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Eredményes a francia békekisérlet
Ma közölték a francia kormánnyal 

Kemal békeföltételeit
Franklin Botiillon megnyugtató tárgyalása 

Kemal basával
(London, október 1.) A vasárnapi lapok ki

emelik Franciaországnak a válság békés meg
oldására irányuló erőfeszítéseit. A „Sunday 
Express" konstantinápolyi levelezője azt táv
irat ózza, hogy előkelő török személyiségek 
közlése szerint. Harringlon tábornok angol 
főparancsnok már utón van Muddnla felé, 
hogy olt Kenud Musztafa basával tanács
kozzék. Másrészt az angorai kormány abban 
a válaszában, amelyben kifejezi a szövetsége
sekkel való találkozásra készségét, megismétli 
azt a követelést, hogy addig nem lehet kon
ferenciát tartani, amíg Konstantin ápol yf Ke
let- és Nyuga tirádával együtt nem engedik 
át 7'iirökorszá.gnak. Ugyanennek a tudósító
nak jelentése szerint Franklin Bon i Ilont 
Szmirnába való megérkezésekor lelkesen fo
gadták, Kemal. Musztafa átölelte és meg
csókol la.

(Szmirna. október 1.) Franklin tiouillon táv
irati nt.on közölte a francia kormánnyal

azokat a föltételeket, amelyekben Komat 
basával megállapodott.

A föltételek szerint a. szövetaégeaek haladék
talanul megszállnák Tráeiát és a közigazgatást 
Drinápalgban állomásozó néhány ezer katoná
val. valamint különféle stratégiai pontokon, 
főiképen tlallipol.in elhelyezett kisebb osztagok
kal ideiglenesen biztosi tantik.

Kemal basa találKozása Harring- 
fon tábornoKKal

London, október 1.
A Re liter-iroda konstantinápolyi jelonlése 

szerint .-Ingóra. ottani képviselője közölte Ang
lia képviselőiével, hogy Kemal. M úszta fa reméli, 
hogy néhány nap múlva találkozni fog llar- 
ringlon tábornokkal. („M. T. I.“)

Szmirna, október 1.
(Havas.) Kemal basa ’ elutazott Angórá'ha. 

Í..M. T. I.“)

Vasárnapi magánforgalom.
Budapesten i

A szombati bizakodó kedv ma délelőttre is 
átterjedt, bar üzletet alig kötöttek és inkább 
csak vélemény vásárlások alapján alakultak a 
kurzusok. A magán forgalmat nagyon kevés 
áru. túlnyomóan pénzajánlat jellemezte, érdek
lődés mutatkozott: Lipfák, Athcnaeum, Salgó, 
Magyar Általános Gépgyár, Wörner. Pböbus, 
Goldbcrgcr, Lichfig. Julin Iránt; neliéz papírok 
közül a Magnezit a favorit. Tájékoztató ár
folyamok: Lipták 3850—4008, Általános Gép

A szövetségesek Tráeiát egy hónapon belül 
átadná?! kemalista csendőrséggel támogatott 

bizottságnak,
amelynek birtokában maradna a tartomány a 
békekötés utánig. Franklin fíouillon kiemelte 
annak szükségességét is, hogy a mudániai ér
tekezleten 18 órán, belül megoldást kell találni. 
Minthogy Kemal basa ragaszkodik ahhoz,hogy

Tráeiát a törököknek abban a helyzetben 
adják vissza, mint Anatóliai,

a szövetségeseknek hétfőig határozniok kell. 
\ kemalista csapatok Trácidba csak a béke
kötés után vonulnának be. Végül megjegyezte 
Franklin fíotdllon. hogy az ideiglenes konfe
rencia alapjaira vonatkozó tervezetet az angórai 
nemzetgyűlésnek jóvá kell hagynia.

(Szmirna,,október 1. — Havas.) Franklin
Bouillon Kemal hasával folytatott megbeszé
lései azzal az eredménnyel jártak, hogy a szö
vetségesek hozzájárul ásó n a k föntartásával

Mndáninban október 3-án katonai kon
ferencia lesz,

amelyen megállapítják a tráciai semleges 
zóna kiürítésének részleteit. Itt teszik meg az 
előkészítő intézkedéseket arra a konferenciára, 
amely

október lő-jke táján ülne össze
és kidolgozná a. b éke szerződés.- alapjai f.

A bécsi háziurak kedden reggel 
sztrájkba lépnek

(.4 Heggel, bécsi ludósitójándk telefon jelentése.)
A háziurak ma mond rogy ülést tartottak és 

kimondták, hogy kedden, október 3-án reggel 
megkezdik a sztrájkot. A háziurak sztrájkja 
abból lóg állani. hogy megszüntetik a. lépcső
házak világításai, elzárják a. vízcsapokat, este 
fi órakor bezárják a. kapukat és megtagadják 
az adók további fizetését. A sztrájk egész Ausz
triára kiterjed s amennyiben a háziurak elérik 
céljaikat, a házbérek Becsben a békebeli ház
bérek ezcrkilencszázszorosára, vidéken kétezer
kétszázszorosára fognak emelkedni.

gyár 7200- 7300, Rima 16.000, Plinbus titiOO 6700, 
Wörner 4800—5050, Lidiiig 1650, Sajgó 76.000 
77.000. A magán forgalomban a keddi megnyi
tásra erős szilárdságot jósolnak.

Bécsiben i
(A Reftgel fiHlósitőjának telefonjelcntése.) A 

vasárnap délelőtti magánforgalom üzletiden 
volt. Néhány kötés csupán Déli vasul elsőbb
ségi kötvényekben volt 630.000 kurzuson. Rima 
150.000, Kóburg 210.000. Irányzat, a, hétfői zsidó- 
ünnei>ckrc is tekintettel, csöndes.

A REGGEL
szerkesztője, akit a kunbélisták Jámpavasra 
akartak húzni, nem érti miért a magyar 
társadalom és sajtó egyrészének áradozó, 
diszkardot ajándékozó lelkesedése Kemal 
basa személye és politikája iránt. Csak a vak 
nem látja, hogy a. vitéz Komái a szovjetdip- 
lomáciának öntudatos; vagy tudatlan sakk" 
figurája a távoli Keleten. Á népbiztos-gyil
kos urak véres markukba röhögnek Mosz
kváiban, ahonnan az angolokat ugratják most, 
ha mi magyarok, akik bőrünkön tanultuk 

ki a lenini nacionalizmust, anélkül, hogy 
bevárnék az események fejlődését, ujjongva 
tárjuk ki reszkető karunk pirosló délibábok, 
felé. Nem követnék el harakirit önmagámon, 
ha váratlanul Kisbán Miklós távozásának 
hírét hallanám, de mégis inkább ne csinál
jon semmit. Bánffy, mint hogy Pröhle pro
fesszor fantazmagóriái szerepeljenek a ma
gyar közvélemény verdiktjeként a u\ ugat! 
külügyi kabinetek Íróasztalán. Romantikus 
nemzet vagyunk és keserű sorsunkban csak 
természetes, hogy őszi erdők zúgásából. a 
csillagos menny boltozat hói lioldogabb jö
vendő kaimliszti’kus jeleit olvassn'k. Ki tilt
hatja meg, hogy egy élve eltemetett. nemzet 
szívverése ne döngesse koporsója födelét? A 
hullámzó tengert nem lehet láncokba, verni. 
De egy nemzet gondolatvilágát távoli célok 
lidércfényével még ’kuszáltabbú tenni, opti
mizmust kelteni homályos Lények hősi be
állít ásával, d ajkam esők kel föl nőttek képze
letét fölkavarui, nem méltó politikusokhoz, 
akik, a jó isten őrizzen attól, még kormányra 
is kerülhetnek. Inkább előbb, mint, utóbb bo 
kell látnia minden gondolkodó magyar lény
nek, hogy Llyod George és a brit világbiroda
lom ténylegesebb hatalom, mint Kemal basa, 
a törökök nekibusult szivfájditó vitézség 
reneszánsza, még ha hozzáadjuk LndendorlT 
tábornokot, és a bajor Orgéscht is. Realitáso
kat hűvösen megállapítani kényszerűség, 
irrealitásokért rajongani hóbort is, bűn is. 
Bolond világ ez, ahol a keresztény irányzat 
legszélsőbb szárnya, rajong egy török had
vezér iránt, aki Szmirnában olyan keresztény
mészárlást rendezett, amelyhez képest Szent 
Bertalan éjszakája eucharisztikus körménél - 
nek tetszik. Végre legyen szabad kimondani, 
amit, minden művelt, és józan magyar amúgy 
is elgondol: ne szappanbuborékokra, apropo- 
sokra, mozifilm módjára lepergő kalandokra, 
friedriehistváni ódákra építsük az ország 
megváltásának szent ügyét, de a kérlelhetet
len. valóság, a létező középeurópai egyen-uly 
mai lehetőségeire. Belátom, ízlés, nevelés és 
kultúra, dolga, ha az ember a. Jókai Mórok, 
Eötvös Lorándok, Apáthy Istvánok, Vámbéri 
Árminok, Eötvös Károlyok, T)ésy Zoltánok, 
Ady Endrék Magyarországát álmodja vissza 
és fél az. ébredéstől, amely a Ériednél) Pis
ták, Endre Zsigáik, Szász Menyusok és Sn- 
korok valóságába sodorja. Magyarország 
Szent Tstrván óta nyugati államnak számit 
Európában. Balkáni politikusok no degra
dálják keleti állammá.
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A forradalmárok tfissfolegtek
az u| kitólymá!

„A nemzetet a baSsSkerek forradaimBsitották

Morfiummal elaltattak

Aliién, október 1.
(Athéni snjtóiiQdii.) A király tegnap reg

gel fogadta a forradalmi bizoli >ágot, amely
nek nevében Ganatasz mondott beszédet. Ki
jelentette. hogy a nemzet lelkiismeretét a leg
utóbbi esztendők szerencsétlenségei, különö
sen pedig a legutóbbi kisázsiai balsikerek 
forradaiutasították. A hadsereg és a flotta, 
amely évek óta lm leolt a haza dicsőségéért, 
legjobb; n megrendült a nagy nemzeti szeren- 
csétlcm-ég következtében és azért támasztotta 
a fölkelést, hogy a hatalomról eltávolítsa 
mindazokat, akik felelősek a nemzeti, sze-

rencsét fenségért és elhárítsa mindazokat az 
akadályokat, amelyek Görögországot meg
fosztották n világháltoriibeli nagy szövrísé 
gebeinek támogatásától. Boldogok vagyunk 
— mondotta a szónok —, hogy verőn iás nél
kül arattunk sikert és fölébresztettük a 
nemzetben a céljaink őszinteségébe vetett 
bizalmat. Azok a politikai pártok, amelyek 
tegnap még marcangolták egymást, ma már 
egyesülten jelentek meg a. király előtt, hogy 
Görögország boldogulása érdekében mun
kálkodhassanak.

