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■ Francia. Kiss Mifiályék 
véres botránnyal zavarták meg 
a reformpárt kiskanfélegyftázi 

zászlóbontását
Kiskunfélegyháza, április 22.

(A Reggel kiküldött munkatársának telefon- 
jelentése.) Horváth Zoltán dr.. a kerület nefn- 
zetiryülési képviselője ma délelőtt ’/tÜ. órára 
hirrlctte beszámolóját, amelyre inár szombaton 
este Félegyházára érkeztek Kúpért Rezső, 
Drózdy Győző, Dénes István, Lakó Imre. Nagy 
Ernő és Cserig József nemzetgyűlési képvise
lők.

vasárnap délelőtt 10 órakor már özönlött a 
nép a gyűlés színhelyére, a Petői!-szobor elé. 
Amire az ősz Tóth Imre, a félegyházi függet
lenségi partnak 45 év óta elnöke, megnyitót In a 
néj,gyűlést, a tér feketélle.fI a képviselők meg
hallgatására össze seregi éti polgárságtól és Un
ni plőru hás gazda közönség tőt. Körülbelül nyolc
ezren lehettek. X szónoki emelvényt a ,.Ko- 
rnna’-szállo előtt állították főj. Alig kezdett 
beszélni Tóth Imre, az emelvénytől körűiből ül 
IIJO lépésnyire zajongani kezdett egy kicsiny, 
de ittasnak látszó csoport. Tóth Imre harsá
nyan kiáltja feléjük; Annyi becsülettel tarto
zunk egymás iránt, hogy meghallgassuk egy
mást. aki pedig nem. akar bennünket meghall
gatni. az távozzon cl.

A zajongó csoport, amelynek vezetője ekkor 
láthatóan Vízhányó Károly tanitóképzőintézeti 
tanár volt, nem hagyta abba a provokálhat. A 
csoport körül álló függetlenségi polgárság egy
két percig szótlanul hallgatta a rendbontók za
jongását, de azután minden fölszólitás nélkül 
jól helybenhagyták a csoport vezetőjét és né
hány tagját.

Horváth Zoltán kezd beszélni. A zajongók 
•íjra énekelni kezdenek, a régi recept szerint a 
Himnuszra zenditenek ró. és éljcnzik a kor
mányzót és Hcjjas Ivánt.

Horváth Zoltán nem engedi magát zavartatni 
és a lárma ellenére, tovább beszél. Nyolcezer 
ember néma csöndben, figyelmesen hallgatta.

— Ha az országot ki akarjuk vezetni mai 
szerencséi len helyzetéből, vissza kell térnünk 
Kossuth Lajoshoz! (Viharos éljenzéssel fogad
jál: szavait.)

Ilupcrt Rezsőt percekig ünnepli a tömeg. Alig 
kezd beszólni, újból működni kezd a zajongó 
csoport. Kúpért, beszél.

Könnyelmű, csélcsap, dóri dózó emberek, 
akii: legföljebb tizen-hűszan vannak, meg akar
ják zavarni ennek a gyűlésnek méltóságteljes 
lefolyását. A Korona éttermében láttuk ezt a 
csoportot.

Ez a dárulós politika a mai magyar élet 
tükörképe

A tömeg már kezd lürelinetlenkcdni, min
denki szidja a rendbontókat és minden 
percben újabb pofonok zaja is hallatszik.
Ruporl Rezső a nagy lármában is beszél.
. Mi küzdünk és fáradunk és n dárldós po- 

lilikii.Dk velünk akarják kifizettetni a cache t!
A rendbontók lármája nem szűnik. A tömeg 

n rendőrség után kiabál. Fazekas rendórkapi- 
kiny a szónoki emelvény mellett tétovázva 
rárj</ a fejleményeket és inkább a szónokokra 
•'gyei, mint a rendbontókra és provokálokra.

hupert folyton beszél. Ezek a handaban- 
(hizó legények olyan kereszténységet akarnak, 
emelybev gyűlölhetik, gyilkolhatják egymást...

A rendőrkapitány figyelmezteti ekkor Ku
péidét. hogy ne folytassa igy’, mert föloszlatja 

gyűlést. Horváth Zoltán magából kikelten 
Kiállja erre feléje:

r~ Igenis, azt csinálják, gyilkolnak! Gyil
kosok!

I rendőrkapitány sápadtan és aljg
hatóan mondja erre: A gyűlést ezennel föl 

oszlatom.

Horváth Zoltán és a tömeg nem hallja a 
rendőrtiszt «zav,iit. A szónok beszéde egy pár 
percre megszakad.

— A rendőrség védi őket — kiáltja Horváth 
magából kikelten —, •rendőrkordonon belül za
jon ghatnak, énekelhetnek.

Alig hangzanak el szavai, újból pofonok csat- 
tanása hallatszik és ének és lárma a már emli- 
Ivll sarokban. Kunért már beszédének vége felé, 
közeledik. István beszédét, is sokszor
szakítja félbe az ügyeletes rendőrkapitány. Dé
nes a földniunkássághoz beszél és beszéde alatt 
a zajongók már offenzív magatartást kezdenek, 
miután látják, hogy a dalolással ér éljenzéssel 
semmire se mennek. A tömegen ekkor egy név 
viharzik végig:

a Francia Kiss Mihály neve, a kecskemétié.
O is eljött erre az alkalomra. Vele van egy 
Korom József revü egyén is. akiről

az ügyészség' 1921 augusztusában kétségtele
nül megái lapította, hogy több társával 
együtt részes ördög Antal jakabszallasi 

gazda, meggyilkolásában.
Ez a Korom a leghangosabb a botrányhősök 
közül. A beszélő Dénes feje mellett elsiivit egy 
záptojás. Erre az emelvénytől nem messze új
ból megkezdődött a verekedés.

A botokkal és egyéb harci eszközökkel föl
fegyverzett Francia Kiss Mihályék támad
nak, de a támadásból véres fejjel kerül

nek ki.
A rendőrtisztviselök egyike lihegve jelenti a 
parancsnoknak, hogy a rendet nem képes főn
tartani. Dénes István erre harsány hangon igy 
kiált föl: Ha a kant lány ur nem csinál rendet, 
akkor a nép fog élni ezzel a jogával. Sarokra 
magyar! Egyelőre nyugalom és hidegver! A 
rendőrkapitány ur majd csinál rendet!

Amikor Drózdy Győző az emelvényre lep, a. 
rajongók ujult erővel ordítani kezdenek. Botok 
emelkednek a levegőbe és gyalázkodó, fenyc- 
getődző szavak hallatszanak. A függetlensegi 
érzelmű polgárságnak az a része, amelyik a 
rendbontó csoport elé került.

olyan csapásokat mér egyik-másik zajongó 
fejére, hogy elborítja a vér.

A Horváth-pártnak is van már két sebe
sül1'>e Dénes sleníori hangon folytatja a beszé
déi." A rendőrtisztviselő közben Déueatől meg
vonta a szót és

a gyűlést föloszlatottnak jelentette ki.
Nagy Marod rendőrtanácsos hirtelen fölugrik 

az emelvényre és
a tér különböző pontjain elhelyezett rend- 
őrlcgénységet fölhívja a tömeg szétoszlat á- 

sára.
Az ébredő csoport tagjai közül egy Farkas 

Sándor nevű fiatalember, aki az izgalom 
hevében, előrántotta revolverét és mindenkit. 
le.lövésscl fenyegeti. Ernst rendőr fogai mazó 
lefogta, a hetvenkedő fiatalember kezét, és 
kiáltani kezdte, hogy a gyűlési föloszlatja. 
Farkas ekkor a tömeg közé perdült és revol
verével hadonászva, tovább verekedett.

A flttlnkodás hőseiben \árosi tisztviselőket, az 
említetteken kívül Tóth József városi Írnokot, 
Bcnse József napidijasl. Kárpát,hy László dr.-t 
és Bcnse Mihály m. kir. postatisztet ismerték 
föl. Ezek együtt mulattak Ring dr. polgármes
terrel, aki még reggel .10 órakor is dáridózott, a 
kocsmában. A reuőrség a botrányos végű nép
gyűlés után a verekedés résztvevőit előálli- 
tőtta. A. képviselők követelték őrizetbevételű
ket, de ez vem történt meg.

t\ bankett után a képviselők nagy tömeg kí
séretében az állomásra mentek és visszautaztak 
Budapestre.

Vass Neptun
A drágasági hullámok tetején trónol Vass 

Neptun népjóléti miniszter, aki úgy akarja 
a tajtékzó, mindnyájunkat eltemetéssel fe
nyegető hullámokat leesöndesiteni, hogy 
szigonyát — az adózó polgárság mellébe 
vágja. Ami az országban üzlet- és lakbér
emelések terén történik, Budapesten eppen 
úgy, mint a vidéken, a magyar kereskede
lem és ipar (kisipar és vállalkozási kedv) 
dans macabreja. Távol áll tőlünk, hogy 
Vass József makacs jóhiszeműségét kétség
bevonni merészelnénk; a miniszter ur illa
tos és üde naivitása, kellemes és kenetteljes 
ékesszólása, világi dolgokban való bájos 
járatlansága, ha nem is állásának, de sze
mélyének mindenesetre díszére válik. 
Mindez azonban, sajnos, nem változtat azon 
a tényen, hogy lakbérrcudelete olyan ope 
ráció, amely kitünően sikerül, bar a beteg 
belehal és a csipesz is a hasában marad. 
Még győztes, gazdaságilag konszolidált or
szágokban sem merték ilyen brutális kö
zönnyel próbára termi egesz sor foglalkozási 
ág és osztály teherbiróképességét. Hiszen a 
lakásbérekröi nem is szólva, a boltbérek 
fantasztikus emelése nemcsak a kereskedőt 
és az iparost kólintja fejbe, hanem a lo- 
gyasztókat mind, akikre áthárul a házi
uraknak nyújtandó nemzeti ajándék jelen
tékeny részének kifizetése. A milliós és sok
milliós házbéreket mi fogjuk kifizetni ol
vasóm és ha mi sem, ami az adott kereseti 
lehetőségek mellett valószínű, úgy a keres
kedő és iparos becsukják a boltjukat és el
mennek a tőzsdére spekulánsnak vagy a 
népjóléti minisztérium ba á llamtií ká rnak.
Báró Petricsevich- Horváth Öméltósága 
ugyanis, akinek, úgy mondják, jelentékeny 
része volt a lakbérrendelet megszerkeszté
sében, egész házsort takarított meg közalkal
mazotti járandóságából. De nem minden
kinek adatott meg az a képesség, hogy oly 
okosan és célirányosan ossza he illetményeit, 
mint az államtitkár ur Öméltósága! Csonka 
kis hazánk lakosságának 95 százaléka nem
csak egységes kormánypárti, hanem lakó, 
bérlő, albérlő, sőt ágyra járó is, ki fejti meg 
tehát azt a rejtelmes rejtvényt, miből fizetik 
meg a lakás-, bolt-, szobabért az 5 százalék 
háziúr lakosságnak, miután a jövedelmeiket 
Vass Neptun, a nép jólétének minisztere el
felejtette harminc-, negyven-, száz- és két
százszorosra fölemelni. Mi következik tehát 
ebből? Béremelési mozgalmak termelést 
bénító láncolata, a drágaság Niagara- 
zuhataga, mindannak az ellenkezője, amely 
a kormány és a nemzetgyűlés könyökéből 
nő ki, szóval nem fokozott munka, nem tar 
karékosság, nem többtermelés, nem a nem* 
zeti vagyon gyarapodása, nem adóalanyok 
tenyésztése, de pörök, gond, izgalmak, bi
zonytalanság, aggodalom, káosz. A hullámok 
tetején pedig nyugodtan szunyókál Vass 
József, azoknak ábrándos, önelégült moso
lyával, akik nem tudják mit cselekedtek.
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défáfcőtíí 35 milliót 
veszített el evw tőzsde őizomd 
®yos m ővdapesti tőzsde előtt

(A Reggel tudósi tójától.) Vasárnap déli %1 
órakor kétségbeesetten, magából kikelve sza
ladt a főkapitányság központi ügyeletére 
Havas Lajos tőzsdebizományos és előadta, 
hogy ma délelőtt 10 és ’/ill óra között, amíg a 
tőzsde épületéből a lakásáig .jutott

elvesztette az aktatáskáját, amelyben 34 
millió értékű részvény és .1 mfílió kész

pénz volt.
Havas lőzsdoüzlote a Tőzsdepalota épületé

ben van. Tíz óra után pár perccel bezárta az 
üzletet, de előbb magához vett a kasszából 
körülbelül 270 darab különféle részvényt, köz
tük Georgia-, Allamvasui- és Magnezit-papíro
kat. ügy emlékszik — amin’, bejelentésében el
mondja Havas Lajos —■, hogy a. papírokat 
fekete bőrtárcába tette 1 millió korona kész
pénzzel együtt és egy pár pillanatra, amíg az 
üzlctajtót lezárta, közvetlenül az üzlötajtó mel
lett egy ablakmélyedés párkányára tette a 
rendkívül értékes tárcát. Tiz óra .19 perc lehe
teti, amikor a külső redőnyök bezárását, befe
jezte és elindult. Az a gyanúja, hogy a Nádor
utcán, amikor hazafelé clgondolkozva ment, 
vagy kiejtette a bőrtáskát, vagy pedig valaki 
kihúzta a hóna alól. Csak otthon vette észre, 
hogy a táskát nem hozta haza. Kétségbeesetten 
visszarohant 
nézze, nem 
párkányon a táska. 
ménykedéB, a 35 millió értéket tartalmazó akta
táska nem volt a párkányon és igy a 35 millió 
elveszett.

T)r. Partba Gyula rendőrtanácsos, a köz
ponti ügyelet vezetője, azonnal utasítást adott 
Révész detoktivfőföliigyelőnek, hogy járjanak 
utána, merre lehet a 35 millió elveszett érték, 
i'lste 7 óráig tartóit a különös nyomozás, ami
kor diadalmasan érkezett vissz:; a rendőrség 
épületébe a két detektív, egyikük hóna alatt

egy fekete bőrfáska, benne a 34 millió ér

ti lőzsdepalotához, hogy meg
maradt-e véletlenül az áblak- 

Hiába volt minden, re-

Barátságos wlt a feawWSst formaiam
(A Reggel tudósit ójától.) A tegnapi magán

forgalom bizakodó és barátságos _hangulata
inára is áthúzódott.
vánnit meg
koszi pénzt
kasezanapra, 
árfolyamok:
Hitel: 13.100.
Georgia: 185.009,

és barátságos
Különös érdeklődés nyíl

arbitrázs napiról iráni. A 
t kínálták a követi 

alig akadt. Előfordult 
Hitel: 44.000, Osztrák 

372.000, 
Cukor: 07.500, 

»Z 
3%-ért 
de vevő
Magya r

Nova: 25.800, Ált. Kőszén:
Mezőhegyesi

a iPaj|©r

margit - zigeti 
a IDÚSO'.'OHZ 

ízül a 
egy-

Agyrázkódást szenvedett 
egy futballista

A száBíaííítfíiSEx

(A Reggel tudósítójától.) \ 
fut be 11 púi yá i i vasú rna j > dél után
tályu bajnokságért küzdő csapotok k 
Postások és a Kereskedő Atléták úllötták 
mással szemben. A játék mindvégig érdekes és 
erőteljes volt, amelyben a. Postások már az I. 
félidőben biztosi tol tűk magukna k a győzelmet, 
mert két gólt értek el kiváló ellenfelükkel 
szemben. A mérkőzés második telében a KAOK 
játékosai enyhíteni akarták a vereségüket és 
ezért erőstempóju, izgalmas játék fejlődött ki, 
amelynek során

a 15. percben Tóth, a kereskedők kiváló 
centerhalfjs, olyan szerencsétlenül ütközött 
össze Renroval, hogy fejtetőre zuhant, 

amely után elvesztene az eszméletét.
A szerencsétlenül járt játékost, aki legutóbb 

Bécsber, az osztrák-magyar válogatott mérkő
zésen. szenzációsan szerepelt, a mentők szállí
tották a Pajor-szanatóriumbu.

