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délután
SEéífc&v*@ette az ébredőit engedélyiéiből! 

nagygyűléséi és íűnteíőfőlyonulásáí
Sémi sebesülés, sem előállítás nem történt. — Est éne helyneállott a nyugalom

(J Reggel tudósítójától.) Péntek délelőtt bi
zalmas értesítés érkezett a főkapitányságra ar
ról, hogy az Ébredő Magyarok Egyesülete a 
közliszt,  viselők anyagi helyzetének megbeszé
lésére — de volla képen inkább kormányellenes 
tendenciából, mint pusztán anyagi kérdések
kel kapcsolatosan — nagygyűlést szándékozik 
tortán; >t régi képviselőházban. A bizalmas ér- 

azt a rendelkezést, tartalmazta, hogy a 
rendőrség minden ilyen gyűlést akadályozzon 
meg, inért

:mi;ní szükség arra. hogy izgató beszédek- 
Atd és izgató tartalmú fölhívásokkal növel
jék akár jobbra, akár balra a tömeg el

keseredését.
Tsniereles. hogy a. bizalmas rendelkezés t’oly 

tán a rendőrségen kiadták az utasítást az Éb
redő Magyarok Egyesületének vasárnap dél
utánra tervezett gyűlése betiltására, továbbá 
elrendelték minden olyan falragasz vagy röp
cédula azonnali, elkobzását, amelyeknek a ki
adásúra az ügyészség n/. Ébredő Magyarok 
Egyesületének engedélyt nem adott és eljárást 
indítanak mindenki ellen, aki ezeknek a ter
jesztésével foglalkozik. A nagygyűlés plakát
jait le is vakarták és úgy látszott, mintha az 
ébredők nyugodtan tudomásul is vennék a 
gyiilés betiltását. Hasonló volt a helyzet a 
négy-öí hét előttihez, amikor a főkapitánysá
gon a szociáldemokraták sorozatos gyűléséit 
tiltották be.

Szombaton délután a főkapitányság rendel- 
kezésével ellentétes iiirek érkeztek ez ügyben 
a rendőrségre. Ezen hírek a leghatározottabban 
állították, hogy minden rendőri intézkedés elle
nére az ébredők mégis megkísérlik a nagy
gyűlés megtartását. A$ államrendészeti osz
tályból azonnal negyven detektívet rendeltek 
ki bizalmi szolgálatra és szombat este már biz
tosan tudták a rendőrségen, hogy a nagygyü- 
é’v megiurtására megtörténtek az előkészüle
tek, szónokokat jelöltek ki é* teljes titokban 
értesil, tték az egyes szervezeteket, hagy

minden rendőri betiltás ellenére a gyűlést 
meg fogják tartani.

A rendőrség ligyeln'ének elkerülésére hz éb
redők nem testületileg hívták meg az egyesü
let tagi iiii. hanem az úgynevezett alosztályok 
utján, mint például villamos alosztály, postás 
"'osztály, vonat kísérők alosztálya, stb. Miután 
azonban nem tudtak arról, hogy a rendőrség 
értesül; az ilyen bizalmas utón vlőkésziielt 
nagygyűlés megtartásáról is, a gyűlést a régi 
képvisdőházha. tervezték, de a rendőri előre
látás mindennek elébe vágott és nagu J'észii1!- 
séggcl várta a. mellékutcákon egyenként szál- 
Ungózókaf.

Gyülekezés
a régi képviselőhúz élőit.

'túrom óra híjban csakugyan egyre sürii- 
dó csapatok indullak a régi képviselőhöz 

lp <* a | öherceg Sándor-utcában. Legnagyobb- 
feszt postások, voltak a gyülekezők, de volt k<>- 
zotlíik egyenruhás vasutas is és több civil, 
á kepviseiőház kapujában G- -8 postás és vas
utas állt és mindegyik érkezőnek fülébe sug- 
tu.í valamit. Erre ezek tovább mentek néhány 
.'■pest, majd visszafordultak a Muzeuni-körut 

• J régi, képviselőházba nem lehetett be
nt enni,

A rendőrség komolyan vette a betiltó vég- 
test es az épület előcsarnokában erős rend- 
urkeszühaég helyezkedett el már jóval 

;l óra elölt.
A. Főheroeg Sándor-ntcáhan mindenfelé éb

redő őrszemek, voltak elhelyezve, akiknek 
ugyanaz volt a szerepe, mint, a. kapuban állók
nak. fülébe súgni az érkezőknek:

— ./ Sörház-utca J. szám alatt lesz a gyűlés. 
Tessék a Muzeum-utca 11). számú, átjárókázon 
átmenni.

Húszas-harmincas csoportokban indult el 
3 órakor a gyűlésre gyülekező közönség a 
Sörház-uíca felé. Kaplony-utcán, Pap
növelde-utcán, Váci-utcán át mentek, a járó
kelőknek föltűni a sűrű vonulás és sokan 
csatlakozta k hozzájuk.

Egynegyed négy órakor már körülbelül 
négyszáz ember állt a Sörház-utcában, az 

ébredők székháza előtt.
A Sörház utca bejáratánál fehér karszalagos

Sövfuíz-uícai gyűlés
A belső gyűlés szónokainak beszédéből a 

nyitót! ablakokon át egyes foszlányok kihal- 
latszottak az utcára. A tömeg nem értett meg 
belőle semmit s néhány perc múlva türelmet
lenkedni kezdett.

— Éhesek vagyunk, nem várunk, halljuk a 
szónokot — kiabálták.

Az ablakokból alkalmi szónokok próbálták 
osititanl a tömeget, de amikor az egyre türel
metlenebbül zajongotL kiált az egyik ablakhoz 
Budavári László s szónokolni kezdett.

•.Igazi ébredő kormányt!“
Megtörtént, az a szégyen — mondotta 

hogy nem engedték meg', hogy kiöntsük a 
keserűségünket s éppen ma. amikor a nemzet
köziek négy helyen tarthatnak gyűlést Buda
pesten. \éoy éri pangás után most már igazi 
ébredő szellemű karmámat követelünk,.

— Le a kormánnyal! —■ zúgott a gyűlés.
Budavári ezután tiltakozott mindenféle 

B-listn ellen, követelte, hogy a héber bankok 
vagyonának 5(l%-áf kobozzák el, tiltsanak be 
minden kivitelt.

— A 1 eresztéuv nemzeti irányzatban nem
csalódtunk -- mondta , csak annak hitvány 
vezéreiben csalódtunk. Majd megteremtjük mi 
az igazi irányzatot! . . „„Együtt mnrwuiH.

Bejek ütötte még, hogy a nemzetgyűlési kép
viselők közül csak hárman jelentek meg a inai 
gyűlésen, Hir György ba.itárs, Kiss Menyhért 
báj társ, sőt Hogya János bajtárs. Kiss Meny
hért rögtön ki is állt az ablakba, Budavári 
pedig a belső gyűlésen mondotta tovább a be
szédet. itt bent előtte Tnrcsánnl Egon beszelt, 
utána pedig egymásután beszéltek a. szónokok 
bent a teremben és kunt nz ablakban. Lenkey 
Lehel bejelentette az utcai tömegnek, hogy 
gyűlés után fölmennelr a Várba. Bent közbem 
éífogadták a határozati javaslatot s ezt Mád/ 
Géza olvasta föl az utcán. Ebben

követelik, hogy a köztisztviselők fizetésüket 
arany valutában kapják, ugyanígy a nyug

díjasok is.
Ezzel szemben hajlandók az adót is arany- 

vaíutában fizetni 10—30% erejéig. Tiltakoznak 
a létszámcsökkentés ellen; ha mégis elkerülhe
tetlen lenne, követelik az elbocsátották meg
felelő elhelyezését. Május 6-ára pedig uj nagy
gyűlést hívnak össze. .

•— Nem fogadjuk el! Hamarabb. — kiabálta 
a többszázfőnyi tömeg, a szónokok nagy meg
döbbenésére.

Hosszas rábeszélés következett most, ami 
nek eredményeképen végre elfogadták a hatá
rozati Javaslatot az utcán is. 

♦

rendezők intézkedtek. Az érkezőket beterel
ték a. szűk kis Sörház-utcába, ügyeitek rá. 
hogy a Molnár-utcában ne álljanak emberek, 
hogy a rendőrségnek minél később tűnjön löl 
a gyülekezés.

A Sörház-Pteában egész otthonosan rendez 
kedtek be. Az. utca két. sarkúra, kei székre 
urnákat lellek ki és az érkezőktől 20 koronái 
kértek. Az utcán a tömeg negyedóra alatt 
6—800 főre szaporodott. A kis Sörház-utca ha
marosan megtelt s már előbb megtelt az ébre
dők helyiségének legnagyobb terme, ahová a 
legelői érkezők jutottak be. Fél négy órakor 
itt bent a teremben megkezdődött a gyűlés. 
Ugyanakkor a Molnár-utcában egy héttagú 
rendőrjárőr tűnt föl s a tömegen keresztül be
ment az épületbe.

— Együtt maradni! — adták ki most a jel
szót —amíg bent is véget ér a gyűlés.

Gyallai 48 óra alatt ígér jogrendet.
Kiss Menyhért beszédének eleje óta állan- 

dóan zuhogott az eső. Esernyők alatt állt az 
erősen megritkult közönség az utcán. Mivel 
szónoklat nélkül nagyon türelmetlenkedtek az 
esőben, most Gyallai Mihály állt ki az 
ablakba: , . ... .

— Követeljük, hogy 18 óra alatt csináljanak 
rendel jog rendes alapon, oagg ha nem, hat mi 
csinálunk 48 óra alatt jogrendet!

\ tömeg Héjjas Iránt akarta hallani. aljai 
kijelentette, hogv Héjjas most dolgozik s újra 
fölszólította a tömeget, hogy várjon nyugodtan, 
mert most együtt mennek valahová.

Néhány perc múlva végei ért bent is a gyű
lés. A közönség kitódult az utcára a teremből 
is s most kiadták a jelszót:

— /’Ó7 a Várba!
A Dunaparton négyessorokban állt löl a tö

meg. Az Erzsébet-hidon át indultak el meg 
mindig zuhogó esőben a vár felé. Fél 6 után, az 
Erzsébet-hidnál már négyes sorokban, valósá
gos katonai menetben tartott Budára a tömeg. 
Elől huladt Németh rendőrtől ügyelő 12 rend 
őrrel, aki a csoportosulást esekélyszánm reud- 
őrleg'énységévei rumi tudta. nicg’akad;>lyozni. 
Miután* kiáltások hangzottak el, hogy a Döb- 
reutei-téren át a Várba készül a tömeg, a rend- 
őrföliigyelö telefonon Hgyi’liaeztelte a, Döbreu- 
tei-téri rendőrőrszoba vezetojíd, Horváth XIN. 
János rendőrföl ügyelő helyettest, hogy

az Erzsébet-hidon keresztül mintegy 40ö» 
főnyi, nőkből, fériíakból, tányérsapkás llii- 
talemberekhől. villamoskalauzokból, postás 
és vasutas aitisztekhől álló csanaf tart a 

Döbrentei-tér felé,
akiknek nincs a fölvoutdásra engedélyük. 
A fölfigyelő utasilást adott, hogy a Döbren- 
tei-téri őrszoba kérjen azonnal erősítést és 
szedjék össze az őrszoba valamennyi rendőr 
legénységét, hogy a tömeget, még mielőtt a 
Döbréntei-utcán át a \ ár felé jutna, megállít
hassák és föloszlaihassak.

Rendőrkordon a Döbrentei-utcáhan.
A l.)öhrentei-téri rendőrőrszoba vezetője 

nyomban érdeklődött telefonon a főkapitány
ság központi ügyeletén, majd dr. Hédi rend
őrkapitánynál az államrendészeti osztályún, 
Vájjon van-e engedélyük a föl vonulásra vagy 
pedig a rendőrlegénységnek föl kell lépni a 
fölvonulók ellen. ízt a szigorú utasítási kapta, 
hogy a Döbrentei-téren állítsa meg a tömeget, 
oszlassa szét őket, tegye lehetetlenné a tovább-
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vonulást és akadályozzon meg minden rend* 
zavarást.

Mintán a tömeg már a hídon vonult keresz
tit’, a rendőrőrszoba erősítést kért a főparancs
nokságról, ahonnan 20 lovasrendőr és 15 ke
rékpáros érkezett vágtatva a Döbrentei-térre. 
Hamarosan. megjelent Székely Vladimír rend- 
őrfőtanácsos és utasítására a rendőrök elállot- 
ták a Dübrentei-utcát, majd a Döbrentei-térről 
a Vár felé vezető Összes mellékutcákat. Na
gyobb rendőri készültség állt föl az Ybl Mik- 
lós-iéren arra az esetve, ha a föl vonulók az 
első kordont áttörnék. Rendőrt készültség fog
lalt helyet a Lánchidnál, az Alagutnál, a 
siklónál, a Margit-hidnál és a Várba vezető 
összes utaknál.

A köztisztviselők anyagi helyzete 
helyett — zsidószidás.

A tömeg kiabálva és zúgva közeledett a 
Dohrentei-íér felé.

boraikban nagyon sokán illnminólt álla
potban voltak

JP. Fgn&pség a t&meget
A leghangosábban egész fiatal, tizenöt éven 

aluli gyerekek s a menet illuminált tagjai sér
tegették a rendőröket. A fölfigyelő, akinek se
gítségére ekkor már 12 tagú csapatán kívül 
megérkezett a lovas és kerékpáros rendőrök 
csapata is, minden további nélkül megkezdte a 
c s on or fok föl őszi áfás át.

. Szózat az emeletről.
Ekkor megnyílott a Döbrentei-utca 31. számú 

ház egyik emeleti lakásának ablaka és az 
ablakból Lenkey Lehel tanár kezdett szóno
kolni a tömeghez és a rendőrökhöz. Székely 
Vladimír rendőrfőtanácsos intézkedésére a 
szónoklást a volt képviselőjelölttel a legrövi
debb időn belül befejeztették és intézkedtek, 
hogy a tömeg minél gyorsabban oszoljon szét. 
A rondőrlegénység benyomult, a négyes sorok
ban föl vonuló tömeg közé és csöndre intette 
őket és azonnali osztásra szólította föl a cso
portokat. A rendőrök benyomulása, és a tömeg 
hátraszoritása nagy izgalommal .járt, de 
mielőtt bármiféle incidensre kerülhetett 
volna a sor, a fölvonulók szinte menekülve 
futottak a rendőrök elől, a leggyorsabban és 
legjobban azok, akik pillanatokkal előbb még 
szitkokkal és sértegetésekkel támadtak a kö
telességüket teljesítő rendőrökre.

Egyesek megkísérelhették, hogy szembe
szánjanak a rendőrlegény seggel, de látva, 
hogy a tömeg cserben hagyja őket, maguk 

is sietve távoztak a rendőrök elöl.
Negyedhét tájban, körülbelül negyed órával 

a föl oszlat ás megkezdése után már csak kisebb 
csoportok álltak a Döbrentei-téren és azok is 
csöndesen, nyugodtan viselkedtek.

Rendőrkordon veszi körül a Várat.
A Döbrentei-téren történt feloszlatás közben 

egyesek hangosan kiadták a jelszót:
— A mellékutakon megyünk a t árba! — A 

hetes bizottságot nem hagyjuk el!
A rendőrség azonban a mellékutcákban is 

meglepetéssel szolgált nekik, mert a Döbrentei- 
lér valamennyi mellékutcája el volt zárva és 
csak kevesen tudtak keresztül fura kodni a 
sárii rendőrkordonon. Félhét körül w szétoszla
tott 1000 főnyi tömegből mintegy 5—600 ember 
■verődött össze az Albrecht-ut torkolatánál, 
ahol ekkor már szintén jelentős rendőri ké
szültség állott, azzal a szigorít vtassítá.ssal,

hogy a fölvonulók közül senkit föl ne en
gedjenek a Várba.

Néhány magános ember, színházi előadás
hoz öltözött asszonyok, hazafelé tarló családok 
igyekeztek föl a Várba, részben lakásukra, 
részben a Várszínház előadására. Ezeket csak 
szigorú igazoltatás után engedték keresztül a 
rendőrkordonon, nehogy bárki is olyan föl
jusson a Várba, akinek ott nincs keresni
valója. Akik engedélyt kaptak a Várba való 
föl menetelre, azok sem mehettek a Siklón vagy 
a Kirúlylépcsőn, hanem körül kellett menniük 
az Albreeht-nfon.

„tön a hetes bizottság elnöke vagyok!"
Nemsokára, amikor körülbelül 500 főnyi volt 

a gyülekezők száma, megindultak egy vállas, 
bőrkabátos fiatalember vezetésével a rendőr
kordon felé, hogy följussanak — eredeti célúk. 
a miniszterelnöki palota elé. Amikor azonban 
a. kordonhoz értek, szigorú visszaülasilá.sra 
ínláUak. A szolgálatot teljesítő rendőrtiszt- 
viselő erélyesen figyelmeztette okét, hogyha 
percek alatt nem oszlanak szél, ő fog goudos-

í Georgettek. < :•« po do Cinné, errp 'íníén, crep Maro^iiHío,
Pnu'ardok, Gyn :>.!(;!-!•. I |*-^ni->:6bhan
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A most krzdődö X. 
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és jutalom . . . ,
Nyeremény

aReggel
és persze ezek lármázlak a. leghangosabban. 
Minden kiáltozásuk a zsidók ellen hangzott és 
egyetlen fölkiáltás sem volt olyan, ^inely a 
köztisztviselők helyzetéről vagy segélyéről szó
lott volna. A kiáltozások egy pillanatra el
némultak. amikor a Döbrentei-utca bejáratánál 
Horváth XIX. János helyettes rendőrfölügyelo 
a fölvonuló tömeg elé állott:

— Azonnal oszoljanak szél, mert, utasításom 
van és ha a tömeg nem oszlik szét — én fogom 
föl őszi atni,

A harsányhangu rendőri fölewílitásra a szit
kok, kiabálások és sértések özöne zudult az eré
lyes rendőri  ölügyel őre.

— Zsidó bérenc!
— A vörösökkel nem bántatok úgy. mint ve

lünk!
-- A zsidók megfizették a rendőrséget!
— Már csak a zsidóknak szabad az utcán 

járni!
— Engedjenek a Várba!

vállára 
rászólt:
a hetes

kodni szétoszt áfásukról. A bőrkabátos kivált 
a tömegből és hangosan kiáltott:

-- Én a hetes bizottság elnöke vagyok, h l 
akadályoz meg abban, hogy fölmenjek a 
Várba?A rendőrt isztviscló szerényen a 
tette kezét a szálas fiatalembernek es

Rögtön utasítást is adott, hogy úgy
bizottság elnöke, mint társai a lehető leggyor
sabban hagyják el az Albrecht-ut környékét. 
A bőrkabátos fiatalembert javarészt asszonyok 
vették körül, idősebb házmesfernék, vVlamos- 
kalauzok féleségei és az Ébredő Magyarok 
Egyesületének. főkén idősebb hölgylagjai, 
Amikor a mélyhangu fiatalembert a rendőr
tisztviselő leintette, az asszonyok szitkozódva 
és kiáltozva a rendőrök ellen fordultak. Ismét 
csak a zsidóbérene járta és ennek válfajai 
hangzottak <>l a zuhogó esőben szolgálatot tel
jesítő rendőrök ellen. A sértések azonban nem 
ragadtatták el a rendőrlegénységet, nyugodtan 
szétoszlatták a kiabáló asszonyokat, leintettek 
a vezényszavakat pattogtató 
percek alatt megtisztították 
környékét.

bőrkabátost és 
az Albrecht-ut

Száz ébredő a miniszterelnöki 
palota előtt.

