.in Hatunk föl 3 :2 arány lián, 1i"i i< ... 
folyamon. Joggyakorlás a „Hcrnft>fl“-iiéi április li pil 
-1-ig.

A Z.igyvupáifalvaI üveggyár Hl. közgyűlésén illialá- 
roztatott, hogy a 3,913.387.20 K nyereségből osztalékul 
(50 K (30%) lizvíiessék. Eliiaíározták az alai<tőkének lll-nil 
r-a millióra •>u.-7-'-.:-í. Az elővételi jog I :2 arányban IIW K 
l.'lizetése mellett e hó 9-iől Ili ig g)•akorltP'dó.

Az „Óceán’* Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi 
Pl. elhatározta alapLöliéjének kfi-ról 120 inilliórn való í'il 
emelését. \z elővételi jog 2; 1 arány!•;• n 2'1!) 1< val április 
7—l4-ig g.vakorlancló.

Corvin (■’ihngyár és Fllmkercskcrtelmi Bl. igazgató 
sága a 170 K névértékű részvények után darabonkéui 
la K t fizet vissza a részvényepeknak es így az eddi 
40 millió 320 K alaptőkéi 37 millió (547 ezer 800 K-ra szál
lítja le. 1'gyaiiakkof kikerekili alaptőkéjét 4(1 millmra. 
r.gy hogy minden JS rirli régire, ad egy Ilin Ív in-v értél, t 
uj részvényt és a 250.000 drb 40 millió K névértékű 1 
vényt ’<»(»•> K ás névérlékü ii'szvétiii.v<,.l cseréli ki. un . 
pedig minden 25 drb régi 100 K névértékű részvénye* 
2 drb 2119(1 K-ás uj l•érzvHll’^y<•l. A régi részvények ■■•k é> 
a forgalomban levő seripseknek ki* -eieiése a < <*rvin 
Filmgyár központi irodájában. Rtikóczi-ut, 9, történik 
e hó u-ttil 28-ig.

A FRANCIA ÉS ANGOL DÁMÁK RUHÁIT
KAOEOABFK MCI KHEÜUA j.
IX. CLLöl-UT lifie. AJ,ATT 873
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1923 április 9. aReccel

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista

mi történ! n mull héf premierjeinek. kulisszái 
mögött?

— öreg ember vág gok én már. kérem, nem 
járok én már prcm térre.

— Mohát, akkor ide hallgasson. Maga lapsi- 
füles.' Vindenekelőll vegye tudomásul, hogy 
<’iz tkóze! , amely egyclfkénl, 1 st-enem, nem 
akarok erősebb kifejezést használni, bizony 
megbukott, a rendezés mii részeiének. elisme
résre. mél tó példája; Ha rol l József a Belvárosi 
Színháznak igazán nyeresége, Ami a Vígszín
ház szombati prirv.if fjé1 Illeti, egy fontos 
mondón''vakjuk lehet: az, hogy a pesti színház
igazgatók érthetetlen módon, favorizáljál: a, 
kitt földi darabokat a magyar szerzők darab
jaival- szemben, holott a, publikum sokkal, job
ban érdeklődik még egy másodrangu magyar 
darab iránt is, mint egy, mondjuk elsőrendű 
külföldi darab iráni. Ennek a magyar szerzők 
szempontjából kegyetlen anomáliának az az 
oka, hogy a pesti színházi ügynökségek, külföl
dön összevásárolják, a színpadi irodalomnál: 
legolcsóbban, kapható, tehát többnyire selejtes 
termékeit (ugyan melyik külföldi darabnak 
volt az utolsó öt esztendőben olyan rendkívüli 
sikere?), ezeket rásózzák a pesti, direktorokra 
a legszigorúbb előadási, föltételekkel együtt, 
úgy. hogy még az elfogadott magyar darabok, is 
érékig hevernek a direktorok fiókjaiban, csak 
azért, meri a külföldi darabok, terminusait 
már csak a idegen valutában fizetendő pönálé 
miatt is be kell tartani. Tucat számra rúgják 
cl a magyar szerzőket az egyik oldalon, a má
sik oldalon pedig egyik külföldi darab a másik 
után bukik meg. A Magyar Színpadi Szerzők 
Egyesületében mosl nagyarányú mozgalom 
indult meg a célból, hogy a, színigazgatók kül
földi darabokat ne köthessenek le jobb föl
tételek mellett, mint a magyar darabokod.

— Nagyon helyes —
— Helyeselni, azt tud, vagy ezt mór mondtuk 

egyszer Magának? Mert imc, a lienaissance 
szomhaH premierje, a „Végállomás** sikert 
hozott szerzőnek, színháznak, szereplőknek egy
aránt. Beöthy László is megjelent a. premieren, 
sőt afférja is akadt a foyerban egy ismeretlen 
úrral — névjegycsere, nagy izgalom —. amit a 
színházban, mint jó kabalát, örömmel üdvözöl
tek. Beöthy egyébként sokat tapsolt Mészáros 
Gizának. és különösen hűtlen hrroinájának. 
Simányi Máriának, oki a harmadik főt vonás 
fehér ruhájában olyan volt, mint, egy angya< 
s a, többi szereplőnek is, akik nemrégiben 
javarészt még az ő tagjai voltak. A ravasz 
Szenes külön is bebiztosította a „Végállomás'* 
sikerét azzal a káprázatos divatrcvüvél. ame
lyet Berkovits Bandi rendez a harmadik föl
vonásban egy sereg tiindéri ni an egűin e segít
ségé vei.