és kiraboltak egy gabonakereskedőt
(.4 Heggel tudósi lóját ól.) Csiilöi lökön mg 

jelent, a főkapitányságon Vásárhelyi Jó
zsef 28 eves gabonakereskedő, aki Sáloraljan.i 
helyről szökell a fővárosba gabonát szállítani. 
Dr. Csizmadia rendőrkapitány élőit előadta, 
hogy keddről szerdára virradó é.isakán cg.v 

ni('gi<inorkcdet I 
Bem utca II*. szám alatti 
A leány magát Vilmának 

és azt mondotta, hogy artistanő, de je- 
a nő pi z> 

a kel len 
- lúl- 

( . a k
in a r 
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öngyilkos lett egy ügyvéd felesége
Vu-íúrmip h’ijnidban dr. Körncr Sándor fő

városi ügyvéd, akinek a L.ipót-körut 10. szám 
alatt ügyvédi irodája van, jelentette a meníők- 
.uek. hogy felesége a Baiázs-penz.ióban eszmé
letlen állapotban fekszik. A kivonult mentők 
megállapították, hegy dr. Körncr Kándorné 
ön?yilkossági szándékból nagyobhmt nnyiségii 
morfiumot vett be. Eh tveszélyes állapotiban 
szállít ott ák be az f.i Szent János-kórházba. 
Dr. Körner Nándoiné csak szombaton költö
zött Lipót-körnti lakásából a Balázs-penzióba, 
mert súlyos idegbaja miatt teljes nyugalomra 
volt sz. .Morfiumot sohasem használt és 
így é iii. tlon, hogy bogvan ludott oly nagy 
mennyi: : cl heszi rezni. Családjával a legna
gyobb eo.ye:értésben élt, sőt még idegbaját is 
állandóan titl-mlői. bei jenek ‘kívánságára köl
tözőit a Báláz- penzióba, ahol azután eddig 
még ismeretlen okokból öngyilkosságot, köve- 

4 lett el. EöCpülésébcn mm bíznak az L’j ‘.Szent 
dános-] c ó r h á z orvosai.

Az mJ kormány
egye^^il hozza a érvényükéit

Athén, október 1.
Az 11 ivas-ügyuökséjr jelenti, hogy Poinearé 

bizottság elhatározta, hogy az uj kormányra 
ruházza a törvények kibocsátásának a jogát. 
Elhatározták továbbá, hogy az ezidőszerint őri
zetben lévő 'politikusokat az uj nemzetgyűlés 
döntéséig fogva tartják.

előkelő bel városi vendéglő'bi .1 
egy nővel, akinek 
lakásába is fölment.
nevezte 
lenh'g szerződés nélkül áll. Ejl'él !<dé 
gő1 hozatott a lakásba, amelyből mind 
ittak. Hajnalban a kereskedő hirl-ten 
mosodotI, elaludt a leány szobájában.

fői, amikor 
állomásra, miután 
érkezni Sátoralj; ii.jlr'l,' r 
már jó messzire járt 

fővárostól, észrevette, hogy tárcájából 
egymillió korona hiányzik, amelyet 

A legközelebbi 
és egy személ.% 

mintán azt 
'• l; 'múl. 

azonnal ki
csuk 
Icái;:

Hajnajiban a 
elaludt a leány 

délelőtt ébredt 
kelleti az 

haza akart 
a vonat 

észrevette.
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Hatvanszer koronát elraboltak eny piaci- 
árustól

(. 1 Heggel. tudósilójától.) Vakmerő rabló
támadás tetteseit kcrilotio. kézre vasárnap dél
előtt a rendőrség. Szombaton este Steinmelz 
Teréz piaci árusnőt. aki a \ ámház-köruti nagy
csarnokban esztendők óta kenyeret, árul, egy 
heti bevételét minden szombaton este szokta 
•a v.'.Vuv.'a rockból hazaszállítani, budai 
sarak sötét lé.sőházábau két ismeretlen 
bf-r megt; i'uadln és miéiül t még 
volna, valami nehéz tárggyal fejbe ütőt fék.

.idős asszony sikoltva rogyott össze 
aljában, a támadók azonban 
mértek rá. Övéről 1 ■ szakilotiák 
jót és síéire menekültek 
helyéről.

A házbeliek vérében fagyva olt találták a 
szerencsi den a zonyi. de •még látták egfi'éhá- 
nyi'n a menekülő rablókat kifutni a népiden, 
csöndes utcára, Két ember a házbelick közül 
a rablók mán vetette magát, közben a rendőr

ék és elkeseredett hajsza ke- 
•’ közöl1.:- égé segített a rabló
eben és egy utca keresztezés.'- 
gyik rendőrnek 

telíteni az egyik 
földidrperni az <ds: 
tért. A tűm ilia.-'nin 
egér utat nyeri és

Ja ké
rni- 

védekezhet'1! t 
A z 

a lépcsők 
újabb iilésekel 
a pénzes tárca- 

a rablótámadás szili-

ség: is óiies!tetI
let kezet 1 . Az llt(
támadók. iilílözési
nél Hke •ül 1 •
volsagra meg köz
esőt vetni es a
dekozö fk’talohib
támadó ammaii
az Üldözők elöl.
.meg az éjszaka
rövid v illat ása

egy lépés tá
ra blói, gán- 

zánian vé- 
a másik 

elmenekült 
Az clfogot1 egyik léniádét 

a i'őkopiiányságra kisárlék és 
után pontos adatokat kaptak 

másik lái.-jról is, úgy hogy- vasárnap délelőtt 
11 órakor már mind a két rabló Vogel kapitány 
szoba jóin 11 volt.
\ ke 1 í’iblo S'.ivós Endre l'ue,hőkuzásm':kiili 

< >;ipo.sle;■ t• a. < .. Bcnl;ő Lajos volt urasé,-ri in'i>s. 
.Amint előadják, már hetek óta <sa\urogtak 
a11"- “ . \ . • .11 rok környékén. Itt. ju-
1oítai< arra a gondolatra. hogy egy rablólúma- 
t ássa! fognál, pénzhez jut, i. Kikeresték a piaci 
áru,-ok közúti ;izl, akimi a legíöh'b jö\ ed'dmet 
és emellett a legkevesebb védekezőképességét

• sejteti d és íyy esett választásuk Stebimets Té
rt re. .. megl idták, hogy szombatonként 
l.öi<! IO'i.Oiio koronái szakaiI a derekára, kölvc 
egy kis bár!ái-kában hazas'állitani. l’gy hatá
roztak. hóity a r.;' ói imadást Sleinmet; Teréz 

'-11 budai laki báliak a lépcsőtházáibaii 
h' i<.i;o< v< ?,tp és ezért el' u.ilak a kivilágilat- 
Jau lépesőii.'izl 
fül. mert 
szedet me-.
lehet 
lölta m.“.' 
rzoumi;.
1." / a 'itrt'n'-n x
hall ■ ■ á • i' > i’h 

A ro- : id ir oiysoli

n. <» a miből okkal Íeg.grei'kr-Jck 
'■lói! mond iák • e a fegyver re- 

’bb iin! a k's. de sokkal halkabban 
dóigo~.nl. . < l<ő ütést Szívós vál-

1 ; . ' / első iío . az mban nem Imlol i 
h a név íny ülés! felleli lemérniük, 
dll'll.'il ■'.<} lf‘‘O'' I llöldá>'r('l leszaki’- 
Hl' '. üih''li-

el-ő ülés \ (Jt az oka,

/r /
Vz

Fele’ös szerkesztő — 
kormánvengedéllyel 

Szegei] város szaiba delvii-demokrata pol
gárságának egyetlen sajtóorgánuma maradt 
meg: a ,.Szeged'. Ez az egy is sok volt azon
ban és cl is némilotlák a liberalizmus utolsó 
alföldi szószólóját. Hosszas tárgyalások után 
hajlandónak mutatkozott a kormány a „Sze
ged** meg kegy el mezesé re, de azzal a kikötés
sel. hogy olyan felelős szerkesztőt állit az 
érdekeltség a Jap élére, akinek személye el
len a kormánynak sincs kifogása. A „{Sze
ged" kiadói betek óta kutatnak lámpával 
megfelelő szerkesztő után, de eddig ered
ménytelenül. Aki nekik jó és megbízható 
volna, az fönt nem tetszik és megfordítva...

Ingy zaj lámadl. Mogfonlolt 1ániadá>-iik ered
ményes lett volna, mert az elrabolí tárcában 
(io.tmo korona készpénz volt. \ tárcát a. mene
külésnél tienkő tartotta magánál és vasárnap 
délelőtl, amikor a detektívek elfogták, a. pénzt 
hiánytalanul meg is találták nája. Vgyanc'-ak 
'megtalálták a rablótámadáshoz használt egyik 
gumibotot Szívós zsebében, amikor az utcán 
kczrekcriilt. A rendőrségen vasárnap délben 
beismerő vallomásuk után mind a l«*ttőjiikcf 
letartóztatták. Szerencsét len áldozatuk. St'dn- 
metz Teréz, súlyos sebesüléséül lakásán fek
szik. Bár állapota rendkívül súlyos - fölépii 
léséhez remény van.

Milliós lopás egy
(A Heggel IKdósilójától.) V’a-úinap délelőtt 

megjelent 1 
M. K. T. h’.
és bejelentet le, hogy a ha jó j 
tetten jiiódon eltűnt 
'10.000 nuirka és lobi 
hajó lisztjeinek és 
volt. Bejelentette e.í. 
unja Kaufmaiin Ferenc nevű

r r

a főkapitányságon Miiller Eerene, a 
, Sziglige! nevii hajójának kapitánya 

mzt á rá in d ért he 
2,tn)t),no(i magyar korona, 
ezer lei. amely ossz g a 
legénységén! k tulajdona 

■úttal azt is, hogy gya- 
em’ner ellen irá-

A SengyeS ááSfiamé 
fo$ac§£a Csteserfin ewgsfoiztost

Varsó, október I.
A lengyel távirati innia jelenti. hogy /*/7- 

sudszkg államfő ma délután a lengyel küliigy 
miniszter jeleni'téhon külön kihallgatáson fo
gadta Csicseriii orosz külügyi nénbiztosl. 
(„M. T. i.‘-|

Athénben Venizelósz-párti 
kormány alakult.

(Athén. szeptember 30.) 
Az uj kormány nénisz- 

aki jelen- 
s emmii!él< ( 
Visszaérke
lé I?. e|' ">i í i. 

z*ók ki. akii

(Alimni sa.iióirétin.) 
terelnöke Zaim'sz Sándor bit, 
lég Bécsben időzik, ahol 
fognak i.égrehajlani. rajta. 
Zt - t'ig í< or ki desz. !)!•! i(y\ mi n‘>.-zter 
K iiliigymi niszlerm k Bulit isz.t neve 
■ktrisból való hazaléré.-.éu.'. Keiről 
gazdasági mini .z.ler fog hei; "tiesit 
iiet tagjai, akik közül a legtöbben 
pártjához fartoziwk, mint őszinte 
tok ismeretesek.