Fél hét. után a honvédelmi minisztérium előtt 
szolgálatot, teljesítő rendőrök vezetője, Czett- 
ner törzsőrmester utasítást kapott, hogy szaka
szával a miniszterelnöki palota bejárata előtt 
álljon föl. Ugyanabban az időben a miniszter
elnökségi palota előtti téren már ott volt 
Meining rendőrtauácsos 8 lovas és 20 gyalogos 
rendőrrel. Az volt az utasítása, hogy sem a mi
niszterelnöki palotába, sem a királyi várba 
senkit be ne engedjen. Ekkortájt már egymás
után érkeztek tolofonjel^ntések föl a várba, 
hogy

részint a siklón, részint a még el nem í.111 
lépcsőkön körülbelül J99--129 fényi ébredő 
csapatnak sikerült a várba elindulniuk. 
Ezeknek az a céljuk, hogy* először a minisz
terelnök elé, ezután pedig a kormányzó elé 

menjenek.
\iig érkezeti meg ez a jelentés, nnkor már 

kiáltások hallatszol lak az Albrecht-ut felől és 
ugyanakkor mintegy 30—-4(1 ébredő siklón jött 
főj » várba. A miniszterelnöki palota előtt, pár 
perc alatt 100 főnyi tömeg tolongott és igyeke
zeti bejutni a palotába. A.z első pillanatokban 
meglehetősen csöndesen viselkedtek, de amikor 
a sznigálatoi levő rendőrfőtisztviselő eléjük lé
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Csíkos, mintáé, sima

minden szinbnn

25 müSSsA 
rrashEtö 
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3 mií^űüi
2 mslűiüa

korona 
korona 
kroyoRa

pett és rájuk szólt, hogy oszoljanak szét, merk 
semmiféle gyűlést vagy fölvonulást nem enr/ 
délyez, a kiáltások és sértések özönét xuditotíríj, 
feléje. Ekkor a 20 rendőr először visszaszól 
tóttá, majd föloszlatta a tömegei. A tömeg » 
rendőrök elő! sietve menekült és minden inni dens nélkül szétoszlott. 1Tlcl*

Minden csöndes...
Hét óra illán pár perccel már telefonjelen(és 

érkezett a főkapitányságra, hogy a Várbun 
minden csöndes, a rendőrkordont senkinel- 
sem sikerült áttörnie és az izgalmasan indult 
gyűlés utolsó aktusa a miniszterelnöki palota 
előtt lezajlott. Ugyanabban az időben úgy a 
Döbrentei-térről, mint a Sorház-utcából a' ;e. 
hintések sora, futott he az állemrendészeii osz
tályhoz. Valamennyi jelentés nyugalomról és 
csöndről számolt be. őrizetbe senkit nem vettek

Este 8 és 19 óra között, tudósítóink jelentése 
szerint, a város valamennyi útvonalán teljes a 
rend és nyugalom. Megerősített rendőrőrsze- 
mek cirkálnak mindenütt. Két-két rendőrőr
szem vigyáz a hidaknál, a siklónál és az expo
náltabb helyeken, kisebb csapat teljesít szol
gálatot a Várban. Munkájuk alig akad, mert

részben az eső, részben az erélyes rendőri 
föllépés teljesen elmosta a nagyarányúnak 

indult tüntetést.
Negyed 9 órakor minden exponáltabb őrségei 

berendeltek a rendőrlaktanyába és a szolgála
tot tevő tartalékot fölmentették a szolgálat 
alól. Ezek fáradtan, átázva érkeztek az izgal
mas délután után a rendőriakfanyába. \ köz
ponti ügyeletén, amelyet dr. Meining (bíbor 
rendőri anácsos vezetett, a későbbi órákban 
egyáltalán nem tettek arról jelentést, liogv 
bárhol is újabb zavargást kísérletek történtek 
volna.

A főkapitány jelentést tett 
a belügyminiszternek.

Este '/a9 órakor a lezajlott tüntetésről, a föl- 
vonulók feloszlatásáról és a rend helyreállítá
sáról részletes jelentést tettek Marinoricii 
Jenő főkapitánynak, aki azután ffakorszku 
Icán belügyminiszternek referált arról, hogy 
mi készüli. Budapesten vasárnap délután és <i 
permaneneiában levő rendőrségnek hogyan 
Nikerült azt egész kis készenléttel még a kezdet 
kezdetén leszerelni.

Ha a franciák megadták voka a 
fizetési haladékot Németország
nak — kiszolgáltatták volna má

glyát neki
Poincaré nagy beszéde a. némclelí ellen

Várit, április 15.
Poincaré miniszterelnök Dtinkircbenben a 

háború emlékére emelt szobor leleplezése al
kalmával beszédet mondott, amelyben rácért a 
jóvátétel problémájára.

— Franciaország — mondotta — drágán 
fizette meg a győzelmei. Megesküdtünk lialot- 
tainknak, hogy ezt a győzelme;, nem engedjük 
kitépni kezünkből. Minthogy Németország nem 
teljesítette vállalt kötelezettségéi és minthogy 
nekünk magunknak körülbelül 100 milliárdot 
kellett helyette kifizetnünk, zálogvételre haiá- 
roztuk e! magunkat és szankciókat alkalmaz
tunk. *

?ia még tovább hagytuk volna a huzavona' 
és Németországnak garancia nélkül meg
adtuk volna a',okul a fizetési haJadékokat. 
amiket követeli, akkor ez teljesen kiszól- 

gálfalott volna neki minket.
Benyomultunk a Ruhr-vidékre s amikor 
megszállói luk ezt a gazdag bánya es ipar’ 
loriitelot. épületes dolgokat állapi Ihí'tí'nü 
iiieg. Meggyőződ!ünk arról, hogy Sémctorszan 
le India volna szálli’ani nekünk azt a szenei, 
amelynek kiadását tőlünk megtagadta, mert 
úgy rendezkedett be. hogy a ruhrvidéki sz' net 
nélkülözhette.

Magyar a Nnpsiövetség előtt
Qenf, április 15.

(A Reggel Ii'dósifójúnak távirata.) A Nép- 
szövetség kedden kezdődő ii| és szukának nap’* 
rendjén főbb politikai kérdés szerepel. Mcui' 
járt az első üiésen n. magyar kormánynak a7^ 
a panaszát r<>gják tárgyalni, hogy Erdélybe 
a román, hatóságok elkobozták azokat a nve 
gyár birtokokat, amelyeknek tulajdonosai M’i- 
gyarország javára optáltak. Ezenkívül dönteni 
fognak az ni magyar—cseh határ kérdésében, 
amelyre nézve a határniegállapltó bizottság R 
salgótarjáni bányavidéken nem tudót! nieK* 
állapodni. Napirendre tűzték az osztrák f,p’ 
gélyakció tárgyalását, valamint Bulgária szi
gorított katonai ellenőrzését is. A lord Róbert 
('érit állal beterjesztett garanciaszerződés ter
vezetét a. Népszövetség minden tagjának 
zájárulás végett meg fogják küldeni.
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Úri huncutságtól a paraszt huncutságig
(A Reggel munkatársától.) Az egyik táj

védelmi újság a magyar újjászületés bábái
ként az úgynevezett történelmi osztályokat 
jelöli meg. Az arisztokratákat elsősorban, mint 
akiket a hagyomány és a személyes műveltség 
ország vezetésére természetszerűen kijelöl. Mi 
most nyíltabban és világosabban fogalmazzuk 
meg ezt a tételt: Az ország vezetésére tehát a 
nagybirtok h ivatott.

A csatatér másik falún a honmentők másik 
serege döngeti paizsát. A Gömbös-újságban a 
Jeggömbösebb publicista a magyar földmives- 
nők kívánja átnyújtani Magyarországot s az 
októberi forradalom előidőinek egész szókin
csét kimeríti a falu népének forr adui rnositása 
érdekében. Tökéletes iskolapéldája ez a. cikk 
a Jásziék módszerének: fölébreszteni egy tár
sadalmi osztói)! egyéneiben azt a tudatot, hogy 
ők többet dolgoznak és kevesebbet kapnak, 
mint más osztályok, és igy élővé tenni az egyé
nek lelkében az osztályharc minden gyűlöletes 
keserűségét. Az ébredő falu és az ébredő tanya 
volna tehát hivatva Gömböséket abba, a nye
regbe ültetni, amelyből Bethlent kiemelték s 
a tanyák és falvak népe vezetné azután az or
szágot, ami más osztályuralmi példák nyomán 
azt jelenti, hogy azután a parasztnak lenne 
szabad minden és a többi magyarság lenne a 
hurzsuj vagy mai elnevezés szerint — a 
destruktív.

Talán nem kell sokat bizonyítgatnunk, hogy 
e két publicisztikai harckiáltásbau

két osztály hatalomvágya harsan és a két 
osztálynak az ország birtokáért kezdett 

harcát halijuk zeudiihií.
Kié legyen hát Magyarország? Egyfelől az 

ezerhoklasok, másfelől a kisparasztok jelentet
tek be igényt s a merev konzervativizmus 
latszik itt s:-t mközt, állani a paraszt-radikaliz
mussal, amely kél, erő között ropog és homla
dozik a Bethlen középutas ideológiája. Egyik 
osztály birtokában javak és jogok, amiket a 
másik osztály el akar venni: ez a forradalom 
és ellenforradalom, akár Jászt Írja, akár Zsi
linszky Endre és eredmény: vagy a föltörő 
tömegek anarchiája, vagy a győzelmes reakció 
önbiztositó dcspotizmusa szokott lenni eddig is 
s lenne ezután is. Most azonban nem ilyen egy
szerű a dolog. Gömbösek a földreform demagóg 
kihegyezésével egy cél felé döfnek és ez a cél:

•f tpiygf’l in ííoM*’ti

Nagyatádi.
Do ő a középút jelszavával kendőzött nagy
birtok reménysége is, ő tehát az, akiről azt 
szokták mondani, hogy a helyzet kulcsa, nála 
van. Nagyatádi pedig nem nagybirtokos, de 
nem is paraszt. Nagyatádi kisgazda. Es ahová 
ö csatlakozik, az a fél lesz az ur, ennélfogva 
akárki lesz is itt ur, a mai jelek szerint csak 
a Nagyatádi szolgálatában lehet, azzá.

Nem leltünk a nagybirtok túltengő hatal
mától, amelyet amúgy is lefokozott a for
radalom és még inkább az ellen fórra da
lom, tudtuk, hogy Nagyatádi alkalmas pil
lanatban ledőli annak exponenseit. Es nem 
félünk a parasztdiktaiurától, mert Nagyatádi 
le fogja döfni Gömböseket is. De nagyon felünk 
a kisgazdauralomtól, az, ötven-, száz- es két
százholdasok országvezetésétől, mert ez kon
zerválását jelentené annak a most elemedo 
elvnek, hogy az ország földje egy osztályé és 
ez az osztály kénye szerint, úri hangulatán 
vagy üzleti belátása szerint jogosult adni vagy 
nem adni kenyeret a többi osztályoknak.

Zsilinszky eikkébeu, szembeállítja a Vas ue- 

reben parasztját, az alázatost, a tudatlant, a 
muzsikot a Jászi-félc forradalmi paraszttal és 
azt mondja, hogy ő a harmadik típust, a Nagy
atádi parasztját, az öntudatos parasztot 
imádja. Szerintünk, de Nagyatádi szerint is, ez 
a harmadik típus nem paraszt, ez fi kisgazda, 
aki diadalmas és elsöprő erővé növekedhetik, 
ha a nagybirtok romjaiból mind kisgazda lesz 
az a paraszt, akit Gömbösék most — hihetetlen, 
hogy ezt ne tudnák ők is —,

a JászLféle forradalmi paraszttá izgatnak, 
ök azt hiszik, hogy ez a forradalom elsöpri 
Bethlent és nekik egyelőre ez a fontos, de 
Nagyatádi már tudja, hogy itt nem lesz forra
dalom, itt a túlsúlyra jutott kisgazdák országa 
következik és ebben az országban talán Göm
bösék is ellakhatnak, de hontalanná válik a 
magyarság másik legértékesebb rétege, a ma
gyar tehetség, a, tudás és a kultúra hordozói, 
akik egyúttal az integritást is hordozzák.

A kisgazda nem a Vas Gereben parasztja és 
nem a Jászié, vagy mondjuk a Dózsa György 
urgyiilölő keresztese. A kisgazda,

aki ma a magyar politika, előterében áll, 
ha valóban Nagyatádi Pista reprezentálja, 
nyugodt, és céltudatos érdek politikus, akinek 
nincsenek öröklött meggyőződései, még érzé
kenységéi, íinvásságai, szimpátiái sem; a. fejet 
a mándlijába hozza és éppen olyan lelki nyuga
lommal ballag Tisza Istvánnal. mint ahogyan 
dong a lépte Károlyi Mihály oldalán. Kíséri 
Klcbelsberget is, de tűri, hogy Gömbös karon- 
fogja. Kitűnő taktikus, skrupulusok nélküli 
politikus. Keveset beszél, nehogy elszólja ma
gát; (a szemével hunyorgat, sunyin mosolyog, 
dodonai kijelentéseket kedvel). Ha övék az or
szág, a magyar politikát derűs cinizmussal 
nem „úri huncfutságneV, hanem paraszt hun
cutságnak nevezi majd n t. válaszló polgár.

A Nagyatádi népének, úgy tetszik azonban.

Méf renddrífi/noÁ
milliós éfcszercsalása

Az egyiket őrizetbe vettéK, a másik megszökött
(A Reggel tudósítójától,)' Szombaton délután 

2 órakor a főkapitányság épületében dr. Antal 
Géza rendőrkapitány váratlanul őrizetbe vett 
egy rendőrdijnokot, aki a lopási osztályban 
dolgozó egyik roferens mellett volt Írnokul al
kalmazásban. A rendőrdijnok — alig 19 eszten
dős fiatal ember — olyan megdöbbentő bűn
cselekményt követett el, amilyenre példa egy
általán nincs a budapesti rendőrség króniká
jában. Ugyanakkor, amikor váratlanul munka
közben lefogták a rendőrdijnokot. egy másik 
rendőrdijnok ellen, aki a bejelentő hivatalban 
volt alkalmazva, elfogatási utasítást adtak ki 

azonban m cgsej tette
és idejében otthagyva a rendőrség épüle
tét, ismeretlen helyre szökött az elfogatas 

és őrizetbevétel elöl.
A különös rendőri esemény, az őrizetbevétel 

a bizalmas rendőri nyomozás részletei a 
következők: Nagyszombaton, közvetlen a hús- 
vét előtt, bűnvádi följelentést tett a rendőrsé
gen ismeretlen tettes ellen Bárczi Ignác, Bem- 
utea 34. szám alatt lakó postatiszt, mert- valaki 
lakásából, ahol feleségével és kislányával 
együtt tartózkodóit, érthetetlen módón ellopott 
egy arany nyakláncul. Egy Fehér nevű de
tektívet bíztak meg a nyomozás lefolytatásá
val, aki 2 óra alatt megállapította, hogy a lan- 
cot Bárcziék ce,’\ik ismerőse lopta el, 390.001) 
koronáért eladta, ruhát és fehérneműt vásá
rolt a pénzen, amit már másnap mind össze
szedett és beszolgáltatott a detektív ahhoz a 
referenshez, oki a különös lopuesnl meir volr. 
bízva.

A jegyzőkönyveket látta egy rendőrdijnok, 
aki a referens mellett dolgozott, tudta, hogy 
ékszerről van szó. amelyet ,a tulajdonosnak 
visszaadtak és különös haditervet készített, 
hogy megszerezze, részben azt az ékszert, rész
ben pedig több olyan ékszert, amelyről a 
jegyzőkönyvben szintén szó van. A bejelentő
hivatalban alkalmazott együk társavai megbe
szélte, hogy mint detektívek fognak megje
lenni Bárczi, lakásán, házkutatást tartanak, el
szedik az ékszereket és értékesítik az igy szer
zett, körülbelül egymillió értékű értéktárgyá
ét’

Pénteken délután a két fiatalkorú államrend- 
őrsógi dijnok megjelent u Beni-ulca 34. számú 
házban és egyikük bement Bárcziék lukasaim.

— Allamrendőrségi detektív vagyok, az 
aranylánc ügyében jöttem. Adjak elő azt a 
láncot, mert kiderült, hogy az a lánc, amit 
önöknek átadtak, nem az önöké. Azt is tudja 
a rendőrség, hogy önöknél egész sereg lopott 
ékszer van, ezeket is látni akarom.

Bárcziék meglepetve hallgatták az erélyes 

nem is ő maga a prófétája, hanem egy 
nagybirtokos, ama Gaál Gaszion. aki első
nek mondotta ki, hogy akié a föld, az kor
látlan ur, annak nincsenek kötelességei, 
csak jogai, az a többi magyarsággal szembe 

a termelő diktatúráját szögezheti, 
mert azó az ország, a hatalom és u dicsőség 
mindörökkön örökké. Ez a tan bontotta meg 
a hazafias együttérzés, a hazához és a nemzet
hez való testvéri szolidaritás minden kötelékét 
és az aztán alkothat egy uj Magyarországot. 
amelyben az ezerholdas és a százholdas jól 
megférhet s amelyen a nagybirtok és a kis- 
birtok testvériesen osztozkodhatik. Gömbösék 
azt hiszik, hogy az ő szolgabiró Magyarorszá
gukat csinálják meg Nagyatádival. Nem a ma
gyar paraszt, de az elszegényedett egykori 
uriosztály földbirtokreformjá.t, nem tizholdas, 
de kétszázholdas reformot. De Nagyatádi már 
látja a Gaál Ga°zton Magyarországát.

Ez a Magya^ ország kenyeret termelne a föld
tulajdonosnak és a fölösleget exportálná, de 
megakadályozná az ármérséklő behozatalt. Ez 
a Magyarország nem fizetne adót, mert min
den. ami adóból tartatik fönn, úgyis fölösleges, 
a többire pedig elég — « nemföldbirtokosok
adója. Fölösleges a színház, az irodalom, a 
művészet, az ipar, a kereskedelem, hogy a 
szociális intézkedésekről ne is beszéljünk, n ert 
a kisgazda úgy sem szorul ezekre, ha búzája és 
szalonnája beterem, a nagybirtokos pedig 
mindezt megkapja a külföldön. (De fölösleges 
az a roppant bürokrácia is, amely a Gömbösék 
hatalmának igazi talpköve.) Ez a Magyar
ország lenne az ébredő falu és az ébredő tanya 
Magyarországa, amit talán 
kívánnak, de amit, lihegve 
és fűtve a tapasztalatlanság 
megterem tenek N agyatádina k, 
pillanatban mégis meg nem ismerik azt a 
Magyarországot, am.it Wild kapitány próbált 
eléjük rajzolni: a minden osztályok harmóniá
jában, a jogok és kötelességek igazságos osztá
lyában egységes, dolgzó, minden téren többet 
termelő és minden törvényes intézkedésével 
ezt a többtermelést kikényszerítő Magyarorszá
got, a tehetségeket szülő és éltető demokrata 
Magyarországot, ami eg.v az integer hazával.

Gömbösék nem 
a hatalomvágytól 

vakmerőségétől, 
ha az utolsó 

ismerik

fiatalember követelését és miután tudták, hogy 
semmiféle lopott holmi náluk nincs, ezért nyu
godtan kinyitották a szekrényt, előszedték az 
ékszereiket. De mielőtt az állítólagos detektív 
az ékszereket elvehette volna, arra kerték. 
hogy igazolja magát. A fiatalember ezt meg is 
tetté, hiteles rendőrségi igazolvánnyal igazolta 
magát, majd kijelentette, hogy az ékszerek egy 
részét lefoglalja, kiválasztva a legértékesebbek 
közül 5—6 darabot, körülbelül egy millió ko
rona értékben. Bárcziék erélyesen, majd sírva, 
tiltakoztak az ékszerek elvitele ellen, végre 
kérték, hogy Bárczi a felesége kiséretében men
jen a. rendőrségre, amibe a fiatalember hosszas 
kérés után bele is egyezett. Villamoson indul
tak el. a Kossuth Lajos-utcánál azonban a 
fiatalember leszállt és azt mondta Barczinénak. 
hogy egy idézést kell kézbesítenie. Be is ment 
egy házba, amelyről később kiderült, hogy' át
járóház és eltűnt.

Bárcziék szombaton kétségbeesetten mentek 
lol a főkapitányságra és bejelentették az állí
tólagos detektív különös eljárását. A rendőrsé
gen azonnal nyomozás indult meg a legna
gyobb titokban. A nyomozás az épiileteu belül 
lolyt, mert első perctől fogva az yolt a rendőr
ség véleménye, hogy a lopást, csak belső ember 
követhette el. A legrövidebb idő alatt, megálla
pították, hogy a Bárcziéknál történt nyaklánc
lopásról cirafc az a dijnok tudhatott, aki a lo
pási osztály refferensc mellé volt beosztva. 
dijnok tagadott, tegnap délelőtt azonban egy 
szobába összehívták a detektiveket. és díjnoko- 
kat, köztük a gyanúsítottat és szembesítették 
őket; Bárcziékkal. Bárcziék az első pillanatban 
fölismerték a fiatalembert, akit azonnal őri
zetbe vettek. A kihallgatása során teltét be is 
váltotta és megnevezte társát is, aki azonban 
megszökött. Az ékszereket teljes számban meg
találták nála.