— óriási...
— S ha már a Renaissancenál vagyunk, 

óriási az is, édesem, hogy a héten kezdődő 
Katchc' Dorsch-vcndégjátékok fölemelt hely
árai estenként, eladott házak melleit, pontosan 
egy millió koronát jövedelmeznek a színház
nak bruttó. Ez a horribilis összeg azért ne ejt
sen tévedésbe senkit, meri ez a békéhez képest 
még mindig n színház olcsóbbodását jelenti. A 
K igszinházboH a legutolsó békeesztendöben 
7 koronába, azaz 7 svájci frankba került egy 
elsőrendű zsöllye. Ma ugyanez a zsöllye 1200 
koronába, vagyis í korona 4" fillérbe, vagyis 
1 frank 10 cent intésbe kerül. S most rögtön ez
után hadd mondja meg A Heggel a publikum
nak, nagyon nyomatékosan, hogy egészen 
elsőrendű szí neszek és színésznők majdnem 
éhbérért dolgoznak a különböző színházakban; 
tudunk egy esetet, amikor néhány nappal ez
előtt egy színész elájult az éhségtől az öltöző
ben. Soha annyira nem illett a magyar s'ine
szekre ez a kifejezés, hogy „a m mzel nap 
számosai", mini ma, amikor Budapest tgyi! 
legnépszerűbb kabarékótnikiisa, -esti ről-e.slérc 
havi 00.000 koronáért, vagyis körülbelül 100 
békekoronáért lén föl az egyik kabaréban.

— Szomorít dolgok...
-- Igaza van, beszéljünk valami vigubbról. 

Például a Pátria Chib Herczeg- vacsorájáról. 
Mintegy négyszázan voltak jelun, hogy ünne
peljék a. „Sirokkó" nagynevű mesteréi a. da
rab utolsó előadása* alkui műbél, de ezek közül 
bizony csak mintegy húszán látták a darabot. 
Azok közül, akiknek a színházhoz eleven közük 

van. csak Beöthy László és Hegedűs Gyula 
voltait jelen. Beöthy Lászlóval itt az történt, 
hogy amikor fizetni akart, túlságosan kevés
nek találta a föpineér állal fölszámított össze
get. A számla, revideálásánál kitűnt, hogy a 
főphicér elfelejtett egy üreg bort fölszámí
tani. Beöthy erre odasugoU a pincérnek: „Én 
mondom magának, kedves barátom, föpinccr 
csak, zsidó legyen!" Amire a föpineér, körül
nézne a Pátria díszes és valóban színtiszta ke
resztény ünneplő sokadalmán, lehajolt a 
Beöthy füléhez és odasugta: „Hiszen. zsidó 
vagyok cn. nagyságos uram!"

•— Ót 'Ősi
— Mckí méc csak ét ne csapják szegényt, 

azért meri zsidó. Most még hallgassa, meg tő
lünk-, hogy Síró Anna végérvényesen prima
donna lett a Király-Színházban. pénteken este 
vette ál Honthy Hanna szerepéi „A ■ bajadér"- 
bán és nagy sikert aratott a publí-kumnál és a 
direkciónál egyaránt, ugyancsak szép sikere, 
roll a talcntumos Horváth Évának, aki a „Té
riké" vasárnapi előadásán. Ilosvay szerepé
ben debütált. Még egy pár apró szín
házi hír: Lakatos László első akvizíciója dra
maturgi minőségben egy Lenormavd-darab, 
címe „Az üldözöttek**. 16 fölvonásból áll és a 
Belvárosinak a. „Sári biró"-t követő újdonsága-.