\ volt király, a v<
reg *'• •

4

későn 
sietnie 
aznap 
Amilcor 
a 
majdnem 
az eladott, gabonáért kapott. 
állomáson leszállt a vonatról 
vonaton 5 issza utazót! Budapestre, 
bitié, hogy a pénzt otthagylu egyik ha 
A pénz keresésének első perceiben 
tiiní. hogy nem tűnhetett el máshol, <• ak a 
leány szobájában. Keresni kezdte, a. leányt, 
azonban sehol sem India meg! alól ni. Kd > ég be
esve kérte Csizmadia rendőrkapitányt, hogy ke
rítsék elő a leányt, mert a pénzzel otthon el 
kell számolnia.

Dr. (lellért Ede detekti vföliigyelő di,ik- 
tivjei kezdték meg ez ügyben a n.'omozást <'•> 
kiderítették, hogy Vásárhelyi József egy Bem- 
uteai éjjeli mulatóba tévedi, almi az egyik 
rendőri felügyelet alatt álló leány fosztotta ki. 
A deíeklivek a megadott személyit irá - alayijáii 
megállapították, hogy a magát Vilmának 
mondó leány Sándor Vilma 22 eves rendőri 
fölügyelet alatt álló leánnyal 
kezdtek a leány után, akit 
k ül városi lebujbán, 
ságra, ahol azonnal 
hosszasan tagadott, 
sárlieIyire. azonbán 
seinek súlya alatt teljesen 
dotta, hogy ő fosztotta ki a gabonakereskedőt, 
miután látta, hogy nagymennyiségű pénz van. 
tárcájában, ö kérte Abósárhelyit, hogy hozassa- 
na’k pezsgői, majd egy vigyázatlan pillanatban 
a fiókjában tartóit, nmrf’iimol bclohinleíte Vá 
sarhclyi pohár,'iba, amitől az rögtön elaludt. 
íáreájábói SOO.ouo koronát veit ki. inig HO.OiiO 
koronát benne hagyott. További vallomásában 
elmondotta a detektiveknek, hogy egy Sári 
nev i társnőjével együtt többször követett már 
el kisebb nagyobb lopásokat.

V detektívek megállapították, hogy Sándor 
Vilmát tölrbizhen elilélték már különböző lo- 
násokéri és most azon fáradoznak, hogv teljem 
biinlajst romát összeállíts ik. I)r. Csizmadia 
rendőrkapitány vasárnap déleiéit hirdette ki 
Sándor Vilma előtt az előzetes lel ;• 1 i<■/' ol isi 
\ égzést.

magát
22 éves

azonos. Nyomozni 
meg is találtak egy 

Behozták a főkapitáuy- 
vallatóra fogták. A leány 
nem akart emlékezni Va- 
a deícklivek kereszt kérdé- 

megtört és elmon-

;IZ

n

■

nyid. aki a Sziglige! hajón négy 1 apig mint 
segédfiitö yi.dt alkalmazva s azt két nappal 
azelőtt, jnielőtf a hajó Becsbe induil \ohni, 
elbocsátották a szolgain 1 hói. A r< rdoi-x-g .1 
délután folyamán előálHtotta. Kanfrnannt a 
főkapitányságra, aki azonban tagadja, hogy a 
lopásban bűnös volna. A nyomodat nagy 
eréllyel folytatják.

Aranyért 800-1500 koronáig
cziislert 25 -50 T< tg. brilliárímért 25 -20<».i)0i» koronáig fiz*’: 
„Hkszcrh'inhAz** Budapest. erdősor ' núkócziut mrol.f

•iy

írJí*

Fischer rticitiim Rt. 
111. keridet, / folt- utca !!</ szám,

Aranyat 8Ő0-1500-ig,
i 3QQ.OOO kovnr>«AI^\ v*'
J k^zrrbrv.ilíó \ ’ II. .l'iz.Htjf kiírni J7. .s

P

a nagybani áraknál 

olcsóbban. I 
ini’gri'iidelósi-n luizlioz Bzúllilunk;

BJ DAPUSTt ÁÍIVHHJGAL.MI RTg
i '!■ p \r, : 1 \ 11. 1, i. \i z \1.-1: K a,. SZÁMI Ti i.l ro.X: .lozsb?' ;;s ig fl
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l&ejieélyes módon ettiint & millió
a EApótvdrost Tafcavéfipónztái* kasszájából

71 fritfi valutabevételt lopták ítl a basszdbót» — f>gy flf tisztviselői rendőri 
őrizetbe

Jl banfe egymilliót ad
«

A hajléktalan képviselőknek 
a menekültektől rekviráltak szobákat

fA Béggel tudós Hó iád ól.) Szombaton délután 
(2 oi'akur Braun Bernát. a Lipótvárosi Taka

rékpénztár valiitapénztárosa megdöbbenve és 
kétségl cesciton jelentette a ba.uk igazgatósá
gának, hogy a valutapénztárból érthet,otlen. 
módim < Iliiül a teljes ratutakassza, körülbelül 
‘ZO.iiím.áoi) korona I oslóiammal. Elképzelhető, 
milyen ijedelem és izgalom támadt a. bankban 
erre a I tejelem lésre. Az igazgatóság néhány 
tagja azonnal lesietett a földszinti főpénztár 
helyi' .gébr, de ők is csak a hihetetlen valósá
got állapiteíták meg, hogy megniagyarázhat.it- 
lati módon a Wertheim-szckrényből 
leljos \alutakassza.

Különös és érthetetlen volt a lopás 
nve a bank igazgatósága, előtt, meri 
1 árban 
csa k nem hozzá férhetetlen, 
sen hheielh ii megközeliteni a Wertlieim-szek- 
rónyt, mert egész, a főpénztár mögött fekszik és 
három, rácsokkal elkerilett bokszon kell a tol
vajnak át un úrié, ha ehhez a szigorúan őrzött 
kasszához akar jutni. Már az első pillanatban 
az. volt a. határozott föltevés, hogy csak olyan 
valaki követhette el a vakmerő lopást, aki a. 
bank b< Isii embere, meri fényes nappal másnak 
ioljescn k’hcletlcn a féltceör.zötf kassza köte
lébe jutnia.

Egy cóyjegyző azonnal a rendőrségre s’n 'e't, 
bejelenti tín a különös lopást, és azonnal d<‘tok- 
tivekei. kért. />/'. Török János detektív főnök 
iH'lyeííes, .Yr»m.<j Sándor és Szatmáry Bd/berl 
(lelekiivloföhigyelőkkel a. bank helyiségébe 
sietett, hogy részletesen informálódjanak a 
lopás i.í’m lilméiiv eiről. A rendőrség emberei 
megállanilották. hogy a lopást csak a helyzet
tel teljesen ismerős ember követhrlle el.

Ez a \Vrrth(‘im-kas<za elszigetelten, linzzá- 
óll. \z ért íkeket itt Braun Bér

ük] 14 esztendő óta. áll 
szolga la lóiiiin. Alkalmi, ügyes tolvaj- 

s( mmie-eíre sem lehet szó. mert az »d- 
i pén/szekrényben biztonságban 

elhclyezv e.
.'hií ókat, egy

rajui aki 
meliefl 

/,.'/»u •_ liatiitlanid, egv 
l<’r hm.-z.i 
■ii'i* széles.

eltűnt a

köriilmé- 
a főpénz- 

a. válni akassza úgy van elhelyezve, hogy 
a közönségnek telje 

a

a lói 
kel
be-

a 
férheíetlenü I 
ni'' főti<ztv i-elő kezdi, 
a bank 
lésről 
lopott valuták 
volta I- 
a ’’

>'.Ü lesé fii lt 
komi! i értél . 
.s zt;ro:-a);. stich 
e ;g . 3 i e< ). l i ,i 
•T75 ■ és O|| Ci liiül 
al'elt. kel sziij: 
p fok' te t.i kában 
lyt i < i.’é- t bélen 
szó mba ion l>:

\ hírtéit 
álI:.pi i(ii Ia. hogy kö1 ■ 
k
Cl

voltéit
a nyomravezetőnek
ünnep miatt föl volt mentve a szolgálat 
— míg kedden egy egész más osztályban 
lett szóig ál áttétel re jelentkeznie, mert uj 
osztást kapott.

Hiúba volt azonban minden faggatás és ki
hallgatás — Braun Bernát nem akar tudni az 
eltűnt kazettáiról és állandóan ártatlanságát 
hangoztatja.

Vasárnap délelőtt a Nemes delektivfőcso- 
uort kél teljes detekt ivesoportja Szatmáry és 
dr. Juhász fő föl ügyelő vezetésevei újra szi
gorít helyszíni szemlét tartott a bankban és 
ismét csak az a vélemény alakult, ki, hogy a 
beszorítva., szemmagasságban, fekvő, értékek
kel tel! bőrtárcát, reggel, amikor a szekrényt 
kinyitotta. Braunnak látnia kellett — dél
előtt pedig aligha férkőzhetett valaki a 
pénzszekrény közeiéin*.

Braun ennek ellenére is megmarad első állí
tása mellett és mii se akar tudni a, lopásról.

Heggel házkutatást tartottak a lakásán, de 
eddig az se járt eredménnyel. Az érthetetlen 
és rejtélyes kilencmillió* valutalopás e pilla
natban megoldat tannak tetsző rejtélyként áll a 
rendőrség (dőlt.

A bank nemcsak az eltűnt, valutáit akarja 
visszaszerezni, de végére akar .járni a. rojtélv
nek is és hogy pozitív nyomot találjon,

ma déleiül egy millió korona jutalmat 
tűzött ki annak, aki a különös lopás 

tettesének nyomára vezet.
Vasárnap izgalmas és elkeseredett tivolim- 

zá* indult az ( Itiiut valuták után — de a. késő 
délutáni órákig a.z, egyetlen, őrizetbe helyezett 
és tagadó lőtikztviselőn kívül más eredménye 
a nyomozásnak nem volt.

★

következő nyilatkozat közzé-

r.7 Begyet tudósítójától.) Az Országos Mene
kültügyi Hivatal szombaton kellemetlen 
lepetésre ébredt, 
számú átiratában 
olyan szállodai szobát, amelyekben eddig 
ne hűltek laktak, hajléktalan,
képviselőknek, utalt, ki, 
Menekültügyi Hivatalt, 
kát már oki óbor 1-étől ürítse ki, hogy azokat 
a nemzetgyűlési képviselők 
átirat szerint a

London-sz.á Hó
Bristol szálló
Euró oa-szálló 
Enrópn-szúlló 
Eiiróna-szállő 
Ho.vfil szálló 259, 
lloynl-szálló 502. 
Royal-sziilló ~>:w. 
1‘allaco-szálló 139.
PaHnre-szálló 138. szánni szcbáiít dr. Fráter Pál, 
.\fetropolo szálló 80. >.7.ánin szobáját Szuhrinyi Ferenc, 
Deák Fnrene-sz.nll-i 
Imperial szálló 92.
Imperinl szálló 9'1. 
Pannoniá-szálló .‘>0. 
l’nnnónia-szí Ibi 1IIÁ 
Brislol-szúlló 424. szánni szobáját Failcas Tibor. 
Briatol-szálló 140.
Hungária s itilló

meg- 
A Lakáshivatal 1922/2631. 
arról értesítette, hogy 20 

j me- 
nemze tg y illést 

ennélfogva fölhívja a 
hogy ezeket a szoba-

elfoglalhassák, Az

66.
J16.
59.
61.
79.

szobáját, 
szobáját 
szobáját 
szobáját 
szobáját

OberhninH>er '.4nla1, 
dr. Xeuberyt r Ferenc,
Wiiiity Ideán,
fíf ryulya Pdl,

de. Lakú lnne,

szánni
szánni
szánni
szánni
szánni

szán u szobáját Varya Gábor, 
szánni szobáját Csontos Imre, 
számú szobáját dr. Szakács Júzrcf, 

szánni szobáját Varsányi Gábtr,

tiii. szánni szobáját licit Miklós. 
számit szobáját Aót //-S'foöii Iknttí, 
szánni szobáját licitchl IHcliarrl. 
szánni szobáját Endre IMffniond. 
szánni szobáját Grai'. .lenti,

szánni szobáját Urbanics K'ibnön, 
;>5S). szánét szólóját Xári.elli l'iu'-c 

képviselőnek utalták ki. cnm.’l- 
a Lakáséiva.tal az, Országos M°- 

hogy ezekre

nemzclgy iilési 
fogva, fölkéri 
nekíiltügyi Hivatalt, hogy ezekre a szobákra 
október l étől lakásutalványt ne állítson ki.