A R g gél tudósítója a beleset után egy órá
val megjelent a szanatóriumban, ahol dv. Rács 
főorvos a következő kijelentést tette:

— Betegünk agyrázkódást szenvedett, de már 
eszméleten van. Fájdalmakról nem, csak arról 
panaszkodik, hogy éhes. Állapota teljesen ki 
elégítő és reméljük, hogy a holnap reggeli újabb 
vizsgálatnál sem fognak mutatkozni kompliká
ciók. _______ _ __

Engedékeny javaslatot
várnak Londonban

LomíZow, április 22.
Az 1 i.*i vas-ügynökség jelenti: A „fiunday 

PicturiaV* szerint hivatalos körökben optl- 
misztikus hangulat van túlsúlyban, mert úgy 
vélik, hogy Németország néhány nap imává 
komoly jóvátételt javaslat okai fog tenni.
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Zongorát, pianinőt 
no vegyen, míg PEMÉNYt MBHAlv zon
gora telepét meg nem látogatta. Budapest 
VI, Király-utca !>H. szám — Hégi zongorát 
vesz, eserél, javít, bangói. — TELEFON

Magyar ki> . l*o.-talakarékpi ez ■

biz!ositékra kihelyez ti

a

tékii részvény és az 1 millió korona kész
pénz — hiánytalanul.

A két detektív előtt egy idősebb, szolgakül- 
sejti férfi, akitől a 35 milliót visszaszerezték. A 
detektivea, amikor a déli órákban a főkapi
tányságról elmentek, először azon az útvonalon 
jártak, amerre Havas Lajos tőzsdebizományos 
az aktatáskát hazafelé vitte. Majd kihallgat
ták mindazokat, akik nyomozásuk idején a 
Szabadság-téri kertben tartózkodtak, bonun
kat, gyerekeket, a tőzsdepalotánál posztoló 
rendőröket, azt a két éjjeli őrt. vették elő, akik 
a tőzsdénél vasárnap szolgálatot teljesítenek. 
A két éjjeli őr kihallgatása hosszasan tartott, 
mert egyikük sem akart tudni az aktatáskáról. 
A detektívek előtt azonban az egyik éjjeli őr 
gyanús volt, kercrzl kérdések alá fogták, az 
éjjeli őr zavarba jött, majd bevallotta, hogy

ő „a szerencsés" megtaláló. Valóban az 
ablakpárkányon találta a részvényekkel és 
1 milL'ó koronával tömött aktatáskát, y2J1 
és 11 óra között, amikor az első őrjáratát 

végezte.
Az aktatáskát elrejtette, se a papírokhoz se 
pénzhez nem nyúlt, jóformán még ideje sem

volt átszámolni, hogy tulajdonképen mi is az 
az érték, amihez váratlanul hozzájutott, pedig 
mint, a tőzsde éjjeli őre, alaposan ismeri a 
kurzusokat. A főkapitányság épületéből azon
nal elengedték a tőzsde éjjeli őrót, mert (öl
téit lozték. hogy jóhiszemű volt a táska meg
találásánál és ő maga is hangoztatta, hogy 
tulajdonképen vissza akarta juttatni a táskát, 
a milliókkal együtt, tulajdonosának. A késő 
esti órákban közölték a. szerencsés eredményt 
a. tőzsdé-sol. aki boldogan rohant he a főkapi
tányságra és sürgősen átvizsgálta a táska 
tartalmút. Minden- hiánytalanul olt talált és 
afölötti örömében, hogy a. 35 millió megkerült 
— 50.060, azaz ötvenezer korona jutalmat adott 
át „szétosztásra** a rendőrségnek,..

Salgó: Í53.0Ö9. Láng: Atlantira: 25.080,
Altemvasut: JíMMMlO.

BÉGStton c
(A Reggel bécsi, tudósítójának telefon jelen

tése.) t\ magánforgalom irányzata határozott 
.javulást mutat. Különösen a hankértékek 
iránt, mutatkozik élénk kereslet, de áru alig 
jelentkezik A kcsztpénz B/s%. Előfordult ár
folyamok: Államvnsut: 1,209.930. Rima: 335.000, 
Osztrák Hitel: 165.Ö90. Krupp: 465.6(19.

- ------------ —

Felkaré Hjaltl) iisszéde Némelarszáf! allén
Páris, április 22.

Az Havas-ügynöksvg jelenti: l’oincaré Void- 
ban egy hadicmlék fölavatásánál beszédet mon
dott. A Rnhr-vidókre, mondotta a miniszterel
nök, azért mentünk, hogy zálogot foglaljunk le 
olyan követelés biztosítására, amely alól Né
metország szabadulni igyekszik. A német ellen
állás és a rendszeres lisztviselősztrájkok kény- 
szeri fenek minkéi, ho«p/ az operációknak éle
sebb katonai jelleget adjunk és Németországra 
; z og?’m;AI. követő pressziók egész sorát gyako- 
oljuk. A versaillest szerződés szerint tehát, van 

jogunk minden szankciót foganatosítani.

ssoíxw és EK«eSvex®tl@9t k3f$g^B:áíSi?a 
valő SelkmteltáQii

összes raktáron levő cikkeink.
u. m.: covercvof. hurharry, csíkon alj, kosztüm- és ruhaszövetek, eredeti angol 

és skót férliöltöuykelméink árát nüntegj

17—százaIIékka a ReszálBitottuk
s az rtánpóflús, valamint a behozatal

hatasa eltenerr. a-'aink a jelenlegi gyári áraknál cca 10 százalékkal olcsóbbak. 
Fölhívjuk i. vevőink ügyeimet eme rendkívül kedvező alkalommal 

tavaszi és nyári szükségleteinek beszerzésére

Budapest, VII. Kerület, Rálíóczi-ut 7. szám, a Pannón-a-szálló mellett

Loacheiir megegyezést kíván 
Németországgal

Páris, április 22.
(A Reggel tudósítójának távirata.) Loucheur, 

tegnap délután a francia kereskedők és iparo
sok nagygyűlésén beszédet mondott, amelyben 
az európai országok gazdasági problémáival 
foglalkozott. Kijelentette, hogy Németország 
a tönk szélén áll és nincs remény a javulásra 
mindaddig, amíg a német márkát nem stabili
zálják. Ebben az esetben Németország éven
ként 5—6 milliárd arany márka jóvátételt Jesz 
képes űzetni, de ezt az összeget Franciaország 
csak dologi szolgáltatások alakjában igényel
heti, mert a készpénzzel történő fizetés mind a 
két országot, tönkre tenné. Németországnak 
nemzetközi kölcsönre van szüksége, hogy ter
meléséi fokozza és kötelezettségeinek meg
feleljen.

A LESBKTOSABK 
rfíCEBEmcraTÉs;

Kereskedők, iparosok, földbirtokosok, bérlők, vállal
kozók. tőkések stb. Bunkónk ötjén kockázutincntoson n 
legelőnyOsebben gyümölcsözi ölhetik magyar korona- 
Osszcgekben elfekvő készpénzüket.

A kezelésre átvett tőkéket a budapesti Erléktíizsdén 
jegyzett és l’ónz.iárnok hoz. fedezet képen beszolgáltatott 
legjobban megalapozott bánit- s iparvállalati részvé
nyek ellenében heti kölcsönként folyósítják, u n,vt..iío!f 
liitel biztosi Pisára szolgáló részvénymennyiség napi ár 
folyamőr lé-kének ősapán ha ríni no százaléktól—barmi nr-il 
százalékig cszközlondő megterhelése és a hitelt felvevők 
— kötelez', ényou alapuló — teljes vagyoni szavaló’ - .'iga 
melleit.

Koronáéiul elás e célból liozzánk :> Magyar kir. .-'lil.; t i 
.h’gyinte'.'a-tne.l é., a ” . . 
nál vezetett (sokkszi’unIáink ot.iái Is e«zközölh"t«>

Il.'írom-'!■ \ ■ zeyee ztUogjoírl ................ " '.
s hétről-hélre esedékes ily tőkék utú.i az elérhető jöve
delem mindenkor évente 
i% bankjutalék, havonta 2% 
czlóőszerint: he.il előzetes 2% 
évente utólagosan körülbelül 
zalékl folyósítási jutaléknak 
költségeink heti ’/í%.

A bankunk utján ilj-módon 
tői cs kivfiiffitoára -• mtaidvn ___
kiil — bármikor egészben és azonnal vfw z-»ítz- í iák.

RÓTH BANK

k ii ni at, n egy edó v e ok ént 
folyószámlái jntnb’k és 
folyósítási jutalék, nini 
2.'iOz'< (kettőszázöt ven szá- 
folel mog. üsszkezelési

kihelyezett tők^k'-t. n 
előzetes fölmérni.''

Budapest VüUrows cs6sx£e*-ut *15 >
ARííjpSűasá év:

í £h». GrftáiwaZdl Etáit 
fjrsrnMJlz SetteI

ITclc/on.- JJP.2-27 F, /Pí/uíh.m hL'-z
í Postatah. számla 52117 félemelet

„Fortuna44 Ingatlanforgalmi Vágatat
sz. Országos Földblrtokrendező Bírásig engedél? éve! 

Budapest VI, Veréx-ViSruí ai. 274 TeJefor*: 7 3C. 
Nngysznmu birtok vételi es elrulősi megbízás. !• öldh.’rb (e> 
budnposti és vidéki házak, villák Ah telkek közvei itósr. .1 
bc\.' -i lakásköz.vetités, flnnncirozás stb. Mind-'nueiir.i i iz. 
in tiügy ticn szolid, gyors és kivonatra diszkrét lebonyolít.! 
> & weaiwsj g>endeMfjS.í 
R got. vt*.-zéró. (ExVsfSttlvai'snncőté.s.) l.'endch's i1'• 
'i-’-'il'L-.’ I- om. 1. (Hókussn! sz.< oib' -i)
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Popovits és Kállay nem külföldi köl
es önökről tárgyaltak Sir W. Qoode-dal 
Popovits nyilatkozata a külföldi kölcsönről és a pénzügyi problémákról

(A nefffiel tudófiitójától.) Az elinalt napokban ismét elő
térbe került a külföldi kölcsön ügyo. Pénzügyi körökben 
úgy tudták, hogy a körülbelül két hónappal ezelőtt 
Popovits Sándor és IJllman Adolf báró által megkezdett 
tárgyalások most újból aktuálisak. A kölcsön ügyére ós 
az áltnlánns gazdasági helyzet időszerű problémáira vo
nni kozóan kérdést intéztünk Popovits Sándorhoz, az Ál
lami Jepyintézot elnökéhez, aki egy hosszabb beszélgetés 
folyamán A fícppcl számára a következőkről volt szives 
nyilatkozni:

— Nincs tudomásom róla-, hogy a magyar 
kormány újabb svájci kölcsönről tárgyalna. A 
régebbi kölcsön ügye pedig, tudomásom sze
rin i, nem jutott előbbre.

Nincs semmi njabb pozitívum a kölcsön 
kérdésében.

Amint ismeretes, a mi svájci tárgyalásaink 
külpolitikailag kedvezőtlen időben indultak 
meg. A ruhrvidéki megszállás, amely akkor 
kezdődött, lehetetlenné, tett minden kölcsön- 
kisérletet. Áltálában a külföldi kölcsönök meg
szerzése ma nagyon nehéz föladat. Egy-két sem
leges állam kivételével egész Európában alig 
található olyan ország, amelynek pénzügyi 
helyzete annyira kedvező volna vagy ahol 
olyan ]>ónzhóség lenne, hogy az a külföldi 
kölcsönt ambicionálná. A második és még ta
lán ennél is fontosabb akadálya azonban a 
/alföldi, kölcsön létrejöttének, a Magyar
országra nehezedő jóvátétel. Ma ugyanis az a 
hely zol,

hogy Magyarország keze pénzügyi szem
pontból meg van kötve, mert a békeszer
ződés értelmében elvesztette pénzügyi 

autonómiáját
\z ilöszerii pénóiigyi problémákról beszélve, kérdi... in- 

Ivzliink a kegyelmes úrhoz, hogy mi n vélemőnf/c a 
lé r léről, n fwJpénzriil, illetőleg mepfc.lrl-c n tények
ei h az. hogy az Állami Jcgyinléael az clmull héten na- 
auobb hildl folyósított a bankoknak, aszal a célzattal, 
Itagy a kosztpén~ betegesen magas árfolyamát letörjék.

- F.'afározoílan megcáfolhatom azt. hugi a 
.1 gyinlézei a bankoknak kimondottan tőzsdei, 
célra vagy a koszi pénzuzsora letörése érdeké
ben a szokottnál nagyobb hitelt folyósított 
volna. A kosztpénz letörése érdekében semmi-

szerdai StfteBes
(d Heggel tudósítójától.) Izgalmas föHünést 

keitől t az a súlyos kimenetelű kard párbaj, ame- 
l.'ci a mull, béren vívtuk a San teli 1-féle vívó
teremben. htiiidaw'r Eduard banktisztviselő és 
Kirchner Sándor fregatthadnagy. mindketten 
''-nmet és kedvelt tagjai a pesti társa, rgnak. A 
ke fiaIuhinher benső barátságban volt egy
mással mindaddig, untig egy teljesen magán
természetű, benső ügyük miatt az ellentétek 
annyira ki nem mélyültek a kél jóbarál között, 
hogy ezt csuk párbajjal vélték eliutézhetönek 
es a segéd* két a kódex megfelelő paragrafu
sára való hivatkozással, amely ilyen esetben 
»<c;r kötelezi a feleket a párbaj indító okainak 
megnevezésére, utasították, hogy- a legsulyo- 
>a'.í> föltélelii párbajban állapodjanak meg.

A segédek össze is ültek és majdnem négy 
hétig tartó tárgyalással 'próbálták az ellentéte- 
!■' enyhíteni, de végül is kénytelenek voltak 
aláírni

az utolsó tíz esztendő legsúlyosabb föltételül 
párbajának jegyzőkönyvéi.

amely a párbajt nehéz lovassági kardokkal, 
bandázs nélkül és szúrással irta elő. A parbaj 
vezetésére mindkét, fél segédei egy semleges 
”ral, Santelli (fiorgiot. a vivóme.stcr (iát kér- 
i‘k tói, aki a vezető segédi tisztet nagynehezon 
vállalta. Ezt. megelőzően llác,z Vilmos dr.-t, az 
i-miert sport férfiút kérték föl vezetőségednek, 
de lincz dr. nem vállalta, miután ő ginből nem 
vállal olyan párbajnál segédkezét, amelynél a 
szúrást a föltételek megengedik.

Egy szemtanú előadása szerint a párbaj, 
amely úgyszólván élelrc-halálra ment, a lehető 
l< akorrektebben és legszabályosabban folyt le. 
Három összecsapás volt, mind a háromban 
Kirchner Sándor támadt, rendkívüli hevesség 1 
-gpl. A második összecsapásnál Landauer 
Eduard sebesült, meg, de a harmadik menetben 
a rendkívül izgatott Kirchner Sándor, az 
előbbi menet wádménye fölött való önbizal
mában

* szó szoros értelmében belefutott, a rend
kívül heves attakot kinyújtott karral parí

rozni akaró Landaucr kardjába,
aki pedig sogódeinok kijelentette CD ég a pár

fele technikai lépést nem tettünk, mert tisztá
ban voltunk azzal, hogy a kosztpénz túlhajtott, 
magas százalékának önmagától kell lemorzso
lódnia. Tudtuk azt, hogy a kosztpénz olcsóbb 
lesz, miután jó páran megégették kezüket. Re
mélem, hogy a jövőben sokkal óvatosabbak 
es elővigyázatosabbak lesznek az emberek.

Mi a véleménye Kegyelmes Uramnak a jobboldali la
poknak és a jobboldali politikusoknak a tőzsde ellen in
tézett támadáaairól és arról, hogy a tőzsdei kurzusok 
további emelkedése államháztartási szempontból nem elő
nyös.

..— megvallva, nem látom az össze
függést az államháztartás és a tőzsdei kurzu
sok. emelkedése között. A tőzsdei kurzusok 
emelkedése, véleményem szerint, az úgyneve
zett „Meinungíól“ fü^g. Természetes, hogy a 
papírok belértékén kívül hozzájárul a részvé
nyek áremelkedéséhez a koronától való mene
külés gondolata. azonban nem ölt nagyobb 
mértéket, mint. a. többi szakmákban vagy áru
piacokon. Véleményem szerint tehát az össze
függés csak nagyon távoli. Lehet, hogy a jobb
oldali lapok máskép gondolkoznak, de szerin
tem csak a nagyon is túlhajtott, megfeszített 
spekuláció lehet káros az államra nézve, mert 
ennek folytán az állam esetleg adóalanyokat 
veszíthet el.

Pénzügyi és politikai körökben az a hir terjedt cl, hogy 
sir WilUam (joodc-dal tárgyalást folytatott Kegyelmes 
l.raic Kállay Tibor péii..ügynriHis,zierrcl. egyetemben. A 
„.Vem? Freie Presse" nini, vasárnapi száma már azt is 
tudni véli, hogy a tárgyalásokon arról volt szó: milyen 
föltételek mellett számíthatna az ország külföldi kölcsönre.