— Na és a vidék?
— Nagy Izabella, aki olyan a színpadon, 

mint egy pünkösdi rózsa, vidékér, vedén szere
pel, legutóbb Győrött, Somogyi társzdatánál, 
ahol a darabot is xajátkczüleg rendezte. Föl
keresi még Békéscsabát, Szegedet, Debrecent. 
A jövő szezonra aztán a Városi Színházban 
újra kedve szerint játxzhatik, nagy titok, senki 
sem hídja: Szabados Béla ^Csodaszarvas^* 
cimü ősmagyar tárgyú, operájának vezető női. ! 
szerepét. Nagyról jut estembe, Kiss. A brÜliáns 
portrélista, akinek a Műcsarnok tavaszi tárla
tán olyan óriási siket e van, négy hatalmas, 
életnagsyágu vászonnal, Sándor Gizi szin- 
büvésznő, Schmergl Vilmosné és Károlyi Jó
zsef gróf diszmagyaros és frakkot portréival. 
Kiss Rezső persze nem kapott érmet, se ezüs
töt, se aranyat, még kisezüstöt sem, ezzel szem
ben mégis ő az arisztokrácia, a művészvilág és
a gazdagság legnépszerűbb arcképfestője. A 
drága Pavlay Erzsiről annyi csacskaságot fir
káltak össze e heten, hogy ideje már egyszer 
megírni az igazságot is: Erzsi. 22-én Karls- 
badba utazik és onnan egészségesen és frissen 
hazatérve, amerikiai turnéját, kezdi meg, bizo
nyára hódító sikerrel. Bárdos szorgalmasan 
szerződtet tovább a Renaissanccba, ma két 
fiatal: Gonda József a Belvárosiból és Knebel 
(Kőváry) Irén a Sziniakadémia tehetséges, 
most végző növendéke irta alá az irodájában 
a szerződést. Huszár Pufinak, ennek az ara
nyos, nagyszerű színésznek, alti most itthon 
vidítja fői. — a barátait, nagyszerű szerződést 
kínálnak Amerikából nemcsak filmre, szín
padra is.

— Leroskadok a jól informáltság szökdkutja 
ala.ll! Tudja miért epedek? Hírein! a társaság
ból, ha szeret...

— Utálom. De van néhány elsőrangú cseme
gém. A pesti, társaság legszebb jelenségét, a vö
röska ju, szürkcszemii, karcsú Hengelmüller 
Miről, Hengelmüller László meghatalmazott 
miniszter, a monarchia utolsó newyorlci nagy
követének leányát feleségül veszi lord Brumc, 
a leget, ő angol család sarja és viszi magával 
skóciai kastélyába. A fiatalok Parlcrlfirchenben 
Ismerkedtek meg. Hernádi Artúr, a Kereske
delmi Bank d' vimosztályénak igazgatója, aki 
színházi, főleg a Nemzeti Színházi társaságnak 
népszerű alakja, eljegyezte Rudischich Zsor- 
zsinl. Ami pedig a színészt Hágói illeti, ott i,s 
van újság: d'lussinszky Pepi eljegyezte magát 
(ne kérdezze, hogy kivel), ugyanezt regéül: 
Lábass Juciról is. aki egyébként végignézte a 
„Varinka** előadását és et roll ragadtatva — 
Hitler Ir'ulől. Most aztán egy szót se. édes 
Pityu, it igazán megharagsze nk. I iszont- 
látúsra a Rudas-fürdőben.

Dr. E»ní7)n»7’E!?S

♦ Sarah Bernhardt temetése. A Reggel párisi 
levelezője írja: A ház előtt, ahol élt es kiszen- 
vedett. nagy tömeg. Fölhaladva a. lépcsőn, az 
első emeleten van a halottas szoba, itt fekszik 
a halhatatlan halott. A szoba tömve virágok
kal. Agyán pármai Violetták, kedvence virágai, 
ízlésesen elrendezve, Fehér csipkék az ágyon, 
a művésznő fehér szatinruhábaii fekszik. Két. 
villany lámpa tompa, kísérteties fénye világítja 
a mellén csüngő gyémántkeresztet. A temetés 
a. Káint Francois de Sálié® templomból indult 
a Pi.erre Lachaise-temető felé, ahol már előre 
meg volt véve a. sírhelye. Tizenegy órakor az 
egesz ulon. amerre a menet elhaladt, ember
tömegek csöndesen és türelmesen vártak, 
hogy megadják a végső tiszteletet szeretett 
Sarahjaknak. Mindenütt az S. B. betű, a bejá
ratná! is és a. halottas kocsikon. Koporsó egy
szerű fából, a művésznő már régen megvette 
és benne tartotta azokat a szerelmes leveleket, 
amelyeket hosszú pályája alatt hozzá irtai:. A. 
menet élén: hatalmas kocsi lömve koszorúkkal. 
A halottat vivő kocsi kaméliás koszorúkkal 
van övezve. Amerre a menet elhalad, lerepül
nek a. kalapok. Sarah kívánsága volt, hogy 
legyenek beszédek a sírjánál... Pallós István.

* Városi Színház. Sándor Erzsi kamaráé1 clcsnői húrom, 
•szór látja vendéRÍil íi Városi Színház. HiMfőu ..Bánk" 
hán‘*-ban Melindái énekli. Bánk Ocsteaj Kornél ies . csü
törtökön a ..Bohémélet"-ben 'Mimit, vasárnap osiű_ a „Tea- 
vialn" c.imsz'T-nél. Szerdán h ..Tükör” meiyv Bajor Gi/J- 
val és ...ic.iiiid.to menyegzőKedden és j»ónbeken a 
„Gárdista" szerűiül 11 iniisorou. szombaton a. ..Pillangó 
kivi^sr/.ony" t, adják. Vasárnap déliitéu a ...lánc. • s ,)n 
lisk«r‘ es a „Törpe gránátos", követkézé hétfőn „Bolond 
Istók” vau miisoron.