Menekültügyi Hivatalnál 
e szobákat; 
aki.k ház

it Menekültügyi Hivatalnál 
amely aztán a szállodai szám

október

I, ezel ié k 
a

plehdtiboz mell'dí, 
lek ele.

IS reál i;m tér má
sok r- '<■-zii hortá* ka 

i roseii köriils/i.i.ia/va: ebben 
i:c a va!ulakeszlt l roll, amc- 
összcguüjtölI k é;; minden 

eled)daliak a Derizakötpo, teák. 
miien megtorlóit rovaiicsol.is nieg- 

>] 10,000.000 komim értékű 
Hóban, de h.mi'i.n'iíi 

f. J:rlc liői'iásk'i ’ <d 
!• lm :., illa i'i • ia. p"n ■ 
tiintek el;

Két kazettában 
luidci aduba: I>a n f< iid i 

szlele - ■ -I
a.

Kőikéi ci i ülik <i 
tételére:

.! li.'iS.,), síi l.i/i'il fii' ' Tfil.<nil.i>'i‘: l<ir II.'. |ii’iiz.lár-
!•(•!> i-' i/élml >7.iunba*< ti egy. az intézel tnl;..iflon:ii ki-pez.ő 
s. nzaz nyolc millió ri'.gvM- koron:! •■i-t'’,l;ii vr.lutúl (n.v- 
taáiiíizó •,áieút illnptak. A tcitf-s kézrolc;iívséce .1 reii'bíi- 
ség i. Ii r-cli' ij-bl őr" : i'.óz.ki tő -két t<üto meg.

V • intézel lg.,'g!iio> iga a tett'ss >-voiiirav<’/.''toi-nek 
. ilíi.iifii !,o:'o;i:i jnt.ilina! liizőlt l,i.

(íoniln-k'iilii '■ tiirt, >r n.’irá >ybnn. hos y eze Inpá-b-,! 
kiöl', ól. g a takar ! pcnzu.i l \ ...... oe érj.'.

Hz az. átirat a 
való-ággal riadalmat, keltett, mert 
•kivétel nélkül menekültek lakják, 
bérüket elsején a Menekültügyi 
szokták lefizetni.
Iákat fizeti. Mivel október 1-c vasárnapra, 
esett, ezek a menekültek inár szombaton be- 
tizet lék szállodai házbériikot, amelynek lefize
tése' lilén a Hivatal kiállította nekik lak-s- 
uliilv anyukat. Ezek szerint a fölsorolt szobákat 
a Menekült ügyi Hi vatal utalványa értelmében, 
a már bentlakó menekültek, a Lalcáshi ratal 
döntése, szerint pedig ti fölsorolt nemzetgyülesi 
képviselők jogosul iák lakni. A Menekültügyi 
Hivatalnak, értesüléseink szerint, az az állás
pontja. hogy semmiesetre sem engedi a vneue- 
kiilb'kcl lakásaikból kitelepiteni. Petriohevieh 
Horváth Emil háíó ebben az értelemben már 
el is járt \ áss népjóléti miniszternél.

*.      j<| 0 r»...,, — ■

Izgalmas éjszakai igazoltatás a Teréz-köruton
Fnxultáltak egy rendőrt is. — A rendőrség letartóztatott egy egyetemi hallgatót

ahif'i m:. radt a plcükn/e
•oronu érit k liinl el. a
gyütl. \n.int a rovitncso!
e r.n a követimz," éri "ki*k

1 r k>'i'<nia éi-ich1
rjn e?<‘i korona értél: il ívnil.r,:
MO vzpi* K »roi’.t értékii
700 p?or komim IT rkii flijhir:
32.> rz<“i* komim órifl.ii l'i;

rzri’ Ko' örl. kii U,f>:
1M0 i • i. imim i. ,.n ., ,i ’
~2 • • ■ komon » ■ rli 1. >1 holln l'i'
UM •• őr komna /•r;"1 ii /; rzi - ifi
• ’f' • •••ii.. .•rli'í. ii f

• pz.er I nr ni i • .•1 k" nhci.
12 kompa ■ rl '■! i h f’i >/' '
|R p/z r ].n; • :ia i rti-kii t. i o f
210 F7ri‘ komim ■ II t mit tik

\z ö.-.szes ' altit ókról
kellet- volna jegyzéket !•

(.1 Bcugel Iiidós’lóijűtéd.] Szombat éjszaka 
almos jtdenetok 

lof rá ny 
kezdődött 

•körút és 
néhány

1 i3 órakor izgi 
Tcréz-körnton. 
Magyar Ház, 
kávéházitól, a 
kán fejeződött 
intézkedéssel, 
udvar felöli

fi k
f.irinl: 
f t -ri, i .

. ,.f ■

szombaton ? órakm* 
ki'sz.iteni és beszalli 

az értékeket a I levizaközixn ; lm/ és a 
■'( kkesza ies cloH vette v-zre az t*i’l lu'lei l°'i 

Braun Bernül,
rendőrség megállapította, a \\ ért 
úgynevezett ellrn' fir(>s kit..szó. \z 

iopée/tórosu.'il. má."ik Braun

i i’ 
1uni 
jog.' 
lopási

Amint a 
beim lírssza 
egyik kiiiesa a 
níl \i;!t és aminl a íőmnzíáro'. előadja, ö a 

bőrltiskéil legutoljára pénlekin délben 
bilin, amikor a fekete táskából egy bont rét
it k ki és a bon helyébe pénz! helyezlek vissza.

Azóta senki sem látta a fekete hiir'.úskat.
S'. 

szeri n t. 
kellett v ehm. ha nincs a 
t;'.4 •?.
iichezen lehetet| a 
kihúzni a l 
fi i fedezt( k. 
közelébe és 
rendőrségen.

Szombaton 
főkapitányságra a bank ,
olyanokat, akik azelkiilönitelI. kassza környéken 
meg fej’d'.illak, de csak Braun Barnától tartót
lak őrizetben. Braunt azért tartja gyanúsnak 
a. rendőrség, mert a szorosan es csaknem ki- 
einclIv’tetlenül heszoritott bőrláskát az ő tudta 
n.dkiil aligha emelhették ki — viszont Braun 
utolsó napja teljesili'H szolgálatot a bank
ban — vasárnap nem kell'tt bejönnie, hétfőn

a

ízombntcm reggel - rendőrségi vélemény 
Braun Bernátnak okvetlenül látnia 

helyen a fekete bőr- 
pl:b kazettát és csakl’p.ggel kivette n 

iili’kazol <,í; a bort 
rczorhól. Délig, amig 
alig férkőzhetett 'alaki 
igv Braunt vették í

esti* közel ’O ('inhert hoztak be a 
alkalmazotí-ii közöl,

a. földre taposta sapkáját. Az ütések, a lesza
kított zubbony és a. vérző áronom akadály óz
ták meg h rendőrt abban, hogy 
fiatalembert le ne fogja. Ixözhi u kerékpáros 
őrjárat érkezett e.s pár perc alatt sikerült a. 
rendőrnek az állitólago- rendőrt iszl viselő
mindkét kezére bilincsel rakni — és a meg
bilincselt. embert egy bérkocsin, a főkapitány
ságra szállítani. Kiderült, 
rendőrtiszt, néni volt. 
hívják. .-?/ esztendős és a 
leni, hallgatója.

Vasárnap délein t űr. 
rendőriögn 1 m a zó hall p a 11 a 
zollata. ok Icgt'rissobii 
haIIgatásmii mar 
azzal védekezett, hogy

\ tanuk megerősítenék a rendőr inzultálá- 
sának részleteit, amire a kihallgatást végző 
iemlői Iisztviselő Kuchler .idomot hatóság el
leni erőszak és éjszakai csendháboritás < imén 
előzetes letartóztatásba helyezte. Társait a 
rendőrség keresi, hogv őket a botrányos Í2”- 
zoliatásoktrt szintén felelősségre vonja.

játszinUíuk le a 
tulajdonképeit a 

és a Király
ív irály-utca. sál
éról ye> rendőri 
nyugati pálya

ki tszi, egy Dipól- 
után néhánv .jól 

fartőit letoló, az. Oktogon 
(iíi.lám's • ia lalmaí keltő 
pl; iií‘"u|enkib", akit, a vé 

erre az, oldalára jutta- 
inznll isaií a Teréz- 

i igyekeztek kikerülni, 
hiába roll minden ki- 
megleli Hí 
kiizvot lenül 

szembe a 
fiatalember, akit a 

izz'd <i. kiá’táisal

11 o' V ' r* •"
Zil ’

\ 
e lőtt 
'l'eréz 

l.'O 
Teréz k.iriii

oldala íi 
vó ros i k i * k (>csmáíió 1 
öliiiziil f fi it -iI(’ii)bf'i' 
irányában, l í.iuk 
volt, mert belek<i(öí;
let |e<l a Tel , > j.rnt mik 
lőtt. A hang.>s rs:1-ág
köríti éjszaka’ jái-ókcdói 
úgy. hogy jo dni'a.lmn 
sérlel, ven li'd!;!,' 
anyagra !ülőiül, < 
drássy-ui kcroszíezéréuél jöti 
társasággal hárem 
é.isz lkai emberek 
közre:

- - /.vidék, ifiafolpilok ma gátol a1!
Az igt'znlfatási 

pofon, kiabálás 
mint akik 
körúton ,i 
1 ’l j ti kát 
nők. hangos jelenetek 
Király-utca sarkára 
öiincsler útját állta 
zol t a tni a ka rí a ők el, 
sere a verekedő és it.azollaln alakok szélfulof- 
lak, csak eg;- 'kük szállott szembe a kötelessé
gét i(dj( látó rendöi’rol é rákiáltott:

■ Mi közi hozzá, bog- mit c-inúlok? Bendör- 
(iszt vagyok, azt igazolla'ok akii akarok! 'Pa 
karodjon!