Madag Gyulát 2B2 szótöbbséggel 
évé választották

Hajdúnánás, április 15.
(A Rcgcjel tudósítójától.) A főispánná ki

nevezett Hadházit Zsigmond lemondásával 
megüresedett hajdúnánási kerületben ma folyt 
le a választás. Maday Gyula egységespárti 
hivatalos jelölt, volt főgimnázium! tanár és Bc- 
rencsy Lajos egységespárti versenyzett a kerü
let mandátumáért. Leadtak összesen 8500 szava
zatot, ebből Madayra 4381, Berencsyrc pedig 
•1119 szavazat esett. Maday Gyulát tehát 262 
szótöbbséggel a kerület nemzetgyűlési képvise
lőjévé választották.
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Sstárd a VM&rnaps magánforgalom
ta«rtagsesS©n i

f.l Reá tjei tudósítójától.) A bankok és ügy
nökök kWi vasárnapi forgalmat nem jelle
me,-^ ez a tomboló pénzkínálat, amelyet sasom
ba t délelőtt tapasztaltunk. Valamelyest weg- 
n’uffodoit a forgalom már szombat délután, 
főleg- arra a hírre, hogy a szerdai kassfwuapra 
újra sokan kerestek pénzt és 2—3%-ról föl Is 
verték 6%-ig. A hangulat nyugodtabb, a.ten
dencia azonban változatlanul szilárd. Kivált 
favorltpapíroket kerestek és sok tényleges 
kötés jött létre. Üzlet fejlődött ki arbitrázs- 
napireKbán is. Tájékoztató árfolyamok: Salgó: 
15019, Magyar Hitei: 48.6fi«, Cukor: 439.0C0. 
Georgia: 177.602. Izzó: MköQO, Karton: 37.560, 
Pamut: 57.668, Láng: 54.098. Spódium: 21.500, 
Klotiid: 17.588, Pailas: 15.50®, AtUenaeum: 
3”,(WŐ, Nagybátonyl: 15.M0. Juta: 25.000. Vik-

Mmasse az tn&aíltatt&üac&n* — te szén, a su&w, a és nyomdai 
áwafc ufia&b emeS&e&ése

(A Reggel tudósi lójától.) Az elmúlt héten a 
különböző árupiacok és üzletek forgalma, meg
csappant. A fogyasztók felvevőképessége a 
minimumra csökkent és alig van szakma, ame
lyik nem szenvedné az üzlettelenseget. A for
galom csökkenésének mérsékelő hatása az arak
ban azonban alig mutatkozik, csak a textiláruk 
olcsóbbodtak egész kis mértékben. A piac te
hát, fia a helyzetéi, röviden kívánjuk összefog
lalni: üzlettelen emelkedő árak mellett. A 
liosszfolyamat egyedül az ingatlanok <-s házak 
piacán folytatódott nagy arányban. Az ingat
lanforgalomról szóló legutóbbi kimutatás 
ó0—60, sőt Idü millió koronás Lázárakat is föl
tüntet. Az ingatlanforgalom nagy .•irányaira 
nézve jellemző, hogy április első Ijelébcn < i jn- 
gatlan cserélt gazdát, összesen körülbelül z?<í- 
romnegyed milliárd korona, vételáron. Az élel
miszerek ára is folyton emelkedik, a gabona
piac továbbra is szilárd és igy n.’liszt- és őrle- 
Ményárak napról-napra emelkednek. A hétfői 
nap újabb árdrágulások napja lesz. Élelmisze
rek közül elsősorban a cufcor fog ismét jelenté
kenyen megdrágulni. De drágább lesz a szén is. 
A hazai szénbányák ugyanis több mint lOtP/^kal 
kívánják és fogják is az árakat emelni és a 
inai 9G0 koronás legmagasabb Árhatárt 2200— 
2400 koronára kívánják emelni. Hétfőtől kezdve 
lényegesen megdrágulnak a cipók is. Ma már 
nem ritkaság az 50.000 koronás cipő és kicsiny 
Király-utcai üzletek kirakatában sem lehet 
20—25.000 koronánál olcsóbb cipőt látni. 
Ha azonban a cipészmesterek teljesitik a se
gédek kívánságát és 50%-kal emelik a munka
béreket, akkor a cipők ára legalább fiíl—70%-kai 
megdrágul és nemsokára nem lepődünk meg, 
ha 190.000 koronás cipőt látunk majd az üzletek 
kirakatában. A nyersbőr piac, amely a múlt 
héten átmenetileg ellanyhult, ismét megszilár

lesz az uí&dja?

íória-bHer: 3600, Lichifg: 1800. Olajipar: 
IT.S&í, ttigler: 25.MQ, Atlantira: 21.800, Nőva: 
25.000, Ofa: 48.500.

Bátstoait i

(A Reggel tudósítójának telefonjclcntése.) 
A vasárnapi magán forgalomban különösen az 
arbltrázspapirok iráni nyilvánult uieg foko
zott érdeklődés és az osztrák bankrészvényekre 
volt a legutóbbi hivatalos jegyzésnél magasabb 
pénzkínálat. Kedvező hatást váltott ki. hogy 
Berlinben hétfőre nagyon szilárd tőzsdét vár
nak, mert a bankoknál a két szünetuap alatt 
sok, főleg vidékről érkezeit vételi megbízás 
halmozódott föl. A kosztpéuz ’/iVo-ra szállt le. 
jóllehet a legutolsó hivatalos kimutatás sze
rint a bankjegyforgalom is csökkent.

dult. A szilárdulús oly nagy fokú. hogy a hét 
elején ennek nyomán már emelkedni fognak a 
készbörárak. Egész természetes. hogy ez. is 
hozzá fog járulni a cipők drágulásához. A 
textiláruk piacán az elmúlt, héten megtorpant 
a sziJűrdulási folyamat és nz óriási üzlcttelen- 
ség folytán az árak kissé el lanyhultak. Vala
mirevaló szövet azonban mais 20—25.000 koro
nánál kezdődik, de nem egy szövet, ára, főb'g 
az angol buvbrri szövetek dre/ ÜO—40.000 korona 
között változik. Lényeges drágulás „remél
hető" a jövő héten a ruhák terén is. A szabó
iparosok ugyanis már több nap óta tárgyalá
sokat folytatnak a .segédekkel, akik újabb 
nagyarányú bárjáéi tú>t kértek.

A lórii ruhák magas árai azonban eltörpülnek 
a női ruhák drágasága mellett. Jobb belvárosi 
ruhaszalonok kosztümért 3—iOO.OOO koronát, 
nagy estélyi ruháért 1—-500.000 koronát is el
kérnek. A férfi divatcikkek terén általában 
nem tapasztalható drágulás, a k alapnem ück 
kivételével. Egész gyönge minőségű belföldi 
gyapjukalap ára 4—50^0 koronánál kezdődik. 
Jobb minőségű belföldi nyulszőrkalapok ára 
12—14.000 korona, n. külföldi gyártmányú Ita-, 
Quenzer-, Habig- és Borsa! ina-kalapok 20.000— 
25.000 koronába kerülnek. A hétfői árdrágulá
sok sorában foglal még helyet a nyomdai ter
mékek megdrágulása is. A főnökegyesület már 
az elmúlt héten elfogadta a nyomdászok újabb 
béremelési kérelmét és ezen bórjavitás hétfőn 
lép életbe. A vasúti tarifa és a posta áremelé
sének hatása tehát minden vonalon nagyon is 
érezhető. Az állam állandó árdrágításainak 
köszönhető, hogy a nagy iizlettelcnség ellenére 
is minden árupiacon emelkednek az árak és 
fognak emelkedni mindaddig, amíg a kormány
első helyen fog szerepelni az árdrágítók 
között.

Polónyi Oezsö nyilatkozata 
a telefoncenzuráró? a Tábla előtt

(A Reggel tudósilójától.) A budapesti kir, 
ítélőtábla föllebbviteli tanácsa Degré Miklós 
kúriai bíró elnöklete alatt hétfőn délelőtt tár
gyalja a törvényszéknek azt a fölt i illést. keltő és 
sokat vitatott Ítéletét, amely Polónyi Re
zsőt, a közbecsülésben álló politikust és hűn, 
tetőjogászf egy telefoncenzurával kapcsolatos 
hírlapi nyilatkozata miatt 3 hónapi fogház
büntetéssel sújtotta. Nemcsak a politikusok és 
a jogászvílág érdeklődése, hanem az egész köz
vélemény feszült figyelme is a tábla tanács
terme felé fordul. Mert itt másról van szó, 
mint egy törvényszéki Ítélet megerősítéséről 
vagy megsemmisi lésé ről. A közvélemény túl
nyomó többsége a magasabb szempontok sze
rint ítélkező bíróságtól várja, hogy a biin~ 
fogalmakat a törvények által ^megvont hatá
rok közé szorítsa és visszautasítsa a kormány
hatóságok beavatkozását a polgári szabadság
jogokba, hogy megvédje a, titok szentségét, az 
ügyvédi védelem és a, szabad véleménnyilvá- 
nitás jogát. Egészen biztos, hogy azt a. taná
csot, amelynek elnöki székében az igazság 
szolgáltatás oly régi és kipróbált őre ül, mint. 
Hegre Miklós, egyedül és kizáróan ezek <•< 
nagy elvi igazságok fogják itélethozutalúhnn 
vezérelni. Polónyi a táblához benyújtóit, felleb
bezését. amelyet a büntetőjogászok klasszikus 
mestermunkának tartanak, azzal végzi, hogy 
ha a közsznbadságok védelme szükségessé 
fogja tenni, tárgyilagos védem (ínyét mindenki 
ténykedéséről szabadon és nyíltan el fogja 
mondani mindig, még akkor is, ha ezért bármi
féle büntetést kell elszenvednie.

gyöngyöket teljes értékben voez < s c)u<1 $ehr;w!aer CJsw# 
IV, Karoly kh ály-ut 28, Központi Városház, főkapu nu 27 r~---------- .—.—------— ----------

elfogad
kamatozásra 

pénztárjegy ellenében lég- 
alább 6 hónapra 

kötött

8
Az Havas-ügynökség jelenti: A „News of the. 

World“ cimü újság értesülése szerint, amelyet 
föntarlással kell fogadni, Bonar Law minisz
terelnök legközelebb meggyöngült egészségére 
váló tekintettel és politikai okokból benyújtja 
lemondását a királynak s egyszersmind aján
lani fogja Curzon meghívását, aki. noha még 
nem épült föl teljesen, vállalni fogja a kor
ín ány alaki tást.

«*>»•

London, áprils 15.
(A Reggel tudósító jé túl.) A rendőrség politi

kai osztálya tegnap éjjel a Köztársasági Párt 
*27 tagjánál házkutatást tartott és kettőt közü
lük, akiknél kompromittáló iratokat talált, Ze- 
tartóztatott. A lefoglalt iratokból megállapí
tást nyert, hogy a Köztársasági Párthoz tar

Az „Observe.r“ megemlíti azokat a nehézsége
ket. amelyek Birkenhead közreműködésével 
alakítandó koalíciós kabinet létrejötte elé tor
nyosulnak és arra a következtetésre jut, hogy 
a konzer'ativ pál l, sőt az ország sorsa egy 
emberöltő idejáró kockán forog. A helyzet 
Bonar Law ■miniszterelnök számára, oki egyéb
ként is szilárd abban az elhatározásában, hogy 
lemond, mindenesetre tarthatatlan.

tozó egyének különböző merényleteket tervez
tek. tlir szerint a gáz- és clclciromosmilvekel 
szándékoztak, megrongálni, a londoni fogház
ban levő ir foglyok kiszabadilására készültek 
és a londoni politikai rendőrség, valamint 
egyes angol polItikusok ellen, akik irellenes 
magatartásukról ismeretesek, okaitok merény
letet elkövetni.

és
mezőgazdasági 

célokra ugyancsak búza
értékben 

nyújt

Reszietcs föl világositásoli, nyc rlictök 
a bank székhazában (Budapest V, 

Nádor-utca. 16')

angol gyapjúszövetek nagykereskedése 

IV, Vácé .ucca 2j5. Teiefőn 14-73

Szöveteink árainak kalkulálásánál az ídagen vaUiCAkaC 1&°/o-kal oücsötoban 
saíimiC5<itEíj mini así a (Sevfzaközpont miért Is njénljuk, hogy vétel-
kényszer trill'.UI tekints® meg mindenki k^zlsmorícn lagelaSzanda angol és 
egyéb vérfi- 3 női szöveteink raktárát, hogy meggyőződést szorozzon ezenl 
rendkívllil alkalmi eladás előnyös voltáról. Eladásra kerlMnoki tiszta gyapjú 
kompletté 140—8 cm. széles férfiöltöny és paletto szövetek, már 7C00, OOOO, 
9000, 10.000, 11.000 korenőtől kezdődőleg. Női kelmék, ú. m.s Gabardfen, 
Covercoat, Marcqulen, Eolln és gyönyörű csíkos eljkclmők már 5800, OOOO, 
7COO, 80JO kcronától, — Eiíigáns piaSíSck, mítS- és h<acslta0í^r,ó,k nEJJV; 
vAfasatófrbam. — fixsn sj&niatanik szoDScí ás öSön^íJa voOtöt cégSilM

V
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Appouyi hazaérkezett BaseJbőL Gróf Ap-
Albert szombaton este Baselból, ahol az 

kon foreuoián Magyaror-
vett részt, hazaérkezett

ponyt --
i ni er pari ámentől’is 
szág kép vise I őjeként 
Budapestre.

— Nemzeti válság 
cimű het: népnivjg, 
Szabó István

küszöbén? ...4 Kisgazda" 
amelynek élén nagyatádi 

föld-nnvélésügyi miniszter mint 
..japvezér” szerepel, legutóbbi számában „Sötét 
felhők” címen ir a belpolitikai helyzetről és 
?z egységednek nevezett kormánypárt válsá
gáról. A cikk szerint^ amely szemiuelláthatóan 
sugalmazott, nem part-, nem kormány-, sőt 
még esel: rmm is parlamenti, hanem nagy nem
zeti válság küszöbén állunk. A kormánypárt
ban — amint „A Kisgazda** tudja — négy cso
port van: Bethlené, Nagyatádié, Schandl— 
Vasadyé és Gömbösé. Mintán Nagyatádi és 
Schandl hívd közös működési alapot találtak, 
most már csak három frakcióról’ lehet szó. 
Gömbösekről Nagyatádi lapja azt hiszi, hogy 
hamarosan elsoaródnak a kormánypárttól. 
Egyelőre a kabinet újjászervezésében látják a 
kisg; z.d 'd< a helyzet orvoslását. Az uj Bethlen- 
kormánj/tól határozott gazdasági ás pénzügyi 
politikát várnak. De kicsendtil a cikkből a 

.vájjon ez a megoldás átsegiti-e 
. .1 válságokon. Nagyatádiék
tettek a. parlament fölosztodasával is, 
nem Rclhlen vezetése alatt. Aligha- 

.•! a kisgazdavezérminiszterre gon- 
izdalap, amikor azt írja, hogy a. ki-

kétkedés, hogy 
a ücinzetgy ülést ; 
számot ve 
e' ;akhogy 
nem ínayar 
doJ a kisga . - - .. . __ -_ -- - -
szemelt miniszterelnök teljes fölhatalmazással 
fog jönni.

Hoitsy Pál üt. Ujságlróegyesülct tiszteletbeli tagja. 
K Magyarországi Ü.; ágirók Egyesülete vasárnap dél
előtt 11 árukor tartotta rendes közgyűlését. Napirend 
<■: .. cgyitargunn az egyesület tiszteletbeli tagjává válasz
tó (úk 77 ott.tv Pált éves újságírói jubileuma alkalmá
ból. A tif>7.i.7:cel6k jelentései után megválasztották az. uj 
tisztikar!.

— Megszűnik az Ausztriával fönnálló árn- 
csei’eegyezmény. A Reggel bécsi tudósítója je
lenti: A magyar kormány az elmúlt héten föl- 
mondotta az A usztriával- a múlt év nyarán kö- 

árucsereegyezményt, amely Magyarország 
e/ ő ex sajnos. egyetlen külkereskedelmi szer- 
.ődés" voj! a háború óla. Eddig havonként 

.> varon papírt, 4 vagon villamossági cikket, és 
más árukat szállított. Ausztria ezen egyezmény 
alapján, viszont a megállapított arány szerint 
lisztet, hízott sertést s egyebet vitt ki tőlünk. 
Ez az árucsere ezentúl megszűnik és az Ausz
triába való behozatal esetenként megszerzendő 
külön engedélyhez lesz kötve. \7. osztrák kor
mány ugyancsak meg fogja tiltani magyar 
árucikkeknek az egyezmény szerinti bevitelét. 
Ausztriába, és a kölcsönös fölmondás két hét 
múlva életbe lép. Az árucsereegyezmény ma
gyar részről történ fölmondásának okát abban 
iái iák. hogy a magyar kormány erősen korlá
tozni kívánja a behozatalt, hogy a korona to
vábbi romlását ezzel is föl tartoztassa és a sta- 
bilizáláí'i lehetőleg elősegítse.

A lőcse! kommunisták ki akarták tosztani a fegyver- 
raktér'. fgMrál írja A Reggel tudósitója: A esch-szlovák 
hatóságok megállapították, hogy Lőcsén a kommunisták 
messzemenő összeesküvést, szőttek az Állami és a t.érsa- 

rond ellen. A kommunista szervezet lőcsei tit- 
I7cf-.cn Ao/cr, már februárban fölszólította elvtár- 

készüljenek a bnrzsoá ellen fegyveres támadásra, 
hogy először a csondőrséget kerítik hotal- 

azufáii n kaszárnyákat, a postát, a távírót, a 
at. nz összes állami épületeket és üzemeket. Lég- 

fegyver rak (ár kifosztását tűzték ki.
i Simon fstrdn. Patak Mihály és Jekel- 
jelentkeztek, akiknek az lett volna a 

az ablakrácsokat Atfiirészelve, a fegyver-

—- Tehát, igazoljuk magunkat! Igen, kérem, 
meri hu esetleg nem tudjuk •gazolni magun
kat, három hónapon belül ki lehel bennünket 
innen toloneolni. A főváros emlékezetes éj
szakai ülésén született meg az úgynevezett; 
letelepülési szabályrendelet 5. szakaszában az 
nz uj jog, a főváros tanácsának az a leggyö
nyörűbb nallosjoga, amit. Wolffék úgy ado
mányoztak niagukiu'k, ahogy még az államot 
illető jogokból hatóság a maga használatára, 
sohasem rekvirált jogokat. Nem az állam 
független bírósága, hanem egy politikai tes
tület fogja ezután Budapest egymillió lakosá
nak biineii megállapítani és büntetését, ami 
exiszteneiafosztas, tehát halál is lehet, — meg
állapítani s azután a tanács vádló, bíró és 
hóhér lesz egy személyben, amint ezt a bolse
vista igazságszolgáltatás tudvalévőén előírja. 
Tehát, igazoljuk magunkat! Redő Mór hatal
mas beszédében fölvetette azt a kérdést is, 
hogy hol kell magunkat igazolnunk és meg is 
felelt rá: <z Sorház-utcában. De esetleg nem is 
ott,, hanem éjjel az utcán, mert engem csak az 
vonhat, felelősségre, akinek ehhez hatalma van 
és ha. az igazi hatalom, az állam nem teszi ezt, 
szükségképen egy mellékhatalomra hárul a 
föladat s ezt a hatalmat az eddig is közismert 
igazoltatótokban volt szerencsénk megismerni. 
De nem felelt arra Bedő, hogy milyen bűnök 
vádja ellenében kell ezután igazolni magunkat. 
Az állam törvényei előtt tudjuk, hogy mi a bűn, 
de a főváros tanácsa, illetőleg a. Sorház-utcai 
ifjúság nem okvetlenül az állam törvényei sze
rint és a. képzett lelkiismeretű és felelős bíró 
szempontjai alapján mérlegel. Nos, hát erre 
is válaszéi az 5. paragrafus: „akinek tényke
dése a közrendre veszedelmes**. Vájjon Wolffék 
szeméheu nem lesz a közrendre, veszedelmes, 
aki nincs megelégedve az o gazdálkodásukkal? 
Hiszen a vezérek 
eddig is kimondták 
ciót. És ha netalántán. 
nem lesznek titkosak 
csiphetők a bűnöző 
„akiknek ténykedése 
sági életére káros**. 
Dezső ur ténykedése 
a ténykedés, amely 
fejeződik ki, hát