* A ..Staiiibul rózsáját"-! újítja fiit pént< ‘ i n u Var- 
sz.inbáz. László Andor vendéRÍollóptével. A hét. többi nap
jain n nagysikerű ,.A felség csókja” és Salamon Bélával 
n ..Doktor ur” van műsoron.

• A Vlgsztnház, mösornban a legfrissebb újdonsággal,
„Az Ur szól lejé* vet váltakozik a „Sirokkó”. Herezeg 
Ferenc nagy .sikerű vigjütéka. Vs in-nap délután a ..Kis 
cnkrAsz-dá." 1 adják. ,

* KiKhc Dorsch. a német színpad egyik legnagyobb mű. 
vész.nőjo. Ilon- Miiller darabjában, .< „Tüzek" ben lép elő
ször a budapesti közönség elé. Ez. az elsó előadás kedden 
este üli órakor lesz a Renais*«inoe-Szinházban. A többi 
szerepet, Emil Liud rendezésével, n. berlini Ix.-ísiDírthowter 
legjobb művészei játszák.

* „A válóperes hölgy" jövfi héten hatszor kei-iil szilire 
a Magyar Színházban: hétfőn kedden, sze.rdán. csütörtö
kön. pénteken és vasárnap este. Szombaton .. \ lányom 
hoz.omá.nya ’>00 millió" kerül színre. Vasárnap díJután pe
dig Hans Miiller „Tüzek” című szenzációs drámáját jót. 
»7ák. S órakor, mérsékelt helyárakkal.

• A Fővárosi Opercttszlnházban a „Marinkn, a táncosnő" 
Jövő hétfőn érkezik az ötvenedik előadás jubileumához. 
Vasárnap délután a „Tatárjárás" kerül szinre.

* A „Levendula” a Blaha Lujza-Szlnházban minden este 
színre kerül. Vasárnap délután ,.D'•-Dó‘‘ t. adjak, 3 órakor, 
mérsékelt helyárakkal.

• ,.Az ütközet” a Belvárosi Színházban hétfőr. szerdán, 
oenteken és vasárnap este szerepel a játékrenden. Kedden 
ía csütörtökön a „Kókszakáll nyolcadik feleségé-“t ad. 
rak. Szombaton Ernőd Tamás ,,Csipké”-jét ismétlik. Vasár
nap délután „A gazdaír lány * mérsékelt, helyárakkal ke
rül színre.

• „A bajadér” százötvenedik előadása. Kálmán Imre vi
lághírű operettje. „A bajadér”, hétfőn százötvenedszer ke 
,-ül szinre a Király-Szinházhan. xV kitűnő daljáték minden 
este műsoron van. Vasárnap délután „János vitéz"-! ad
ják. 3 órakor, mérsékelt hely árakkal.

• A márciusi műsor utolsóelőtti hete. Az Audrás»y úti 
Színház nagysikerű darabjait. „A gyilkos álarc” ot. „A 
keck madár“-t. „A szénapadlá6**-t. stb. mindén este meg
ismétlik, úgyszintén vasárnap délután is ül órakor, itu-r- 
. ékelt bolyárnkka-1.

Moztfwileményefi
..A? asszonybitorló" — az Uránia nj mü- 

80ra — abból az aranysorozatból való, amely
hez az amerikai Sóiig-filmgyár legkiválóbb al
kotásait osztályozta. „Az asszony bitorló" be
mutatója abszolnt sikert aratott. Az Uránia ezt 
a. filmet teljesen egyedül mutatja be Budapes
ten. A műsor keretében uj Pathé-revü, a leg
újabb párisi divat modelljeivel, továbbá egy 
hrilliáns Peggy-burleszk szerepel. Az előadások 
5, a47, 1 ?9 és 10.10 órakor kezdődnek.

-i- A mai pesti életet, annak minden keser
vét és komikumát latja viszont a Corvin-Szin- 
házban a „Fehér galambok fekete városban" 
cimü filmkölteményben.

4- Mozgókép-Otthon. Zsúfolt házak gyönyör
ködnek a „Fehér galambok fekete városban" 
cimü nagyszabású, zseniálisan rendezett, érdek- 
feszitő pesti életképben, amelyben Lóth fia 
uyujt kiváló alakítást. Viharos derültséget tá
maszt a műsor két kétfölvonásos nagy ameri
kai burleszkje, a „Görkorcsolyapályán" Chapliu- 
nal. .,Ö házasodik" Harald Lloyddal. Igen ér
dekes az Angol Híradó. (,z=4. */s6. ’/t8 és ’AÍO.)

+ Lóth Ua kizárólag a Corvin-Szinházban 
szavalja Forró Pál ez alkalomra irt prológjál.