A rendőrlörz ;öi'm- • ier nem ijedi meg az 
állitólago. n iidőrtisztlöl. föl szól i t ol ta, hogy 
azonnal kövesse a kerületi kapitányságra. 
Erre a föls.'óiilá'-ra. m'kiug-.'olt az óllitóhigos 
K iidőrliszt >i rpmi'*rm k es öklére) a 
arcába rágott.

A rendőrt elánt ölte a rév. 'le a 
fiatalember it-miét a rendőrnek támadt 
lakodasban leszakította a rendőr z

C'’r(’A'C(/'’S/‘ 
az zfa- 
ZH.jOllgÓ 
hangos 
f. >gt ik

nébá ny\i<erlel Plső nktnsií 
követte >>s az igazoltatók, 

jól végezlek dolgukat, a Teréz- 
Király-utca í< I' haladtak tovább, 

[lerecn'íéni tijabb igazol látások, pofo- 
követték. Amikor a 

értik, egy rendőrtörzs- 
a liatalemberekimk. iga- 
a rendőr erélyes föllépé-

rendőr

la in a dó 
és dn- 

zubbonyát,

■i- izgága

hogy soha életében 
Kuchler Adómnak 
közgazdasági egye-

Hozmán y Ferenc 
ki az éjszakai is.t- 

rondezőjét, aki a ki- 
semmive sem emlékezett és 

részeg volt az, éjszaka, 
megerősítették 

részleteit, amire a
Kuchler

Eltűnt 50 milliót éró levél
gyűjtemény.

(Bécs, október 1. — M Béggel bécsi tudósítója 
jelenti:

Ez, év augusztus havában Burbach rnjna- 
\ idéki hélycgkeresk'Hlő drága bélyegg? "jtö
ményt tartalmazó bőröndöt helyezett el a. 
pályaudvaron a podgyászmegőrző raktárban, 
pályaudvaron, a podgyászmegőrző raktárban. 
Ezt « bőröndöt tévedésből másnak adták ki és 
hogy az ő bőröndjét küldjék Münchenbe, ahol 
ő annak ellenében vissza, fogja adni a téve
désből őhozzá keriilt bőröndöt. Ez a. Schwarta 
(>ddig néni jelentkezett, de annyit már meg
állapítottak., hogv magyar származású, erre 
vall a sürgöny aláírásán az ..Ede“ név és ez, 
hogy bőröndj ben, amelyet Tölnyifottak, egy 
magyar lapot is találtak. Ezt n Jseh'vnrtzot 
most a berlini rendőrség mindenfelé körözteti.

■ k ■
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Vivianí volt francia miniszterelnök 
válaszol II. Vilmos császár emlékirataira

(A Reggel párisi levelezőjétől.) Azok, akik a 
világháború nagy katasztrófájának előidézésé- 
bei) jelentősebb szerepet játszottak, egyre sű
rűbb egymásutánban ontják az emlékiratokat, 
amelyekben a maguk szerepét tisztázni, a fele
lősségei, pedig másokra áthárítani igyekeznek. 
Jurkevszikája orosz grófnőtől kezdve, aki 
II. Miklós cár tragédiájának előzményeit és 
okai.1 tárja föl, Czernin grófon és LudcndorfTon 
át Miksa badeni nagyhercegig, mind heveseb
ben fokozódik a kölcsönös vádaskodások pergő
tüze. amelybe most már a nehézágyuk is bele
bömbölnek.

Elsőnek a legnehezebb ok közül a németek 
excsászára, II. Vilmos szólal meg, aki most 
bocsátja közzé emlékiratait, amelyek az egléSz 
világ közvéleményének nagy érdeklődése mel
lett egy csomó világlapban látnak napvilágot 
és amelyek a karácsonyi könyvpiacon könyv
alakban is megjelennek. A kiadás jogát a Mc 
Cinre Newspaper Syndioate szerezte meg, 
magyar koronákban ki sem fejezlhető horribilis 
tisztelt tdijért Az élelmes amerikai cég, bár a 
szerződés szigorúan tiltja a császári megnyi
latkozások elárulását, egy merész ötlettel szer
ződési ajiáhilatot tett a nagyántánt két volt 
háborús minisztered nőkének, Asquith angol és 
Viviani volt francia miniszterelnököknek, hogy 
11. Vilmos császár emlékirataira Írják meg 
a választ. Az ajánlat sejtet 1 engedi, hogy az 
excsászár a világháború kitöréséért a felelőssé
get főként arra a reve iebe- és háborús politi
kára igyekszik háriteni, amelyet Francia
ország 1871 óta fokozódó vehemenciáival foly
tatott.

Asquith kitért az ajánlat, elöl, Viviani azon
ban késznek nyilatkozott Vilmos császár állítá
sainak cs érveinek ledorongolására. Az ameri
kai cég sietett, is megállapodásra jutni Vi vitán i- 
val. A szerződés, amely a Vilmos császáréhoz 
hasonló nagy honoráriumot biztosit a szerző
nek. már létre is jött. Az amerikai cég ki
kötése csupán az, hogy a francia memolrok 
közlését azon napon kell megkezdeni, amikór a 
császári emlékiratok utolsó közleménye meg
jelenik.

— Az olvasóhoz! Az utolsó esztendők poli
tikai hóbortjai megmiérgce&ték érles magyar 
nyelvünket. A Reggel szerkesztője ünnepélye
sen megfogadja, hogy egyszer és mindenkorra 
búcsút vesz a következő főnevektől és igéktől: 
mentalitás, kilengés, atmoszféra, különítmény, 
leépíteni,, intranzigens, Bogya János és kon
szolidáció. lTgy^hisszük, ezzel is közelebb ju
tunk a kon szol i... pardon, a béke boldog évei
nek illúziójához, U. i A kurzus szót csak a 
közgazdasági, illetve tőzsdei rovatunkban hasz
náljuk. Politikai értelmében tilos.

Poincaré fogadta az angol és olasz nagy
követet, Poinearó miniszterelnök vasárnap fo
gadta az angol és az olasz nagykövetet, akikkel 
'hofíRabib tanácskozást folytatott.

A török kormány nem utalta ki a tiszt
viselők illetményeit. Az Havas-ügynökség je
lentése szerint, Konstantinápolyban pénzügyi 
válság tört ki. A kormány nem utal la ki a 
tisztviselők illetményeit, (,.M. J.“)

— Elkobozlak a Népszavát. Mann Hugó «lr. 
soros vizsgálóbíró vasárnap reggel ;>
számú végzés utján értesítette a főkapitánysá
got, hogy a Népszava vasárnapi számát a ma
gyar állam és nemzet megbecsülése ellen 
nyomtatvány utján elkövetett vétség miatt el
kobozza, Az clkobzási végzés azárt vált, szük
ségessé, mert dr. Tromplcr soros ügyész a lap 
Tanulságok cimü vezércikkének utolsóelőtti 
bekezdésében az 1921. évi törvénycikk 7. szaka
szába ütköző bűncselekményt iát fönforogni. 
I)r. Trompler királyi ügyész %7 órakor értesí
tette az elkobzási végzésről a budapesti pálva- 
hi rotálókat, ahol a vidékre induló példányokat 
lefoglalták. Dr. Bozzay rendőrkapitány a reg
geli órákban Jcfoglaltatta, a kihordóknál és 
utcai árusítóknál talált. A'épmtva-példányokal.

— És ha nem vinnék ki a tojást?... A házi
asszonyok szédülten újságoljak: harminckét 
korona egy tojás. A franciák nem szédülnek, 
hanem a legnagyobb nyugalommal vásárolják 
össze a tojást, darabonként 35 koronájával. A 
fővárossal kötött, megállapodásuk szerint min
den exportált tojás után két tojást 5 koroná
jává! adnak át a fővárosnak. A franciáknak 
lehat 95 koronájukba kerül húrom tojás. Nyer
nek pedig egy vagon tojáson 10.000 frankot, 
kérdés: ha a franciák és egyéb külföldiek nem 
vásárolnák ösw&o 35 koronákért a tojást, meny
nyibe kerülne nekünk? Másik kérdés: háriv 
ponttal javított a magyar koronán a tojás
export? A megfejtő háziasszonyok között 
nagyatádi Szabó István népjóléti programját 
sorsoljuk ki.

— Nincsenek már gyerekek! A Regijei leg
utóbbi számában meglepetésünknek adtunk 
kifejezést az „Az Újság** ama cáfolat nélkül 
maradt, híradása fölött, hogy báró Mailtől 
Nándor, a tokaji kerület képviselője is aláírta 
Gömbös—Friedrich—H ’olff rérszerzödő ivét. 
Közleményünkre Maillott. szeptember ‘26-án a 
következő ravasz nyilatkozat közlésére kérte 
föl „Az lTjság‘-ot:

Becsr* lapjuk Rzz-ptcmbor 2tiki azámiílMui ..Akik alá
irt fik n r<trs:mfkh,s‘t“ című cikkükre tisztclettel értAfütcm. 
hogy semmiféle külön pririíilrikiiláfinnk hivő nőni vagyok, 
amrnnf/ibrn biion kitartok pártvezérem, Bethlen István 
mallott óí rciidithelethnül támogatom a- ő (?) politiká.iá.l. 
Sotaim szives közlését kérve, maradok kiváló tisztelettel 
Maillot Nándor báró nemzetgyűlési képviselő.

Ejnye, bejnye teremtette, milyen hamis egy 
kis ember ez a Maillel, báró! Azt. láttuk rajta, 
hogy súlya, van a 1. Házban, testvérek között 
is nyom 120 kilogramol, de hogy ilyen fagyos 
előkel ős-éggel igyekezzék kibújni egy esunya 
afférból, ezt. nem tételeztük föl őrnél lóságáról. 
Maillot a tokaji kerület fözsidóinak, rcvcrzáli- 
sokat adóit Gömbös—IVolff-cllenes meggyőző
déséről. kijetetitvén, hogy ö még Bethlen Ist
vánt is faképnél hagyja, ha az letér a libera
lizmus útjáról. És most az elsők között irta 
alá az agresszív antiszemitizmusra kötelező 
ivet, tehát, faképnél hagyta Bethlent, de nem 
a liberalizmus, hanem Gömbös—Wolff-l'Vjpd- 
rich kedvéért! No majd Bethlen István ellátja 
a dolgát az ilyen — rendii.hetetlenségnek. Nem 
szeretnénk Nándika bőrében lenni, amikor 
először kerül a miniszterelnök bácsi szeme elé. 
Ez a hamis kis ember úgy járt, első állam
férfiúi szereplésével, mint az a bizonyos múdi 
zsidó, akinek, miután Mád a tokaji kerületihez 
tartozik, bizonyára szintén reverzúlist adott 
„rendíthetetlen” liberális érzelmeiről...

— Autonómiát kérnek Trácia számára. A 
bolgár távirati ügynökség jelentése szerint 
a iráciai lakosság ezrével menekül Bulgá
riába, ahol megalakították a Iráciai menekül
tek szervezeteinek központi irodáját. Az 
iroda vasárnapra nemzetközi gyűlést hivott 
egybe, amely kimondotta, liogjf a nagyhatal
maktól kérni fogja Tráelának autonóm tar
tománnyá való átalakítását.