számtalan beszédben már 
az ilyenekre a. destruk- 

a községi választások 
— egyszerűen uyakon- 
szeméíyek is. Továbbá: 
a székesfőváros gazda- 
(Jristen, hát a Buday 

a vili amos vasutaknál, az 
80 koronás menetdijban 

.......... - kétségtelen káros. De 
vájjon őt fogják-o a főváros uj pallosjogával

a 
PZ

— ,.Ha inindnyújau együtt leszünk, ügyvéd ur..A!
Miksa-ntca 9. szám alatt, földszint balra v;ui a katonai 
br^nr' "r :l" r'i,f l'vcjnla. lfí ői 1; ' >c' nfölött,
hogy aki ínagyar kaion;- ’■ ruhát nuikub; iau le
gyen uersalí liiva <!<■ i.riganél. lében i •>. Nem sok 
dolguk van. Leginkább íirull:i>(tánok történnél;. De ilyen
kor is a legr''s71etcr.ehl> vizsg.-il.-itot fo!" i. ;ák le, törzs- 
lisztek íí'.ay. I< J< gyzáLí-sy .■<•> <' ■, ini.''ierk!!iek nyilat
kozat sz.i /1 ír ve- il; ti o yyz'i;. in. . ■ />'
mint ii eíi;i ■l.'iiéi, nhol a ) ‘.-abi'l u-.''■'ii'.ni’fii1!; vént 
írjál:, haw'i'i ,.7o<;aL A na-
pokbnn vidéki városból azt írták vagy ikább jelentet
ték, hogy cr’.v tábornok le'-irieieió :• vol- ri bírásig 
előtt föiárgyaláson, i'i'ir.í.i-' lii,. ■> !'..’v:k' volt
.segédtisztje > ol1 a vádlott. k . rí ' ki í’v 1a-
nuskodiii:;. A liilvi uok <•. -i/j'i.i <i i "-ütlat.
inuzoiliik, fölmentillé!;. . l-> igyi ■.-ála-ztmányitak
négy komoly irásbau azt adták hírül, hogy a t-óifii/aliin 
után a trf'iornok vuyütt ebitili,il, nőt eu-ilUl mulatott u 
fölmi'ntolt Tf’tiWI'il. aki sio/crllin-fje noif a Doberflótól- 
a Pinvéifi. A l'őtárg.valáson J,,:on vall mind n egyénisé
get kihallgattak, lamikat, . S <-k! •• derült
ki. hogy az egészből annyi igaz, hogy a lohncutett vád
lott zokogástól eil'tiio hangon i;ö..zoiiie nn-g neki, hagy 
visszaadta - - a becsületét. Amikor a hadviselt nagy 
magyar katonák, a tábornoki bcc-siiletlifjifi »■ mémj 
fapia. elíitkolhatntJan hiiszk •-■'■gge! lát óik, lui‘„y „árul-. 
kodás'1 uz egész, a hivatalos eljárás ís-irie: óso után 
fesztelenül elbeszélgetnek a tanúként beidé-.', dt i;>. •fékkel, 
iigyvé-dekkel. Az egyik szobában éppen Burtanesi rege.bbi 
térparancsnoka, Citó altábornagy, beszélgetői: bajtársai- 
val. Egy ügyvéd lép a teremlr, útbaigazítják és úgy 
távozóban nagyon egymásra néznek az altábornaggyal. 
Mint akik azt mondjál:, régi ismerősök vagyunk, de hol 
is találkoztunk. Kiderül, hogy Pozsonyban, ahol i-kv 
ideig az altábornagy kerületi parancsnok volt. Nagy ha
talom a háború idején. Civilek fölött is bíráskodott. Az 
ügyvéd megindultál! juttatta őszébe, miképeu szolgálta
tott igazságot mások vádaskodásával szemben ártatlan 
civil embereknek, hogyan adta vissza meggyötört embe
rek szabadságát. Az altábornagy csak annyit mondott: 
STót sem fillérnél, a katona fokozott kötelessége, hoau 
ne. engedje elvenni senkinek a lieciületét. A tábornok 
kemény, katonás szava ellágyul és mintha magának 
mondaná: „Pozsony... Istenem, milyen sz'p volt.,.
— és percnyi szünetet 1art de a mienk lesz megint 
ügyvá<l ur. fis inrg fogjak érni. Mimi a kelten. De csak, 
ha mindn.'irijiin együtt- leszünk, ily-jvíd ur! Mindnyájan, 
magyarok...” Mindenki megindnltan állott és úgy 
érezték, hogy az altábornagy szavából kicsendii! mind az, 
amit a politikusok magyarázni, összekuszál ni tudnakt a 
jövendő zi'tioga, a magyar nemzeti eitység, szárnw.ásra, 
rangra, osztályra, feletteseire valő különbség nélkül... 
akkor miénk lesz újra Pozsony, meg Kassa, meg Kolozs-. 
vár, meg Temesvár, meg a többi mind.

dal mi 
kára.
«ait.
Fílhn f .irozták.
mukbn, 
vasutat
főbb cél gyanánt a 
Erro a munkára 
falus*y P/'tar 
föladata, hogy 
raktárba behatoljanak ó« í.apc.’fihiszfr.v Józseffel, a lőcsei 
munkástosf gyakorló egylet elnökével összeinüködve, ki
fosszák a magazinokat.

Janeesko Jutván a koninniuista ifjúmunkásokat a fegy
verrel való bánásra oktatta ki. A nyomozás hetekig tar
tó11. Weisonhofert, .Taneeakot, Polndnákot, Jokolfalnssyt 
és Petákot Átadták az ügyészségnek. A katonai szolgá
latot teljesítő Stefiin kommunista ellen a hadbíróság jár 
cl. Egyes — főkópen magyarországi szélsőbaloldali —• la
poknak az a Jelentése, hogy a merényletben nagvobbára 
zsidók vettek részt, amint a fönti névsor is mutatja. 
n«m felel meg a valóságnak.

Somoskeöy Géza karrierje. A régi élet 
egy közismert alakjának, Somoskeöy Gézának 
karrierjéről értesülünk. Somoskeöy, miután 
Budapestet, a háború második évében elhagyta 
cs elindult, hogy körülnézzen a. nagyvilágban, 
hosszabb ideig Olaszországban tartózkodott. 
Níipoly és Róma után tovább vándorolt a 
nagyvilágba, vágyott a tengerentúl után és a 
tropikus Argentínába hajózott. Buenos-Árrés
ben, a fővárosban elcpedet! le és szorgalmas, 
kitartó munkával stép állás; nyert el. Egyik 
hucpüsayresi bank igazgatója lett és állandóan 
nagy export- és Importüzlcteket bonyolít le. 
l ágy vagyonnal rcnde’kezlk és a hnenosavresi 
társaság egyik vezető tagja. ______
í FÜRDŐSZOBÁK

GYERMEKKÁDAK
’j HORVÁTH fis VÁGÓ
I VI. KEK., KIHALY-L’TOA 10b. «Z. •• TELEION: 138-W

♦lS/n

lenyakalni. amidőn tudvalévő, hogy az Ítél
kező tanács és az igazoltató Sörház-utca nem 
ezt látja a közre nézve károsnak? Egészen kü
lönös heivzri készül itt. uraim, a bolsevista 
igszságszolgáItatós továbbfejlesztésének x .le
gyében, amidőn nemcsak ugyanaz lesz a vádló, 
n bíró és a hóhér, hanem akiben e három bün
tető hivatás egyesül, az nem lesz más, mint a 
bűnös személyesen.

Eisenbach Henrik meghalt. .! Rvifoel bécsi tudósítója 
írja: Siwmhatoii c«to meghalt Béc«ick a kedvenc ké
mikusa: ITcinTich Eiseiilmch. Az volt Becsben, ami Pesten 
Rótt.. A hrmor igazi megtestesítője, akinek elé? volt a 
nevét kimondani és máris mosolyra szélesedett az emberek 
arca. A tulajdonképen Pestről kiinduló kőmikuatipushoz 
tartozott és a klMÓ drasztikus pikantéria és a rsargon- 
humor volt az jgnzi eleme. Igon nagy volt a pesti publi
kuma is, alif? járt fönn valaki Pécsben, hogy ne ment 
volua el valiá.-kiilönbség nélkül a népszerű „Max und 
Moritz“ kabaréba mulatni egyet Eisenbaclion. A rövid 
kebarétréfAkon kívül nagy sikert aratott magAnszámai- 
val, amelyekben aktuális dolgokat adott elő. A budapesti 
orfeumtúr~asA.g Taborst.raesoi termében kezdődött, a pá
lyája. Itt a „Klnbriaspartio" cimii bohózatban játszott, 
amely több mint ezer előadást ért el. Ezután következtek 
a többi sikerei, legtöbbször a saját maga Által irt tréfák
ban. Voltaik komoly színészi sikerei le, így a „Dér WiiM- 
lin«“ cimü darabban, amelyben egy amerikait, egy ma
gyar katonáit, egv öreg galíciait, és egy cseh házmestert 
alakított. A magánéletben, mint, a legtöbb kémikus, osön- 
dea, komoly órabér volt. Szeretett nagyon lovagolni. .Ta
núét elején megbetegedett, februárban megoperáltAk. 
Utána látizolatros javulás .állott. l>e, do az utóbbi időben 
mindig gyöngébb lett, szombaton 09te pedig örökre elhall
gatott az a száj, amely sok százozor embert kacagtatott 
meg egész életén át. Sorsa igazi kómikussors. Először meg 
kelteit halnia, hogy egyszer komolyan vegyék. ff. J.

— Testvér.jcvilkossáff Honionnán a főrabbi 
előtt. Eperjesről irju A Reggel tudósitója: 
Roth Jakab szobráuei vendéglős a homonnat 
főrabbi- lakásán agyonlőtte a fivérét. Roth M- 
muelt. A tragédia előzménye az, hogy a Roth- 
testvévek apja, aki nemrég Imit meg, vagyonát 
egyenlő részben osztotta meg ííai között es a 
vendéglős nem akarta kiadni az aiája által rá
bízott vagyont. Az öreg és jómódú Roth eveken 
át Jakab nevű fiúnál lakott, akinek sikerült 
rávenni, hogy őrá nagyobb részt, testáljon. 
Az öreg közvetlen halála előtt ilyen értelem
ben meg is változtatta végső akaratát. Hosszú 
viták után a pörös ügyben a homonnai ortodox 
főrabbit kértek föl döntőbírónak a testverek. 
A múlt héten találkoztak az örökösök a pap la
kásán. A döntés úgy szólt, hopv Roth Jakab
nak vissza kell adnia az örökségből őt. jog sze
rint. meg nem illető részt. Amikor ezt a ven
déglős meghallotta, revolvert rántott elő és 
sgivenfőtte Sámuel nevű testvérei, aki ször
nyethalt. A pap és környezete rávetette magát 
a gyilkosra, majd átadta a rendőrségnek.

_. Révn! Mór J Anott ttnncpléne. \ Maffynr Könyvkiadók 
én KönyvkoreHkedők Országos Egyesülete vMÓrnap dél
ben a Gellért-Rzállóbnn disaközgyüléaon ünnepelte fíóval 
Már J(tnn»t abból az alkalomból, hogy a Réval-lexikon 
XV. kötete megjelent. Az flnnopélyen résztvett Pntrl Pál 
kultuRZóllamtikár, Bv:áth Ferenci polgármester, Perre- 
viccy Albert, .Jenő és fudonaáuyoe életünk sok

1 előkelősége.

Tétjét a Kanyaró
védeHezzünK lysoforwmal

KABARÉ)
Vili, RAkAcKi-ut 43 Telefon: József 125-01

Ma és minden este az uj mlisor keretében

mint vendég 100

Ml vnn 
n -tfExxei?
Tréfa. Irta 

Stella Adorján

Ea » Julcsat
Tréfa.

Irta Nagy Endre

II. SrherJwh
Dctoktivtörténet 

Irta 
Szőke Szakáll

Föllépnek:
Farag* Sári 

Ferenci:/ Kös>oly 
Wnrasxty Miéi
K> ír.c?£j

Mlhe^ 
Kondor Ibolya 
C'Tövűs'y Gyufái 
Krajntk Mária 

Lukács Sári 
Saicmon Efóla 
Sftmdor .’ózseí 
WJifáTV Ferenc 

WL'ágh Jenő 
Vávnisv Vilmos

Mitől beteg 
ax uram?
Tréfa. Irta 

KŐváry Gyula
Fatu végén 
kurta lokál

Pesti népszínmű 
1922-böl. Irta 

Harmatit Imre
Telefon 

a vúros...
Pesti szenvodés. 

Irta 
Harraafh Imro

ElőocSAs kejTtlete J és fél érakor !

ClgAnyzeno Vacsora 8 órától
Jegyelővétel: a Színházi Éleinél (Erzsóbet-körút 29. sz.) 
és 5—7 óráig a pénztárnál. Esti pénztárnyltáe 8 órakor

Ak uirővtlág

„Fortuna^ ingatlanforgalmi Vállalat
az Országos Fötdblrtokrondoző Bíróság engedélyével 

GuiJíTfsest V6, Toróa-ltiSru* 91. 274 TeleComr. 7 -36.
Nagyszámú hirtokvóteli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házak, villák és telkek közvetítése. Jói 
l evált lakAsközvotités, flnancirozAs stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kivánaira diszkrét lebonyolítás.

Hyií^ÁRIA-DRÖTFOWATOK
a legolcsóbbak és 
legtökéletesebbek 

00
0
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Egyedüli gyártója:

HAIDEKKERSÁNDOR 
sotlronysxövet-, fonat- ős kerHűsgyftra 

BUDAPEST, VI3, ÜL^ŐI-UT 40 29. SZ. 
Árjegyzék Ingyen és bér mén ive.



— Itt van már a 80 koronás villamosjegy! 
íMrítóf mtí'r 80, azaz nyolcvan korona az egy
szeri utazásra szóló földalatti vagy f&dfblötti 
•villamosjegy. Ugyanaz a kép, mint, három hete, 
amikor ötvenre emelte a villamosjegyet. Wolffek 
atyai gondoskodása. Hogy megnyugodjál, ol
vasóm: a jegy 100 koronára, vau kiállítva, il
letve kinyomatva és napok kérdése, hogy nem 
nyolcvanért, de teljes névértékhen váltják be. 
Reggel még üresen száguldottak a kocsik úgy 
a földön, mint alatta. Azután égszakadás, föld
indulás, megeredt a tavaszi zápor és a szegény 
pestiek, százötvenezer koronás ruhájukat, tizen
ötezer koronás kalapjukat, hnszerzres cipőjüket 
.féltve, ijedten özönlötték el a villamosokat, 
födelei keresve a hőrigázás veszedelmével 
szemben. A kalauzok nem tudták visszaadni a 
huszkoronásokat a százasokból és ebből vég
nélküli veszekedések, sőt botrányok szármáz
lak. Az előrelátó igazgatóság, amelynél tehe
tetlenebb és tehetségtelenebb nem kormányzott 
még konflislovat sem Pesten, megfeledkezett 
arról, hogy a kizsebelt publikum, ha muszájból 
villamosra kényszerül: százkoronással fog 
fizetni és ebből néhány napig még visszajár 
valami, busz egész korona. A hangulat ma sem 
kedvezett a városháza többségi pártjának. Csa
ládi lap lévén, amely vallásra, erkölcsre, ízlésre 
sokat ad, ki nem nyomathatjuk azokat a jel
zőket. amelyekkel az. utazó közönség Wolff éfc 
Csilléry nrékat fölköszöntötte, amikor a jegyét 
megváltotta. U. i. A körúton négyszer, a T?á- 
kóczi-uton háromszor akadt jneg a forgalom 
és várlak kocsik és utasok háromnegyed órát. 
Nyolcvan koronáért...

— Amerikában senki sem panaszkodik. A napokban ér
kezett iue-g Newyorkból dr. Szukováthy Imre, aki az 
amerikai ifjúsági vörös kereszt intézményeket látogatta 
végig e •. Egyesült Alkunak területén. >4 Béggel munka
társa elbeszélgetett dr. Szukováthyval Amerikáról, az 
amerikai viszonyokról és az az. egyetlen mondat, mnely- 
lyel Sziikovátliy mintegy fotográfiáját udta az uj, a 
háború utáni, a megfizethetetlen dollúru Amerikának, 
.méltó a megörökítésre: Amerikában senki sem panasz
kodik. mondta Sziikovátliy, mindenki dplgozik és a mun
kájából. mindenki megél. Oly szépen hangzik ez az egy- 
azerii, szelíd mondat: mindenki dolgozik, senki sem pa
naszkodik, öükényteleniil a béke boldog emlékén anda- 
lodik el a keserű emlékezet, amikor Magyarországon is 
lehetett niég, érdemes volt még dolgozni. Ma és itt a 
viliig legszerencsétlenebb, legei hagy ott abb országában, 
senki sem dolgozik és mindenki panaszkodik, de aki 
mégis dolgozik, az panaszkodik a legjobban, főleg afelől, 
hogy itt már dolgozni sem érdemes. Elmondotta Szuko- 
váthy, hogy Amerikában nagy a mnnkásbiány, de an
nak dacára inegszigori rótták a be vándorlási szabályokat, 
mert nem akarják az amerikai munkások élei standard iát 
roní-uini és hagv a lcga Iparibb foglalkozásit emborne.l;, a 
híres edény mosogat ónak, naponta 5 dollár í’ze'óse és 
teljes ellátása van... Sóhajtsunk egye:...

- Az Újságkiadó Tisztviselők Egyesülete Halálozás' 
Segélyei oport Ja kici/y illése elbc.ározlu, hogy az elhalt 
lag özvegyének ezentúl 100.000 korona segélyt fizet. — 
Elnöknek ívból Lakács Jenőt. alelnököknek Szalmás Ar 
nőid és Révész Józsefet választották meg. A közgyűlést 
követő társasvaesorán 15(1.000 korona gyűlt össze a csoport 
tartalékalapja javára.

— A lakáspanama vádlottjai az ügyészségen. 
A Lttkáshivalalban előfordult visszaélések 
ügyében a rendőrség néhány nappal ezelőtt 
letartóztatta KéhJl Hűdre lakáshivatali igaz
gatót, J'arsuufn Andor nyomozót és Kende 
Géza, liszt visel őt, akiket tegnap délután szál
lítottak ál az ügyészség: fogházába. Dr. 
Korilschánszky soros vizsgálóbíró ma az ok- 
iratham hutással vádolt igazgatói és a meg
vesztegetéssel vádolt két másik gyanúéitól fut 
előzetes le t a r t ózü it á sha bel y ez te.

— Ady-emléküuncpély. Vasárnap délelőtt Adtt 
Endre szoboralapja javára ünnepi előadás volt 
az Eskü-téri Helikonban. A kis színházat, zsú
folásig' megtöltő Ady-hi vöknek. Nagy Endre, 
aki tudvalévőén Ady Endrének, különösen 
nagyváradi évei alatt legbensőbb barátai köze 
tartozott, mondott szép és értelmes emlékezést 
Adyról. Ezután eljátszották Ady ..Műhely" 
című kis drámáját, amelyet 20—22 esztendővel 
ezelőtt irt. még nagyváradi zsurnaliszta korá
ban s amelyet a Szigligeti Színházban annak 
idején elő is adtak. A kis darab a szerkesztő
ségben játszik, újságírók szerepelnek benne 
munkaközben, erős lírai lendület van benne és 
sok fiatalos keserűség, fiatalkori küzdelmét fog
lalta össze Ady színpadi formában. Ezután 5'u- 
gár Károly szavalta el Ady-,,Hare a nagyui-ral" 
cintii verséi, majd Móricz Zsigmond „FIáz az 
erdőben" című egy föl von ásósál játszották, 
amely grandguignolszerii. erősen feszült ese- 
lekményü dráma, egy erdőőr búzában játszik. 
\ égül K a n éz Aladár ..Vitéz Mihály a halál ré
vén" című kis darabját játszották, amelyben 
Csokonai haldoklása van megírva. A közönség 
jól érezte magát, a magas nívóin, érdekes ma
tinén és sokat tapsolta a szerzőket és színésze
ket, ezek között Bánkyt, Toronyit, Makláryt, 
Bacsányi Paulát és különösen T. Halmi Mar- 
gitot.