4- Fnlrengető kacagás kísérte az Omnia és 
Corso tegnap bemutatott burleszkmüsorát, 
amelynek keretében Chaplin, Fatty, Harald 
Llovd és Mac Sennet legkiválóbb burleszkjei. 
összesen hat burleszk 12 felvonásban pergett 
le a vásznon. Az Omnia előadásai 5, 7 és 9 óra
kor. a Corso előadásai 4. 1/<6, ’jS és ’ilü órakor 
kezdődnek.

r Corviu-Szinház. „Fehér galambok fekete 
városban". „Ö házasodik". Előadások kezdete 5, 
7 és 9 lírakor.

-k A Kamarában ma is a páratlan sikerű ma
gyar film. a. „Fehér galambok fekete városban", 
főszerepben Lóth 11a és a nagyszerű kísérő mű
sor 5. 'Ó8 és ’/ilt) órakor.

4 Lóth Ha kizárólag a Corvln-Szinházhaa 
szavalja Forró Pál ez alkalomra irt prológjáí;
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CsatérsorunSs mondott. — Hlrzor tüneményes játékával a mezőny
legjobb embere vo3t. — A németek egyszerű és gyors futballt játszot

tak. — A gól tizenegyesből esett
. Újpesti Stadion. - 2®.©O® náxő. — Bírói Retschury (Bécs)

(A Reggel tudósítójától.) Kellemetlen, esős 
időben ötödször találkoztak a két főváros 
válogatottjai, hogy maguk között az elsőség 
kérdéséi eldöntsék. A svájci diadal után sok
ezer ember volt kiváncsi a magyar fiukra és 
nem törődve a rossz idővel és a nehéz közleke
dési viszonyokkal, valóságos népvándorlásban 
igyekeztek ki Újpestre, az uj Stadionba. A hű
vös idő a kedélyekre is nyomasztóan hatott és 
sokszor rajongó közönségünk ezúttal nagyon 
hidegen viselkedett és amikor a magyar csa
társor gólképtelen .játékát látta, inkább a né
meteknek szólt az elismerése.

Válogatott csapatunk (sorsát a csatársor 
tehetetlen játéka^, pecsételte meg.

Az egész jobbszárny, a centercsatárral 
együtt, bizonytalan volt. Mint az egyik szár
nyától megfosztott madár, úgy vergődött a 
magyar tizenegy.

Hiábavaló volt Hirzer tüneményes játéka, 
aki ellenállhatatlan volt és tüzes lelkesedé
sével magával ragadta klubtársát, Weiszot 
is, de kettőjük ellen I nt kemény német le
gény állott, akik végül is legyőzték őket. 
Katzer és Takáts semmit sem mutattak, 

Szedlacsek pedig vagy elkésett vágj’, ami jó
nak indult, azt is elrontotta. A csatársort 
képtelen volt irányítani, a gólhelyzeteket pe
dig sorra elhibázta’. Födözeieink közül Ker
tész II. és Bl-u-nt. megbizhaiók voltak, Hajós
nak azonban csak a fejjátéka imponált és in
kább szereléseivel vált, hasznára csapatának. 
A közvetlen védelem föladata magaslatán ál
lott, de láthatóan kedvetlenek voltak a tá
madósor akciÓKÓptelensége miatt. Plattkő a 
tizenegyest, amelyből a győztes gól esett, nem 
védhette.

A német csapat cg)].séges volt. Bámulatosan 
egyszerű és gyors futballt játszott. Különösen 
hibátlan stopjaik és azután hirtelen előretöré
sük volt figyelemre méltó, amellyel a magya
rokénál kevesebb technikai készültségüket ki-

tűnőén ellensúlyozták. A csapat legeredménye
sebb játékosai a két szélsőcsatar es különösen 
a tartalék Lux középfödözet, voltak.

♦
\ mieluk kezdik a játékot gyönge széllel szemben és 

azonnal támadóan lépnek föl, de mnr uz első percekben 
Szedlacsek gólt hibáz. A német védelem csakhamar rá
jön arra, hogy csatársorunk jobliszarnya tehetetlen <s 
figyelmét inkább a baloldalra irányítja s így eleg bizto- 

(Pirink fW ITlrzer és IFHx; támadásait, sut tanindo 
sorukat is előredobják, úgy hogy Plattkóuak . 
alkalommal védenie is kell. Ez « télitló bar uiind
végig változatos volt — már előrevetette a nwgyai csa
pat vereségének az árnyékát, úgy hogy amikor szünet 
után ujbóí u pályára léptek a csapatok, u közönség a 
mieinket észre sem vette, de a német bukat megtapsolta.

A második félidő első 20 percében a németek fölénye 
érezhető, mig az utolsó 20 perc a magyaroké volt, de 
minden erőlködésük hiábavalónak bizonyult, bőgj a 
Keríts II. véletlen handse miatt mar a 4. percben meg
ítélt, indokolt! lan tizenegyesből esett gólt kiegyenlítsek.

A nagy csapatok elölt a jövő reménységéi: Budapest 
és Újpest ifjúsági válogatottjai csaptak össze es abban 
Újpest if.tai 2 :0 arányban megérdemelt győzelmet 
arattak.