— Párbeszéd ..A vörös talár“-i-ól. Hát, igen, 
Hevesi Sándor igazgató nr elvétette a dolgát 
azzal ,.A vörös ita.lár“-ral. Nekem hiába beszélsz 
az irodalom szabadságáról, mert azt ón nem 
hiszem, hogy egy békebeli francia politikai 
problémáihoz semmi közük ne lenne a inai 
Magyarország vezető politikusainak. Brieux 
színmüvében igenis van állásfoglalás a köz
rend fontos intézményeivel szemben és ami 
irodalom a tendencia kilúgozása után marad, 
az 'nem olyan örökbetwii, hogy föltétlenül ille
nék rá boldogult, Podmaniczky Frigyes klasz- 
szikim megállapítása. Shakespearet, azt igen, 
azt jól kell játszani vagy sehogy, de játszani 
muszáj, — ez igaz: hanem Brieux nem Shakes
peare, ez is igaz. A bírói és ügyészi intézmény 
Intelét ina gyöngéden d.'"dclgetni és energiku
san védeni kell és én nem csodálkoznám, ha 
az illetékes miniszterek betiltanák az éjjeli 
igazoltatásokat, valamint a fejbeverőseket is, 
mert minden irodalmi értékük mellett, ezek 
kényes helyzetbe hozzák a rendőrhatóságokat 
és ha a Lakáshivat.dt. is levennék n műsorról, 
mert, itt is bírák kénytelenek szerepelni, nem 
kevésbé tekintély rontó módon, mint Brieux 
hirliedt darabjában.

.Iiirtlr. András temetése. \jisárnrp (emeltek a Kere- 
|k*»í uti temetőből .ltí>U: vcíiírntingy k<*rns'<cdő(.
Kzi-kesfővúrosi törvény hun-, óp-j bízol U ági tagot. A tcino- 
tisen s nagyszámú r< k< uságen kívül nr. elhunyt számos 
ti; zicíójc és .ióbarátja jelent meg.

A Dtina-Tiaza közötti alt ocitások uj feje
zete. A Zboiia-üg^yel nem zárultak le a Duna- 
Tiszu között,i atrocitások aktái. Legközelebb 
Balog l’erene, es társainak bűnügye kerül 
sorra, akik Máriaházán lu*t rablógyilkossúgol 
követtek el. A vádlottak ellen a pest-vidéki 
törvényszék ügyészsége indította meg az el
járást, most azonban arról értesítették dr. 
Dombováry Gézát, a sértenek képviselőjét, 
hogy az eljárásra a kalocsai törvényszék ille
tékes.

— A bécsi drágaság emelkedése. 'A Reggel 
becsi tudósítója az osztrák statisztikai hí vitai
ban nyert, adatok alapjait közli: A legsziiksé- 
gesabb élelmezési cikkek árhullá.mzásuitról ké
szített hivatalos statisztika szerint Becsben 
ez ev (‘gyes hónapjaiban egv fölnőtt. ember 

úra volt: januárban 1.1.0(18, februárban 23.7711, márciusban 24.252, 
“?-!r,4< májusban 33.745, júniusban .n.ltlti, júliusban 80.37(1, augusztusban 183.801 és 

Szeptemberben 3»14.J<I6 korona, A bécsi drúga- 
sag tolta nos növekedésének jellemzésére dog 
tudni azt, hogy a hivatalos statisztika szerint 
tavaly januárban egy l'ölimlt ember Búósbcn 
összesen 1664 koronát költött a legszükségesebb 
el dini.szerek r<*.

Elloptuk eg.v iniHió (*r(ekij vásznat, A 
iTsmdőr.-(‘g let a rtozf a l.ta Kosenzweig Sá in uei.t 
os Adtot- Sándort. a Magyar Textilipar Rész- 
vienyt.8irsa.sng alkalmazottait, akik a ré-zvénv 
t.irsasag áriiraktúrából több z«ák vásznat lop- 
r-t< i- \ alkalmazottak orgazdáját,
tziclit. l/ipoioí S 'liogtn a rendőrség \ <-óg 
kara meghaladja az 1,000.000 koronát.

— Párbeszéd a füzekről s a füttyökről... Itt 
van aztán az a Magyar Szinliáz-i etset. íluns 
Miiller tanköltcménye, amely az ut<-asarkok 
faunáját és flóráját tárgyalja, kótsc-gtole.nü* 
alantas kásziimény és könnyen megérthető, 
hogy kényes izlésii ifjaknak nem tetszik rnód- 
fölötí. Elismerem, hegy a színházigazgatók 
helyzete igen nehéz, hiszen például ha ccak az 
a.bszoltil. irodalmat, teszem azt Schillert vagy 
Pékár Gyulát művelnék, akkor nemcsak a ..Tü
zek** publikumát veszítenék el, hanem a jelen
leg zajongókat is, akik elvégre miért, menné
nek színházba, ha nincs mit zajtmganiok. De 
ez nem csorbíthat ja a zajongók zajongási jo
gát. amely jog a sziniházjegy megvásárlásával 
kötött, ama kétoldalú szerződésből folyik, mi
szerint. a színháznak joga van irodalmi müve
ket bemulaitni. a közönségnek viszont joga van 
azokat kifütyülni. Egyelőre Hans Miillert fü
tyülik ki, amiben nem látok semmi vesződd 
met a m-agyar kultúrára vonatkozóan, de lm 
majd Katona Józsefet fütyülik ki a legitiini-- 
ták azért;, mert Bánk bán megöli a királynét, 
a de Ironizál ók azért, mert Bánk bán dicsőíti a 
niegkoronázxrtt királyt, — hát akkor se tudok 
egyebet mondani, mint hogy izgatott a közlía.n 
gúlát és a publikum temperámontumosabban 
gyakorolja természetes jogait. Hogy ebbe az 
irodalom belepusztul, ez igaz és mond'lial nád, 
hogy ilyen izgatott közliaugirlaí idején erélyes 
intézkedésekkel 'korlátozni kellene a publikum 
ifélkt-zéi és végrehajtó jogát az irodalom éi-dc 
kében is. Ez. igaz, de akkor a színház .jogát is 
korlátozni kellene, mert nemcsak kifütyülni, 
hanem előadni is bűn Hans Miillert a magyar 
kultúra ellenére. Tehát cenzúra, amely meg 
állapítja, hogy hol kezdődik az az irmT-tlmi 
becs, amit már ki fütyülni nem szabad. .Tó lenne 
ez.? Vagy másfelől, generális fiilyülési lilalom, 
amelynek védelme alatt, az igazgatók fddösség 
nélkül kezdhetnék a magyar irodalma!. Hát 
ez .jó lenne? Úgy látszik, mégis az a legkisebb 
baj, hogy hagyjuk megtörténni a botrányokat 
és iiüniessüík meg a botrányokozókat. \ zajon 
g(>t megbünteti a rendőrség, a színházat meg
bünteti a zajongó. Es az igazi irodalmat meg
védi a közönsegr. ha. van, ha pedig nincs, akkor 
l'iityiih-s nélkül is elpusztul az irodalom. Akkor 
eIpuszi i tják az igazga! ók.

— Nyomorognak a hadviselt tanárok. A 
Hadviselt Magyar Tanárok Nemzeti Szövet 
sége vasárnap délelőtt tartotla meg közgyűlé
sét. f)r. Méhes Gyula elnöki megnyitója után 
Esztcrgomy Ferenc határozati javaslatot ter
jesztett elő. amely követeli az átmeneti sze
mélyi pótlók azonnali megadását és a tanárok 
státusának sürgős rendezését. A javaslat sze
rint a státusrendezés egyetlen lehető meg 
oldása az, ha. a tanárokat egy teljes fizetés: 
osztállyal léptetik elő. A határozati javaslatot 
a közgyűlés egyhangúan fogadta el, azután az 
uj tisztikart választotta meg.

— Változás a „Prágai Magyar Hírlapinál. 
Amint. Prágából jelentik, a nemrég alakult 
„Prágai Magyar Hírlap" alapitó szindikátusa 
dr. Petrogalli Oszkár volt ITiggetlcnségi 48-as 
képviselőt hívta meg a szerkesztői állásra. \ 
lap föl vidéki szerkesztéséi TeUéry Gyula, az 
„Iglói Lapok’* szerkesztője vállalta az uj ala
kulásban.

— Bécsi milliárdosok adóeltitkolásai. B c,i 
lapok ismételten foglalkoztak azzal a kérdés
sel, hogy közismert bécsi dúsgazdagok, a való 
súgnak messze mögötte maradó vagyon- is 
jövedelembevallás alapján fizetik adóikat, és 
rengeteg óBszegeikíkel károsítják meg az álla
mot. ./ Reggel bécsi tudósítója megbízható for
rásból ng\ értésül, hogy a |>énziig.v'iniiiis/dr- 
riinm külön szervet alakit a bécsi pénziirisz- 
tokrnták adólievallásaiuak alapos revízió alá. 
vételéi-e és minden csetli-ges visszaélést a tör 
vény teljes szigorával fog bűn tét lelni.

TISZTVISELŐK ÉS KATONA- 
TISZTEK BE V ÁS A RLASI 

KÖZPONTJA RT
Miatyánk«u. 1 

(Adria-pettota) 
■■ J I

C'égro és címro 
ügyeljünk

Kér fi 
és női 
divat

Nem tagok is 
vÓKúrollnitii.'ik

Férfi-, nöl- 
ös gyermek

Áruink a 
legjobbak

Áruink a 
legolcsóbbak

Kész fér fi
ús fin- 

ruiiíilí
Férfiszabóság és férfifchérnemüek 
mertek szerint, saját üzemünkben!

Óriási árakat fizetek használt 
férfiruhákért

ÍÜtlICniVrl.XliülJ: .IX. il . t. : i 1
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Lebélyegzik 
a Coburg-részvényeKet

200 cseh korona helyett SO cseh korona
(A "Reggel tudósítójától.) A Cobnrg Vasmű- 

'vekről, amelynek ma van Bécsben a mérleg- 
rn egál lapító ülése, e részvény tulajdonosai szá
mára Bzomorn hírt kell bejelentenünk:

a C'oburg Müvek vagyonának jelentékeny 
része elveszett, az igazgatóság a részvények 
lebélyegzésével foglalkozik éspedig a 200 
cseh korona névértékű papírokat 50 cseh 

koronára bélyegzik le.
A Cobnrg leromlása annál súlyosabban 

érinti a részvényeseiket, mert két hónap előtt 
t>esti, bécsi és prágai lapokban sugalmazott hí
rek jelentek meg, amelyek 30 cseh korona osz
talékról, nosztrifikálóhi akciókról, szóltak és 
megfelelő tőzsdei segédlettel háromszorosára 
verték föl a Coburgot Budapesten is, Bécsben 
is. A. közönség a favorizált papírokat Becsben 
300.000 osztrák koronán fölül, Rudapesten 
12.000 és 14.000 korona között nagy tömegekben 
vásárolta. Nyilvánvaló, hogy a Niederöstcr- 
vcichische Escomptgesellschaft és a Brevellier

Úrban, akiknél a Cobnrg többsége feküdt, 
ugyanakkor sózták a feltett kurzusokon teljes 
részvényállományukat a közönség nyakába, 
amikor már véglegesen meggyőződtek a papí
rok reménytelenségéről. Ma a szindikátusnak 
egyetlen Coburg-réezvénye sincs és a Coburg- 
gal szemben csupán mint hitelezők szere
pelnek.