— Magyar posta Martaiból. Merdnból írja A Heggel 
tudósitója: Valamikor, a felejt betétien szép időkben csak 
hirtelen elhatározás kellelt, kocsin a vasúthoz, este in
dult a fiumei vonat, nőm kellett vizűm, útlevél, vámvizs
gálat és másnap délelőtt már Abbáziában sütkérezhet
tünk u tavaszi mipon. Ami egykor Abbázia volt, az ma 
Merőn. Magyarok és mindanüll magyarok. Magyarok, 
akik Montcearloból és Nizzából jövőt itt pihennek meg, 
magyarok, akik betegen és fáradton már csak itt akar
nak meggyógyulni, magyar orvosok - - (túra dr. <;h Bu- 
loph dr. — akik figyelemmel és aggódással kezelik őket, 
egészséges magyarok, akik magyar cigány nótája mellett 
vigadnak, szóval minden magyar itt, olyannyira, hogy 
amikor egyszer lietévsdtem a Mei-nnhof halijába és meg
láttam a sok ismert lőzsdést és nagykereskedői, azt hit
tem a Szabadság-' -r közelében vagyok. Ez itt a meránl 
„magánforgalom". Zene szól, tiroli zenekar játszik és 
köröttünk tolong, bátran mondhatom egész Budapest. A 
politikusokat Ffprson.ví KIZ»nos, külön a kormánypártot 
Drehr Imre, a nagyipart. Kaszab Aladár, Stern Samu, a 
nagybankokat H'ahfer, a tőzsdét hivatalosan is képviseli 
Seherz tőzsdétif kár. n tőzsdóseket... — ki tudná mind 
fölsorolni. Itt vau az osztrák nagytőke fiatal kf ;>•. iselíije. 
Hősei, aki talán még harminc éves sincs és vannak itt 
Mexicotól < biliéig mindenhonnan. Hu nem lírában kel
lene fizetni és nem olasz lenne a bélyeg, igazán nem írd 
náin, hogy Olaszországban i agyol:. annyira nemei itt 
minden. Az niságok. a s; inhoz, a szállodák, üzletek 
minden német. Egyéb alán itt nem változott semmi. Erről 
is meglátszik, hogy az. olasz mégis knllurnemzet. Erzsé
bet királyné. I'ercne .lózs.- szobra éppen ott áll, ahol 
állt, (...és hol van már a pozsonyi Murin Terézia- 
szolior. a segesvári f’etőti . zi-burfl Sok a hál. mulatság, 
lánc, a hangulat mintha kissé nyomott lenne. Jíiiuek oka. 
hogy a közönség javarésze mégis öregebb, néni és bácsi 
és ugyancsak kevés n htigom és az öcsém. Néha valóban 
úgy i-rzp'ii, mintha Óráéban, a nyugdíjasok városában 
járnék. A társadalmi élet központja n Pnlaee. Zene szól 
iit minden délnlati, tánc vau. de kevés a táncos. A be
tegek és öregek nem táncolunk. Az. éjjeli élet is a 
Palneehaii tombol. A gyógyterern már alkonyaikor üres, 
a lulzsufoli szállodák korán elcsöndescdnek, az emberek 
sz.olidak. nyugalomért jöttek, korán fekszenok, későn 
kelnek. Az árak’... egy hollandival találkozom, bűvös
ből jött i'le. Azt mondja, nem tudja elképzelni, hogy 
bárhol is olcsóbban tudna élni, mint Mcránban. Elhiszem 
neki. Pedig magyar pénzben 5000—20.000 korona között 
ingadozik a napi szállodai megélhetés. Il'ázsonyi János.I

Zsidéellenes tüntetés
a bécsi egv^temen

Bécs, április 15.
(A Heggel tudósítójától.) Tegnap délután a 

nagynéniét egyetemi hallgatok küldöttsége 
jelent meg az egyetem rektora (dőlt és tudo
mására adta, hogy ha a zsidó hallgatókra vo
natkozóan numerus clausust nem fogják be
vezetni, akkor hétfőn reggel megszállják az 
egyetem kapuit és megakadályozzák, hugit a 
zsidó rallásu egyetemi, hallgatók az épületbe 
bejussanak és az előadásokat hallgassák. Az 
Egyetemi Tanács az erre vonatkozó kívánságot 
már régebben elutasította és tervezetében, 
amelyről A Reggel annak idején részletesen 
megemlékezett;, a numerus clausust minden 
felekezelt vonatkozástól mentesen (íolgozía ki. 
A rektor az Egyetem Tanácsa nevében a nagy
néniét hallgatóknak kijelentette, hogy íizett a 
tervezeten változtatni nem fognak és bármi
féle zavargás esetén bezárják az egyetemet.

--------- Oj... ..

Födi marsall Prágában
Bécs, április 15.

(A Reggel tudósítójának telefon jelentése.) 
Foch marsall IVeygand. és Buat tábornokok 
kíséretében Prágába érkezett, ahol hét napig 
fog időzni. Foch marsall látogatását a cseh 
hadsereg szervezésének munkálataival hozzák 
összefüggésbe.

Az angol külügyminiszter 
meg akarja szakítani Moszkvával az 

összeköttetést
Paris, április 14.

Havas-iroda londoni jelentése szerint az 
kormány még nem döntött arról, vissza- 

Moszkvából a kei eskedelmi missziót. 
az összeköttetés meg- 

I, más miiiiszte- 
a kereskedelem-

Az 
angol 
rendelje-e 
A külügyminiszterium 
szakítása, mellett foglal állást 
rinmok azonban, különösen 
ügy miniszlerium, arra az álláspontra, helyez
kednek, hogy a viszonyt, csak akkor kell meg
szakítani, ha más országok, főképen a hálli 
országok, hazarendelik Moszkvából képvise
lőiket.

’r-

Szolid 
kiszolgálás [Díjtalan

csomagolásclosóbb és jobb, mint bárhol
I3EKR ntUasskaCos, Budapest V?, JlirtirAssy-ut 60 
Csongory-utca sarok. Fióküzlet, nincs, figyeljen a címre!

mmwMmonMvounra«tm i m — i wi>rauv i»ai mwryn.w*e«

RENDKÍVÜLI OCCAStól
Sf.

a 
Eredőt) páriái nóiruhn inoilcljclmct a leg- 
Jutányosubb árban kiárusítom. 
Fago n m unkát is vállalok.-•- <* ’j l • II1 * l II ii «l l in v«i I i i< I u h,

ÍV. VAci-iitc.n 17. mám — Telefon: 159-52.-.......... 159-52.
r

— Halálozás, özv. Baiter Mpótné, szül. Fisahbein R< 
fiit évw>' korában e hó ll-én meghall. Temetése 1<> á:i. Ind 
főn délután 4 óraikor lesz a rékoske-cszturi izraelita le 
inető halót t aulióziilxM.

— Árdrágító.'! |iör egy gyermekkocsi javítás körül. 
1!‘21 december Hl-én Harlha Uyörgy főhadnagy egy gyer
mekkocsit küldött Javítás végett a Buby gyermekkocsi 
réízvéuytdrsosdg műhelyébe. A kocsit meg is javították 
s a munkáért xt'i koronát számítottak föl. Miutúu Harlha 
főhadnagy ezt az összeget soknllottn. följelentést tett a 
részvénytársaság ellen, amelynek igazgatóját, fínjna 
Pált, h budapesti hiiiitetőtörvényszék mint tizsorabiróság 
árdrágítás visszaéléséért / hónapi fogházra és ki.umi ko
rona pán liiinle1 ésre ilélf. A fizukért ől vizsgálat ugyanis 
kimutatta. hogy a főhaduagy által javításra küldött 
kocsin mindüssee 2 korona fii) filléres munkát végzett a 
gyár miihelye, jogtalan volt tehát követelése a szorult 
anyagi helyzetben levő katonatiszttől. Föllebbezés foly
tán ügye a Kiír iára került, ahol Vargha Ferenc dr. bi'tn- 
tctőtanácsa, Rajna Pál védője kérésére, a bizonyítás ki- 
rgészitésél rendelte <>1.

Zon^Girát, pianmúV 
ne vegyen, inig RENÍMVI MíhAí.v zon 
••oratciepét meg nem látogatta. Budapest 
VI, Kiraly-ntca 68. sz&m - Itégi songorát 
vesz, cserei, javít, hangol. — TELEFON

Látta kirakataimat és áraimat? 
1IF.C11T JENŐ UKÍTHVAT-, Nöl HARISNYA- 1.- KEZTYtL 
KERESKEDÉS. Vili, PLLOI-l'T Jii. (’ALVIN-TEPNÉL

í-'ok rószéro. (Exüstsalva"sano(tás.> Rí Ildiden ogész 
nap. Rákóczi-ut. !I2. m. I. em. I. (Rókus jil szemben)

UJJ 13 >:fA H

•vc> ti’i figyelmébe ajánlom a készen levő 
«o ebédlő- és hálószobáim megtekintését. 
Lerner asztalos,flonobach-u 2 (Dob u. sarok)

Gábriel Ferenc ix,Fe.rene-köria46
Csemegék és fölváltottak

Karoly-korút 24;i

— ZsiiiTa látván és Társai régnél (Véé! utca 25) már né
hány napja folyamatban kdi is április 25-ig tartó 
(lont.rerain szöveldaliást. amelynek őri- sí előnyeit a vá
sárló közönség fölismerte, ajánljuk a t. olvasó ügyeimébe, 
mert itt nlkrlma van a közismerten legkiválóbb angol és 
'•i;yél> gya pj néző vili k ne: _ pár.it.lmml unó válaszi;'!.:*f tu 
lállii és ezek árainál tekintélyes öswget megliikliritnui.

■

Az összes tavaszi újdonságok már beérkeztek

— Gyárak, üzemek, vállalatok, amelyek a mostani nyo.n 
itai árak mellei; árjegyzéket kiadni nem tudnak, sok fő 
lösJeges levelezéstől mentik meg magukat, ha az érdeklődő 
félnek a kívánt gépről, főlszcrelési tárgyakról vagy bár
mely mis áruról az ajánlattal •■gyidejűleg az áruról kö
rzőit fényképről vétel másolatát is megküldik. A „Foln- 
;i port evet. Vény l.épi .-7cí i Miiiidézele" IV, \ .■•i-iitca •!: 
iieciallsta .zen a téren ék az ■ célra készüli .ölvétclckcr, 

nagyon mérsékelt, árukon tudja szállítani. 'Mintaképei kéi 
és árajánlattal díjtalanul szolgál.

Brill Italul, ékszert, aranyat, ezüstöt. bamisrogat ne 
adjon el senki, amíg meg nem hallgatja Fischer én Eisnec 
ékszerészek legmagasabb napi árait, Kákóczi-nt 27,

íx

■*/

y
11

^ewjter’iő nagu választék angol térfldivatszövetekben 
íagláö? - és íe^tökeimékben, legújabb női üivatkel

k@p&iyve!yrokban, coverkotban

5

ítélem boásáriás előtt kirakataim megtekintését!

ff£& a gráf •08 wnioHiMöiíönyöknl. löliíwbutohiil j
■ Eb BU." 5 óriÍB' árban veszek. HraMn, s

Kérem a óimra fi $
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Hl LESZ A TŐZSDÉN?
-----

— április 15.
(j Reggel munkatársától.) \v. elmúlt tőzsde

hét* meghozta a nagy tőzsdei válság megoldá
si?. Amit az egészséges tőzsde érdekében ho
zott technikai eszközökkel a tőke el akart 
érni- elérte. Megszűnt, a pénznélküli tulspeku- 
Jáció s a nagy szorongattál ás bán eldobált pa- 
pija.it fölszedték (olcsón fölszedték) a boldo
gok. Most aztán — úgy látszik — kitisztult a 
helyzet, s ha egyéb, újabb technikai fogások 
vagy nem várt események nem jönnek közbe,

a tőzsde egy időre megint szilárd marad. 
Amint megírtuk. » hét végére valóban kide
rült az idő..,

*
Hétfői) az. ntolaó menekülők vártak még a prolongáció 

előtti vonatra és olyan sietve utaztak ki engagemenf jiik- 
hől. hogy szinte egyobat sem lehetett látni, mint promt 
eladói. Emellett azonban a tőzsde nem lanyhult el lé
nyegesen. úgy hogy a szakértőit világosan Iáit filc, mi- 
.‘zéróit na erőpróbát a tőzsde kiáltotta és hogy itt van 
<i rövid, de ónnál kegyetlenebb kéthetes baisse vége. 
Hétfőtől csütörtökik azután egyre emelkedő kurzusok 
jöttek ugyan létre, de még mindig sokan voltak, akik
nek ki kellett vonulniuk. így tehát még mindig prompt 
eladásokat látunk nagyobb számban és tanúi voltunk 
annak áz. érdekes processzusnak, hogy a tőkések, okilc 
két héten ét szinte fantasztikus kosztkamatokat váglak 
•.sebre, mint szedték össze nevetséges áron a legjobb 
papírokat. A kosztokkal megterhelt papirok jgy kerül
lek erős kezekbe. A tőke példátlan üzletet csinált. Két- 
harorn hétig ő adta a kosztot a gyöngéknek rettenetes 
arakon és azután elvette papírjait hallatlan olcsó pénzen. 
Ki lehet számítani, hogy a koszt vagy 50%-ot jelentett 
ezeknek a kezeknek, papírokhoz pedig 40%-kal jutói iák 
<•6 így összesen 90%-ot jelentett nekik az a technikai 
eszközökkel vívott hndjúrat. amelynek három héten át 
tanúi voltunk. A tőzsde ezután a hadjárat után ma 
aránylag alacsony árnivó mellett minden jel. szerint te. 
kintélycs áremelkedés előtt áll. Csütörtökön már nemcsak 
a tőke, de a spekuláció is megmozdult és elérkezettnek 
látta az időt, hogy, bár legyöngülve, visszavásárolja 
értékpapírjait. így történt, hogy csütörtökön olyan ár- 
l’olyamemolkedés volt, aminőre két napon bellii a Imiin 
pesti tőzsdén még neui volt példa. Az egyébként várt 
emelkedés azután pénteken mar nőin folytatódott ugyan. 
rle az fimivó megmaradt, sőt a knliszbau erősebb föl 
feléhahulást is mutatott.

Amint a mnlt botok idegességet nagyban fölfokozta a 
kosztrondelct és a bankárrendelet, most, hogy az egyik 
meg sem jelent, a másiknál pedig elhalás tárat ígérték, 
a kedélyek e tekintetben is megnyugodtak. Ilyen formun 
'örtént. hogy a szombati és vasárnapi bankközi forga
lom már kifejezel Iev fiiért! tendenciát. mutatott.

♦
Prognózist is kell fötéllitanuuk a jövőre. E 

tekintetben csak azl ismételhetjük, amit, már 
a múlt héten megírtunk. 11a, amint látszik, 
koronánk a 12-es centimnél stabilizálódik is, 
belföldi vásárló ereje annyira metrósokként 
10 nap óta, hoprv ehhez képest a tőzsde do
logi értékeket képviselő papírjai föltétlenül el
maradottak. Ebből is az következik, hopry

nagyon erős árfejlődés előtt állunk 
é.s e héten változatlan szilárdsággal kell szá
molnunk. A disparitás, tényleges Dalörökkel 
szemben, kivéve néhány tulmohón fölugrott 
Hitel bank-papi rost, tényleg fönnáll. Nem is 
volna kívánatos, hogy most, amikor a 12-es 
korona valamelyest stabilizálódik, olesó tőzsdék 
legyenek, meri a bécsi példa mutatja, hogy 
éppen ilyenkor lép föl a külföld erőteljes vevő
ként. Érdekünk, hogy a külföld Magyarorszá
got is bevonja vállalkozásai körébe, de nem 
érdekünk, hoqy ingyen kapjon papírokat. Szi
lárdságot várunk azért is. meri

a tisztességes cégek óvakodni fognak a 
kosztpénz uzsorakamataitól,

amelyekről kiderült, hogy , amúgy is jórészt 
csak insolvens cégek fizették. Végül pedig ki
zárt dolog, hogy a mezőgazdasági és kisipari 
hiiele.k és a tisztviselők fizetésrendozésónek 
kérdése valamely gyors megoldáshoz ne jus
son. A Reggel értesülése szerint lsallay 15 
órát dolgozik naponta éppen ezeknek a kérdé
seknek gyors elintézésén.

Ez újabb. megnagyobbodott pénzforgalmat 
jelent

amelytől az üzletek és a termelés lebonyolítá
sának megkönnyebbítését várjuk, anélkül, 
hogy a. korona romlására kellene vezetnie. Re
gen megdőlt az az axióma, hogy a pénz értéke, 
;i pénz mennyiségével fut egyenlő arányban, 
hiszen akkor koronánknak a mainak sokszo
ros árán kellene állnia Zürichben. De ha az 
aj pénz munkát és termelést jelent, egitulla1 
több pénzt és jobb pénzt is jelent,..

♦
I cyébként az órdcklődés még mindig főleg

» jó középpapirok
felé irányul. A hang. Pamut, Kartor. Spódium. Nagy- 
bátonyi. Klatild. Győri olaj, Schlick. Kiihne, Pallos lát- 
z.annk a spekuláció kedvencei lenni. Nehezebb papírok 

közül Georgia. Cukor, Fegyver állatink előtérben. Rend 
kívüli ór mindig hevesebb tempóban megnyilvánuló ér 
deklődóft mutatkozik a

bankpapírok
pince iránt. ,M«vd hozzák ki ugyani* int Hegeiket <i icgi 

éa nagy vá Halmokkal bíró intézetek, amelyek osztalékban 
ír erőteljesebb haladaal; mutat aak. .4 béct>i bamkhoss'i 
bizonyítja, hogy az emberek ráeszméltek arra, hogy nem- | 
csak a vállalatok emelkedhetnek értékben, hanem azok 
n bankok is. amelyeknek tárcájában fékezik a vállalat 1 
többsége ■ ..

X„A kosztbaadott papirok lefoglalása jogta
lan." (Frey Kálmán a. rendőrség eljárásáról és 
az uj haussemozga'lomról.) A tőzsde aktuális 
kérdéseit, elsősorban a rendőrségen lábrakapott 
azt a fölfogást, hogy az egyezményeseknél a 
,.gyanús eredetű11 értékpapírokat mint, bűn
jeleket le kell foglalni, továbbá az uj erővel 
megindul 1-mssemozgalmat és a gabonapiac 
helyzetét Frey Kálmán, a tőzsde alelnöke, A 
Reggel számára a következő érdekes fejtegeté
sekben világítja meg:

— A rendőrségnek nz az eljárása, hogy az ngyuevezett 
kosztpénzek födözotéril adott értékpapírokat, lefoglalja, az 
ón véleményem szerint teljességgel jogtalan és a kereske
delmi törvény tételes szakaszaiba ütközik. Hu valaki kézi
zálogot kap, ezzel amennyiben a töke nem fizettetik 
visszn — szabadon rendelkezik és a zdtogbaadő rovására 
bármikor riadhatja. Ezt a törvényes rendelkezést füg
geszti föl a rendőrség azáltal, hogy az értékpapírokat 
állítólagos bűnjelként lefoglalja s bizonyos ideig elvonja 
a. kölcsönadó szabad rendelkezése alól. .Ha ez a nizus 
megmarad, senki sem fog kölcsönt adni, senki sem teszi 
ki magát annak, hogy pénze, veszedelembe kerüljön. 
Abszurdum még csak elgondolni is. hogy egy bejegyzett 
kereskedő, aki egy másik bejegyzett kereskedőtől köl
csönt kér, azt. kutassa, hogy honnál vette a kölcsöntkérő 
az értékpapírjait, hogy talán lopta, sikkasztotta vagy 
mit tudom éti, milyen utón jutott hozzájuk. Aki a keres
kedelmi és hiteléletet ismeri, nem tudja megérteni s 
rendőrség és a vizsgálóbíró eljárását. Azt még meg tu
dom érteni, ha a rendőrség a födözctlil adott papirokon 
mutatkozó pluszt, vagyis az ár folyam különbséget, fog
lalná le. de magukat a papírokat nem lehet lefoglalni, 
mert igy a kölcsönadó is kényelmetlen helyzetbe kerül, 
ismétlem, ez a furcsa eljárás a józan ősszel és a törvé
nyekkel egyaránt elloukozik.