Egyéb eredmények. Miskolc: Esziikiiiagyarorezug- Bu
dapest II. őszi. válogatott serlegniérközés 2:2 (0:1. A 
vezető gólt Kordw/ („83" FC) rúgta, ugyancsak o lőtte 
a másodikat is. míg az északiak góljait Resovszky és 
Csapkay juttatták a hálóba. - U.-th—Ékszerészek z: 0
10:0). Az. egveílen 11. osztályú mérkőzés vege elolt a 
BAK játékosai és a közönség összeyerekeiltek. -- Síeped- 
Vasutasok—BTC 2 : (i (2:0). A mérkőzés első fel idejében 
a széllel játszó szegediek voltuk fölényben, a második 
félidőben pedig a BTC. A bíró a tornászok közül Orbnut. 
a szegediek közül pedig Bokori kiállította. Ladányi
dijmérkőzések: Postás—BEAC l : 1. NSC—BTK •> : 1. 
Becs: Hnkoali—Vasasok 2 :1.

Huszonegy bíró 15 éves futbullbiroi működését ünnepelte 
a magyar futball bírói kar a TT( pazar helyiségében, 
anielvén a .szövetség, a társegyesületek és a bírók részéről 
közel 200-an vettek részi. Az ünnepelt bírók niiiv< -rzi 
eziiét pia keltet kaptak, amelyeket Fenyő és Frie.d ékszeré 
ezek _  régi sportemberek — nagy áldozat készséggel ké
szítettek.

A megismételt sport matinén, amely a Mozgók ejt-Ottái ón
ban volt. Fischcr M.. az MLSz nemzetközi biz. az előállóin 
újabb és zajos sikert aratott a génnai és lausannei győ
zelemről szóló előadásával, amulyot kei mozgó- es ölvén 
állóképpel tett szem; öde-é. A pompás fölvételek uiosl 
már a vidéken és l/eagyelur-zágbim kerülnek bemutatnsra.

M&sjport
Vasárnapi alngJ lóversenyek. A nap főszúm.-i n TavasH 

di} volt, amelynek az adott érdekességei, heg.'. itt- pró 
bálkozott először rövid távon Mamlasz. <le próbálkozását, 
nem koronázta álkor, mert a verseny Blen I enu <•* 
BamsclHibl párharca volt, amelyből a legerősebb liuzde 
lem után az elólijd került ki győztesen. R-szirti". ered 
meny: I. futam: 1. (Zr/ssicmi (2r) Szabó I . 11., 2. Elsőin 
(.3) Alin. Troli (10). F. m.: Fih-r holló (41. 8 h. t I, 
Tót 200 : .'100. //. futam: I. Bőssel/ (1'iri Polgár, 2. llobin 
(2’4), 3. Reintintin (8). F. m.: Szép leány (4), Artemis 
(12). 64 11. 8 h. Tót.: 200:340. 200, 840. III. hitam: 1. 
/{»*<?»» Fenti (l’4r) Prelzner. Bamschabl <-»), .3, Mamlasz 
(3) F. in.: Szelvény (5). Fejh.. I'j Ji. 'I'ot..: 2n.t • 240. /( . 
faiam.: 1. Cigdnylcány (2’,-jl Sajóik. 2. l’ox-Troii 11. (,<. 
3 Joffe. (1). F. m.: D. Magdit (10), Ónk. Lndwig (.■Uj). 
Gyere ki (10). Adoma Lí. (10). 1 b- I h. Tol.: 2on -. i t:. 
240 200. 2811. V. futam: 1. Beb’jö (2!-) .Vagy (;.. 2. Mikul 
(IbM. 3. Kéneső (lVí). E. ni.: Cuyahoga (4). ]u (i j(i
I'ot.: 200 : 740. PZ. futam: 1. Tündöklő (6) Schcjbnl, 2. 
Tériké (4). 3. Gay Maid (4). E. in.: Kntl.i (12). Lőre >mm 
(2). Napvilág (10), Csicseri (12), Katica bogár (29), Uolyr- 
leány (6), Víziló (5). l’i h. 2 h.

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

Világosság-könyvnyomda rt., Budapest Vili, Conti-utea 4 
Műszaki igazgató: Dcntscb D.

A karácsonyi vásárbólfi ----- ----- w
S visszamaradt legjobb magyar művészek

s festményei és rézkarcai I
•>
•i
rw
Sd
<•»25
6

KEMZET! R0YAL0RFEÜM r!?fr
Minden este ’.S ómkor.