A megbeszélések snrá i — ir’r n ,.X. f'r. Pr.“ — fűl
nie liilt egyed állniri ü.-.í mell hérbcaéú űiiak terve Is. 
szokó, amelyek jelenleg nngy deficittel dolgoznak, de 

a tárgyalások eddig nem vezettek eredményre. 
Mi igaz e tárgyalásokból?

— Teljesen leves az a hir, hogy mi hivatalos 
jollegü ’átogatást tettünk volna sir William 
Goodeuál. Látogedósunk pusztán csak rcvanche 
jellegű roll. Reggelire voltunk moghiva sir 
Goodehoz, aki legutóbbi londoni élményeiről be
szélgetett. Hivatalos jellegű tárgyalás közöt
tünk nem folyt.

baj előtt is, hogy ö szúrni csak akkor fog, ha 
ilyen szándékot Kirchner részéről is észrevesz, 
de akkor is legföljebb a. karjai, veszi célba, hogy 
igy harcképtelenné tegye. Landauer alig ocsú
dott föl a támadás heves rohamában, amint 
észrevette, hogy a beretvaélesre és tühegyesre 
köszörült karajába Kirchner beleszaladt, azon
nal visszarántotta kardját, de már későn, mert 
a kard oly szereucsétlenül hatolt be Kirchner 
vállába, hogy

az ütőeret szétszakította és a vér vastag su- 
gárbtui fröccsent a vívóterem falára.

A segédek a párbajt rögtön félbeszakították, 
az, orvosok-odarohantak a sebesülthöz s mi
után Kirchner orvosa olyan rosszul lett a se
besülés láttára, hogy majdnem elájult, a szin
tén sebesült Landauer orvosa, dr. Lumniizer 
Sándor vette kezelés alá Kirehnert, aki ájul
ton feküdt a hevenyészett műtőasztalon

s akinek karját és mellét fül kellett, azonnal 
nyitni, hogy a szét roncsolt ütőeret meg

kereshessék.
Dr. Lumnitzer a saját autóján azonnal bevitte 
a sebesüli fregatthadnagyot a. V ercbcly-klini- 
kára. ahol azonnal műtétet hajtott rajta végre, 
azonban az ütőeret még platinával sem, lehetett 
összevarrni. Azóta a. sebesült állandóan rosz- 
szul volt, úgy7 hogy az orvosi konzílium

pélHeken újabb műtétre határozta el magát, 
ímelyhől kifolyóan Kirchner Sándor jobb

karját szombaton este megamputálták.
A rendőrség a szokásos eljárást azonnal meg

indította a párbaj összes résztvevői ellen elő
ször szándékos emberölés kísérlete cimcn, de 
miután a kihallgatásokból kétségtelen megálla
pítást nyert, hogy a párbaj teljest n szabályos 
lefolyású volt, az eljárás most már csupán pár
viadal vétsége miatt folyik a tragikus végű 
párbaj résztvevői ellen.

Súlyos autóbaleset 
az Alagutta

Egy aBezredas kocsiját föBborJtotta 
és darafeekira törte Alagút kala

pén sx&guüdő gépkocsi
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este 7 

órakor súlyos autóbaleset történt az Alagút 
kellős közepén, amelyben csak a véletlen sze
rencsének köszönhető, hogy emberéletben nem 
esett kár. Hét, óra tájban Nagy tíéla alezredes 
a feleségével ós a leányával kétfogatu kocsiján. 
Pestről Budára hajtott, hogy az Augusztnál 
uzsonnázzék. A kétfogatu kocsi csaknem lépés
ben haladt keresztül az Alaguton, amikor szem
közt vágtatva rohant Buda felöl egy nyolcülé- 
ses nagy automobil és

anélkül, hogy fékezett volna, egyenesen be
lerohant a szemközt jövő kétfogatu kocsiba.
Egy pillanat alatt kétségbeesett segélykiáltás 

töltötte be az Alagutat, ahol azonnal megállt a 
forgalom és a járókelők seregestül futottak a 
szerencsétlenség színhelyére. Az Alagút, köze
pén az úttesten egy fölborult kocsi feküdt, mel
lette eszméletlenül egy elegáns hölgy, ugyan
akkor egy másik elegáns fiatal hölgyet és egy 
alezredesi egyenruhában levő katonatisztet a 
járókelők segítettek föl az úttestről. Ugyaneb
ben az időben a szerencsétlenség többi szemta
núi az autó soílörjét és utasát állták körül és

a szerencséiüenscg előidézőit csaknem meg- 
lincselték

Szemtanuk előadása szerint a szerencsétlenség 
úgy történt, hogy az Alagutban, ahol az autók
nak és kocsik nők egymás mögött, lassan kell 
végighajtaniok, a uyolciiléses kikerülve a sort, 
azon az oldalon robogott, ahol csak azoknak a 
kocsiknak szabad menniük, amelyek Buda felé 
tartanak. A robogó autó föllökte a két lovat, az 
egyik, lovat véresre tépte, beleszaladt a kocsiba, 
f átfordította. én széttörte a kocsit és pár lépésre 
a szerencséiienségtői megállóit. \ kocsiból ki
röpültek az összes utasok, az úttestre estek. Az 
Alagutban szolgálatot teljesítő rendőrőrszemek: 
kiszabadították a. fölháborodott tömeg közül az 
autó soffőrjét és egyetlen utasát és 
megállapították, hogy

a Le esi és lovak tönkretételén kívül 
’yabb baj nem történt, az autó két 

előállították a rendőrségre.

'miután

komo- 
urasát

Amint később megállapítást, nyeri, a súlyos 
szerencsétlenségben még külön szerencse az, 
hogy a kocsi utasainak néhány jelentéktele
nebb zumódáson kívül különösebb bajuk nen/6. 
történt. Pár perccel később az alezredes fele
sége is magához tért. A főkapitányságon az 
autóval előállított két. ember, névszerint Német 
Gyula soffőr és barátja. Far/ja Pál, akit, kocsi- 
kázni vitt, azt adták elő. hogy a gépkocsi dr. 
Radó Géza tulajdona, aki elé mentek ’AT óra
kor a Déli vasúthoz. A vonatot azonban már 
nem tudták elérni ér, miután az autó gazdáját 
már nem találta az állomáson, betértek a Déli- 
va.-ut közelében egy kocsmába, ahol egy liter 
bort ittak meg kelten. Visszafelé sebesen haj
tottak az Alagutban és az alezredes kocsija mö
gött egy autótaxit láttak, amely meg akarta 
előzni az alezredes kocsiját. Ezt a megelőzést 
akarták megakadályozni és igy történt a sze
rencsétlenség. Kihallgatásuk után u rendőrsé
gen elvették a soffőr igazolványát. Közel egy 
órára megakadt a teljes forgalom az Alagut
ban, mindaddig, amíg a széttört, kocsit és a 
tönk l ement, lovakat el nem szállították a sze- 
rencsétlensóg színhelyérői.

meglepő az evedmeny, Vsa

természetes kese^iív’aet Ihásznál.

Magyar Nemzeti Reneszánsz-Társaság
■ r R

a Sí'őif iros! Vigadóban JFíffoeJáiFatJ 
r.úró NyAry Albert ur faJAnsz* és íiveKCviijteményc, 
Ficsch-félo kcletásslal K.yiijtciuény. vnlnininl főúri és 
nius nuusánbtrtokból származó válogatott műtárgyak, 
u. m. festmények: Benczúr, Munkácsy, Barabás, Szé
kely Bertalan, Lotz, Mednyrtnszky, Kick Symon, Molo- 
naer, Qnnst. Piotor, Ilombouts, Bakhtiyzen, Pollegrini 
stb.. miniatűrök: Füger, Péter. TíafTingor stb., bronzok, 
arany- és ezüsttárgyak, muzoáiis értékű liolicsi, látni 
fajáuszok, porcéi Iónok, antik szőnyegek és bátorok stb. 
Uar6 Nyóry Athert testömUvés* gylMtomónycs klAflitftsa. ’
Kiá?lft*sn 192A április 20, 21, 22-ón d. e. 9-tfll osto 7-ig. 
Aukciói Itm április 23-tól májns 5-ig minden hétköz

napon délután ’/H-töl.

UTOR, UJ ÉS HASZNÁLT,
vétel és eladás. Sz&nyea In IcgoiflnyügnblMni
LukócshAI, Budapest, weniblnszky-níca 34
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Sennyey @v*őf
A régi viadornak. nehéz napjai vannak.
Az Erzsébet királyné-úti nagy arénában, ahol 

a tőrőlmctszett, vérbeli pesti, publikum: ur és 
pincér, dáma és kofa, kezdő sportsman és öreg 
hamiskártyás, lovag és gróf demokratikus el- 
vegyülésbcn izgul az ügetölovak percnyi futa- 
ínodásairi, a lóhajtók ügyességein vagy csalárd
ságain, a szerencse forgandóságain: — ,.a Gróf'1, 
amint, öt röviden nevezik, évtizedeken át oly 
ünnepelt egyéniség volt, mint egy bálkirály. 
Így tisztelhetik talán a spanyol félszigeten a 
matadort, aki a bikát leszúrja. így kiáltozta va
laha a régi lóversenytér közönsége Janek Géza 
nevét. Még a Táppá nők és más lóhajtó híressé
gek idejében különös klasszist, pesti szivszerel
mét jelenteit „a Gróf" a. földkerekség legizga- 
tottabb és lep gyanakvóbb lóver senypuhlikumá- 
nak, az iigetoversenyek látogatóinak. A minden 
hájjal megkent lókupecek, a sportszerető urak, 
de még a külvárosi házmesterek is bizonyos áhí
tattal helyezték cl pénzecskéiket a kasszáknál, 
ha „a Gróf" nevét is fölvonták a versenyzők 
közé. És a tikettek a legtöbb esetben igen jók
nak bizonyultak. A szürkebajszu, katonaorru, 
kemény tekintetű gróf több tapsot kapott éveken 
át, mint bármelyik prímadonna. Örömtől sírva- 
fakadt varrónők és sportladyk lengették a ken
dőjüket a győzelmes hajtó felé, mert ebben az 
arénában még oly lelkesek és egyszerűek az 
emberek, hogy nem tudják eltitkolni érzelmei
ket.

Most azonban darab idő óta kemény ellenfele 
akadt a nemzeti viadornak.

Egy csukaképü, mozdulatlan tekintetű, ba
bonásan nyugodt angol, névszerint Wiltshire 
hajtott ki a ,.bőrösök'' zöld-fehér dresszében a 
pályára, és szinte elvarázsolta azokat a lova
kat, amelyeknek gyeplőjét hatalmas markaiba 
kapta. Egy hangtalan, sovány, izommá és 
figyelemmé válóit embergép fofjlall helyett, a 
hosszufarku lovak mögött a ké Ikeréken és 
egyetlen pillantást sem vetett az ániuló, izga
tott közönségre, amikor győzelmeit sorban le
aratta. Nem csevegett próba közben lóhajtó 
társaival; nem vette észre a korlát mellett 
azokat a piros kalapokat, amelyek alól oly 
epedén tudnak nézni a pesti, szenyorák; nem 
kc\zönte meg a tapsokat, mint például a hálád 
„Ezredes" szokott föl ragyogni diadalmai után; 
— ennek a hideg, pácolt, egykedvű angolnak 
mindig csak a lova fejére van gondja, mindig 
oly korrekten, szenvtelenül, izgalom nélkül 
hajt a versenyekben, mintha nem is volnának 
makrancos lovak, dicsőséges verseny dijak, 
szivdobogtaló fogadások a világon, hanem 
csak időmérő órák és azokon a másodpercek, 
amelyeket lova négy lábával el kell érni. Ez 
az angol nem ismeri sem a színpadi lázat, sem 
a verseny izgalmát. Hűvös időben kendőt 
köt a nyakába, mint egy professzor. Talán tíz 
ostorcsapást se mért le még lovaira a küzde
lemben. legföljebb az utolsó fordulónál, néha 
angolul kiált- valamit a pölöskei ménes üge- 
töinek, amire azok rendszerint összeszedik 
minden erejüket.

Legutóbb többször került össze versenyzés 
közben a szivünkhöz nőtt, régi magyar ur- 
kocsis, a pesti gyepen fölnőtt „Gróf" és az 
utolsó pillanatban röpülőgépen megérkezett 
kriceaui mesterhajtó. És ez az arénabeli 
közönség, amely egykor érzelem nélkül látta 
meghalni a pólyán a kedvelt Feisert 'leg
följebb azért kiáltozott, hogy minél hamarább 
vigyék ki az istállókhoz a guta ülőit lehajtót; 
ez a kegyetlen közönség, amely a maga papír- 
koronáiért azt sem bánná, ha \a {győzelem 
után ló és hajtó összeroslcadna: — a pesti kö
zönség megható módon, följegyzésre méltóan, 
szokatlan gyöngédséggel tart ki régi hőse, az 
utóbbi időben sokat betegeskedett Sennyey 
gróf mellett. A kis fabódékban a letépett tiket
tek még mindig „a Gróf" lova alatt a legna
gyobb számnak. A kékfehér dressz a. szivek 
színe, amikor a szürkülő fejű hajtó liifutamo- 
dik a. néma angol mellett. Ö a régi viador, aki
nek kezében most is halálosan bízik a tavaszi 
mező közönsége, bár most a szerencse és a 
siker látszólag elpártolt, tőle a szótlan ideáén 
kedvéért. — Szerelem. szerencse, siker: for- 
gandó. Talán ott hajt már valahol a sor végén 
az a még nem ismert fiatalember is, aki, a 
győzhetetlen angolt majd idejöttévcl lepipálja.

Krúdy Gyula.

— Sir Wiliiam Goode holnap elutazik Buda
pestről. Sir William Goode, a pariéi Jóvátételt 
Bizottság angol delegátusa, néhány nap elüti; 
Budapestre érkezett és úgy a kormány tagjai
val, mint pénzügyi szaktekintélyekkel beható 
tárgyalásokat folytatott. A Reggel munkatársa 
fölkereste Ritz-szállóbeli lakásán és Sir Goode 
a nyilvánosság számára a következőket mon
dotta:

— Ma inéig komi volna ffkftr ntnwéoom cdlJAról, aftrtta itt
folytatott mcíbfffltólZ'seini f fii 61 a nyilván owág előtt nyi
latkozni. Előrclátlwitólng hétfőn elutazom Bndnpeetcrtl, 
mőgpedág Párisim. Londonba most nem megyek. WcmA- 
lom. hrogy TÖvhl idd múlva isinél viewatárídz ide As mikor 
ha betejffaett dolgokról fizólhfttafc majd, azfvcem fogok 
A Reggel nyitotkvzní

Sir William Goode gyakori utazásának, tekin
tettel arra a fontos szerepre, amelyet a bécsi 
.Jóvátételi Bizottságban annak idején betöltött, 
a magyar jóvátétel kérdése és a vele össze
függő nagy gazdasági problémák szempontjá
ból komoly jelentősége van.

— A kormányzó és József főherceg a Kisfaludy Társaság 
BeíUhy-emlékiinncpélyén. Vasárnap délelőtt Beöthy Zsolt 
emlékének szentelto u Kisfaludy Társaság ünnepélyes köz
gyűlését, amelyet az Akadémia dísztermében tartottak 
meg. A nagyszámú és díszes közönség élén megjelent n 
kormányzó <fs József főherceg is. Az ülésen Bertenlcey 
Albert eluökölt, aki megnyitó beszédében méltatta azo
kat az elévülhetetlen érdemeket, nmolyokot Beöthy Zsolt, 
mint a magyar irodalom tudományos művelésének egyik 
legnagyobb szollemo szerzett. Ezután Szósz Károly, a 
Társaság titkára, bőszéit az elhunytnak a Társaságban 
való szerepléséről. Báró Miklós ..Beöthy" című költemé
nyét oh ásta föl. ezután Rákosi Jenő, végül Kozma Andor 
emlékezett meg meleg szavakban Beöthy Zsolt életéről 
és müveiről.

— Az ébredőket nem engedték he a fascisták 
gyűlésére. Vasárnap délután 3 órakor a fascista- 
szittyak tartottak gyűlést a régi képvi- 
selőházban. Ök is a tisztviselőkérdést akarták 
megoldani, beálltak abba a vetélkedő táborba, 
amelynek minden tagja a tisztviselők hóna alá 
akar nyúlni, hogy a vállukon át fölkapaszkod
jon valahová. A Kensz indult elsőnek, a múlt 
vasárnap az ébredők ostromolták a kormányt, 
ma pedig a szittyák. A régi képviselőház kapu
jában meglepetés érte a gyűlésre érkezőket. 
Mindenkit igazoltattak és nem engedtek he 
mást, csak hétpróbás szittyát. Még az ébredő
ket sem engedték he. Azok közöli az ébredők 
között, akik be szerettek volna menni, nagy el
keseredést keltett ez, váltig hajtogatták, hog;y 
ők egy hete mindenkit beengedtek a gyűlé
sükre, a szittyákat is. T)e hiszen, lesz még gyű
lés! A teremben egyébként összegyűlt 3—400 
szittya, és azok előtt llavadi Barnabás és má
sok kifejtettél; a programot, amivel A Reggel 
már egyszer foglalkozott.. Más félóra után csen
desen szétoszoltak.