— Ami a tőzsdén újra nekilendült hausse-mozgalmat 
illeti, ina is csak azt mondom, hogy a többhetes baisse-t 
nem tudtam megérteni. Igaz, voltak túlterhelt engagc- 
meni-ok. a gyönge kezektől szabadulni kellett, de az ár
folyamok nagyarányú lefele bukdácsolása semmi mással 
nem volt megokolva. Azt a jelenséget viszont, hogy a 
régi árfolyamok egyes papíroknál majdnem egyetlen 
tőzsdei napon tértek vissza, nem tartom egészségesnek, 
mert megint csak tiilfiiti a fantáziákat és sokan mélyou 
belenyomulmik lödözetleu vngagement okba. Miuálunk, 
sajnos, előró eszkomptni.iók a baisse-t én n hausse-t, egy
szerre akarnak mindent elérni. Azután jön a magas 
koszt pénz, az uj zavarok, amelyeknek rendezése kellemet
lenül hat vissza k piacra. Jő tőzsde tehetetlen magon 
kosJpvn mellett. A hausse-tmn tehát mérsékletre, nyu
godt. tempóra vau szükség.

— A gabonapiacon nagy nr. áruhiány, a termelők csak 
annyi árut adnak el. amennyi pénzre sürgősen szüksé
gük van. Hiába mondjak, hogy a malmok, a kereskedők 
spekuláluak, az a kvantum, amellyel ezek rendelkez
nél;. elenyészően csekély.- .1 föspokiiláns mindig a termelő 
folt. Nem is veszem rossz néven tőlük. Érthető, ba világ
paritás alatt nem adja a gabonáját, amikor minden áru
cikket. amit vásárolni akar, vllágparltáaoa alapon kell 
beszereznie.

X Mi van a tőzsdetanács és a Tébe szózatá
val? A tőzsdén tartott, ankéten, , amelyen a 
kosztpénzt tárgyalték. Krausz Simon kifej
tette, hogy nevetséges és érthetetlen folyton 
kosztpénzről beszélni, holott mindenkinek a 
kosztpénz kinövéseiről és annak orvoslásairól 
kellene beszélni. Erre vonatkozóan pedig azt 
a véleményét fejezte ki, hogy valahogy a mo
rál és a tisztesség törvényeinek ítélkezése ala 
kell bocsátani azoknak a kosztpénzuzsorájat, 
akik a tőzsde és bankvilág mértékadó köret
hez tartoznak. Ha azok, akiknek nevük, pozí
ciójuk. nívójuk van. nem űznek kosztpénzuzso- 
rát, de a kosztpénzadást, amennyiben módjuk
ban áll, megállapított határok között gyako
rolják, akkor mint kosztpénzuzsorások. csáván 
a gyenge é kétes elemek szerepelnek majd a 
piacon. Ezekből pedig a nagyközönség, egy-két 
keserű és szomorú tanulság után, amikor jncp- 
kapja a in°fn-os kosztpénzt és elveszti tőkéjé
nek lóOVo-át, gyorsan és végérvényesen ki fog 
józanodul. A Reggel értesülése szerint úgy a 
tőzsdetanács, mint a Tébe elhatározta, hogy 
óvó fölszólitásl, „kosztpénzszózatot" fog in
tézni a közönséghez, amelyben figyelmezteti e 
veszélyekre. Miért maradt el a kosztpénzszózat, 
mi nem tudjuk, talán örök titok marad. Vi
gasztaló, hogy ma már ti nagyközönség hiva
talos intés nélkül is józanabbul látja a. tőzs
déi. Így tehát, az úgynevezett, előkelő banko
kon és’ bankcégeken múlik, hogy ugyanazt a 
kosztpénzt, amelyet 61)11%-ért tudnak elhelyezni, 
esetleg „szerény11 100—150%-ért bocsássák a 
publikum rendelkezésére. Hacsak ezek az elő
kelő bankok és cégek mindenáron nem akar
ják helevinni a közönségbe a korona* romlá
sába vetett hitüket. Egyáltalában az a kép
mutató előkelőség és ájtatos szemforgatót*, 
amely főként akkor jellemzi őket, amikor a 
hazáról, hitelünkről, pénzünk értékeléséről van 
szó, puszta színjátékká válik, ha egyébként a 
leghitvánjabb uzsorái és ezzel koronaromlást 
’átszam'k előidézni cselekedeteikkel...

vagyak a vízből!
Meri már megfürödtem
a ársábanJ

X Ellenit a kritikus hét, a eízslo b' c-'Ulettel uu-g'állla 
a helyét, f 100 milliárdos forgflo.'ból hiánykent talán 
néhány millió jelentbe ;ll.. Xí izgalom elmúlt. A még 
egy hét előtt vagyonát, eyiözt''i,.ciáj«t l'ólíő tőzsdés és 
spekuláns, ügynök «•« f'.lha.ifó. bank é-, kliens incgnxn- 
godtak őr u 'pii.gy ..vau amim- 'ö \.a aia ii" iúrják újból 
együttesen ;< körtáncot. Nagyon érdekes lesz ;<?. ''imult 
hétnek kulinf titkait én minztériumail Ismerielvi és

1 Reggel, a közönség okuldsfoa viss.a is fog még ezekre 
térni, amint a most, folyó lebonyolítási tendenciák vég- 
leges elintézési nyernek.

FSÍvárafiá Cirkusz
VÁROSLIGET 42ü

TELEFONSZÁM 55-55

Naponta este %8 órakor: 
csütörtök, sz.ombat, vasár- és 
ünnepnap délután ’^4 órakor 
nagy áprilisi műsor
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SzeretS otthonát?
örökítse meg kedvenc szobáiban

jjábt
nőin a műtermekben szokásos pózoloképet, de természe
tes. az éleit egy kiragadott kedves percét rögzítik meg a

FC1TORI PORTE REK
címük: IV, Váci-utca 46. szám 
írjon címükre meg tnn egy la

pot, hogy u fölvétel megbeszélése végett fölkeressék 
I,..—... I, I ——  „

lL2A2Ayl®X®^Hirsch és Társa 
Pénzszekrények V, Alkotmáiiy-u. 19. I

m

a PESTI TŐZSDE
legújabb szenzációs száma megjelent.

NEMZETI ROYAL-ORFEUM
Mindou este 548 órakor.

U] mlisar. A MATTYMLOWAG Uj operett.
Zerkovitz—Harmatit operettje ée a szenzációs áprilisi 

műsor.

flÉKEfFI BORDSTTÜERRÍJT
az SMPERIAlban íRnkóczi-ut 90) Telefon: József 90—4<i 

Minden este pont 1O torakor 

UJ JN (I S O R
Föllépnek:

Kökény Ilona Dollnay Ilona
i Berky 1.111 ké nay Ilonka Radó Teri

CméitósáQü föllép Nem okarnK nöí lóíni
Tréfa, irta: Tréfa, irta:

Békéin László Rékeffl László
Matt ny Antal Jaj, a besszt Czobor Ernő
Máiray Jenő . Griffith rendaz i'ajtényi Mária

Réz-és vasbntorok amHatek.»*> rncuuituun gyermekkocMk rímkor 
gyárából legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Holló-utca 3, Dobány-utca 6. Tol,: J. fii— Z

pija.it
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X A Salgó alaptökeeaieléfiének részletei. A 
Heggel jelentette elsőnek, hogy amiül a tőzsdei 
irányzat megszilárdul, a Salgó fölemeli alap
tőkéjét. Értesülésünk szerint a váilalat igazga
tósága a mai tőzsdei helyzetet már alkalmas
nak Ítéli meg a tranzakció lebonyolítására. 
Értesülésünk szerint az eddigi 200 K. névértékű 
részvényeket fölülbélyegzés utján 1000 K.-ás 
névértékre változtatják át, minden egy rész
vényre egy újat adnak 4000 korona körüli ár
folyamon. A Salgó előnyös alaptőkefölemelése 
után valószínű, hogy a sokáig elhanyagolt rész
vény mai 150.000 K. körüli Kurzus emelkedni 
fog.

X A Cukoripar legújabb tranzakciója. A Magyar Cu
koripar már több mint egy hónapja tárgyalásokat foly
tat az erdélyi megszállott területen levő, érdekközössé
géhez tartozó Bótfalnsi Cukorgyár önálló részvénytársa
sággá való alakítása ügyében. .4 Reggel értesülése sze
rint a tárgyalások eredménnyel 'végződtek és a tervezett 
tranzakciót a cukoripar már a napokban keresztül viszi. 
Az uj részvények elővételi jogának egy részét a vállalat 
régebbi részvényeseinek fogják fölajánlani.

X A kiváltságosak! Még mindig tajtékzanak 
a Devizaközpont körül a magyar kereskedelem 
jogos fölliáborodásának hullámai. Természete
sen mindenki a maga súlyos bajait panaszolja. 
Egyet azonban elfelejtenek: hogy azok a mér
tékadó tényezők, akik a Devizaközponti ól min
denkor megkövetelik, hogy az ö „kiváltságos" 
igényeiket honorálják, arról sohasem gondos
kodnak, hogy beszállítást is eszközöljenek. 
így tehát ma a Devizaközpont csupán azokhoz 
a külföldi valőrökhöz jut, amelyeket a belföldi 
gazdasági tényezők olyan üzletek révén szerez
nek, amikhez a Devizaközpont előzetes enge
délye szükséges. Ilyenkor természetes, hogy a 
Devizaközpont megkapja a külföldi valutát, 
vagy legalább annak egy részéi. Egyébként 
egy fillérnyi külföldi valutát sem kap. Termé- 
szetesen leginkáb azoktól nem, akiknek annyira 
..kiváltságos" helyzetük vau. E kiváltságosak 
miatt szenved az egész magyar kereskedő osz
tály, amely kötelezettségeit akarna teljesíteni 
és amelynek olyan források nem állnak rendel
kezésére, mint az „egyéb" üzletekből való 
visszatartás.

X Magyar Általános Hitelbank igazén lóhátra inegállá- 
oitoffa az 1922. évi mérleget, amely 233,914.694 K 24 f. 
(tavaly 93.406.177 K 91 f.) tiszta nyereséget tüntet fői 6s 
elhatároz ?, hogy az e hó 28-iki közgyűlésnek indítvá
nyozni fogja hogy 70(1.0(1(1 drb 400 K névértékű részvénv 
utáu (a többi 35U..O(MJ <wak 1923-tól osztaléi-tjogosnlt l 50%. 
részvényeként 200’K (tavaly —75 koronái osztaléko'.
fizessen, <10,(109.009 a re ndke. ii'i tartalékalap javadal
mazására, 10.900.000 K-t jótékonyságra és 39,000.090 K-t a 
nyugdijolapra, végül 2.172.478 K-t uj számlára vigyen át. 
A következő nyerési s mutatkoznak: kamatokon 283.3, 
'utalók okon 203.1. különféle érdekeltségeken 57.2. érték
papírokon 54.9. devizákon ée valutákon 101.9, árukon 83.4 
millió, amivel ftzen.b'.n a fiy't’i fizet -ck és személyzeti ki- 
adások 33S.6. a költ 'k e1.- 1 <2. - z rd«>k 91.7 és a Jóí-’kony- 
célú adományok 14.2 milliót tesznek ki. Az intézet kezelé
sére bizet1 idegen tőkék összege 541* millióról 10.264 v’il- 
lió’-a emelkedett. A bank összforgalma 1922-ben 1119.3
milliárd korona volt.

X Magyar Általános Köszénbánya Részvénytársulat igaz
gatósába az o hó 28-iki kö/gyfih'isnek javasolni fogja az 
alapi "kének a tartalékokból 48I.n0o.0O9 K-ra emelő-ét. a 
részvények névért■ :ének 209-ról 2000 K-ra tö tónandő föl- 
béiyogzése által. A nmlt év hozamúból 500 korona. o.-zhilék 
kiűzetését is a szokásos tartalékolások mellett. ..Rend
kívüli tartalékaidp“ létesítését indítványozza, továbbá n 
tisztviselői nyugdíjalapnak és a hányat a rspénzt.6 raknak 
egyenként 10.iffl0.ii00 K. a munkások üdülési szabndság- 
alepjának ra a munkások gyermekeinek ü'lí’Itetéséri 
5,0(10.(10(1 K és végül a Hírlapírók Nyugdíjintézetének
1.000.000  K adományt javasol.

X A Lloyd Bank igazgatósága megállapította az 1922. 
évi mérlege-, amely 200 millió alaptőke mellett 
38,237.1150.51 K nyereséggel zárult. Az igazgatóság a má
jus 5-iki közgyűlésnek javasolni fogja, hory a nyereség
ből részvényenként 50 K Í12’á%) osztalék fizettessék, 
23.000.000 K pedig tártaiéi, alapra t'ordití.assék. azáltal az
l.jiézct  saját, tót '-i a folyó évbon :;ike e-en végrehajtott 
lőkeerri el őssel együtt 600 000.900 K-r (500 000 000 alaptőke és 
ion,000.oon tartalék) tesznek ki. A inérlogbon a bank által 
kezelt idegen tőkék összege 1567 millióval (mait évben 
388 millió), a brutcójövedelem 118.5 millióval (múlt év
ben 21.5 millió) szerepel.

Az Egyesült Budapesti Fővárost Takrékpénztár 1922. 
évi mérleget 16.11R.190 K 58 f. tiszta nyereséggel zárja. 
Az igazgatóság az április 2-1-ére egybehívott közgyűlésnek 
részvényenként 180 K osztalék kifizetését fogja javasolni.

X A „Herines" Magyar Általános Válfófizlet Rt. minden 
véei részvénye után az elővételi jog egy uj 500 K név-
■ ■rt'ki) re-/vényére 1030 K befizetése ellonőben április 19-től 
28-ig a. Hitelbanknál és az intézet köznontjónál, valamint 
az intézet fiókjánál XVienben gyakorolható.

X A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. közgyűlése 
80 K-ás osztalék kifizetését határozta el (múlt évi 46 K-va.1 
-zömben). Fölemeli alaptőkéjét sn.i'.OO.OOO K-ról 199,000.000 
K-ra /.-• az uj részvényeket PíiO K-ás árfolyamon ajánlja 
föl u rászvényeselinek.

X Az Urikány-Zsllvölgyi Magyar KőszcnbúTiya igazgató
sága elhatározta, hogy a rendes közgyűlésinek az 1922. 
életévre 500 K osztalék fizetését javasolja.

: Az Első Pesti Spodlum- és Enyvgyár Rt. rendkívüli
■ óz.gjülése elhatározta, hogy: 1. minden 5 drb 200 1< n. é. 
ic.-zvényt egy 1000 K u. é. rósz iir.ru von össze; 2. niiu>’en 
• drb összevont részvényre két Kinn K n, ó. részvényt bo
rsát ki ingyen; 3. minden 7 régi részvény és uj irigyon- 
reszvény alapján egyaránt további 3 drb uj 1000 K n. é.
■ '-szvényt ajánl föl. darabonként 19.000 K.-ért. Elővételi 
iog a hó 17-tól 24-ig az Angol-'fngynr Banknál gyakorol, 
ható. Minden 25 régi réez'.óny tiz 1000 K névértékű rész 
vényre, vagyis egy teljes tőzsdei kötésire alakul át.

X Püspöki Uradalmi Bérpince Rt. elhatározta 34o K n. 6. 
:evzvónveinek a tártál kalap terhére öOO K nevértókre 
Kmelé’őT ée 5 drb ily részvény 1 drb 2500 K n. é. réez- 
vónyre való összevonását óe az alaptőkém k 120,000.000 K-ra 
emeléséit. Az elővételi jog 5 drb 2700 K és regi részvény 
után .> uj részvényre e liő 16-tól 23-ig 3500 K ellenében a 
Városi Banknál és ti Jolzdlog illtelbanknél gyakorolhutó.

Kunorsy Grafikai 1/lihitézet Rt. alaptőkéiét 4-rőJ 
.12 millió K-ra emeli. Mimién régi réw.vény után 2 uj 
vehető át íi 850 K-érl e hó J6-tól 28-ig a Városi Búnk ée a 
Jelzálog Hitelbanknál.

egyedül csak „ARI"-crém, púder, email- 
borogatóvlz használatától lesz. — ÍIA.J- 
SZALAK - "tb : -■ '-ltevoljtésa villannyal. 
Szoplo-, bzi inöicfszí psrg.'ipol- s i s arc 
masRiigr jutányos bérletben GAOG knz- 
motikui intézőt, IV, Muzeuiu-körul 13 • 487

Tafoafcovgc® tSrsy»?6sa8 RM2©yv®8 és a társaikaEi bí.weísáiggal
(A Reggel tudósítójától.) A.'i elmúlt vasár

napi devizanagygyülésen maga Tabakovics 
Dusán, a Devizaközpont vezérigazgató.;,-! is be
ismerte, hogy „a minisztertumban régóta ér
zik már, hogy a mai állapot így fönn nem 
tartható". A kereskedelem és ipar Tabakovics 
vezérigazgató megállapítása után joggal elvár
hatta volna, hogy enyhítsenek a Devizakoz- 
pont mai kereskedelem- és ipar ellenes politi
káján. A mai napig bizonyos enyhülés nem 
tapasztalható. A Devizaközpont, most sem fo
lyósít több valntót, mint az utolsó három hó
napban.

E hét szerdáján vagy csütörtökén azonban
— amint A Reggel illetékes helytől érte
sül — megtörténnek a régóta, vart és jog

gal elvárható enyhítések.
A Dev’zaközpont vezetősége ugyanis állan

dóan tárgyalásokat folytat a pénzügyminisz
térium illetékes ügyosztályaival es magúval 
Kállay Tibor pénzügyminiszterrel is, hogy a 
devízaellátás mai kritikus helyzetén segítsen

búza értékéről.
0 q»i« ks)

A Macynr OIim Birals ■sua>zvéeyl#re*isás e pdazlárj«gy vUsntfttolgánaMtM bUctt?!. r<» n besratstúsuk

tea., évi .. ..................................... b6 napján
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éWíSYAR-OtCSX BANK r.íiZ’.TrtYTÁ^Í K?ÁG

Az Olasz-Magyar BanK buzahitel aKcíója
Az Ola^z-Magyar Bank buzavalata-akciója teljes siker

rel és oredmónnyel járt. A buvabetélek. és hitelek uj 
és eddig nálunk, teljesen ismeretlen módja szinte napok 
alatt futotta meg karrierjét. Naponta 2W—250 körül van 
a betéttel és hitelért jelentkezők száma, amely szám 
folyton nő és már egész osztályt foglalkoztat, amelynek 
élén a kitűnő Hillinycr Oszkár igazgató, az Olasz-Ma
gyar Bank hitelűiméinek vezetője, áll. Nemcsuk az or
szágból jelentkeznek a hlteltkérő kisguzdák, de a meg
szállott területekről is naponta érkeznek érdeklődők, sől 
külföldi, berlini maayar tőkések is fölajánlottak hitele
ket Á huzavaluta, illetőleg buzabetőtek és hitelek lé 
oyege abból indul ki, hogy ina egy mm, búza ára 29 W0 
korona. Ha valaki 1,009.009 koronát akar betenni, akkor 
az annyit jelent, mintha 59 múzsa buzabetétet akar el- 
helyezni. A búnk a betét után, a betét ideje szerint,

Mozi ft&zlemény&fi
-r Alary Pickfprd és Lilian Gish bgy mű

sorban az Omniábau és Cprsobau. Az Omnia 
és a C-orso pazar bőkezűséggel még az utó
szezonban is oly filmekkel szórakoztatja közön 
bégét, amely a januári forró sikereknek is 
alapja lehetett volna. „Kincs, ami nincs" oimii 
5 fölvonásos romantikus vígjátékban Mary 
Pickford ragyogó tehetségét csillogtatja. A 
másik film Griff Uh bemutatkozó filmje, az 
„Isten eselédkéje", amelyben Lilian CJishl az 
emlékeztes sikerű „Ut a boldogság felé" főhős
nőjét ismerte meg a közönség. Az Omnia elő
adásai 7, 9 órakor, a Corso előadásai */j4, 5, 
%7, 8 és ’/»10 órakor kezdődnek.

4- „A legdrágább gyémánt", Róbert Wurwick 
parádés szerepe. „Chaplin, mint kivándorló". 
„Vigyázz, ha jön a. finánc" a Corvin-Szinház 
víg műsora. Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor.

4- Mozgókép-Otthon. ,.Yvette" (Tüzek) — 
Lubltsch és Pola Kegri világfilmje 8 fölvonás
ban. „Neftyork szenzációja", Tóm Moorc nagy
szerű alakításával, vidám amerikai regény 
5 fölvoDÍisban. C/í4, ’-fl és ’-.lO.)