UJ mUsor. MAVTVÜ8..OV®® yj CpCVQft.
llarmath—Zerkovitz operettje és a szenzációs április

műsor.

rendkívül olcsón kaphatók

Vf, Aradi-utca 22. Telefon 117-31?
12

Gt»űnwal^ EmiF. '1 
banfitkxieée

l1 
Telefon: • fZ- áálvány-ulm /3' :/•
Postaiak, számla .>211. félemelet M251

A MAC junior hirKozóversenye
Dr. Dakó Sándor (MAC) a lábát törte

A MAC pompásan rendezett junior birkózó versenyén 
53 iuduló jeleni meg és igy két nap alatt sem tudták 
befejezni a küzdelmeket. Az eddigi eredmények a kö
vetkezők: I. Légsuly: /. (iúl I'. (NTE), 2. Horváth (MAC). 
3. Czeiuer -(Törekvés), 4. Sós (Törekvés). — II. Pehely
súly: 1. Polgári II. (BAK), 2. Mattan (Vasas), 3. Len
gyel (Vasas). 4. Szél (Vasas). — III. Könnyüsuly: befe
jezetlen. Favorit: Jucze (Máv. GSK). — IV. Kisközépsuly: 
J. Síké E. (!)Iáv. GSK), 2. Laczka dr. (MAC), 3. (laikus 
(Húsos), 4. Szabó (FTC). ■ V. Nagyközépsuly: befeje
zetlen. Favorit: Janó (MAC).

Y versenyen kellemetlen incidens is történt. Dakó dr. 
(MAC) Polgári II. (B.AK) elleni mérkőzésében uiái- az 
első másodpercekben véletlenül jobb külső bokacsontját 
törte.

A könnyű- és a uagyközépsulrban a döntő küzdelmek 
kedden este fi órakor lesznek a Munkácsy-utcai gimná
ziumban.

A Máv. GSK szenior lioxversiuiyéu a Lapterjesztők föl- 
fiiggesztése. es ;; többi egyebiiletek indolenciája miatt 
alig- állt, ki néhány versenyző. Jgj csak bemutató- és 
’kihivúsos mérkőzéseket lehetett betiliiíani, amelyek során 
W'eisí (TTC) már az. első menetbén knock-out-olta Feld- 
mannl (Máv. GSK).

A MAC kivonul az MBGSz-bót Is? Az MBOSz legnupi 
rendes évi közgyűlésén elnökké Brüll Alfrédet válasz.- 
lottók meg, társelnökül pedig dr. Tatics Pétert. Motudr 
Dezső altábornagy ne.in vállalta a társelnöki tisztségei, 
agy hogy ujabh választás is lesz, amelyen a MAC 
tabuin rasa-t akar csinálni. Ha ez nem .sikerülne, akkor 
- értesülésünk szerint — visszahívja az. embereit a szö
vetségből és ebben követni fogják a BAK. a Törekvés, 
a Húsosok, és a Lapterjesztői:.

MAGYAR FCLDBlRTOMOSCMt É7 FGLDHÉRL.ŐK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

BVÜ3APSST. VI, TERÉ«-KÖRUT 26.
Mezőgazdasági géposztály,

gabona-, erőtakarmány- és mütrágyaosztily.
428 Telefon: 65-49, 65—50, 17-39, 153—03.

„Hősök emléKversenye“
Tbrgyöztes: dr. Tóth Péter (MAC). — Kardgyöztes: Rody 

József (MAC).
A MAC a világháborúban hősi halait balt nagyin vü 

vívói (Bckessy h’iszárszázados. tíorsay hadnagy. 
Szarvasai/ ezredes, tusnádi Szántat/ huszúrszázados és 
ZwZdwsífcp' őrnagy) emlékére az idén hnrnmdizben ren
dezte még a ..Hősök emlékverscuyé’-t, amelynek tőr 
győztese dr. Tóth. Péter (MAC) volt. A kardverseny 
döntőjében pedig, amely n Műegyetem aulájában igen 
előkelő közönség előtt folyt le, legkiválóbb vívóink a kö
vetkező sorrendben végeztek:

/. Rúdy József őrnagy (MAC) 8 gy. 2. Szécsy L. 
(MAFC) 8 gv. 3. Garai (NVT) 7 gy. 4. Tóth P. (MAC) fi 
gy. .3. (ilykais (MAFC) 4 gy. fi. Kovács Gy. dr. (Vmi 
fliik) 3 gv. 7. Posta dr. (MAI-C) 3 gy. 8. Krencse.y (MAC) 
3 gy. 9. Sz. Nagy B. (MAC) 2 gy. 10. Mihálykovits ez
redes (WVC) 1 gy. , . ....

Ilády és Szécsy holtversenyben végezték es a donto 
ussautban Ilády 4 : 1 re verte Szécsyt, aki percekkel 
előbb 4 : 2 aránya győzelmet aralott ellenfelén. (Rády nz 
első kél évben a „Hősök cinlékversenyé“-ben második 
lett, inig az első győztes Santelli Glorgio, a második 
Mészáros Erein volt, akik most nem indulhattak.) Pont 
verseny alapján a Eékessy- <'s- Borsay-vdndordijal a MAC 
■vitte el.

öldöklő küzdelem folyt az FTC junior cross- 
countrg versenyén, amely az Üllői-uti vám 
környékén, a tórsegyefiülotek élénk részi vétele 
mellét!, folyt le. A szenior versenyben: 1. Fricd- 
mann (FTC) 24 p. 44 ni))., 2. Szabó (FTC) 24 p. 
45 mp. (!). Szabó elejétől végig vezetett, a 
fmishben 1 mp.-cel vereséget szenvedett. 3. 
Hebők (Rendőri AC) 24 p. 47 jnn. Pompás küz
delem folyt az első 3 helyezett közölt. Csapat
versenyben: 1. FTC 41 pont, 2. MTK 57 pont, 
3. RÁC 62* pont. Táv: körülbelül (j’/» km.