A Cobnrg Müvek, értesülésünk szerint, 
52,000.000 cseh koronával és jelentékeny ösz- 
szegii magyar koronával tartozik. A vállalat 
magyarországi hiteligényeit a Hazai Bank 
elégítette ki. Tárgyalások folynak abban az 
irányban is, hogy a hitelezőket a Cobnrg kész
leteivel kártalanítsák. Egyébként úgy a pesti, 
mint a bécsi tőzsde már részben éreztette a 
Cobnrg Vasművékikel szemben bizalmatlansá
gát! Budapesten 6500-ra, Bécsben 220.000 ko
ronára estek vissza a papírok. A Cobnrg igaz
gatóságéiban Hatva ny-Deutsch Béla báró fog 
lal helyet.

Newyorkban emelkedett a magyar 
korona. Becsből jelenti A Heggel tudósítója: 
A magyar koronát szombaton a newyorki 
utótözsdón 4‘/s ponttal keresték.........-

X Neumann Gábor nem vonul ki aDepositen* 
bankból. Bécsi lapok híradása nyomán a ma
gyar sajtó is megemlékezett arról a Bwsben el
terjedt hírről, hogy a Depositcnbank (’asiig- 
'livntlól Neumann Gábor visszahívását és más 
administrntóur délégué kiküldését követelte. 
Magyar szempontból is érdekes ez a hír, mert 
első pillanatra úgy látszik, hogy összeköt let ős
ben van Goldéíteiunok, a Depositómbank dele
gáltjának a Magyar-Olasz Bankban, erről az 
állásáról való váratlan lemondásával. Pesten 
úgy is magyarázlak bankkörökben a kettős tá
vozást, hogy az a Magyar-Olasz Bank és a De- 
positenlbank vég-lege® szakítását jelenti. A sza
kítás tényleg megtörtént, a Dopositónbank tő
kéjét a Magyar-Olasz Banknál a Castigiioni- 
ház vette át s Goldlstein valóban azért mondott 
le a Magyar-Olasznál elfoglalt bizalmi állásá
ról. Neumann Gábor helyzete azonban a Depo- 
sitombnnlcnál teljesen más és mór csak azért 
sem lehetnek Oaatiglioni és a Depositenbank l 
szakításának Neumann Gáborra nézve követ
kezményei. mert Neumann a Depositónbauknál 
nem administrateur délégué volt, hanem mint 
Castiglioni üzlettársa teljes jogkörrel vezette 
a Depofiitonhaiiik azon üzleteit, nmei,\ ékben 
Castiglioni még érdekelve van. Mindaddig, 
símig a teljes lebonyolítás meg néni lörténik, 
meg is marad állásában és r Becsből Linciro- 
zott távozási hírnek nőni szabad hitelt, adni.

X A Magnezit karrierje. A Reggel a. mull 
héten figyelmeztetett a Magnezit várható kar- 
ri.-rjéix?. A sztrájk o vállalat telepein ugyanis 
megszűnt, és újból megindult a kivitel Ameri
kába. E belső értékeken túl a Magnezitnek az 
a körülmény adott, szárnyat, hogy a bécsi 
Fcitscher keresi a részvényeket, hogy döntő 
szóhoz jusson a vállalat központi igazgató 
sában. '

XMi történik a Wörnerhen? \ \\ öj ner-rész
vények iránt a. tőzsdén újból erős az érdek- 
dés. E hétén az árfolyamú 5600 és 4500 között 
ingadozott, de a lanyha nfepok ellenére állan
dóan vásárolták. A. Reggel értesülése szerint 
« Wörner többségi státusa néhány héttel ez
előtt fölbomlott, ennek folytán a többség meg
szerzése most a tőzsdén folyik. A Wörner 
többségéért a Wörner-család két része és az 
Angol-Magyar Bank verseng. Az Angol-Ma
gyar már többizben kísérletet tett, hogy a 
Wörner termékeinek egyedárusitását meg
kapja. Ezen kiviil tárgyalások folytak a 
Hitelbankhoz közelálló egyik rokonnagy
üzemmel is, hogy ez a Wöinerrel kapcsolatba 
hozassák, helyesebben a Wörner beolvasztas
sák az üzembe. Ezek a tárgyalások eddig nem 
vezettek eredményre. Ma az a helyzet, hogy a 
Wörnernél nincs többség.

X Közgazdasági hírek. A Triisl, a Flóra és lluiifidria, 
n budapesti tőz..«.<lón'-l< ez a három favorit-papírja jelen
tős fordulat e.lőtí áll. Mind <i litiroui rállalfit fölemeli alap- 
töl.ójct cr az uj részróunckr I Ifcdcc.ö f öltélclils melleit 
bocsátja piacra. — A Pallas-rtlitzrénnel; iránt njból érdek
lődés mutatkozik, ami n vállalat kuiföldt, értesülésünk 
szerint, svájci tralisakdójával áll kapcsolatban. — A 
llauxil RT.. a Hitelbank alapítású, lövidesen fölemeli u 
részvénytőkéjét. — A (ísclficintll, amely e héten !000 koro
nával javult, tőkét, emel, októl.er 4-én lesz a közgyűlése, 
minden l.ét részvényre egy újat adnak 41.000 koronával. 
—• A Fubaul: javulását a kedvező mérleggel indokolják. 
— A II uw/áriii-walom és n Fiumei Rizsiül) faló Rt. közölt 
fúziós tárgyalások vannak folyamatban. A Panuovirt- 
sör, a Hazai Bank nlr.pitúsn, tőkét emel.

X Júlia és a Kender tőkeemelése. Fölt iiuő je
lenség, hogy az elmúlt heti lanyh.tság idején 
a .futta és a Kender milyen erősen tartották 
pozíciójukat. A .futta 7600 78(10 7500 közöli, a 
Kender és len 5200-1725—4500 között állotta a 
kedvetlenség és lanyhaság tüzpróbáját. 
-í Reggel értesülése szerint a Júliának és 
Kendernek ez a kivételesen kedvező megíté
lése kedvező transzakciókkal, várható tőke
emeléssel és nem utolsó sorban a. papírok túl
ságos áléért ékelésé vei van. összef üggésben. A 
tőkeemelés egyébként » részvényesek szem
pontjából rendkívül kedvező lesz.

X A föléledt Forest&ról. A tőzsdei hétnek egyik szén 
zációjn. hog.v a Eonsta árfolyama majdnem a duplájára 
emelkedett, sőt ma már túlhaladta a 40(4) koronát is. A 
hcsszu Ideig elhanyagolt papír fölélmlésének oka. Iiogv 
Filter I.ipút. a Mnndus vezérigazgatója, mint a bécsi 
Creditnnstalt s a Hitelbank adminisztratenr délóguéjo vetto 
ál a Forestft irányítását, Pilzeirel egyidejűén vette át a 
központi ügyvezetést Khrnnin Kornál, akinek kiváló ké
pességei közismertek. E váltczúsok előtt Pilzer egy bi
zalmi emberét. Rilllt igazgatót, küldte Milanóba, aki ott 
hónapokig tanulmányozta n vállalat viszonyait és nagyon 
kedvtző eredményről számolt be szakértői jelente" bon.

X Fónagy Aladár nagy magánbankot alapit 
Budapesten. A magvar közgazdasági élet egyik 
legrokonszenvesebb és legértékesebb egyéni
sége,’ Fónagy Aladár, a bécsi Neues Wiener 
Bankgcsellsehaft elnöke, a mull héten Buda
pesten járt és hosszas megbeszéléseket folyta
tott bizalmasaival. Fónagy Aladár, akinek 
nevéhez nagyon jelentős közgazdasági sikerek 
fűződnek, a holsevizmns alatt, elmenekült 
Budapestről és azóta Ausztriában fejtett ki 
értékes és nagystílű tevékenységet. Most, 
hogy az emigrált gazdasági tekintélyek 
mind sűrűbben keresik föl Budapestet, minden 
jel arra vall, hogy Hónagy is, akinek csak 
barátai vannak Budapesten, működése szék
helyét ide helyezi vissza. A Reggel értesülése 
szerint Eónagy budapesti bekapcsolódé sálnak 
első etappja egy alaptőkédében és méreteiben 
is rendkívüli magánbankhoz létesítése.

X Georgia. Ez az exotikus név nem Trans- 
kankázia paradicsomát, Ibériát jelenti. Nem 
nz a Georgia, a Bion és Ingur völgyében, ahol 
gruz leányok aranyhimzéses hársonykala.pjiik■ 
han mosolyognak az. utasra és kakethi borral 
telt serleget nyújtanak a nyergébe. Georgia 
pesti értelmében, a tőzsdén még nem jegyzett 
papírok egyikét jelenti: a Mezőgazdasági Ipar 
Rt. részvényeit. Ez ti Georgia arról neveztes, 
hogy eddig sohasem roll kínálat benne, amig 
az utóbbi hetekben árit ’e'lt iilkezctl. A. kínálat 
magyarázata az, hogy Slummer báró, aki a 
Hitelbankkal együtt aJapitolta a vállalatot, 
Kiéin Gyulával, ,t sokezjr Ganz-I íanubius bol
dog tulajdonosával össztkidönbözölt és ezért 
részvénypaketjót a piacra dobta.

B0HÁTKA MÁTYÁS
BANK- ÉS TÖZSDEBIZOMÁNYOS
BUDAPEST V, HAJNAL-UTCA 8

X A Pallos Irodalmi és Nyomdai Bt. közli. hogy rend
kívüli közgyűlése az alaptőkét 8.3 millió koronától 18 
millió koronára emelte föl. Az eddigi 400 korona névértékű 
részvényt 200 korona névértékre cseréli át és az ily módon 
keletkezett 200 korona névértékű részvények minden két 
darabja után egy uj részvény vehető út 1000 korona ár
folyamon. Adó és illeték fejéten 150 korona fizetendő. 
Az. elővételi jog szeptember 27 ikétől október 5-ikéig gya
korolható a Pallos főpénztáránál (Flonvéd-ntea 10). Az 
igazgatóság tagjai lettek: dr. Angyal Pál, dr. Baranyai 
Jusztin, gróf Csekonics Iván (elnök), Gerlóczy Béla, dr. 
Gorvay Mihály. Marsovszky Ivor, dr Nótám Lajos, dr. 
Szabó László, Vári Dezső.

X A Budapest! Közút! Vaspálya Társaságnak Ullmium 
Adolf báró főrendiházi lúg elnöklete alatt, szeptember 
29-én tartott közgyűlése az évi jelentést és az igazgató 
súgnak a vasút megváltása kérdésében elfoglnlt eddigi 
álláspontját és tett intézkedéseit helyeslécsel vette tudó 
másul. Elhatározta a társaság szabnávagyonából 70.000.00't 
korona alaptőkével „Nova** közlekedési és ipari részvén) 
társaság mcgalnnilásí'it. Az uj részvények átvételi módo
zatai a legközelebb megtartandó alakuló közgyűlés után 
fognak közzétételül.