+ A Corvin-Szinház. víg műsora két kacag
tató amerikai kétidlvonásos burleszk és „A leg
drágább gyémánt", Róbert Warwick parádés 
szerepe.

4- A. Kamarában h. nagysikerű magyar 
Star-fllm jön. „A rozson át", főszerepben Lóth 
fia. Fenyő Emil, Lntabár, valamint a kitfinő 
G«iunjonL-sluger, a „Rongyszedők leánya". Elő
adások x/j5» ’/*7, 8 és ’/tlü órakor. 

és a Devizaközpont eddigi merev formáit 
kissé szabadabbá tegye. A Devizaközpont ve
zetősége a pénzügyminisztériumon kívül a ki
vitelt engedélyező miniszteri tárcaközi bizott
sággal is folytat, tárgyalásokat. Tabakovics 
vezérigazgató véleménye szerint ugyanis a 
Devizaközpont inai súlyos helyzetének főoka 
az, hogy az elhibázott kiviteli intézkedések 
folytán a. magyar exportőrök nem. voltak kér 
pesek idejében kihasználni a külföldi, piacok 
konjunktúráját, s csak nagyon kevés szakmában 
bonyolítottak le jelentősebb exportot. „Az 
óriási devizahiány iooka a helytelen export
politika volt“ —mondotta Tabakovics és ép
pen azon fáradozik, hogy az uj termés és ál
talában

a jövő exportja sokkal intenzivebb és ered
ményesebb lehessen!

A tárcaközi bizottság a Dcvizaközpont elő
terjesztéseit teljes mértékben helyesli és a jö
vőben az exportőröknek minden módon segítő 
kezet, kíván nyújtani.

4*<2—6%-lg fizet kamatot, mégpedig úgy. hogy a kamat 
is bizouyos súlyú buza mindenkori értékének felel meg. 
A betétről a betevő péuztárjogyet kap, a pénztárjegy 
beváltási órát pedig oly módon határozza inog a buuk, 
hogy a lejáratot megelőző hónapban jegyzett átlagár az 
irányadó. A pénztárjegyek nem szólnak névre, hanem 
bemutatóra. A hitelt csakis kitünően gazdálkodó és 
reudezett anyagi viszonyok között élő mezőgazdák, bér
lők éh szőlőbirtokosok vehetik igérfybe. A hitel összegű 
bizonyos mennyiségű búzának megfelelő korona, amely n 
visszafizetés idejében, a buza mennyiségének megfelelő 
koronnértékben fizetendő vissza. Késő é’,szakáig dolgoz- 
nak u bank újonnan fölállított buzanalutaotztályába», 
hogy le tudják bonyolítani, az ügyöket. Az egész gazdit. 
társadalom örömmel üdvözölte ;< reformot, gratulációk 
özöne érkezik a bankhoz.

O1—| ....................—

4- A Corvin-Szinház víg műsora előadásai
nak kezdete 5, 7, 9 órakor.

4- Az „Éjféli vándor" — az Uránia uj műsora 
— a nagy klasszisu filmekből való, tele a 
látnivaló ragyogó pompájával és fantasztikus 
képekkel. A meseszövés gazdag vál1ozalossá;pi 
egy mélységes gondolatnak ad kifejezési: a 
szerelem mindent legyőz. Ez n fllnt a világ
siker jegyében indult hódító útjára,’ amikor 
most hozzánk eljutott, csak növeli diadalainak 
számát Az Uránia e nagy kép mellett u.i 
Pathé-revüt is honi utat, mégpedig lassított 
fölvél elekkel. Az Uránia előadásai: 5. 3/i7. *49 
és 10.10 órakor kezdődnek.

GUMIS/IRJ^ON
rttganvotan. ttetafelenül lárttnk.

Kíméli a magvait és kdrnveretUnk Idegeit 
Ügyel/ilnk « védjegyre. JM
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves In fim Pista,

maga n&m jubilál ebben az egész- és félcen- 
tennáriumos édesbús és búsédes pesti világ
ban?

— Máxhogy én, mit Jubilálnék?
— Hát az ötvenezredik fényképet, amelyet a 

magyar Múzsa islápolására kiadott. No de a 
jubileumoknak fele se tréfa. Az ötvenéveseket 
ünnepeljük. Beöthy Lacit, akiről még beszé
lünk, aztán Faragó Jenőt és Szomory Emilt, 
akik egyivásu gyerekek. Megható, hogy annyi 
búbaj után hogy szeretik egymást a mi kedves 
ötvenéveseink. Egy spongyával letörlik az el
múlt harminc évet!

— És milyen deli legények még ma is!
— Úgy ám! Ez más generáció, mint amelyik 

magát hozta, Pista öcsém. Beöthy 13-án, pén
teken lett ötvenéves. A tizenhármas és pénteki 
kabalán évődő gratulánsoknak elmondotta a 
Vezér, hogy ő valóban 13-án született ugyan, 
de az első születésnapja husvét vasárnapra 
esett, még pedig pontosan déli 12 órára: hús
véti harangok zúgása között jött a világra. 
Hűséges Sancho Pauzája, Lázár Ödön tudta 
ezt egyedül s egész lényét meghazudtoló finom 
ötlettel pont 12 óra 1 perckor órával a kezé
ben elsőként sietett gratulálni vezérének...

— Óriási..’,
— Hát ez valóban óriási. Egyébként pedig 

Beöthynek a színigazgatói jubileumára is erő
sen készülődnek tisztelői, akik között a megás 
kormány is ott található: Beöthy ugyanis pre- 
zentet kap a kormánytól, méltóságos címet a 
hozzávaló hivatallal, de nem lesz kormány
főtan ácsos.

— Hogy hogy?
— Hajoljon ide, megsúgjvlí, Kinevez, & «

Színművészeti Akadémia tanárának az ötödik 
fizetési osztályba...

— Óriási...
— Na, aztán az is újság, hogy mától kezdve 

40^-kal drágábbak a színházi hely árak. Az uj 
tarifa szerint az elsőrendű színházakban egy 
elsőrendű páholy csekély 12.000 koronába fog 
kerülni. A színházlátogatók, úgy halljuk, nem 
nagyon örülnek ennek a drágításnak, sőt olyan 
direktorral is beszéltünk, aki, ha tehetné, leg
szívesebben leszállítaná a helyárakat. Rosszul 
mennek a színházak. Tegnap este már el is 
bukott, az első áldozata a helyárentelésnek: a 
Müvészszinpad pontoson a helyáremelés előtt 
egy nappal beszüntette előadását nyári szünet 
címén s szélnek eresztette tagjait, dacára an
nak. hogy a kollcklir szerződés még egy hó
napra kötötte őket a kis Csengery-ufa ai fészek
hez... Egyébként tudja, hogy melyik színház 
darabjai csinálnak még ma is állandóan zsú
folt házakat?

_  ?
— A Vigs zinház darabjai, mégpedig: ...1

rálőpcres hölgy" a — Magyar Színházban. a 
..Végállomás" pedig a Renaissanceban.
Ugyanis mind. a. kettő a Vígszínháznál voff. 
de ott. nem adták ebi őket...

— Óriási...
— „A válópere:, hölgyének, egyébként a. jövő 

héten, lesz a bécsi premierje, a fii női szerepet a. 
Rcnaissancebnn oly rendi.i'il sikerrel ven- 
dégszereplö K.ülhe Dorsch, a férfiét pedig az 
ura, Harry Liedtke, a híres moziszinész fogja 
játszani, aki ezzel a szereppel tér újból vissza 
a színpadra.

— Egyik Katiié Dorsch-estélyen omlott össze 
egyébként Drégely ítábor „Kártya vár'*-c.

— Csak nem!
— Ne tátsa a száját, Igen. Drégely három év 

< lőtt nyújtotta át Beöthynek „Kártyavár" 
ei.mil darabját, amelyet elfogadott a Magyar 
Színház. Beöthy kiszerepezte a címszerepei 
• gy addig ismeretlen fiatal kisüss fingnak, 
bizonyos Darvas Lilinek oszlottá ki. Drégely 
elvörösödött a dühtől. Hogy az ö r ‘mek-’ber 
egy csitri. színésznő próbálkozzék, hogyisne, 
őrajta nem tanul senki borotválkozni! A sze
rencsétlen addig tiltakozott, amíg Beöthy meg
unta és szinrchozla Bnsfeketclászlóbuzu virág 
ját. — Darvas Lilivel. Ehhez nem 1:< H poén!

— óriási! Ez aztán pék!
— Várjon csak, mi történ! még Pesten... 

Igen: hát az operaházi kérdés eldől1. Ábrányi 
Emil, aki hónapokkal ezclöl! terjedőimes me
morandumban fejtetle 1H Klebehberg kultusz- 
miniszternek azokat az irányelveket, amelyek 
szerint az Opera és Városi Színház egységes és 

jtfuTjy.va

egészséges vezetése elképzelhető, átmegy az 
Operába igazgatónak, A Városi Színház igaz
gatója. Lenkei Zoltán, a színház eddigi érde
mes titkára lesz, aki Paladióit alatt került a 
Városi Színházhoz s akinek kitüntető kineve
zése fölött, őszinte az öröm a színházi világban. 
S most aztán valamit Amerikáról?

— Csakis...
— Hát Amerikában egy szenátusi határozat 

folytán fölszabadították a 10.000 dolláron aluli 
európai követeléseit, a volt központi államok
nak s így most végre 9 évi várakozás után 
egy csomó szerző hozzájut a dollártantiémjel
hez. Steininger, a bécsi Karczag-szinházak 
lázárödönje direkt azért utazik ki Amerikába 
a jövő hónapban, hogy az osztrák szerzők dol
lárjait hazahozza s úgy tudjuk, hogy a magyar 
szerzők is kiküldetek valakit a, dollárjaikért.

— óriási...
— Mostpedig szál íjunk föl egy Cunard- 

gőzösre és gyerünk vissza Európába, Petráss 
Sári nem megy külföldre. Úgy beleszeretett a 
pesti tavaszba, hogy most már esze ágában 
sincs isméi elmozdulni, no meg a Marinka 
hihetetlen, sikere is marasztalja természetesen. 
Egyébként belépett az autótulajdonosok so
rába, vett egy gyönyörű Mag-kocsit, azt 
mondja, muszáj volt, mert a 270-szeres taxit, 
ö sem birla már. Elmegy ellenben, végérvé
nyest n és egész biztosan Péchy Erzsi. Pestről: 
szeptembertől kezdve egy évre leszerződött a 
bécsi Joliunn Strausshoz. Sándor Erzsi április 
28-án napos opera- és hangverseny-turnusra 
Erdélybe megy.

— Óriási!
— És emlékszik még a finom és karcsú 

Dergán Blanche-ra, a Magyar Színház volt 
művésznőjére, akinek, már békében is a lcg- 
tzebb színű, fátylak lobogtak kalapjáról az 
autója ultin? A külföldre oplált magyar höl
gyek között, ő csinálta a legnagyobb ltarriért. 
Budapestről Berlinbe, került s Út egyike lett 
a legismertebb mondáin színésznőknek. Itt is
merkedett meg egy valóságos indiai maha
radzsával, aki elvitte őt magával Indiába, 
ahol egy álló évig úgy élt, mint egy valóságos 
királynő: rabszolganői és rabszolgái voltak, 
közlük a maharadzsa is... Indiából igen ér
dekes cikkel irt a „B. Z. am Mittag,l-ba. Most, 
újra Berlinben, van s nagy sikerrel játszik a 
Schnilzler „Reigen"-jében...

— El vagyok ájulva...
— A Dolly Sislers (Rózsiivá és Jancsika), akik 

a Bombach-utcából származtak, el a nagy
világba, néhány heti pesti szezsurjuk után 
Fedők Sári, társaságában Becsbe utaztak. A 
bécsi művészvilág nagy szeretettel fogadta a 
világhírű magyar láncospárt és Fali egy tün
dérszép sanszon! komponált Dollyéknak. A 
sislcrsck az estélyen, amelyen Fali el játszotta 
nekik a didi, visszavonultak, kél lepedőt kértek 
és ebben jelenlek meg, mint görög peplonokbu. 
öltözve, nyomban cl is táncolták a ralzert olyan 
sikerrel, hogy Fali kijelentette, sohasem látott 
még zenét ily zseniálisan, átdolgozni láncra, 
Szegény Molnár l'aiil a Rcnaissanccból meg- 
opcrálták, a manduláját vették ki; a Pajorban 
fekszik II. emelet 30. Ott járván a szanatórium
ban, az egyik szoba félig nyitott ajtója való
ságos virágoskcrlet sejtetett. Bún Józsefné és 
Hűvös Rezsővé fekszenek olt, két sikkes, el
ragadó pesti dáma, akik, mint, jó barátnők, egy 
napon, egy órában estek tűt a vakbéloperáción 
és egy szobában fekszenek, rózsák és kaméliák 
közölt a Pajorban, És ha. már a társaságban 
vagyunk...

Édes barátom, a társaságból néhány 
pletykát!

— Nagyzási mániába esdi? Hogy én barátja 
ruyyok.' Füleljen, öcsém! Andaházi-Kasnya 
Béla voH képr's lő és festőművész, aki, olyan 
derekasan kiállóit az első nemzetgyűlésen a 
szóinuhuig  jogok. mellel1, mr'gh á zasotlof t. uéhauy 
nap előli vdle feleségül Idő r Aiiec urhölgyet, 
tanuk róttak: Rassay Károly és Purjesz Lajos. 
Egyébként valószínűleg a tavasz az oka, hogy 
a színházak körül és a társaságban vagy tíz 
szenzációs eljegyzés veti, előre árnyát... Egye
lőre túlságos zűrzavart idézne elő indiszkré
ciónk, azért a jövő héten... Leléphet!

• Vasárnapi filharmónikus főpróba. Rend<
kívüli fii harmóniai hangverseny keretében, 
közel 20 évi szünet után adták elő Berlioznak 
„Faust elkárhozása** cimü drámai legendáját a 
bécsi Gesangsverein österreiohischer fíisenbahn- 
beamten énekkarának, a bécsi opera művészein 
nek közreműködésével, Tittel Bernét vezény
lete alatt. A közel százesztendős mii kápráztató 
szellemessége, dús hangszerelési technikájúnak 
üdesége ma is minden részletében leköti a 
modern zenészt. Az irodalom teréről átvett 
alakok, különösen Mefisztó gunyjának festése 
mesteri. A bécsi kórus kitünően van össze
tanulva, basszusszólamának zománcával szem
ben azonban kissé tompán hatott a tenor-' 
csoport. Margaréta szerepét a győri származású 
Hüni-Mlhacsek Felicia, a bécsi opera egyik 
legmuzikálisabb tagja énekelte. Nemes föl
fogás, előkelő előadás keretei jellemzik bárso
nyos lágyságu orgánumát. Különösen a thulei 
királyról szóló ballada aratott sikert. Jerger 
Alfréd monumentális Mefisztó, Székelyhídi) el
mélyedő Faust volt, Brander szerepét Ernst 
Burlthari énekelte. A teljes lélekkel vezénylő 
karmestert és az összes szereplőket lelkesen 
ünnepelték. (V. M.)

* Kodály-matfné a Corvin-Szlnházhan. Lassanként az 
ol ismerés melego érád mindenfelől a körünkbe’?, nagy 
zeneszerzők felé. A. mai Kodály-matinén már nagyarányúi 
érdeklődés vette körül a magyar néplATek kincses tárából 
niegszőlwltatott „Énekszó*' cimü dalsorozatot, a vonós triót 
és Ady, Kölcsey, Berzsenyi verseire irt dalokat. Kodály 
finom vonalra,iza, poéziea, kristályos, logikus, amellett 
gazdag fantáziája, pregnáns ritmusai képezik lngeniumú- 
nak alkotó elemeit. P. Basilides Mária. Szedő Miklós, 
Kálmán Oszkár, a Waldbausr-quartett és Kosa György 
osztoztak a szerző sikerében,

• Siidermajin-bemutatő Londonban. Londonból Írja 
.4 Wr.opr’ levelezője: A bábom óta nagyon megritkullak 
a német premiérek Londonban, de még a premier kéé! 
is ritkábban a — sikerek. A mull héten hozta szilire a. 
Playhouse Hermáim Suderniannak, ennek a valamikor 
egekig magasztalt, de ma már otthon is fakulni kezdő 
Írónak „Otthon" cimii drámáját, „Magda" címmel. A. 
„Manchester Guardlan" így kezdi a kritikáját: „Shaw. 
Fanni elüti színdarabjának epilógusában azt mondja az 
egyik kritikus a darabról, hogy az egész nem más, mint; 
egy IbRcn-utánzat, mégpedig a legközönségesebb fajtából! 
Mennyire igaza volna ennek a kritiknsnak, ha ezt Suder- 
mann darabjára mondaná..." A siker a közönségnél is 
elmaradt, pedig a címszerepet London egyik legiinne- 
peltebb színésznője, Mise Gladye Cooper játszotta.

• A Vígszínház e hetét Is legújabb szenzációs vígjáték
sikere, „Az l r szőlleje" doroinállja. Hétfőn, szerdán, pén
teken, valamint vasárnap is játszók a nagyhatású víg
játékot. Kedden és csütörtökön a „Sirokkó“-t ismételik. 
Eseménye a hétnek Gombaszögi Frida első föllépése több
heti szabadsága után, Szomory Pezső nagyszerű színda
rabjában. a „Glőriá“-ban, amely szombaton szerepel a 
műsoron.

* Hatszor játszák ezen a héten is Vajda Ernő vigjáté- 
kát, „A válóperen hölgy “el a Magyar Színházban: hét
főn. kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton. 
Vasárnap „A lányom hozománya 500 millió" kerül színre. 
Vasárnap délutón az „Égi és földi szerelem" kerül színre, 
3 órakor, először mérsékelt helyárakkal.

• A Várost Színház műsorát — egy estét kivéve — vonzó 
operaelőadások teszik érdekessé. Hétfőn „Bolond Istók", 
kedden „Kigoletto*', Gilda szerepében Róbert Emmy ven
déggel. szerdán a „Bűvös vadász" Buriáu Károllyal, esü- 
fürtökön „A zsidónő", pénteken „Tosca" van műsoron, 
szombaton a „Tükör" kerül színre. Bajor Gizi fölléptével, 
második darabnak a „Fra Diavolo" operát adják, vasárnap 
este Környel Bóla fölléptével a „Trubadúr" kerül elő
adásra. Vasárnap délután a nagysikerű „Gárdistá"-nnk 
lesz első <161 utáni előadása.

* VlUanioskocsivezető és <1 Ivat mii vésznő. házmesternó v> 
primadonna, nyoindnfóportns, szabólogény, a nyomdaud- 
var munkásai, rikkancsai, uz ötemeletes hérház lakói, 
egy elegáns divatszalon érdekes látogatói, több mi t öt- 
veii szereplő, tarka és változatos élet ömlik el elöltünk a 
llcnaisHnncc-Szinhár. színpadán. Szenes Béla uj vígjátéké- 
bnn, n „Végállomás"-bnn. J.zt a sok eleven alakot tökéle
tes előadás eleveníti meg. Ezen a hóton — hétfő és csü
törtök kivételével, amikor a nagysikerű „Tökmag" kerül 
színre - minden este a „Végállomás" van műsoron.

• A Belvárosi Színházban hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap este ...Az ütközet** el: kedden, csütörtökön „Kék- 
szakáll nyolcadik feleségé"-!, szombaton a „(kinké" t ját
szók. Vasárnap délután a „Buta ember" van műsoron, 3 
órakor, mérsékelt hclyárakkal.

* A Fővárosi Operettszlnház e hetét Is kizáróan a „Mn- 
rinka, n táncosnő , a páratlan sikerű Gilbert-operett tölti 
be. amelynek ma lesz az ötvenedik előadása. Vasárnap 
délután „A kis Grizettet" adják.

* A Király-Színház heti műsorán hétfőn, kedden és v<:- 
súrnap délután szerepel >< nagysikerű Kálmán-operett, ,.A 
bajadér". Szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap „János vitéz"-t adják, Fcdák Sárival a címsze
repben. A francia király Hátkay. Bagó Nádor, a strázsa- 
inester Raskó, a csősz Latabár, lluska Síró Anna, a fran
cia klrályleány Karácsonyi Ili lesz.