— Surgoth Gyulát előállították, mert a villa
moson azivarozott. Az elmúlt héten érdekes 
vendége volt az V. kerületi kapitányságnak. 
Egy rendőr előállította Surgoth Gyula dr. volt 
törvényszéki tanácselnököt, aki egy idő óta 
ügyvédi gyakorlatot folytat. Az előállítás oka, 
hogy Surgoth dohányozott a villamosán és ami
kor a rendőr ezért igazoltatni akarta, nem volt 
hajlandó magát megnevezni. Az előállitott 
Surgothot azonnal a kerület vezető rendőrka
pitánya, dr. Domonkos Gyula főtanácsos elé 
vezették, aki meglepetve ismerte föl Surgothot. 
Azonnal kihallgatta. Surgoth védekezése sze
rint a rendőr azért, állította elő, mert dohány
zott a villamoson. Domonkos főtanácsos azon
ban tovább faggatta. Hát igen, kezdte Sur
goth: igazoltatni akart, de én nem igazoltam 
magam. Köszönöm, ez már elég, válaszolta a 
főtanácsos. A rendőrt megdicsérte és lAküldte 
a szobából. Majd Surgothhoz fordult és szemre
hányást tett neki, hogy egy volt törvényszéki 
tanácselnök, hogy szegülhet ellene a rendőri 
igazoltatásnak. Surgoth nem válaszolt semmit, 
de aki látta az arcát, az biztosra veszi, hogy a 
volt, tanácselnök a jövőben nem fog dohányozni 
a villamoson, ha pedig nem tud ellenállni a do
hányzás szenvedélyének, legalább igazolni 
fogja magát... Egyébként, Surgoth, aki a du
haj utcai igazolókat szoktn védeni a bíróságo
kon sikerrel, legalább most látja, hogy az se 
nagy öröm, ha a rendőr igazoltat...

— Megszüntették az eljárást egy hazárd
játékkal vádolt társaság ellen, firdekes tiltott 
szerencse já lék-ügyet tárgyalt ma Csépay 
József dr. büntető járúsbiró. Az elmúlt évben 
a detektívek bizalmas értesülést szereztek 
arról, hogy egy uricsalúdnál a vendégek 
napról-napra chemin de fer-t játszanak, még
pedig nagy pénzben. Rajtaütöttek a társasá
gon. elkobozták a bankot, amelyben közel 
60.000 korona készpénz volt. Fölirták a jelen
voltakat, több ismert színészt, ügyvédet és 
mérnököt és tiltott szerencsejáték cimén át
tették az iratokat a büntetőjáráshiróságro. A 
mai tárgyaláson a beidézett, vádlottak az
zal védekeztek, hogy ők évek óta egy zártkörű, 
társaságot képeznek és ha kedvtelésből hol 
egyiküknél, hol másikuknál hazárdjátékot ját
szanak is, azt a törvény nem tiltja, mert csak 
azok követnek el bűncselekményt, akik Idegen 
embernek is lehetőséget ad arra, hogy a játék
ban résztvegyenek. íieleznay dr. ügyészi meg
bízott a vádlottak kihallgatása után elejtette 
a vádat, meri szerinte a jelen esetben nincs 
bűncselekmény, A vádelejtés folylán a bíróság 
az ügyben megszüntette a további eljárást.

-- Brilllűnst, ékszert, aranyat, oziistöt, hatnísfojrat no 
r.d.ioi) cl fif-iiki, ninig meg nőin )ini 1 Rntj.'i Klseher ó« líísncr 
ékszerészek legmagasabb napi árait, Rákóczi ut 27.

•”;S,raa‘w Andréssy-uti fiöki Budapest VI, Andrássy-ut VB. •*
Utolsó pár héten ajánl* __
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— Ugyan bérlők, azt csak nem fogod kifogá
solni, hogy Hegyeshalmy Lajos ébredő minisz
ter ur oxcellenciája, amíg egyik kezével a zsi
dókat veri, a másikkal egy zsidó részvénytár
saságban elnököl? ő bizonyára azért, lett elnöke 
a Scnneller Mór mózeshit.ii, sőt fajú gombgy á- 
rában, hogy a maga intakt és fajtiszta keresz
tény moralitásával megakadályozza a zsidókat 
a magyar munkásság kiuzsorázásában, fis, 
hogy ő elfogadta ezért az ellenőrzésért a. 
Schneller zsidók pénzét, ez. csak természete..., 
hiszen ő nem zsidó, aki mindeufóle üzletbe be
leül és pénzben duslakodván, nem szorul pénzre 
és hogy ebben az üzletbpu, amelybe Hegyes
halmy igazgatónak beült, tizenhárom mag.* n- 
munkás robbant föl egyszerre, ez megint azt 
mutatja, hogy milyen indokolt, volt és m.ny- 
uyire a nemzet hálájára érdemes Hegyeishaiciy 
keresztény betelepülése e zsidóklikk ellenőréül. 
Mert képzeld el, hány magyar munkás uusztull 
volna el itt a zsidók karmai közt, ha Hegye.s- 
halmy nem vigyáz, másfelől pedig talán meg 
sem nyílhatott volna ez a halálpince a Imi sú
gok ok vételién kodé se folytán, ha nem ő r. pince 
elnöke és akkor nem bizonyulhatott, volna be, 
hogy ime, még intranzigens ébredő elnökség 
alatt is milyen destruktív tud lenni a Schneller,

— Megalakult a Magyar Ooctho Társaság. Vasárnap dél 
olőtt tartotta a Kereskedelmi Csarnok diszterniébon cin- 
kuló ülését a Mdfh/ar Goethe Társaság. Az ülésen 
Giessweln Sándor elnökölt, Czurny József és Fíkrfr 
olvasott föl, SimzutrSv Margó szavalt.

— Józsefvárosi ftucsu. Vasárnap volt n júzeef vúroM 
búcsú. A plébánia-templomban örósz nap istent
tok voltak. Heccel VÍ10 órakor volt a kiirnic.ict a V, ■ 
Teréz,in-téren. amely után CMezdrU: János <•. pú •>.!< 
celebrálta az ünnepi misét. A szentbeszédet .WcJuró 
/stvún papai kamarás mondta. Az egyházi iintiops'-ir 
délután vecscruyével végződött. Reggeltől késé éjsznkáii ’. 
tartott n világi ünnep a Mária Terézia-térl sátrak köréi 
Pa vigasság volt az egész kerületben, mert Budapestn. 
ez n kerülőin az, amelynek minden lakója derűs jókéi!, 
vei veti bein magái a bncsus ünnepségbe. Aki perli:.-, 
mégsem, az erre a napra elköltözött a kerül''! hő), nm-i 
a legkisebb és legkülsőbb .iózsefvárosi utcában is késő 
éjszakáig szóltak n sípok, fütyülök, kereplők, nindárhang 
utánzók és papírtrombiták. Jó meleg i<l<5 volt, nagyon 
szép búcsú volt.

dús raktárunkat, a legújabban érke- 
. z ette két is

kedvezményes ároi
hocsújtjuk t. vevőink rendelkezésére. 
Ezen kedvezményes árusítás keretében 
eladásra kerülnek tawaszi aucgol és 
francia nfí2 és ff&rffnsxMweTkUI’&n- 

legességek, úgymint:
Cabaírdinok

(travors ás tricotszövésekben)
Coverkoa&Gk 

(kaingarn és gabardinszövésekben)
fóar&CRiinek

(modern szinekbon)
Ktaém&k 

(ripszszövésekben.)
Azonkívül rengeteg mennnyiségü csí
kos aij- és kosztümkeline gabardin, co- 
verkoat, niarocain és eolin-alapon a 
legkülönlegesebb minták és színekben

Horváth és Haiász
<1 i v a tkel m ek ü I ön lég esség ok á r >: ’ < í ha n

EV, 2G

Hirsch és Társa
Pénzszekrények V, Aikoimány-u. 19. j 
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Két sznba-kunybás bútorozott lakást
keresek: J)r. Lázár Andor, Nagy J/ínos-utcn 1. szám

OR ©RDÓBY mfKlí”
korona 
korona 
korona 
korona 
korona s4b-
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— Bizony kérlek, ha a mi stabil koronánkat 

látom, mind!.* - az a Breitbart jut eszembe. Egy 
kidagadt erű kart látok, amely tizanázsás súlyt 
emel és tart egy magasságban, reszketve. Hát 
hiszen igaz, hogy ez az erőlködés minden orojét 
fölemészti a láthatatlan Illetőnek és produktív 
munkára egy izomrostja sem marad szabadon, 
<le magi az erőfeszítés szép és bravúros, log- 
Löljcbb az kifogásolható speeiell a korona, ese
tében, boey ha az a súlyemelő kar elernyed és 
-i s*r:' i!ati emeli, teher kiesik belőle, ez nem a 
stabilizáló i’e.j(.l<rw í;>g zuhanni, hanem az or
szágot .t liüí.ia kupán, amit a destruktív sajtó 
bizony/:.-»• sietni fog demagógiája tápjául föl- 
hnszvml’ii.

— Nézícdországban nem lesz devizaközpont. 
Borii' hííl jelenti A Heggel tudósítója: A leg
kiválóbb n'met pénzemborekot Cuno kancellár 
tanaúsru hívta egybe, hogy a márka ka- 
i;mzírofé;jfi zuhanásának meggátlásúra szüksé
ges intézkedéseket megbeszéljék. ICgyÖntetücn 
az a vélem ' ily alakult ki, hogy a cél elérése 
érdekében a Birodalmi Banknak szüksége van 
az összes bankot: támogatására. A devizafor- 
< ulnuil, a bankok maguk fogják ellenőrizni, de 
<j ma gye: és osztrák példán okulva, nem állt- 
ifivak föl külön devizaközpontot. —- A magyar 
Devizák''/pont működésének tehát megvolt az 
a jó eredménye, hogy Németország hasonló kí
sér le: i'd

Sz-' íz Zoltán ügyét ma kezdik tárgyalni a táblán. 
■Emlékezel ■ < az n. törvényszéki tűrgyclÚH, amelyen Szász 
’f.oltán Írót a magyar állam mogbcCHŰléso és az állnnii 
,■» társadalmi rend elleni vétség miatt két és félóvl fog- 

és ''0.000 korona pénzbüntetésre ítélték, mert a 
i;. "rt:. rtrirfl llrtili és Márton fv.erkcsztéaé-

című lapba. cikkeket irt. 
szeri c /löt. mint bűnsegédet ugyanakkor 
és 4000 korona pénzbűiilotém-o ítélte a 

kiváló magyar író és Gergely szerkesztő 
ítélet ellen és a fellebbezést ma, hétfőn 

•Kló órakor kezdi tárgyalni a tábla Dogré Miklós 
■ ."lati álló tnn 'csn, l'zonyi táhtabiró előadásában, 

ingja, a Tin /:• i> >r egykori vezetője, (latló 
Zoltán védelmét dr. Prfm&drw Ruszlcm, 

szerkesztő védelmét dr. Szőke Sándor

rnegkiméI vo marad.
Zoltán ügyét ma kezdik tárgyalni 
i az a törvényszéki tárgynlús. .— 

magyar állam mogbocsülésc

'0.090 korona pénzbüntetésre
IS l-Iriiö és

ben mc,gjelonő 
(Icrfjcly Győző 
l évi fogházra 
lörvénys'ók. A 
fóllebhczet.t, nz 
délelőtt 1' 
, limklote 
láblabiró 
Gargt iy G 
tótja •;!.

- Hír 
der .Tg 
ra való 
ül ?ö!4i 
ny tárg.

■ fiönlő stádiumba jutott volna és belátható

■isii;
v.íi-- 
'»>xő

kesébb kiiifö’.di kölcsönről. A ..Neues 
urnal“ vasárnapi száma beavatott for- 

hivatk zássa I föltűnő híradást közöl 
államkölcsön ügyéről. Eszerint a kor- 
yahisa egv külföldi kölcsön fölvétele

Pe 
rá> 
a k 
má 
iránt 
időm. belül végleges megegyezés lenne várható. 
A 1 ír sz:1' ’nl rövid idő múlva a kormány egyik 
ír-.j:; külföldre utazik, hogy a kölcsönszerződést 
aláírja. A külföldi kölesöntől remélik a deviza
ellátás lényeges megjavul ás át, valamint a ko
rona stabilizállá-fiát. A ,.N. P. ,r.“ szerint a szó- 
minforgó külföldi kölcsön csak kisebb Összegű 
függő kölcsön lesz, amelyet a budapesti bankok, 
fognak garantálni. líagyobbarúnyu kölcsönről 
csak a jóváiételi zálogok föloldása esetén le
hetne szó. a magyar jóvátétel elintézése azon
ban a nagy nemet reparációs probléma meg
old:'1'.’ előtt nem várható.

— „Az ébredő falu és az alvó lelkllsmerot.** (Levél a 
'trerkeszlöbős.) Mélyen tisztelt szerkesztő nrl Kiválóan 
szerkesztett, lapja legutóbbi számában valóban országosan 
flflti'inést keltő brilliúní cikket olvastnnk a mai kor- 
ni:ei> . birtok politikájáról. Engedje meg. hogy a kó
szát fél : : tó novellához és a már meglevő földbirtok
ívé '"’elhez néhány megjegyzést fűzzek, aki ina
nőm , ■ <>l: aktív politikus és J llagncl markáns, a

• hírűén.! if reprezentáló palit iktHávnl
sem : i-li i. egyet mindenben. Tannsúgul hívok minden
kit, aki a fölbirtokri farmmal gyakorlatban foglalkozik, 
lio.gy végrehajtani a tör-ónyl annak fából vaskarika 
sz zoiií rendelkezése szcri.i!, tudniillik, hogy fizesse 
mej a ffíltl f""gnlt»i érdi ni. akinek ezt nincs miből 
ír "<!. ti. Mi marad tehát megoldásnak?

< 'C"i a földet t nla.l donnáétól mélyen leszállított, 
rrnr, vagy pedig élni a törvénynek végzetesen vésze
li ■ . l lv'i les intézkedésével és elhalasztani tiz évre a 

gÁllapitását és megfizetését. Most nem neszé 
lek arról, hogy a faunon hangoztatott magántulajdon 

ii k mennyiben válik ez intézkedés dicsőségére, 
< az ogyszerii igazságot állapítsuk meg: üzentet
f«i s • mlnrte.i tőke nélkül, lehetetlen. Földhöz Jut-
1 a ó'ldziél kit Hőket csak kétféle módon lehetséges.
li'i'íd:, ha az állam elég gazdag e célra súlyos, nagy 

:c-jcii:t. áldozni, n másik, ha egy osztáh/t — a fiilrt- 
l irtekosok osztályát — arra kölnijeik, hogy ők és egye
lic^e. ni- viseljék, esetleg cxisztcncűíjuk árán w. 
Vh>" 'i inai terhét a dolognak. Hogy az államhata- 
1 ' ma ilyen áldozatokra képtelen, azzal azt hiszem 
' 1 , nnyú'ii tisztában vagyunk, maradnak teliül a blr-
1 ok 1 t.d’á; akkor őszinte nyilatkozatokat. kérünk. 
Ihdlani akarjuk a magántulajdon szentségét hangozta 
t’ i i)6J: igenis, szent u magántulajdon, csak a föld- 
birí‘>i:oi tulajdona nőm nz és mindenkitől: állnmhata- 
I''i í.i.i ilyen áldozatokra képtelen, azzal, azt hiszem,

, hogy a ninguynglutútfi laiiitikii amely Laliin nem 
<■ diav.rzftő — a mi vagyonunk árán eszközöltetik, 

ké’- v ■’ ink. Igen tisztelt Szerkesztő (Jrain óm befejezésül 
• n!. az,1, kívánom önnel közölni, hogy ilyen tcrnié 

i l' iidb. ttok reformot, mint a inicjik, sehol más or 
s' ■ . > - nlml nincs kommunizmus nem talál. „Ked-

i ’ cinkre szokás most ugyun hivatkozni, ám az 
b ' ;. >1 luk pofi tikijuk merőben inát,, mint a mienk. Ez 

‘"■•; |J ' : 111 valóban potom áron, vagy ingyen esotleg,
‘ G. '. ik n magyar birtokos földjét s odaadják a román.

a ju ;or láv parasztnak. I>o ez tisztán ncmz'iliségi 
ioIV ‘.a s ha Erdélyben, a Ital- és Délvidéken történote- 
■e’n i' rí n syynr kézben ' ilnárak a nagybirtokok, bi- 
'r i'' • " m otmék i:-.oinszédainknál nenimifelo földbir-
tn. I •rirról. (Krizr síid luk <> levelet, irájának küzlisz- 
if"yen fillá nerc <7s mytltja miatt: a lőrét tartalma 
cf/yél-kénl nem él Reggel ismert álbtsp'mtja.)