Az ifjúsági versenyben: 1. Krugar (FTC) 
17 n. 37 mp., 2. Schiller (MTE) 17 p. 39 mp. (!), 
8. Hesz (MTE). Gyönge harmadik. Csapatver
senyben: 1. MTE 32 pont, 2. MTK 43 pont, 3. 
FTC 49 pont. Táv: körülbelül 3'/. km.

150 Induló volt a BKAC croAs-country bajnokságán, 
amely a szentlőrinci lövölde melletti változatos terepen 
került eldöntésre. Győzött egyénileg: Leimcttcr 12 p. 
17.6 mp. alatt. 2. Hajnal 12 p. 37 mp. 3. Fehér 12 p. 48 
mp. Csapatversenyben: 1. Szent László gimnázium (Kő
bánya) 2G pont. 2. Egyetemi főgimn. Cl p. 3. Zrínyi fő 
gimn. 80 p. Táv.: kb. 3’6 kin.

IJ1 tornászcsapat bcnintató díszt urnája. A Ferencvárosi 
Vasutasok Sport Köre uj torim^rinhi.ia — a BTC tor
nászcsapatainak közreműködésével jól sikerült dlsztor- 
ndval mutatkozott lm a FTC toiuacsarnokában egybe
gyűlt sportközönségnek, amelyen Molnár Dezső altábor
nagy és Deniény Károly, n:: OTT elnöke is megjelent. A 
bemutatott dísztornán különösen Kakin Gyula, az athéni 
olympini kiküldőit által betnnitott zenés szabad gyakor
latok és csupnttorniigynkorlatok tetszettek, de az elis
merésből kijutott n zenés buzogány- és fnbotgynkorlnto- 
kát bcnintató BTC hölgy- és férflcsupatának is. A lovon 
bemutatott vorsenytornázáson első lett: Sporny István 
(Fér. Vas. SK), 2. Bloznovits (FVSK).

Hwanyat, Bi»UUánst,
gyöngyöket teljes értékben \ esz é- elad S®tt~<3Jxer Kienö' 
IV, Károly klrály-ut 28, Központi Városház, főkapu ni. '.’V'

Magyar Agrár- és JáradéKbanK j 
vetomag-os^tálya:

Budapest V, Nádor-utca 16. Telefon: 72—Bt 
Sürgönyeim: Agrár Budapest 139

Vesz legmagasabb napi áron lóhere-és-lucornainagol és 
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kér

CIKI

VJ, liévay-it. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 14—22

RÓTT és STEINIIARHT fölléplévcl „A K AMÉLIAS TYUK . 
és „WIEN—BERLIN" 90 Kezdete estu pont 7‘a órák ?

SAJÁT GYÁRTMANYU
NYAK 1< ENDÖU.J DONS A G O K

FÉRFI FEIIIÍRNEMCEK, KALAPOK STB.
Ulti DIVATÁRUK 

NYAKKENDŐHÁZ 
IV. KIGTÖ-ÜTC A 5. (KLOTILD PALOTA) 

N YAKKENDŰK VISZON I’ELARIISI'i'i >KN A K

S e K o <5 aranyat, ezüstöt, platinát.
B » o &JJ <X8 ékszert napi árcn veszet.. 

PRETSCI! VILMOS sztun nl-.tl
VII, Rottenbiller-utca ékszi rüziet

238 Lövölde-tér sarkán, órajii vit.is egyé\ i iótálliisiil.
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Feftémnemj&sa'a 'o>n
Vili, Rökk Szilárd-utca 19. szám, II. emelet 

Telefonszám: Józsi) ki -12.

is l.észit

Központi Iroda:

IV, Pilvax-köz 9

KönifistadUer
Testvérek rí.

18.

Telefon 18-08

I I
337

SEC }

RéngAlic, Raiíín, Réakénpwr, i 
szab. Onlatan , Tatul , Vornioroi rendszerű J

PáUnkztSÜ-.i ti is mosátlstüh vörös- B 
rézből, szénkénegezők, háti és egy-I 
kezes kénporozó gépek legolcsóbb gyári I 

áron beszerezhetők* H'6 I 
SzontssrjSi PAI rérápMgyr-r í 
Builupest, IX. kei-., Üllől-ut 19. hzííiii. I

e hó közepéig minden eOffogedható áron (más miatt). A
táróra Séwő összes ffiigg&nyttk, Agyterőtéak, menyasszonyi kelengyék,
gobellnképek, cs5pScők8 selymek, gynpjuffon&lak és kézimunksaieüikkek
elndatnak. „GLORIA“a Budapest, ¥191. kerUOet, Baross»utca 03. ssám.