• \ „Lovonrtula" huszonötödik előadása. Szilágyi László 
és Lippay Gyula daljátéka, a „Levendula", amely minden 
estó szinrekeriil a Blaha j^ujza-sziuházbau, szombaton, 
21-én, huszonötödik, előadásához érkezik. Vasárnap dél
után „Szép llolóná" t ndják, 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

* Pénteken mutatják be az Andróssy üli Színház uj mű-
sorát. A „Pajkos grizettek'* ölmíl Rol ihardt-opexmtt, Mós 
rh-z Zsignmnd „Hány óra. Zsuzsi . i partisztjelonete.
tazekns Imre. „A cirkusz" eimú dramolottje, n. (’ierro 
Vélmr fóle vígjáték, „Baj van", n miisor kiemolkedft ese
ményei. Szombaton, vasárnap őélntán é.s vasárnap este 
megismételik ezt. n műsort. A bonnit dóig minden este a 
régi műsort, játszók.

\ r. Révay-ii.iB KIS KOMÉDIA Telefon: II—23
Roll és Stcinlmrdt föl!*' pí ' vei az évadzáró műsor: PARDON. 
TÉVEDTEM i s niGBElDF. MANDL. Kezdőin pontban « ómkor

iBPon $

tat':nés*c*<es Cteserüvir.el. 
te? JsraariK- :
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nokcsapatunk vereséget szenvedett
A favarttok az sgész vonalon letörtek

i4#T£—MTCC 2 e ® (© i C) — Ger® Ferenc k!tün&en vezette a nehéz mérkő- 
xSst» — & K&C és a III. kér. TVE saját pályájukon kaptak ki. — A BTC 
ké€ értékss pontot sze&’z^tt. — A MAC és a MAFC kiesett az első osz- 

tSSy^éQ. — ©él győzött Kelet eilen.

■ Ausztria—Olaszország ffisO
(A Reggel tudósitójától.) Bár egész nap esett 

az eső, mégis vagy 20.000 lelkes sportrajongó 
jelent meg a Hungária-uti pályán, hogy a 
futball-derbyvé avanzsált UTE—MTK-mérkö- 
zés tanúja legyen. A nagy viadal ideje alatt 
még fokozódott az eső, úgy hogy

valóságos sártengerben küzdöttek a játé
kosok a győzelemért.

A rossz pálya ellenére is az első nerctől az 
utolsóig változatos és idegizgató volt a játék.

Mindkét csapat a győzelmet állította és
az I. félidő 27. percéig a bajnokcsapat biz
tos győztesnek látszott, de ekkor egyszerre 

az újpestiek jöttek frontba 
és a félidő végéig ők uralták a helyzetei. A 
mérkőzés második felében percenként válto
zott a játék képe, de általában az UTE volt 
fölényben, amelynél,' eredményeként két gólt is 
lőttek és igy a bajnokság legjogo.sabb aspi
ránsai lettek. Úgy a győztes, mint a vesztes 
csapat minden egyes tagja teljes odaadással 
küzdött. Az újpestiek közül a tüzvonalbaji 
Kósa, a födözetporban Bavbach és Király, a 
közvetlen védelemben pedig a két Fogl volt a 
legjobb. A bajnokcsapatból Plattkó magaslati 
ki, aki a gólokat nem véd hét te, Mandl meglepő 
jó volt, a. haltok közül egyedül Kertész II. volt 
mindvégig megbízható, míg a csatársorban — 
különösen az 1. félidőben — az Orth állal diri
gált jobbszárny mutatott elsőrangú játékot. A 
mezőny legjobb embere azonban Gerö Ferenc 
bíró volt, aki a nagyon nehéz mérkőzést pá
ratlan nyugodtsággal és szakértelemmel az 
utolsó pillanatig a kezében tartotta.

♦
Az UTE kezd, de a labda rögtön az MT.K csal árokhoz 

kerül, akiket a Fogl fivérek könnyen leszerelnek és a 
hosszan előreádo*'. labdát. Priboj már az első percben a 
kapu mellé lövi. A harmadik pőrétől kezdve az MTK 
fölénye fokozatosan kidomborodik és lövéseik többször 
kerülgetik a hálót. Különösen Orth „csőr“-rel lőtt lab
dái veszedelmesek, de Remete. biztosan ment. A 16. perc
ben Orth pompás gólt lőtt, de Siklósay oíT sidje miatt a 
hiró azt nem ítéli meg. majd a 24. percben egy gól
vonalon kívülről visszahozott labdát juttatott Molnár a 
hálóba, de ez sem volt érvényesíthető.

A 87. percben eg-yszerre megváltozik a játék képe.
Az UTE-esatárok nagy lendülettel fekszenek bele a küz

delembe és már a következő percben Kása lövését Plattkó 
pompásan helyezkedve, biztosan fogja. Kis idő múlva 
egymásután 3 korner esik az MTIi terhére, de Plattkó 
mindent ment. A 33. percben óriási kavarodás a kék
fehérek gólja előtt, de ismét Plattkó 'isztázza a helyzetet. 
Az első félidő utoisó 5 percében gyönyörű és változatos 
a játék képe, amelynek utolsó pillanataiban

Plattkó kétfzben Is a csodával határos módon men
tette meg a kaput. 0 : 0.

A második 4S percben az UTE-csatárok szinte söprlk

Magyarország 1923. évi mezei futó- 
bajnoKséga

A rettenetes időjárás a erous-couulry bajnoknál/ csil
laghegyi t'rerm' rendkívül meglazította és a verseny
zők egyenesen twuvedtek a folyton megújuló záncrtél 
és n ragadós talmitól. Egyéni bajunk nagy meglepetésre 
Cseke.u Gyula (Csillaghegyi Movc) Jeti. 49 perc 13.2 nap., 
aki ánitófaz' íii;> méterrel rövidobb távolság-ól. futott, 2. 
Steiner (MTA) 4S> p. 47.2 mp. 3. Beso (MTKi 4Í» p. 53.2 mp. 
4. Csitbay (MTK) ÓO p. 13 mp. A favorit. Kuilsár a ver
senyt 8 km. lilái1 amikor még 200 méterrel vezeteti — 
sérüli térdében jelentkező kínzó fájdalmai minit föladta. 
Csapulbajnokságban győzőit nz MTI\ 28 pontiul, FTC 
78 p. 3. MTF " Táv. körülbelül 11) km. vall. A verseny 
ellen beadó'! avasokat a versenybíróság elutasította.

A IH. kér. TVE boxverBenye. Hazai földön elsőizben 
rendeztek amatőr-versenyt olyan szigorú föltételek mel
lett. mint ísiív! va esnk profi-versenyeken szokás. .

1. );'/> (901 s kg)—Tiburzío (51: kg)
l’rofesszionátusokat megszégyenítő módon mindvégig 

frissek voltak a küzdő felek, akik végül is eldöntetlenül 
végoztek.

II. Szabó E. <72 kg)—Tris:.tinoi'ics (95 kg)
A sokkal könnyebb Trisztiuovics All alános meglepi' 

lésre 10 meneten át buta Szabó jól ismert irtózatos erejű 
ütéseit és végül is eldöntetlent csikart ki.

A szombathelyi Máv. Haladás nemzetközi birkózó* és 
hoxvcrsenyén s IH. kér. TVE boxolói nagyszerűen sze
repeltek, mert. Elp! Spilzer Hakoah) ellen már a 2. me
netben győzött egy osztrák bíró ítélete szerint, aki ab
szolút. fölényt állonitott meg. A Ilernwrillner—Rpttzar 
(Hftkoa.li) meccs 4 menet után <átlőni ellenül végződött. 
A birkózóverseny eredményei: Légsuly: 1. Magyar A. 
(BAK). 2. Lehoczky (Nyíregyháza), 3. Blum (Hakoah). 
Pehelysúly: 1. Fehér (BAK), 2. Bók (Kaposvár), 3. Vas 
(Kaposvár). A többi súlycsoportok döntőit a fővárosban 
tártják meg.

A BEAC—MIJE k/ubküM uszóversenybon a MUE győ
zött 53 ponttal a BEAC 29 pontja ellen. A vizipolóban is 
a MVE diadalmaskodott 6 : 0 (3 : 0) arányban.

A Rákosszentmihályl TK országúti kerékpáros versenyén 
az 50 km.-os főversenyi (Irögr.- K. (Edison) uveil" 2 óru

P- mp. alatt. A 3(1 km.-is verseny győztese Horváth 
D. (M TK) 1 óra 6 p. 10 mp. A 20 krn.-es versenyben első 
JBées A (Jóbttréok) 44 p. 45 mp. 

maguk előtt- a labdát és már az 5. percben tiszta hely
zetük van. de hibáznak. A most következő tíz percben 
föl-alá hullámzik a játék. JIol az egyik, hol a másik 
kapu előtt vau a labda, de mindkét oldalon jól működik 
a védelem. A 30. perctől kezdve azután

egy olyan öldöklő UTE-finlah következett, amelynek 
már nem bírt cilentállni az MTK födözctse.ra és a 
23. percben Kósa a hátvédek közül klugorvu, pompás 

gólt lőtt.
A tempó most még jobban fokozódik. A lövések zápor

módra hullanak a bajnokcsapat kapujára. A 30. percben 
gól is esik, de Schaller off sidon állt s igy érvénytelen. 
A további eredmény azonban nem marad el. mert, a 30. 
percben fíltihon éles lövése a kitörő Plattkó mellett 
utat túlélt a kapuba. Az MTK-nak ezután esak egy al
kalma volt a gólszerzésre a 44. percben, amikor Siklóssy 
éles lövése röpült az ellenfél kapuja felé, de Remete 
nagy nehezen korner árán megmentette a hálójút és a 
korner is gól nélkül fejeződött he.

*
Törekvés—III. kér. TVE 3:0 (1 : 0). Az, első 27 pere 

a III. kerületieké volt, ekkor azonban — úgy látszik, a 
portugál túrától — egyszerre összetörtek és ettől fogva az 
egész, mérkőzés a Törekvés-csatárok rohamszerű támadá
sait — amelyben JPcisz cllenallhatatian volt — csak n 
budaiak közvetlen védelme tudta föntartani. de azt már 
nem tudta megakadályozni, hogy Úrik és Kautzky újabb 
két góllal ne terheljék meg a hálójukat.

Zuglói AC—KAC 3:0 (1:0). A Zvolenszky nélkül 
játszó zuglóiak lelkesen, de gól képtelenül .játszó kis- 
pes-’ek ellen három lerohanásból három gólt értek el. 
Góin vök: Sefcsik (2), Stoiuer (1).

BTC—Vasas 2:1 (2:1). Az. okosabb taktikával játszó 
BTC két. értékes pontot szerezve, biztosította helyét to
vábbra is az I. osztályban .Góllövők: I’ócz (2). Katzer (1).

FTC—VÁC 0:0. A két csapat játéka senkit sem elé
gített ki.

MAC—MAFC-mérkőzés a szigeti pálya használhatatlan
sága miatt elmaradt.

II. osztály: VII. kér. S<—-BTK 3:1. NSC Postás 4:1, 
Húsosok—EMTK-4 : 3, KAOE-BAK 1:0. ..33- F( UTSE 
o : 0, az Ékszerészek—BEAC és a Testvériség—RTK mér
kőzések elmaradtak.

Debrecen. A mai seriemmérközésen, amely 
Dél válogatott csapata és Kelet válogatott csa
pata között 3000 főnyi közönség előtt folyt le, 
Dél csapata győzött 1:0 (1:0) arnáyban.

Bácx. Körülbelül 80.000 főnyi közönség jelen
létében — amelynek soraiban dr. Scipel szö
vetségi kancellár is megjelent — ütköztek meg 
Ausztria és Olaszország válogatottjai. A mér
kőzés mindvégig változatos és izgalmas játék 
után 0:0 arányban eldöntetlenül végződött.

A becsi nemzetközi hockeymérközésen, ame
lyen dr. Hainisch szövetségi elnök is megje
lent, a Brünni Sport Club 3 :2 arányban le
győzte a bécsi Hakoah-t, az oxfordi egyetemi 
csapat mérkőzése a WAC ellen pedig 1: 1 
arányban eldöntetlenül végződött. Az oxfordiak 
csütörtökön Budapesten fognak játszani a Ma
gyar Hockey Club ellen.

A Nemzeti Vívó Club Kizárásos 
Kardversenye

Gt Reggel I adási-tója fái.) A Nemzeti Vívó Club két
napos kizárásos kard versenye kitűnő rendezésben, vívóink 
élónk rósztvétolo melMl folyt le. A dr. Hajdú Marcell. 
dr. Nagy Réla és IJert-i László ezredes elnöklete alatt 
álló zsűri - amely egyszerre négy pkige-on volt elfog
lalva — kitünően oldotta meg föladatat, mert Ítélkezéseik 
ellen a vívók eg.vszrr sem emellek Kifogást és a meg
jelent előkelő közönség is nyugodtan viselkedett. A ver
seny győztese dr. Kocáéi Györuy (Vén Fiuk VC) részi 
versenyzőnk, aki c „Hősök cinlékver8onyé“-ben elért jó 
eredményét itt is igazolta. Mögötte mind érdemes vivők 
nyertek helyezést, akik közül Gombos (MAC) és Sányi 
(Nemzeti VC) sokat ígérő fiatal erők. Részletes eredmény:

/. Pr. Kovács Gyövt/y (Víu Fiuk VC) (i gy. 2. tSzelényi 
(jJBTE) (> gy. A döntőben Kovács 4 : 2-ro győzőit Sze- 
lényi fölött. 3. Gombos (MAC) 5 gy. 4. Hőnyi (NVC) 4 
gy. 5. Kováosr (NVC) 3 »ry. S. Bognár (Vén Fiuk) a gv. 
7. Mészáros (NVC) t gy. s. Polónyi (MAC). A II. körben: 
I. Graticr (NVC) 4 gy. 2. Mérő (MAC) 3 gy. 3. Szűcs 
(NVC) 3 g.v. 4. Dóczi (BEAC) 3 gy-. n. Szabó (Szeged) 1 gy.

A nagysikerű verseny végeztével Ugrón Gábor, n klub 
elnöke, la értékes tiszlcletdijai osztott ki a győztesek 
közölt, amelyek közül egy H legjobb vidéki vívónak, n 
szegedi Szabónak jutod.

A Mngyiir Jogász Sport Egylet vMAúrna.p elkerült. 
goltiwblbvö vewvyt rendezett a Margit-szigeten. Ez, al
kalommal másodízben mérkőztek Szokoly Olajon vándor
díjáért. A versenyt a folyton megújuló záporeső miatt 
többször félbe kellett szakítani. A verseny nyertese és 
ezzel a vándordíj idei védője dr. Halai:/ Gyula a Ma
gyar Automobil Klub tagja, aki 30 galamb közül 29-et 
talált. 2. dr. Mező Hébi többszörös bajnokunk 2f> találat
tal. a. dr. Luirtnlczer Sándor ugyancsuk 26 találattal. 4. 
dr. Szarvixzky György 24 találattal. 5. dr. Seh'ifíer Ká
roly 23 tnlálnttnl.

Magyarország 19.13. évi tornászbajnoksága. Hainok: 
Szalag Jőracf I'.IC'J A Nemzeti Tornncsnrnok szűknek 
bizonyult annak u nagyszámú ás előkelő közönségnek n 
befogadására, amely o torndszbajnokgáyra és a MO'PESz 
uisztorndjtíra, a főváros és Szeged meg Ilódmezővásár- 
Iiely legjobb tornászaira volt kiváncsi. A bajnokság az 
idén a korlátra volt kiírva és azon S altti/ Jd.scf (\’A< ) 
győzött. 2. Scbichíanz (BBTE). 3. Bergor (VÁC). \ csa- 
ímtbajnoksúgbnn: 1. BBTE. VÁC. 3. BTU/b csapata. A 
disztorna változatos programjában különösen n BBTE 
hölgytornúszai keltettek nagy föltüuést.

L6sg3ort
Vasárnapi alagl lóverseny ck. Feneketlen méi> pálya, 

többször megújuló zuhogó eső. közepes látogatottság 
jelleineztók a különben sem nagyon jól sikerült tavaszi 
iovaregyleti meoting vasárnapi utolsó verseny napi... A. 
nap főszáma, a Káposztduniegyeri-dij. a favorit HómáK 
vereségével végződött, az értékes flycrversenyt a szélső 
outsider Fonóka nyerte meg. Részletes oredmény: I. fu
tam: 1. Csajkán (3) J’aízák, 2. Geniahl (2r), 3. Kalypso 
(4). l»j h. Ha h. Tót.: 200 : (ifill. 11. futam: 1- Mac Mdan>. 
(1%) Szokolui, 2. Kalifa (2). 3. Marielte (8). F. m.: Szel 
vény (4). Myosotis (3). -?í h. 2 b. Tol.: 2011 : 180, 280. 320.
III. futam: 1. Fo/iáka (5) Sajóik. 2. Rózsás (H2). 3,
Ossijok (2). F. in.: Timid (tői). Tót.: 200 : 1220. IV. futam:
1. Sándor (l’/a) Altnumu, 2. Parádés (2’0). 3. Álla Troli 
(10). F. ni.: Mikolt. (1), Mikado (8). 2 h. 1’i h. Tót:-. 
200:380, 220, 240. V. futam: 1. Túrón (4) Szabó L. II.,
2. Dnlrnand (25), 3. Cserebogár (fi). F. m.: Oda neki 
Áfonya (Ki), Ü. Magda (25). Ónk. luuhv. (fi), Cigányleánv 
(6), Élvtársnő (12), Bergfricde (4). Mátyásföld (Ifi). Faj 
kos lí. (25). Delmartino (25). 1 h. llj h. Tol.: 200 : 94<k 
330. lfiOO. 400. VI. futam: 1. Csapoddr (p) Biernáezky. 
Cromwell (fi), 3. Dafke (3). F. m.: Ilelyrelcány (2'á), 
Reintintin (6), Omnia vincit (Ifi).

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

Világosság-könyvnyomda rt., Budapest VIJT, Conti-utea 4. 
Műszaki igazgató: Dciifsch I).

■ií is készít [Eí

elsörentiik férfiinget
IFelóiőipneníűisz'.a 'ont

Vili, fíökk. Szilárd-utca 19. szám, H. emelet is. 
Telefonszám: József .31—12.Telefonsaim: József 3t—t2.

UTORi; QJIJ ÉS MfóSKWALT
vótel és eladás. Szőnyeg is legelőnyösebben
Luitácsnál, Budapest, Denibinszky-utca 24
(Hornád-u. sarok) Telefon: József 44-40. szám
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HAJAT GYÁRTMÁNYÚ
NYAKKENDÖUJDONSÁGOK

FÉRFI FEHÉRNEMÜEK. KALAPOK STB. 
I’RI DIVATÁRUK 

NYAKKENDŐHÁZ
IV. KIGYÓ-UTCA 5. (KLOTILD-PALOTA)

NYAKKENDŐK V1SZONTELARUSITÓKNAK 18.

& icfffllfliat aranyat, ezüstöt, platinát, ej TWU * a> R <2 ékszert napi Aror: veszek.
l’RETSCH VILMOS 5SO szám alatti 
VII, Rottenbiller-utca **-*'• ékszerüzlet. 

Lövölde-tér sarkán, órajuvitás egyévi jótállásai.

Központi lioda:
IV, Pilvzx-köz 9

Bíé.-irjálic, iTlaüfin, ílc 11: á n pa r, 
szali. Cafaton-, Turul-, Vermorel-rendszerü 
5 X ö t ffi p e r m e t e z ő Se, 
f-tA'>ir>tíHfí>a&' és raosöUstök vörös 
rézből, szénkénegezők, háti- és egy- 
kezes kénjiorozó gépek legolcsóbb gyári 

írKAj áron be.rzurezhetők: lfifi
Saesífj tréjeárugyáe*

KöniflstádtlBr 
Testvérfck rt.

Budapest, IX. kér., Cllöl-ut 19. szám.I-ZU'WI'---------
relé fon 18-0'

Dr. Griiniwa&ii Emil
£>íKTr Műn tele
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MA6YAR FOLUBIRTOMOSOK ÉS FOLOBÉRLŐK
HLRESKt-BFAMk RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

BWDA^EÖT, VB, TER&Z.K&RUT 28. SZ.
Mezőgazdasági géposztály, 

gabona*, orótakariuány- és mütrágyaosztály. 
j28_______Telefon : 65—49, 65—50, 17—39, 153—08,

ÍRÓASZTALOK ágs®