-- Gyfe-xibinepély Zerkoviíz Emil emlékére. A 
br épviselők és urniigywökök or •zugos egye-
' l! "■ ..rnap déleiéit II árukor a Kerunkedelmi <>« 

<n:ii íru dl •.Uirniebcn gyuazünnepélyt rendezett Zcr- 
-j ’lt’ llieil emb kéro. A gyiU ünnepélyt Kowaláeey 

ny <ti>!*n meg ó« fíenda ífvgá tartott cmlrkbeszédot.
> c-rtta n kamara novében emléKozrdt meg Herao-
Vitz Emiiről.

—■ A Ács porcollnii n ou cl or iioinoffeti 
szfiiie ói, njuriyjió’ tökéletesebb 
H7. ó p i 16 s’ 7, e r nincsen a világon.

magynr-

rasiiáreflos deviza-
adócsalás a Imdapestg piacon

(A Tlrggcl tudósítójától.) A fővárosi állam
rendőrség a legnagyobb titoktartás mellett 
olyan nagyszabású visszaélések és csalások 
ügyében nyomoz, amilyenekre — c?z okozott 
károk összegét tekintve — eddig álig volt 
példa. A detektívek egész táborát mozgósította 
az a bizalmas jelentés, amelyet a hivatalos 
pénzügyi világ egyik előkelősége tett a főkapi
tányságon, amelynek figyelmét többszázmil
liós deviza- és forgalmiadó-csalások sorozatára 
hívta föl.

Minden titkolódzás ellenére u nyomozás, inár 
csak a vele járó házkutatások és egyéb eljárá
sok revén is, széles körökben köztudomású lett 
s főkópeu Budapest nagykereskedőit és vállal
kozóit érdekli közelről. z\ csalások úgy derül
tek ki, hogy egyes igen tekintélyes és nagy
vagyonú cégek külföldről ideszáÚitott árukért 
devizákat igényeltek, amelyekhez a központ 
hozzá ír juttatta őket r azután ugyanezek a 
cégek

idegen valutát követeltek ügyfeleiktől, 
holott ők már födözve voltak a hivatalos 

nt«’.» szerziítt valutákkal.
A megszorult, áruhiányban üzen védő keres

kedők kénytelenek volíak mindenféle nton-
■n irrnj-— ................. —-1

módon idegen valutákat, főképen német már
kát, osztrák koronát és cseh koronát előterem
teni, hogy a szállító cégeknek fizetni tudjanak. 
Mi sem természetesebb, mint hogy ez az erő
szakolt külföldi valuta-kereslet a zugforga- 
lombau hallatlanul föJszöktette (nem ezekben 
a napokban, hanem márciusban!) a márka és 
az osztrák meg cseh korona árfolyamát. A 
szállító nagykereskedők tehát duplán jutottak 
külföldi valutákhoz és ilyen módon

óriási márka-, cseh és osztrák korona
készletet halmoztak föl.

A Devizaközpontban nem tudták mire vélni 
a nagymértékű magyar korona-kínálatot már
cius elején. Csakhamar kiderült, hogy a föl
gyülemlett idegen valutákkal kontreminálták 
meg a magyar koronát. A Devizaközponltól 
indultak el, hír szerint, azok a nyomozati szá
lak, amelyek aztán hamarosan a rendőrség 
kezébe jutottak. Itt a legnagyobb energiával 
vezették a diszkrét vizsgálatot, amelynek során

nemcsak valnia-visszaélésekre, hanem te
temes forgnlmiadé-csalásokra is bukkantak.
Végeredményben százmilliókra ragnak az 

államtól igy megvont pénzek.

— Ml újság a Jóvátétel ügyében? A napokixm érkezett 
visuza Budapestre hosszabb külföldi pénzügyi és politi
kai tárgyalósok után a magyar gazdasági élet egyik 
előkelő gazdasági és pénzügyi reprezentánsa, akinek 
szava nenicrak gazdaságpolitikai, de politikai kérdések- 
ben is nagyon jelentős, zf Heggel munkatársának nl- 
kalma nyílott ezzel a politikussal külföldi tapasztalatai
ról e! nesze Ijrűti<i s megtudni azt, hogyan vélekedik Ma
gyarországról n külföld és mi az újság a Jóvátétel kér
désében l

— A répa ráció kérdése az a súlyos és min
den kibontakozást megakadályozó tényező, ami 
miatt Magyarország még mindig nem sorol
ható a gazdaságilag konszolidált államok közé. 
A békeszerződés értelmében Magyarország el
vesztette pénzügyi függetlenségét, minden ob
jektumunk le van foglalvtu Nincs tehát lehető
sége annak, hogy a gazdasági konszolidációt 
elömozditó külföldi kölcsönt kaphassunk. 
Egész természetes, hogy a külföldi tőke nem 
fog addig elhelyezkedni az országban, amíg 
nincsenek biztosi lé kai, illetőleg nincs födözetc 
az Itt elhelyezett tőkének. Meg kívánom itt 
jegyezni, bőgj körülbelül egy fél év óta a 
külföld sokkal jobb szemmel nézi Magyar
országot. mint a közelmúltban. Magyarország 
belpolitikai helyzetét, is kifcrroítabbnak és 
tisztázottabbnak látják. Szerintem tehát min
den remény meg van arra, hogy ha a belpoli
tika megnyugszik, ha a minisztereknek nem 
kell minden erejüket és igyekezetüket arra 
fordítani, hogy belpolitikai viszályokat és sze; 
mélyeskedéseKet intézzenek el, ha a kormány
nak nem kcB majd a különböző frakciók és 
egy-két embert számoló pártok kedvéért tojás
táncot járnia, akkor Magyarország gazdasági 
konszolidációja eredményes lehet. Ha Bulgária 
miniszterelnökének sikerült 500.000 arany 
frankra lealkudnia a bolgár hadi kárpótlást, 
illetőleg jóvátételt, akkor, úgy gondolom, 
hogy Magyarország is remélheti, hogy ha 
Bet illőn István Parisba utazik, sikerül néki 
majd enyhítéseket kiharcolni. Annál inkább 
gondolom ezt., mert hiszen Bethlennek kitűnő 
neve van a külföldön r.s különben is kitűnő 
szónok, nemcsak dobat tér, de charmcur is. A 
magyar jóvátétel szempontjából döntő fontos
ságúnak tartanám, ha most, amikor a párisi 
jóvátétel] bizottság minden ereje, erőszaka és 
minden gondolata a német jóvátétellel foglal
kozik, hogy ha most kerülne tárgyalásra a 
magyar jóvátétel ügye. A francia jóvátétoli 
bizottság előadója, Segeout ur Franciaország 
Tcleszkyje. egész bhsonyos, hogy a német 
jóvátétel végleges elintézése után elő fogja 
venni a magyar jóvátétel aktáit is. Magyar
országnak' nagyon fontos érdeke volna, hogy 
ha most kerülne ez a kérdés tárgyalásra. Ami 
Magyarország belső gazdasági életét illeti, 
ngy gondolom, hogy az óriási deficit eltünte
tésének és igy az ország gazdasági életének 
megjavulását csak az okozhatja, ha az állami 
üzemeket bérbe adjuk. A 40 milliárdos deficit
nek ugyanis jelentős részét az állami üzemek, 
deficitje, teszi. Első<orb(in is a Máv. 2ő milliár
dos deficitje. Az egész ország deficitéből 
egyedül az A Hamva sutokra több mint 50%' 
esik.

— Aukció ktúltitw. A .Mf’sryar Nemz/U H-no .zór•••’/. ’t’ár- 
Hn.HÚír meginni ntikeifjaí >il kölGiz.tctlc Vigadó tor.mibc. 
Az. nukoió iLiiyoRábnn a fckintúlyva .u k’’,•kuli, le ión 
kiviii n báró Nyúry féle ínyence- és livcKayiijta’nónv sz,e- 
ropet. Hinni? nyilván enn"k az. nnkciónnk Ics'JeleutőRcb’l’ 
crtakc. A niklúrni nn.vng magyar viszonyokhoz, mértan 
iinCTon értéken és bő anyagot gyűjtött ösuzo. Különösön 
a XVI’. és XVIII. sz4z.ntl holbunhisiH sz.orep* l iel: nem
csak nagyszámban, hanem égé. zen Jelentős értékekkel is. 
A innsvar ayiijtainényben a modern mncynr pikturánnk 
Jóformán mnhlnoin mindmi neve szerepel, ráülök és ujnk, 
nőt egyesok nagyobb Izollnkoióval is. A szobrászat! részben 
inkább kis plasztikai drtlgok óh az. ötvőwnüvúsze'. néhány 
régi szép dnrnbjn kaptak helyet. Természetesen mindezek
hez csatlakozik egész, sereg DntnrRnTnitnrn ós más disz, 
iárt-y. az. Hywi kiállítások szokott kiegészítő része.

— DrólkerUésuck legjobb n világhírű „Pnnv'irta“-drót- 
fonni. Egyedüli gyártója: Itiiklekker Rám! m. Vili, Üllői 
ut jil'i'J. Árjegyzék ingyen én bérrnentve.

— A. montecartei játékbank tulajdonosa nyu
galomba vonul. Parisból jelenti A Reggel tu
dósítója: A világhírű montecarloí Cerele des 
Etrangers, amelynek pompás termeiben min
denki megfordult és játékasztalain több-keve
sebb frankot majdnem mindenki otthagyott, 
aki. a Cöto d’Azourt csak egy napig is élvezte, 
gazdát cserél. A kaszinó, a gyönyörű szállodák 
nagyrésze a ZfZazzc-család tulajdona volt, amely 
Monleearlot, ezt a kis tengerparti falut a vi
lág legszebb s legnagyobb szórakozóhelyévé 
varázsolta.' A Blanc-esaíád vállalataiból később 
részvénytársaságot alakított, amelynek elnöke 
Camille Blanc lett, aki most egészségi okokból 
nyugalomba vonul őr a Société fles Ba.ins de 
Mer részvénytöbhségét átengedi egy francia 
érd (kéltségnek.

(UJVÁÜ5V - KABARÉ)

VI15, Rőkőciei-wfc 43 Telefon: József 125-01

Mu és minden este az uj műsor keretében

mint vendég 100

PU van
a vfzxel?
Tréfa. Irta

Stella Adorján

í 

i
i

Ex a Jutcsa!
Tréfa.

Irta Nagy Endro

19. UeHerfeh
Pataki i vtörtanet.

Irta
Szőke Szakáll

Föllépnek:
Faragó Sári 

l’avcrtz .y Károly 
Homsxt.y Míc5 
it. Heltf'.focrg

9tonrtov Ibolya 
JCiís-áry Gycíia 
ífrzsjrsifc Mária 

P.iiísács Páva
Salamon nJéta 
Sűntictr JAxr.oí 
UjvCiry S-srenc 

Vin-ngh Jeuíí 
Yfirnny Vilmos

MH®I beteg 
az uram?
Tréfa. Irta 

Kőváry Gyula
Fotu végén 
kurta lokál

Pesti népszínmű 
11)22-bői. Irta 

Harmata Imre

I

Telefon 
a város...

Pestt ezonvedós. 
irta 

Harmata Imre
E5(>utíí‘s koartelo 9 és Vél órakori

Cigányzeno Vacsora 8 órától
Jegyelővétel: a Színházi Életnél (Erzsébet-körül 29. sz.) 
és 5- 7 óráig a jiúnztnrnál. Esti pónztárnyitás R érakor

R.-' v y?v?!w>g ts!á!5«oxőhelye

--ve^öR figjrelraébe ajánlom a készen levő 
^acg"'4*1 ebédlő- és hálószobáim megtekintését, 
lírai i erner asztalos,Hombach-u.2 (Dob-u.sarok)
xrvr

Tataion IMIMKözponti Kofa:
IV, Piim-WíS

Síí»Y?i!/amsM
MAGVAR FO3..»31RYnKG5OK Í.S. FOLDBÉR1.6K 

KCERSSKEOELMI RSSXVÉWTTARSASAÖA
VI, T£R£z»K8mrr 28. sz.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erőtakannány- és mütráfyaosztály, 
428 Tetofon: 65 -49, 65—50. 17- 80. 256—08.

awoeneeurmniVmi

Rvstgáiíc, RaOtta, Réikónpvr, 
srab. UaJztos , Toruk, Varmvfti-renturaerü 

érmét Bxttk, 
4>Al?n8rísV5aa fis m«»v0Ust&k vörös
rézből. RzónkóncgcBŐk, háti- és egy 
kezes kéniMírozóRópehlegoIemíbbnyári 

áron iHW.-.erczhottfk; 166
Siecntaah Pál rézárugyár

Látta kirakataimat és áraimat? 
irmoiTT JT.NÖ PniDlVAT-. NŐI UAIlHiNYA-JtS KEZTYÜ-
KE KKSKEDÉS, Vili, ÜI>R(H-0T M m
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(A Reggel munkatársától.) A múlt hét vé
gén úgy látszott hogy mindazon tényezők, 
amelyek az elmúlt hetek nagy tözsdekrizisét 
okozták, megszűntek ható erejűek lenni és 
igy n korona romlásának megfelelően meg fog 
kezdődni az értékpapírok átértékelése. Nem 
igy történt. Jóllehet a baisse-mozgalom után 
jelentékeny emelkedés állott be. rövid időre, 
mégis, ez az árfejlődés nem állott arányban 
sem az időközben beállott óriási méretű drá
gasággal, sem. pedig a korona romlásával. 
Sokan azzal magyarázzák ezt a jelenséget, 
hogy papírjaink árában már kifejezésre jut 
koronánk értékének változása, de fölösleges 
mondanunk, hogy ez a fölfogás a komoly kriti
kát nem állja meg s olyan körökből származik, 
amelyek nagyon gyanúsak a kontreminben 
való szerepük tekintetében. A másik magya
rázat az, hogy a baisse folytán előállott 
orompt vásárlások olyan nagymérvűek voltak, 
hogy e hétre már nem jutott pénz komoly és 
erős kezekből a piacra. Ez a fölfogás is telje
sen téves, mert pénz bőven van és volt, amit 
legjobban bizonyít a kosztkamalnak kél szá
zalékra való lezuhanása. A dolgok okának 
másutt kell feküdnie és aki jói belenézett a 
tőzsdei forgatagba, az könnyen megállapít
hatta, hogy

ezúttal egy tömegidegesség az, amely a 
dolgokat irányítja s hogy ezt az idegességet 
vagy jobban mondva ijedősséget egy szer
vezett kontremln hatalmasan kihasználja.
Ki más volna ijedősségnél az, ha komoly 

üzletemberek a legfantasztikusabb politikai hí
rekéi legott készpénznek veszik és ha a legkép- 
telcnebb kalandos és gyerekes híresztelés ha
lasa alá rendelik magukat. Mert e héten ilyen 
hírek hatása alatt állolt a tőzsde, ezek szerint 
cselekedett s ennek lett áldoznia. Hogy ezek n 
hírek nagyon lelkiismeretlen emberek köréből 
származnak s hogy ugyanazokból a források
ból erednek, mint amelyekből liá’om-négy hé
ten át a legképtelenebb lechnikai fogások ke
rültek ki, csakhogy fölszedhessék a gyöngébbek 
pénzét, az egészen kétségtelen. Csakhogy három 
héten át ezt az akciót a tőzsde „megtisztításá
nak" nevezték. Áfa „óvatosságinak, „hozzá
értésnek" keresztelik el.

*
Más szóval a tőzsdének seínmí AowioZv. gaz

daságilag megokolt érve nem volt a héten 
arra, hogy úgy reagáljon az általános gazda
sági viszonyokra, mint ahogy reagált. A hely
zet egyszerűen az. hogy a korona romlásának 
és az árupiacon jelentkező exorbitáns drága
ságnak sehogy sem felelnek meg értékpapír
jaink árfolyamai s hogy tehát, hncrak már ré
gen gyanús, eddig elég ügyesen bujkáló erők 
nem lódítják a dolgokat más irányba,

a tőzsdén meg kell indulnia annak a hausse- 
mozgalomnak, amely nélkül ipari érté
keink nagyon könnyen a külföld? tőke 

prédájává lehetnek.
Ha van még logika és ha a gazdasági élet

ben még vannak törvényszerűségek, akkor 
prognózisunk csak az lehet., hogy

e héten az átértékelésnek meg kell indulnia.
Egyes papírokra nézve nem mondunk ez- l 

úttal véleményt, mert fölfogásunk szerint ér
tékeink majdnem, kivétel, nélkül alá vannak 
értékelve.

X Eekterdt Tibor n kontreniln ostoba rémhíreiről. Brk- 
hardt Tibor képviselTí, eki tudvalervöleg a széléé! jobb
oldali ugyuoverxjbt Gömbös-csoport egyik vezéregyénisége, 
a tőzsdéről a következőkben nyilatkozott;

— A tőzsdén az utóbi napokban tendenciózus 
beállításban hamis belpolitikai hírek terjedlek 
el, amelyeknek a közönség bizonyos fokig hi
telt is adott. Az Egységes Pártban fölmerült 
véleményeltérések rövidesen elosztanak. Nevet
séges a/ párt beiső válságáról vagy pláne a 
kettészakadásról szóló híresztelés. A tőzsdén 
legutóbb elért áremelkedéseket ilyen híreszte
lésekkel igyekeznek mesterségesen leszorítani. 
Ismétlem tohú.1, amit, már rég hangoztattam, 
hogy e beteges elfajulásnak ütött a huszon
negyedik órája és a tőzsdének önmagának kell 
megtisztulnia. Ha ez be nem következik, úgy 
hatalmi szóval kell ezt a köz érdekében elve
gezni. Ez nem szélső jobboldali követelés, ha
nem egyetemes országos érdek.

X Közgazdasági hírek. A tőzsdén nem az 
ugrásszerű emelkedések, de a fokozatos és 
biztos Arftfllődés előterében a bankpapírok ál
lanak. Egyik lop vasárnapi száma kimutatja a 
bankok mérlegeiben azok épületeinek értékét, 
már amint ez értékek a mérlegekben szerepel
nek. Ez a példa a legközelebbről világítja meg 
azt, hogy a bankok mérlegeiben az aktívák ga
rasokkal Szerepelnek, hogy bárminő osztalék 
fizetéséhez Bennuinemü aktíva igénybevételére 
nincsen szüknégtijíi. Jgy p. o. az Angol-Magyar

Bank négyemeletes háza összesen 10 millióra 
van taksálva. Még szemléltetőbb az affiliált 
és érdekeltségi vállalatoknak tétele. JTn az 
Angol-Magyar Bank mérlegénél maradunk, 
úgy azt látjuk, hogy 150 vállalata és érdekelt
sége (Spódium, Temesi szesz, Temesi sör, 
Szikra, Újlaki, Drasche, Nagybátonyi, Győri 
Textil, stb.) a mérlegben, mint vagyon, 270 mil
lióval szerepel. így derül ki, hogy annak a 
három-négy intézetnek, amelynek igazi va- 
gyontételei vannak, mily keresetkimutatásokat 
rejt a mérlege. Ezért is jósolunk jövőt a tőzs
dén a vezető bankpapíroknak, természetesen 
azoknak, amelyek régi fundamentális vagyon
nal bírnak: Hitelbank, Angol-Magyar Bank, 
Kereskedelmi Bank és a Hazai Bank és Leszá
mítoló Bank. — A spekuláció e hétre a követ
kező papírokat favorizálja: Izzó, Georgia, Fél
tén, Telefon, Kender és len, Nagybátonyi, Győri 
vagon, Kilhne, amelyekben jelentős transz
akciók készülnek. Nagy érdeklődés mutatkozik 
a bécsi, berlini és prágai piacokon az Allam- 
vasut iránt és élénken keresik a Salgót. is, kül
földi számlára. — Megalakult a Bankárszövet
ség és ezzel az értékpapírkereskedők egyesü
lete megszűnt, összefogó tényezője lenni az 
összes bankári és ügynöki faktoroknak. Az uj 
rcndelctek határokat vonnak a két kategória 
közé, sőt sikerül is maid érdekellentéteket 
teremteni közöttük. Úgy látszik, Műnk Péter 
jobbra és balra is egyaránt kapkodó és habozó 
egyénisége nem bírja többé azt a bizalmat, 
amelyet éveken keresztül reáerőszakoltak. A 
Heggel helyesnek tartja mind a két alakulatot, 
mert, a kartellek helyett inkább a nemes ver
senyt kedveljük. Az uj bankáregyesület, ha 
igazán teljesíteni akarja a hivatását és nem 
kizárólag önző célokat fog követni, ngy a kor
mányzatnak erős segítőtársa lehet abban, hogy 
a. közelmúlt időben a közönség érdekeit nny- 
uyira. vészé!j'.eUctő bűnös és káros jelenségeket 
letörje.

Ae Országos Tfnnl: Amiráss;,-utt helyisége: a Lioyd 
Bank fiókja. Kér leiben vala az Andráesy-ut ?0. szánni 
házban, szemben nz Operával n )PíH</sor-/crfi;éádí. Aztán 
vala a ('cntralhanl-. Aztán valn az Orrzdgos fírmk és 
Taltaréky.éiittdr. Mindegyik elcsúszott. A lej-utolsó in
tézmény vezére 'ddrkuit Sándor (előbb a W. C. igazga
tója) vizsgálati fogságban. A busvóti tőzsdei árzuhanás 
temel te el végleg az Országos Bankot, amelynek rész- 
vénytöbbsége Jőztrf szesznagykereskedő e« stb.
birtokába került. így jutott el a peches helyiség har
madik bérlője is n fölszámoláshoz. A Magyar-Olasz 
Bank közvetítése mellett n nagybankok szindikátusa 
ugyanis csak úgy vállalta n lelkiismerctlenül igazgatott 
Intézet tartatásainak rendezését, ha
fölszámolásuk junius végéig befejeződik. A szerencsés
nek éppen nem mondható bankhelyiség tehát újra el
adó. .4 Hegnél éri6< ülése szerint tegnap wrfr meu is 
vette n JJoyd Flfnilf üti millióért fis itt rendezi be An- 
drássji-uti fiókját. Hojné’.iiik több szerencsével, mint elő
deinek vala .

Az Angol-Magyar Bank igazgatósága megállapította 
az 1922 december 31-ével zárult XXXII. nzletévére vonat
kozó mérlegéi. Az iizlotév bruttó nyeresége 439.j37.524 ko
rona (az 1921. évi 123,317.579 koronával szemben), inig a 
tiszta nyercsógegycnleg 132,359.375 korona (az 
1921. évi 52,056.309 koronával szemben). A nyereség .hová- 
fordítása tekintetében az igazgatóság azt a javaslatot, 
fogja az évi rendes közgyűlés elé terjeszteni, hogy abból 
az 1922. évre osztnlékjogosull 575.000 részvény után 3 0 
százaié k, az a z részvényenként 120 k or o n s 
osztalék fejében (tavaly J3‘/í százalék - 51 korona) a 
részvényesek között 69 millió korona fizettessék ki, a ren
des tartalékalap 25 millió koronával gyarapittnssók. a 
bank alkalmazottai nyugdíjintézetének 10 millió korona 
adoinúnyoztnssék, inig rz nlanszabályszerii levonások után 
fönninrndó 16,993.656 korona az 1923. üzletóv számlájára 
vitessék át.

Anglo-Austrlan Bank Limited. A budapesti képvise
lőség uj cégérek bejegyzésével a banknak londoni szék
hellyel angol intézetté való átalakulása megtörtént. A régi 
Angol-Osztrák Bank részvényei az átalakulással kapcsolat
ban a londoni Anglo-Anstrian Bank Limited részvényeire 
cseréltetnek a) a budapesti képviselőség főpénz'érán 11 
o hó 23-tól 28-ig. oly módon, hogy 4 darab régi részvényre 
3 darab nj, egyenként 1 fairt névértékű részvény adalik'ki.

Magyar Orazágcs Központi Tnkarékpénztár 11)22. iiz- 
L'ióvc 4f.752.R77 K nyereséggel zárul-. Az igazgatóság c bó 
25-án tartandó rendes közgyűlésnek 250 K osztalék (tavaly 
120 K) fizetősét javasolja.

Újlaki Tégla- é« Mészégető Bt. Iirnzsratósárn április 
iP.-rn közgyűlést hiv össze, amelyen a 15 millió I< r.laptő- 
kének 60 millióra leendő fölemelését fogja jnvarolni a ki>- 
vetkoző módozatok mellett; n) n jelenlegi 50.000 db 5110 
K részvény 25 C'.e ’1> inon K-ás vonessók össze,
ngy, hogy részvén; énként 100 K a larlalékaiapból nyerioii 
befizetőié. b) 25.000 <ll> 1000 K-ás uj rés-vény hocsál’tnráék 
ki ős ajánltaasék föl 1:1 arányban, c) b .000 db ló.'iíi K-ús 
n.i rósz.vén • telje* Fzúmb’>u a részvényeseknek (5.1 arany
ban) ingyen adn»-annk ól.

X Szegcll Kemierfonéjpár Bt. alaplőix jót 27.006 db .700 
K ás n.i reszviinv kihocfnítnsávnl »z eddigi 27,000.009 K-ról 
40,500.009 T-‘ rn föl''triel1e. Ar összes nj rés; vő ivek 2:1 
arányban lO.OO'i l< árban n ró.-zvénycseKnck aiátillntnnk 
föl. Az elő ■<•!<•’i ,io« május 5-ig Szegeden, a társaság pénz
táránál es Ludaperfen a Kohner-eégnél gyr.korolhntó,

x „Szikra * Magyar Gynjlógyárak B», igazgatósága má
jus 4-ro egyb.volt közgyűlésnél, javasolni fogja a ie- 
lenlcgi 20 millió K alaptőkének 6o millió K-ra leendő föl
emelései. A jr.vaalnt szerint minden régi részvény alnp- 
jtin 2 db uj részvény lesz átvehető, darabonként 50Ö K-órf. 
, ,.x A P internitr. M. és Konfckelőgyár Rt. közli, hogy 
kozgyuJp’.ai, am nyel IvozoUts IVHx , Inö'Jefn ak-itl tár- 
totlak meg. to'rines lartalókolások meibdt. 10 százalék 
osztalék kifizetését határozta cl Továbbá elhal árazták nzá 
is. hogy a részvényeket bevezetik n tőzsdére. A azclvénve- 
lnl fogvn a fílrasser és Társa cég (V. Nádor-uíca
II) váltja I>e, amely cég a részvények bevezcfésévol is meg 
van bizvn.

X EgyosUlt Rudapostl Fővárosi TakarékpénBiúr az 1922. 
nzletóvre részvényenként 190 I< osztaléknak o hó 23-tól 
ker.dve leendő kifizetései és az alapszabályoknak módosi 
* i hh ní ztnJ1- dolgai- Ferenc. Bisosrn Endre, Virnfohl 
Adolf, Könny karoly, Zsoldos Károly fölügyelőbizxittségi 
tagoknt vjbul mogváluoztotta.

X A tőzsde átmenetileg lanyha volt, a lány- 
haságot terjesztették és mélyíteni is igyekeztek 
két hírrel: egyik a külföldi kölcsön, a másik a. 
Gömbös miniszterelnöksége. Az elsőre az a meg- 
jegyzésünk, hogy nincs olyan őrült az ország* 
bán. aki egy külföldi kölcsönt arra pocsékolna, 
hogy a valutát ideiglenesen fölemelje. De 
igenis szó lehetne: stabilizációról. Ha pedig 
egyszer a korona stabilizációját, valóban meg--, 
érnénk, akkor következne he az értékpapírok 
igazi nagy áremelkedése (nem a Hitelbank né
hány túljátszott nagypapirjáhan), hanem az 
összes értékekben, meri a nagyközönség előtt 
nyilvánvalóvá válnék az a diszparitás, amely
ben az értékpapírok az összes többi javakkal 
szemben állnak. A másik momentum: a kabi- 
netválság. Ennek a hírnek bárgyuságára ép
pen a kontremin betörőbanda, mutat rá. Hát 
elképzelhető külföldi kölcsön és teljes konszoli
dáció olyan kormányválság idején, amely egy
úttal rezsimváltozásl is jelentene? A Reggel ér
tesülése szerint az igazság annyi, hogy a mi
niszterelnök és a pénzügyminiszter, minden 
más kisebb jelentőségű kérdés mellőzésével., 
azon fáradozik, hogy a. reparáció kérdésében — 
amely ősszel lesz aktuális — emherséfifes meg
oldást találjon, hogy megértesse az illetékes 
tényezőkkel: Magyarország még nem tűzfészek, 
de azzá tehetik és Európa nyugalmának alap
föltétele, hogy a kontinens egyes részei is egész
ségesekké kezdjenek válni. Ha ezt meg tudják 
értein', úgy természetesen ál la mkiile sünről is 
lehetne beszélni. Ha pedig majd erről beszél
nek egyszer, akkorra igen szilárd tőzsdéket vá
runk ...

X Biidapist-Wcrnódorfl I’aniutazövflgyár Rt. cő? alatt 
cjjy wamfidorll ós töplicschönaui iuik.' iparosokból álló 
c.-ipt-i-i <'•< )i Slriirser és Tárrn bankház (V, Nádor-niea 11) 
ró'izvótclávcl pamut S7övöp.-vár nlnkull 260 millió korona 
alaptőkével. A gyár az. újpesti .Madridi-úti 2000 siógyz.ct- 
métcrcs lelkén épült telepén egyelőre 60 sz.üvőszéken 
vvr.rns'torfl pcriiníidrágsz.övetekeL s!ruxok>t, doublaget és 
lordbórr.onyoknt fog gyártani.

Magvar Ruggyan'aárugjár Rt. közgyűlése 150 száza
lék. 300 K osztalék kifizetését határozta el. igazgatóságba 
báró Vapp Gézát, föliigyclóbiz.ottságba Vágó Józsofet vá-> 
lapították meg nj tagokként.
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1923 április 23. aRíggel
H hazajáró lélek
- Szerző a darabjáról —•

— m-ar

Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

mit szól ahhoz, hogy a publikum a legutolsó 
helyáremelést, amelyet dicső színházaink ma 
egy hete léptetlek életbe, nem szankcionálta: 
üresek az összes színházak...

— Csak nem?
De igen, drága barátom', még azok a 

színházak is „estek", amelyek eddig változat
lanul táblával „mentek", igy a „Mar inka", az 
„l r szolleje és a „Vátlőpcres hölgy" például. 
A többi színházakról, talán a Renaissance-ot 
kivéve, nem, is beszélhetek, mert a Királyban 
például 20 ember ül a nézőtéren, a Blaká
ban 19,,,

— Szóval egy hijján húsz...
r- Úgy van, bár a „János vitéz" például fa 

Lédák, akinek mégis csak ez a legjobb szerepe, 
főbb publikumot érdemelne. Fedák egyébként, 
amint tudja, jövő csütörtökön utazik Parisba, 
ott tölti az egész tavaszt, egy kis hotelben fog 
lakni, ingblúzban fog járni, mint egy diák
kisasszony. senkivel nem fog érintkezni és 
minden este más színházba fog járni: tanulni 
akar. Színházat: játékot, táncot, mozgást, í*- 
szédet — egy kis Párist megy nézni a pesti. 
„Pompadour"-premierre...

— Gyönyörű...
— Sőt: óriási, édes Pista. Hogy pedig vissza

térjek egy pillanatra az üres színházakhoz, 
Vzen a héten és a jövő héten minden színház 
uj darabot mutat be, a direktorok meg vannak 
röhönyödve a nagy színházi, bessz miatt. A 
Vigben, ugyebár, Borkmann megy, nem dél
előtt, amint a lapok megírták, hanem este. 
Érdekessége a szereposztásnak, hogy Gombü- 
szögi Frida és Varsányi Irén két öregasszonyt 
játszanak benne; a Magyar Színház a „Szi- 
diké"-t mutatja be, ezt csak azért hangsúlyo
zom újra, hogy hangos szóval hirdethessem 
Vaszary Piroskának, a darab főszereplőjének 
nevét, aki az Andrássy-nli Színház tegnap
előtti premierjén, tizenkileneéves, bájos fruska 
létére annyi talentummal s a színészi ön
megtagadás csábitó példújaképen annyi szí
nészt hivatottsdggal játszott újból egy hatvan
éves öregasszonyt, hogy öt a magyar színészet 
legnagyobb rcniénységei közölt kell elkönyvel
nünk. Menjünk tovább: a Hena/issáncé Orbók 
Atilla darabját, „A liinemény"-t mutatja be 
hétfőhöz egy bélre. A tünemény egy lány, aki 
tisztességes, de akiről elhíresztelik, hogy egy 
nagyon előkelő ember szeretője, aki ebből ki
folyóan színpadra tép s karriert csinál s ’« 
publikum elnevezi tüneménynek. A Nemzeti
ben Zilahy Lajos drámája, „A hazajáró lélek" 
'következik és az „Othcllö" rcpríz, a t.,"drosi-' 
.vak 27-én lesz premierje, jellemző a Városi 
au.spiciumaira. hogy a Kosáry— Király-párt 
mindössze M estére szerződtette le. — A 
lllaha LujzaSzinházb'in a Rajna-—Czobor- 

operett jön, mégpedig sürgősen, mert a „Le
vendula" nem, váltotta be a hozzáfűzött vér
mes reményeket; uj és végleges cime: „A szép 
asszony kocsisa". A darabban van egy zene

szón, amely a „Pompadour"-nak a, slágere, az: 
„0 Joseph". Czobor bejelentette a színpadi 
szerzők egyesületében, hogy ő ezt három év
vel a „Pompadour" premierje előtt az operett 
egész zenéjével lejátszotta egyszer Falinak, 
nehogy valaki tehát azt hígyje, hogy ő pia A 
zált. Fali Leó viszont, . aki most Pesten íven, 
kijelentette, hogy ő nem is ismer Czobor nevű 
zeneszerzőt, neki senki nem zongorázott le 
semmit. Most aztán igazán kiváncsi vagyok a 
fejleményekre...

— Óriási...
— Fali Leó egyébként, akt három napra jött 

Pestre s akiről valamelyik lap megírta, hogy 
nem tud elszakadni Pesttől, mert minden nap 
máshova van meghiva ebédre és vacsorára, va
lóban szerelmes lett Pestbe, dehát Bécsbcn is 
dolgai vannak és tényleg el kéne már utaznia. 
Legutóbb azzal érvelt a. Fészekben, hogy ki
fogyott a fehérneműje, tehát másnap okvetlenül 
elutazik. Erre a társaság egyik tagja, Falinak 
tisztelője és barátja, az egyik előkelő budapesti 
színház igazgatója, kijelentette, hogy lárifári, 
ez nem ok az elutazásra; ő addig, amíg Fali 
Leó Pesten van, minden nap küld, neki egy in
get két. puha gallérral s egy másik igen nélkü
lözhetetlen fehémemüdarabot. Másnap reggel 
valóban beállított egyik előkelő pesti divatárus 
cég segédje egy ks csomaggal Falihoz a Royal- 
szállóba 8 a csomagban benne voltak a beígért 
fehérnomüek. Azóta minden reggel pontosan 

hozzák az inget, a. gallérokat és a többi nélkü
lözhetetlen holmit, Fali pedig tmarad és abban 
reménykedik, hogy majd csak kiéhezteti vala
hogy gavallér barátját..,

— Óriási... Az Operában!
— Az Operában elült a vihar, de meg kell 

mondanom magának, édes Pista, hogy itt tulaj
donképen a „Karenln Anna" kulisszái mögött 
életre-halálra menő párbaj folyik, llubay Jenő 
és Wlassics Gyula között. Uubay magyarán 
megmondva meg akarja buktatni Wlassicsot és 
Bán ff y Miklóst szeretné az Operaház intendánst 
székében látni. Ezért kért audienciát a kor
mányzótól, ezért, vonta vissza a darabját, Wlas
sics is ezért örül olyan nagyon az állami szín
házak bizalmi nyilatkozatának. Nem szólunk 
hozzá a harchoz: Hubaynak mégis csak köszön
hetjük a Vécsey Feriket, a Pártosokat, a Szi
geti Jóskákat, ö valóban let! már egyet s mást 
a magyar kultúráért... Wlassics viszont... Hát 
egyelőre mindenesetre ö még az intendáns...

— óriási....
— Ne túlozzon, Pisla, nem ez az óriási. Óriási 

az, hogy amilyen tüneményesen rövid idő alatt 
a „Glória" már reprizre is kerülhetett, épp oly 
tüneményesen rövid idő aluli megszületett a 
legújabb Szomory-darab is. Az újszülött cime: 
„A kis fiam"' szerző a darabot a Vígszínháznak, 
a darab főszerepét Lukács Pálnak szánta. Apa 
és kis fia, sőt a. publikum is egyelőre (érthető 
okokból) jól érzik magukat...

— Óriási...
— Na, mi újság még! Beöthy hét uj berlini 

operettet vett; az egyiket Strauss Oszkár irta, 
a. cime: „A balga, szűz", a másiknak Róbert 
Stolz a szerzője, cime: „Módi". Azonkívül el
fogadott egy uj magyar operettet: Endrödy Bé
lának és Rieger Tibornak „A fekete huszár" 
című operettjét. Egy másik fiatal költőnek, 
Fóthy Jánosnak uj müvéről is beszámolhatok. 
Fóthy balletet irt, a ballet zenéjét dr. Zádor 
Jenő irta, akinek „Diana násza" című operája 
régebben színre került az Operaházban. A nép
szerű Boross-Békeffl-kabaré egy nagy konzor
cium részt vételével a. nyári hónapokban át
építi az Imperial-szállóban levő színházat. 
Csapó és Falnál műépítészek tervezik az uj 
színházai.

— Óriási, hogy a falatok hogy törnek előre...
— És tudja, hogy miért búsul úgy mostanság 

Drégely Gábori
— Mert nagy a feje!...
— Nem. hanem mert a. „Kártyavár"-a végleg 

összeomlott: most már egyáltalán nem adják 
elő a Magyarban, a szerencse fia pechhe gurult...

— Óriási...
— Igen jól mondja: óriási sikere volt Ká- 

nitzne énekiskolájának a kitűnő Kánitz Géza 
feleségének, növendékeivel a. mull heti vizsga
előadásán. Számos olyan tehetséges növendéke 
van az iskolának, akik máris szerződtetést aján
latokat kaptak pesti színházaktól. Pufi junius 
24-én a Cunard „Lakonia" nevű gőzösének 12. 
számú kabinjában, amelyben egy külön ágyat 
fognak csinálni, mert a meglevőbe nem férne 
be, nekivág az óceánnak. Amerikába, utazik, 
ahol a Fatty megüresedett helyére pályázik, de 
elutazása előtt barátai körében el akarja adni 
gyönyörű képgyűjteményét, amelyben leghíre
sebb magyar piktorok képei is vannak; szívesen 
veszi o célból barátai látogatását Royal-szálló- 
beli lakásán. És most jön a pletyka: Márkus 
Emília, akit szintén ki akartak nevezni a Nem
zet’ Színház örökös tagjává, visszautasította ezt 
a kinevezést. És igaz-e, hogy Maga ki akarja 
adni Összegyűjtött müveit?

__ 9
— Hát egy fényképalbumot... No, isten vele, 

aztán írjon vagy egyszer...

• A „Ssldikc” bérmutatója. A Magyar Rainhár, a lövő 
w.om tutim ti.j magyar fwwzft etefl színpadi miivét, Ter- 
' in.-z'iv i. Joliéinak ..S'z'.ű'.ke * cimii 3 föjvonftsoe Ironiédiá- 
i»ir múlatja be. Az ujdon-jig 6Im «zmmel magirt milift- 
rajz, tárgyú'. a muzsikust Igányok etetőből meríti. A dara- 
lx>t Vá«ó Béla rendezi. Az uj díszletek tervei Báisthy lit
vántól valók. Az előadást vasárnap őst® megismétlik.

• Aqnlln Adlcr Adellna nagysikerű külföldi vondég- 
játéJui után kedden, „A sevillai borbély" Roziim Iáiban 
lép föl először a Varoú Színház, közönsége előtt. Kossini 
remekel megelőzi a ..Tükör’', Bajor Gizi kitűnő alakításá
val. Hót főn „Denevér**, szerdán „Carmen”, csütörtökön 
Carolov Zovetan. a szófiai nemzeti színház Indiának óa 
Környol Bólénak vendégjátékával a „Bnjazzók" és a 
..l'araeztbeesülCt**, vasárnap délután „Jánosi As Jnllekn"

a „Törpo gránátos" oimü pompás Miket van müsoTOn. 
Au olvadások 7 órakor kez-dödnek.

• Egéw, héten a „Levendula*' kerül színre a Bliaha 
bújna Színházban, mig vasárnap dóiul ’u a ,.Ti-Fl" t Ját- 
rauk. 8 ómkor, mérsékelt heh Arakkal.

Társadalmi drámát Írtam három fdlvonásbnn a múl 
Pest életéből. A dráma szoreplői a jobbmódu, anyagilag 
függotlen polgári osztályból származnak. A darabnak 
sokáig ezt a címet akartam adni: y/a éyz<5 szoknya. Mert 
egy szép, érdekes, fiatal, tisztalelkü asszonyról szól, 
aki szereti az. urát, szereti a gyerekét, de egyszer —• 
meggyulladt a szoknyája. Meggyulladt benne a vér. u 
fiatalság és ez a láng mélységekbe és szerencsétlenségbe 
sodorja. A „Hazajáró lélek'', amely a dráma végleges 
cime lett, nem kísértet, hanem az asszony lelkiisme
reti vergődésének tükrözése, halálba kergetett férjének 
gyötrő omlóké. Ez az. emlék üldözi, kínozza, de megtisz
títja és fölemeli a szelíd, fáradt életbe. Ezt az asszonyt 
Pajor Gizi fogja Játszani, akinek drámai művészeténél 
finomabban zengő hangszert el sem tudok képzelni a mos
tani magyar színpadon egy ilyen halk sikolyokkal ver
gődő asszonylélek ábrázolására. Három férfi Ali az asz 
szony sorsában, ezt a három férfit Pelhet Imre, Kist 
Ferenc és Petheö Attila fogják játszani, akiknek tőkélete-, 
miivészi portréjához, azt hiszem, fölösleges bármit is 
hozzátennem. Xllalty Lajox.

• Báskai Ferenc: „Dunai éjszakák”. A pesti szerelem re
génye. A „Dunai éjszakák" kis hetilap cime; egy kezdődő 
szerelőmmel születik és meghal az első szám után, meri 
a szerelem: egy bankvezér és egy írónő szerelme, a szent 
házasságban éri el tetőfokát. Báskai ismert anyagot és 
típusokat ad. A hatalmas bankvezér, aki azzal a rette- 
notes tudattal hadakozik az élettel, hogy meg fog va 
kulni, de titkolja ezt mindenki előtt, az írónő, aki a 
körülmények miatt hirdetésszerző lesz, a kártyás mér- 
nők, az elegáns brnktitkúr, a ragaszkodó szolga - élő 
és létező alakjai a furcsa és olykor szinte fantasztikus 
budapesti életűek. Báskai uj regénye érdekes, szórak..z 
tató, nívós és messze kimagaslik a mai átlag és snö'or.os 
regényirodalom termékei közül.

• A Vígszínház jövő heti műsorában „Az Ur szőlli-jé‘‘-n
kiviil. amelyet ötször 'átszmiak, így <-A (sz ■■
„Sirokkó" nak, egy est (péntek) pedig a „0 
Vasárnap délután az ,,öro..:i‘‘-ö| adják. Szombaton dél 
ulár viszgrielőadúsul az „Otthon" kerül színre.

• Kosáry Eminy és Király Ernő. Tisza .íarola ós SzilJ.-t'
József adja, a Városi Színház uj operettjének, a „Rímül! 
jpas asszony“-nak két. párosszeTe[wt.. A rendkívül mulat- 
ságoe. regényes operett zenéjét 1 » bb dal
lámáiból állitottna össze. bemnintó előadóén, p- ’ifek.-.:. 
április 27 én lesz. Szombaton, vasárnap este és b...if.m ad
jak folytatólagosan a „Diadahnna asszony”-t.

• ..Marínba, a táncosnő" tölti be a Fővárosi Operct' 
színház e hetiét is. Minden este wlják a nagysikerű '.i 
bert-operettot a premiér kitűnő szereplőivel. Vasárnap d ■; 
után „A kfa grfzctt“-ct, Stolz Róbert népszerű operettjét 
játszók.

• ötvvuciUk előadásához közeledik Vajda Ernő „A váló
perei liÖ'iT'y” eimfi, rendkívül sikerű vígjátika, amely nm, 
hétfőn, kedden, szerdán, cwütertftkön és pénteken kerül 
színre a Magyar Sziuházban. Vasárnap délután lians Mii 
ler szenzációs drámája, a „Tüzek” kerül 6ziure.

• A Belvárost Színházban hétfőn, szerdán és pénteken a 
„Klrkszakált nyolcadik feieségo" Sceriil színre, kedden.
csütörtökön vasirnap este a nagyhetásu „Az iitközcf" 

című darab)!, adják, szombaton Ernőd Tapiás poéíjktis 
,,09Ípké"-jét ismétlik, vasárnap délután pedig „A gazdag 
lény" cimii darab keriil színre.

• A ..János vitéz” hatszázötvcucdlk előadása. Fedák 
Sári legjobb szerepében, a „János vitéz” eimszer-péíben 
minden este föLlép a Király Szújiházban. Bakonyi és I<a 
osóh klasszikus drdjátékának jktetokeiu 27-én, lesz hnt«záz 
Ötvenedik előadása. Vasárnap délután „A bajadér" kérni 
azinro Nádor .Tenő föüé.piésóvel.

• Szenes Béla vlgjátóka hétfő ás csütörtök kivi-telével 
minden este szfnrnksrtil. Hétfőn osle. rendes előadás ke
retében Katiié Do-rsch és társulata játszik, csütörtökön a 
nagysikerű „Tökmag” kerül színre.

• Az uj mtlsor az AndrAssy-utl Színházban minden este, 
valamint vasárnap délután ’í«4 órakor, mér-'-élcclt hely, 
árokkal kerül színre.

+• A < ’orvfn-Szírházhan zajos sikert arat 
Constance Talniadgo „A pekingi fruska*’ cimii 
amerikai attrakció cioiszcrepébe.n-. Kiegészítő 
műsor „A halhatatlan Bili.v’*. Angol Hirudó. 
Filmrinort a lipcsei vásárról. Előadások kez
dete «r>, 7 és 9 órakor.

+ A Mozg’őkép-Otthon uj nagy, híres mű
sora: „Nevető könny**, Amerikai regény 6 föl- 
vonásbati, a bájos Almi Bubens-el, Dompscy 
és Carpentier világhírű boxiuatchének élethű 
fölvétele, 3 fölvouasban, „Fatty a Derbyn*1, 2 
fölvonáöos burleszk. ’/ití, VzS, ’/ílO.)

+ Az Omniában az „örök csend tornya** 
oixnü főfilmen kívül Carpentier és Dempsey n. 
világ legizgalmasabb boxmérkőzéséről készült 
3 fölvonasos sportfilm is bemutatásra kerül. Az 
előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.

~r A „Nevető könnyek”, a Kamara műsor
darabja, a szív és :i lélek filmje főszerepben 
AJma. Rubens, az ideális szépségű amerikai 
művésznő, valmint a Star magyar sorozatából 
a „Selionnai” Lubinszky Tiborral a címszerep 
bon. */a5, ’/iT, S és ’/ilO órakor.

4- „Napkelet lilioma” — „A pekingi fruska'* 
— az Urániában igen nagy sikert aratott. Az 
Uránia e kitűnő filmjén kívül pompás ameri
kai burleszket is vett műsorába. Az előadások 
5, s/<7, */»9 és 10 órakor kezdődnek.

Berendezés í2?K.a,txí:s;h.. eladó w—Twuy felszereléssel olcsón
BÁRDI, RAkÓCZI-U TI

egyedül csal. „Alil"-cróm, púder, email- 
uorogntAvIt hmsználutától lesz. ... HAJ 
SZÁLAK végleges eltávolítása vilin un \ al. 
Szeplő-, szemölcs-, szépsógrtpnlós ph »re- 
niasRago jutányos bórlotbon GAOG koz
metikai intézőt, IV, Muzeum-körut 13 • is7

VI, Róvay-u. IS KIS KOMÉDIA TOefoa: u-22 
Bolt Btelnhardt föllóptövol az évadzáró műsor: PARDON. 
TtiVBDTBM és DIE BBIDB MANDL. Kezdete pontba n K órakor
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FTC—MTK 3s0 (IsOJ
®>©2©s® az FTC

Az UTE a Törekvés elGe&tf 3s0 gyffzel
mével a bagnefcsá® éüére keHHt

(.-/ Heggel tudósitójától.) A két régi „nagy" 
ellenfél: az FTC és az MTK vásárnál) ütköztek 
meg 51-edszer egymással. Erre a mérkőzésre 
megmozdult a főváros egész sportközönsége és 
már a déli órákban valóságos népvándorlás in
dult. meg az ÍHlői-uti pályára, úgy hogy amire 
a bíró: Ivánét les Mihály megadta a jelt a já
tékra vagy

30.000 ember szorongott a tribünökön és az 
állóhelyeken.

egyike voll a legszebbeknek a. 
szezon meccsei közül és eltekintve egy-két 
összeütközéstől, nyugodt lefolyású volt. A le
vegő FTC-győzelemtől volt terhes, inért a baj
nokcsapat két legjobb emberét: a. sérült Platt-' 
kőt és Orthot nélkülözni volt kénytelen, ami 
erős hendikepet jelentett, azonban az FTC is uj 
erőkkel kísérletezett. Mindamellett

az MTK az első 17 percben fölényben volt, 
de amikor Egry csodaszép lövése a hálóba 

jutott, az FTC kerekedett fölül
es mindvégig frontban volt. A mezőny legjobb 
emberei voltak: Hungler 11.. Takács 11., fílum 
és Pataky a győztes csapatból, inig az MTK- 
ból magasan kiemelkedett Braun játéka, de 
kitűnően dolgozott a kis Nádler is, különösen 
az első félidőben.

Az FTC a győzelmet megérdemelte és 
kor Pataky második góliá ml az addig 
ered in c ny t b i ztosi tóttá.

a közönség valóságos extázisbán tört
Ilyen jelenei már négy év óta nem játszó

dott. le magyar pályán, mert az FTC utolsó 
gj’őzelmét 1919 őszén aratta az MTK ellen, 
amely azóta sorozatos győzelmeket aratott a 
zöld-fehéreken.

ami
dért

ki.

*
FTC kezd <‘s már az első percben Kertész 11. Blum 

erős labdájától, amely az arcába vágódott, a földre terül, 
amire a bíró a mérkőzést hét percre fölfüggeszti. Újabb 
sipjolzésre az MTK támad ós sorozntos támadásaikat — 
amelyeket. Molnár és Braun vezetnek fílum és Iiung: 
ior II. mentik. Hat pere után szép. mezőnyjáték alakit! 
t. l és a

és sorozatos 
... vezetnek 

mentik. Hat pere után _j, _____
bajnokcsapéi fokozatosan közelíti meg e 
............ , amelynek eredményeként az FTC 

orner árán tud fölszabadulni. Két 
terhére, de .Intsél 

Pár . 
labdáját

zöld 
n 9. 
pere 

izgal- 
perc-

percben

lövéssel

fehérek hálóját.
csa k It 

múlva újabb korner esik az FTC 
más küzdelemben kétizben is gyönyörűen ment, 
nyi köz.épjáték után Pataky szépen kiadott 
..Potya" Kgryhez fejeli, aki

a 11. percben. kapásból. 26 méteres gyönyörű 
megszerzi a vezetést.

A gól fölvillanyozza nz FTC-játékosoknt 
nercekben már újból Egry lő a gólra, de 
kapnlécet súrolva, túljut a gólvonalon. ___  ... ,
múlva a zöld-fehérek ismét, gólt hibáznak. Majd nz MTK 
fölszabadul és ,,Csibi“ a 35. percben egyedül futva már 
risztén áll a -fról előtt, de a ferencvárosiak korner árán 
megszabadulnak. Ebben n félidőben meg egy korner esik 
az FTC ellen, de nem tudják góllá értékesíteni. Félidő 1:0.

A mérkőzés második részében az MTK kezd nagyobb 
lendülettel és .,Csibi“ már a :!. percben pompás lefutás 
után kétizben is gólra lő. de a jól helyezkedő .-Intsél biz
tosan ment. A fi. percben újból Braun veszedelmes, aki 
brilliá.ns technikával vezeti keresztül a labdát n hátvéde-

következőés a
a labda a fölső 
T’jabb öt perc

A megyao* atíéfáifc fényos győzelmet arattak 
Olaszországban és megismerteik a kttSzétt serieget 

Három ©e*fxág Jegjobfo fufiői egymás ellen
Merőn, április 22.

(A Reggel kiküldött tudósítójának távirata. 
— Érkezett éjjel 12 órakor.) Olaszország, 
Ausztria és Magyarország 3 legkiválóbb atlé
tája mérkőzött ma itt a hegemóniáért. Mind
össze 3 versenyszám volt: 100 méteres, 1500 mé
teres és 5000 méteres síkfutás. A 100 méteren a 
következők indultak: Gerő (Budapest), Zncca 
(Póla), Ranch (Becs); 1500 méteren: Benedek ii'í-
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ken, de pompás lövését Amsei biztosan fogja. A 9. perc
ben Hungler 11. hnndsct vét, a megítélt s7.nbadrugást 
Uolvár 30 méterről irtózatos erővel rúgja a kapura. Am
sei azonban a helyén van. A 19 percben Nádler megsérül 
és ki) iszik a pályáról. A következő percben Braun és 
Hungler 11. nagyszerű küzdelmet vívnak a jobboldalon, 
amelyből Hungler II. kerül ki győztesként. A 14. perc
ben jzgalmas jelenet játszódik le az MTK kapuja, előtt, 
de nz FTC-csatárok nem elég erélyesek és igy 
két tiszta gólhelyzetet is hibáznak. A 16. percben Nádler 
újból beáll a csapatba és rögtön hosszú, éles lövést küld 
nz FTC-knpura, (le eredménytelenül. A 18. percben Vágó 
Halászt fejbe rúgja, aki kénytelen a pályát elhagyni. 
Most egy kissé forró le.sz a levegő, egrylk faultolás a 
másikat éri, nini a közönség körében is élénk vissza
tetszést kelt. Tíz percnyi .távoliét után Halász bekötözött 
fejjel visszatér a pályám, ami az FTC-bo ul erőt önt. 
Pillanatok alatt

Pataky bosszú

n pályára, ami az FTC-bo ul erőt önt. 
a kék-fehérek kapuja előtt teremnek és 
plaszlrozott labdája a hálóba talál. 2:9!

UTE—Törekvés 3:0 (0:0). A bajnokság második Icgl'on- 
losal'b mérkőzése az újpesti Stadionban játszódott le a 
bajnokaspiráns t'TE ós a pompás formában levő Törekvés 
között. A mérkőzés kezdetén mindenki meglepetéstől tar; 
tolt, mert a nagyszerűen küzdő vasutascsapaf. az első 
negyedórábeu abszolút fölényben volt. de. továbbra is na
gyon keményen tartotta magát, amit a 0:0-ás félidő is 
mutat. A II. félidőben azonban az VTE már az első három 
percben két púit rúg Pogl II. és Priboj révén. Közben 
Pruhát a bíró kiállítja, mert egyik ellenfelét szándéko
san megrugta. Ettől fogva az újpestiek erősen előrelen- 
<1 ül link. A 10. percben Pogl II. egyedül viszi le a labdát 
a jobbszélen, a gólvonalhoz közel ccnterez és a labdára 
rohanó Király védhetctleniil a gólba továbbítja. A to
vábbiak során Kelcrsé.vyi és Szedlacsek összeütköznek és 
utóbbi megsérülve n pályát elhagyja. A mos már kilenc 
emberrel játszó Törekvés tisztán védekezésre szorul. A 
győztesek közül legjobban tetszett a két Fopl-üvér, míg a 
vasutasok csatársorából Szántó—Úrik.—Kautzky—B’eisz 
játszottak stílusosan. Az UTE ezzel a győzelmével nem
csak a gólarányát javította meg hatalmasan, liánéin — 
viszonylagosan — a bajnokság élére került, de a végső 
győzelemig még 7 mérkőzése van *-■■•-- ---- —
FTC ellen is.

há’ra. köztük egy nz

Ili. kér. TVE-VAC 2:1 (1:0). A 
buo'aink kitűnő csapata tt vívók 
játékban, megérdemelt győzelmet 
régéhez erősen hozzájárult Kiss ___ „___ _____  ____
kodása is. Az első 45 percben sokáig eldöntetlenül vias
kodnak az egyenrangú ellenfelek, amig végül a 40. perc
ben Horváth sz.ép gólt lő. A 11. félidőben a játék még 
érdekesebb lesz, percenként változik a kép. A 12. percben 

amelyre 
győztes 
a VÁC

lóverseny téri pályán a 
ellen páratlanul szép 

aratott. A játék szép- 
Menyhért- kitűnő birás-

Skvarek. kettőre szaporítja a gólok számát, 
nemsokára Boross pompás góllal válaszol. A 
csapatból Keuhausz és Skvarek. váltak ki, míg 
legjobb emberei Boross és Hcrmann voltak.

Vasas -MAFC 3:1 (1:0). 4 két rossz csapat közül a ke
vésbé rossz győzött A játék órdoktolcn volt. A műegye
temieknek ez a veresége végleg megpecsételte sorsukat: 
kiesnek az 1 osztályból. (Góllövők a Vasas részéről Ta- 
káts 2. Jelűnek 1. a MAFC részéről Alm.)

BTC- KAC 0:0. A gólképtelen csapatokban a BTC eaa 
társora, a KAC-ban pedig Hiti kapus és Sándor centar- 
balf érdemelnek említést.

Zuglói AC—MAC 2:0 (2:0). Az atléták valósággal zuhan
nak a ír. osztályba ezzel a sulvoa vereséggel. (Góllövők: 
Ellinger és Vncek.)

Egyéb eredmények. //. osztály: Postás—KAOE 2 :0 
(2:tl). A mérkőzés 11. félidejében Tóth (KAOE) center 
half agyrázkódást szenvedett. Erről lapunk más helyón 
részletes tudósítást közlünk. — NSC—„33“ FC 1 tó (0:0)1 
- BEAC-VII. kér. SC 0:0. ------- ----------- -
BAK -Húsosok 2:1 (0:1). 
11 : 0). RTK—Ékszerészek 1

/tér.-..' Wienna— Hcrtha 2:
Prága: Slávia—Denlscher FC

. NSC
• Í TSE- -TTC 3 :1 (1 : 0). -
- Testvériség—EMTK 3 : 0 

(1 : 0).
Hukoah—Floridsdorf 1 : 1. 
2 : J.

: 0
2

(Budapest). Coiniuotto (Velence), Fried (Becs); 
5000 méteren: Néinethy (Budapest.), Ambrosini 
(Monza), Spevoni (Arsirico), Haidegger (Becs).

Eredmény: a) 100 méteren Gerti rekordidő 
alatt győzött; h) 1500 méteren első Benedek 50 
méterrel; c) 5000 méteren Némethy mellszélefi
sé gg cl második. A magyarok a két első és egy 
második helyezésükkel a kitűzött serleget, is 
megnyerték.
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A BBTE Kardelonyversenye
Győztes: Schenker Zoltán (Move BSE)

A Budapesti (Budai) Torna Egylet kardi 
előnyversenyén, amelyet az Attlla-utcai torna
csarnokukban nagyon előkelő közönség előtt 
tartottak meg. fővárosi vívóink B7fine-java 
résztvett. Részletes eredmény:

1. Schenker Zoltán (Move BSE) fi győzelem..
2. Bogén (Move BSE) 5 gy.
3. Apáthy (BBTE) 5 gy.
4. Vitéz Lipcsey (Move BSE) 4 gy.
5. Parragh (BEAC) 2 gy.

A vidéki knrdvlvórsapathajnokságot a Pécsi Atlétikai 
Klub rendozcsóben vasárnap tartotta meg a Vivószftvef- 
f.ég. A kaposvári Turul versony köztien a csapat egyik 
tagjának lábnándnlása intakt visszalépett. A bajnokság 
végleges í»r-.Mlményo: Bmjnok: Pórnai Aitlóbikai Klub 6 
ponttal. 2. Győri Hungária 4 ponttal. 3. Szegedi Vivő- 
egylet 2 ponttal. 4. Debreceni Bókósy Béla Vivócirylot. 
A győztes csapatban Dávid. Háry, Májunké, vitéz Ita 
vasady és llolJy vívtak. A. tőrmórkőzés elegendő részt 
vevő hijján elmaradt.

Az Egyetértés SC 10 km.-es országúti futóversenyét a 
gödöllői országúton rendezte ós azon 1. Stc.hwr Pál (MTE) 
34 p. 40 mp. 2. Csitbay (MTK) 34 p. 58 mp. 3. Krausz 
(EŐC) 35 p. 26 mp. 15 induló.

Szablyár győzött az FTC 20 kim.-cs országi)ti gyalogló 
versenyén, amely n gödöllői országúton folyt le. idő: 
1 óra 50 pere 51 mp. 2. Komarik (Máv. GSC) 1 óra 56 p 
24 mp. «. Tzajtcnburg (FTC) 2 óra 8 perc 27 mp. Flóra 
nem indult.

Lntrlng Miklós szomólyóbec egy eddig ismeretien ma
gyar boxshnmpion érkezett. Milánóból n fővárosba, aki 
május 8-án Rózsa Jenővel fog mérkőzni. Lutring rekord 
listájában 41 győzelem szerepel. Legutóbb a nálunk is 
megcsodált Mariott angol bajnokot a 9. menetben leütötte.

R.ósport
A megyeri lóversenyek részletes eredményei: /. futam: 

J. Reinlintin (II) Gutái, 2. Spinette (5), 3. Rosseb (p).
F. m.: Vipidia (14), Babuczi (fi). Freigeist. (12), Ángyi (4i, 
Csnjhos (4), Vaskalapos (33), Kereső (12), Drink (25), 
Omnin Vincit (20). Fcjh., 4 h. Tót.: 20f> : 2760, 480, .110. 
280. 11. futam: 1. ’.fprő (2) Kisziváth, 2. Iródiák (1%), 
3. Nafn (1’4). 1% b„ 8 h. Tót.: 200 : fi20. 7/7. futam: 1. 
Akndékos (8:lfir) Gimpl, 2. Alta Troli (316), 3. LAngzó 
(3!6). F. m.: 8. rx.us (3). 1 h„ 46 h. Tót.: 200 : 320. IV. fű
tőm; 1. Tóiméin (ÍJ :10), Bukovszky, 2. Viselioe (l!6r). 3. 
Repkény (fi). ?í h. Tót.: 200 : 400. V. futam: 1. Horomiz 
(1’4,) Binder, 2. Jajno (11:10), 3. Diimon (8). F. m.: Aka
dály (Ifi), Ugardy (3). 10 h„ rossz 3-ik. Tót.: 200 : 420, 220. 
210. VI. futam: L .Mönafubcrg <19á) Altmann. 2. Dal- 
mond (2Vá), 3. Aprés (8). F. m.: Gondos JL. (10), Veta HL 
(14), Dienppointment (2). Fácán (fi), Delmartino ÍS5L 
Adi (50).

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

VHágoseásr-könyvnyomda rí., Budapest VIII. Contt-wtea 4, 
MUszaki Igazgató: Dentseb D.

•mn&naBiMBi.RACKEnEK! >TENNISZ
S AMGOL, NÉMET ÉS MAGYAR GYÁRTMÁNYOK !

■ KERTÉSZ II, Andrássy-Bt 36, Pírltl laoj Írohínil nettel. | 
Réz- és vasbutorok “íx^FSUSS) 
gyárából a legjobbak és olcsók. Szakmabeli javítások vál
laltainak: Ilolló-utca 3, Dohány-utca 6. Tol.: J. 61—97 n

*> ^8 simnkingöllönyökBí. INítokil
E” w"k AM. Er* Ft. “ Z óriási árban veszek. Braun, ■ ■ S W n V Károly kBfut 13) | TbIj 118 g

Fővárosi Cirkusz Naponta este %8 órákon 
csütörtök, szombat, vasár- és 
ünnepnap délután 664 órakor 

s nagy áprilisi műsor
VÁROSLIGET 429

TELEFONSZAM 55-5!

Szőnyeg mosás, 
javítás művészies kivitelben 

FISC4ER VACUUM RT. (Dob-utca 90) maqóvő- 
osxt&lya. Telefoni József 10-72, József 00-88

Ü cl ARI a 11 aranyai, exüntöt, platinát, 
ékszert napi áron veszek. 

l’RETSCn VILMOS *3)Q H7.ám nlatti 
V11, ltottenbfller-utca ékazerüzlct

Lövölde tér Hurkán, órnjnvitáa cgyóvi Jótállásai.

SA.IAT GYARTMANYH i
NYAKKEN DÖUJDONSA GOK {

FÉÍRFT FEHIÍRNEMÜICK, KALAPOK STB,
URJ DIVATÁRUK i

NYAKKENDŐHÁZ «, j
IV. KÍGYÓ UTCA 5. (KLOTILD-PALOTA) !

NYAKKENDŐK V1SZOXTELARUH1TÓKNAK 18. i