Bankbizómúnyos cég keres a tőzsde közelében 

két szobás irodát 
lehetőleg telefonnal. Ajánlatok „Magas dij 8261“ jeligére 
Blockner J. hirdetési irodájába, Semmelweis-utca t. szám

FSÁBA AUDI
tREWaULT

V EZEK K ÉP VISELET

REIMAN
V. VÖBÖSMA HTY(GJZELLA)-TÉB I, 

TELEFON: H8 77 és Hl-03

bÁ«BI

H
AT aranyat, eaUstBt, platinát,

AFIBsrUVfl H 9 Ékszert az összes hirdetett 
I áraknál drágábban vc.vz.ek Pretsch Vilmos, Rotten- 

billcr- éksxerüslet. Örnjavitúi
utca egyévi jótállás mellett.

Zucftei* Béla 
banküzlete 

Tözsdepalota
Telefonszám 38-10, 38-34 Sürgönyeim: Peeunia

moawr Gvoss Untai
drájján vca .ck! József liörul !3> félemcloi

HAN6LEMEZ 
újdonságok 

Bajadér c. operett összes fölvételei 
Volga-keriiiffő 
Rózsi ka édes!

Nem érdemes sirni 
Valakit szeretek, valakire várok 

A szögedi sürgönypózna 
Arad a Tisza

Modern tánczenék és még 48 njdonsár. 
Teljesen Ingyen adunk leniezujdonságf műsort!

HANGSZER-OTTHON

FEKETE MIHÁLY 
gramofon- és lemesosztályátoaR 

Budapesté József-kdrut 9
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Viviani volt francia miniszterelnök 
válaszol II. Vilmos császár emlékirataira

(A Reggel párisi levelezőjétől.) Azok, akik a 
világiul ború n-agy katasztrófájának előidézésé
ben jelentősebb szerepet játszottak, egyre sű
rűbb egymásutánban ontják az emlékiratokat, 
amelyekben a maguk szerepét tisztázni, a fele
lősséget, pedig másokra áthárítani igyekeznek. 
Jurkevszkája orosz grófnőtől kezdve, aki 
TI. Miklós cár 1,ragét!iájának előzményeit és 
ok-ői tárja föl, Czernin grófon és Ludcndorffon 
át .Miksa badeni nagyhercegig, mind heveseb
ben fokozódik a kölcsönös vádaskodások pergő
tüze. amelybe m-ost már a nehézágyuk is bele
bömbölnek.

Elsőnek a legnehezebbek közül a németek 
excsászára, II. Vilmos szólal meg, aki most 
bocsátja közzé emlékiratait, amelyok az egész 
viliig közvéleményének nagy érdeklődése mel
lett egy csomó világlapban látnak napvilágot 
ős amelyek a karácsonyi könyvpiacon könyv
alakban is megjelennek. A kiadás jogát a Mc 
Cinre Newspaper Syndioate szerezte meg, 
magyar koronáikban ki sem fejelhető horribilis 
tiszteli rtdijért Az élelmes amerikai cég, bár a 
szerződés szigorúan tiltja a császári megnyi
latkozások elárulását, egy merész ötlettel szer
ződési ajiálnlatot tett a nagyálltául, két volt 
háborus miniszterei nőkének, Asquith angol és 
Viviani volt francia miniszterelnököknek, hogy 
II. Vilmos császár emlékirataira írják meg 
a választ. Az ajánlat sejtetni engedi, hogy az 
excsászár a világháború kitöréséért a felelőssé
get főként arra a revanche- és háborus politi
kára igyekszik hárítani, amelyet Francia
ország 1871 óta fokozódó vehemenciáival foly
tatott.

Asquith kitért az ajánlat elől, Viviani azon
ban késznek nyilatkozott Vilmos császár állítá
sainak cs érveinek ledorongolására. Az ameri
kai elég sietett, is megállapodásra jutni Viviani- 
val. A szerződés, amely a Vilmos császáréhoz 
hasonló nagy honoráriumot biztosit a szerző
nek. már létre is jött. Az amerikai cég ki
kötése csupán az, hogy a francia memoirok 
közlését azon napon kell megkezdeni, amikor a 
császári emlékiratok utolsó közleménye meg
jelenik.

— Az olvasóhoz! Az utolsó esztendők poli
tikai hóbortjai megniérgec&ték édes magyar 
nyelvünket. A Reggel szerkesztője ünnepélye
sen megfogadja, hogy egyezer és mindenkorra 
búcsút vesz a következő főnevektől és igéktől: 
ment alifás, kilengés, atmoszféra. különítmény, 
leépiteni, intranzigens, Bogya János és kon
szolidáció. Egy ^hisszük, ezzel is közelebb ju
tunk a konszoli... pardon, a béke boldog évei
nek illúziójához. U. i. A. kurzus szót csak a 
közgazdasági, illetve tőzsdei rovatunkban hasz
náljuk. Politikai értelmében tilos.

—- Főin cáré fogadta az angol és olasz, nagy
követet, Poinearó miniszterelnök vasárnap fo
gadta az angol és az olasz nagykövetet, akikkel 
iluwKahb tanácskozást folytatóit.
_ A török kormány nem utalta ki a tiszt

viselők illetményeit. Az Havas-ügynökség je
lentése szerint Konstantinápolyban pénzügyi 
válság tört íki. A kormány nem utalta ki a 
tisztviselők illetményeit. („M. T. !.“)

— Elkobozlak a Népszavát. Mann Hugó dr. 
soros vizsgálóbíró vasárnap reggel a boioi/lrzá. 
száma végzés utján értesítette a főkapitánysá
got, hogy a Népszava vasárnapi számát a ma
gyar állam és nemzet megbecsülése ellen 
nyomtatvány utján elkiivelell ' vétség miatt el
kobozza. Az elkohzási végzés azért vált szük
ségessé, mert dr. Trompler soros ügyész a. lap 
Tanulságok clsmü vezére ik-kének utolsóelőtti 
bekezdésében az 1!>Z1. évi törvénycikk 7. szaka
szába ütköző bűncselekményt iát fönforogni. 
Dr. Trompler királyi ügyész 3Z»7 órakor értesí
tette az elkobzást végzésről a budapesti pályá
in vaíalokat, ahol a vidékre induló példa óvókat 
lefoglalták. l>r. Bozzay rendőrkapitánv a reg
geli órákban lefoglal tatta a kihordóknál és 
ut<‘ai árusítóknál talált A^pxeava-példányokal.

— És ha nem vinnék ki a tojást?.,. A házi
asszonyok szédülten újságoljak: harminckét 
korona egy tojás. A franciáik nem szédülnek, 
hanem a legnagyobb nyugalommal vásárolják 
össze a tojást darabonként 35 koronájával. A 
fővárossal kötött megél la portásuk szerint min
den exportált tojás után két tojást 5 koroná
jával adnak át a fővárosnak. A franciáknak 
lehat 95 koronájukba kerül húrom tojás. Nyer
nek pedig egy vagon tojáson 10.000 frankot. 
Kérdés: ha a franciák és tjgyéüi külföldiek nem 
vásárolnák összxj 35 koronákért a tojást, meny
nyibe kerülne nekünk? Másik kérdés: hány 
ponttal javított a magyar koronán a, tojás
export? A megfejtő háziasszonyok között 
nagyatádi Szabó István népjóléti programját j 
sorsoljuk ki. i

— Nincsenek már gyerekek! A Reggel leg
utóbbi számában meglepetésünknek adtunk 
kifejezést az „Az Újság" ama cáfolat nélkül 
maradt híradása fölött, hogy báró Maillot 
Nándor, a tokaji kerület, képviselője is aláírta 
Gömbös—Friedrich—Wolff rérszerzödő ivét. 
Közleményünkre Maillott szeptember 26-án a 
következő ravasz nyilatkozat közlésérre kérte 
föl „Az Újság" ot :

Bevsee lapjuk Kz/'plomlicr 2t-iki aziínwiban „TPfilr alá
írták a vórszrrzMést" cimii cikkükre tisztelettel értesítem, 
hogy ecminifcle k illőn pnrtiilnkiiláwníik liivo nőm vagyok, 
nnieiinyilirn hiion kitartok pártvezérem, Bethlen István 
mollett és rendíthetetlenül támogatom nz fi (!) politikáját. 
Soraim szives közlését kérve, maradok kiváló tisztelettel 
Maillot Nándor báró nemzetgyűlési képviselő.

Ejnye, bejnye teremtette, milyen hamis egy 
kis ember ez a Maillot báró! Azt. láttuk rajta, 
hogy ,súlya van a 1. Házban, testvéri k között 
is nyom 120 kilogrammot, de hogy ilyen fagyos 
előkelőséggel igyekezzék kibújni egy csúnya 
afférból, ezt nem tételeztük föl Öméltóságáról. 
Maillot a tokaji kerület fözsidóinak rcverzáli- 
sokat adott Gömbös—Wolff-ellenes meggyőző
déséről, kijételit vén, hogy ö még Bethlen Ist
vánt is faképnél hagyja, ha az letér a libera
lizmus útjáról. És most az elsők között irta 
alá az agresszív antiszemitizmusra kötelező 
ivet, tehát faképnél hagyta Belliiéül, de nem 
a liberalizmus, hanem Gömbös- Wolff l’ried- 
rich kedvéiért! No majd Bethlen István ellátja 
a dolgát az ilyen — renditlyetetlenségnek. Nem 
szeretnénk Nándika bőrében lenni, amikor 
először kerül a miniszterelnök bácsi szeme elé. 
Ez a hamis kis ember úgy járt első állam
férfiúi szereplésével, mint az a bizonyos módi 
zsidó, akinek, miután Mád a tokaji kerületihez 
tartozik, bizonyára szintén reverzúlist adott 
„rendi 111 eteti cn” liberális érzelmeiről...

— Autonómiát kérnek Trácia számára. A 
bolgár távirati ügynökség jelentése szerint 
a íráciai lakosság ezrével menekül Bulgá
riába, ahol megalakították a íráciai menekül
tek szervezeteinek központi irodáját. Az 
iroda vasárnapra nemzetközi gyűlést, hívott 
egybe, amely kimondotta, liogf a nagyhatal
maktól kérni fogja Tráelának autonóm tar
tománnyá való átalakitásá!.

— Párbeszéd ..A vörös taláréról. Hát igen, 
Hevesi Sándor igazgató ur elvétette a dolgát 
azzal „A vörös 4a.lár“-ral. Nekem hiába beszélsz 
az irodalom szabadságáról, mert azt én iimn 
hiszem, hogy egv békebeli francia politikai 
problémáihoz semmi közük ne lenne a mai 
Magyarország vezető politikusainak. Brieux 
színmüvében igenis van állásfoglalás a köz
rend fontos intézményeivel szemben és ami 
irodalom a tendencia kilúgozása után marad, 
az nem olyan örökheiwü, hogy föltétlenül ille
nék rá boldogult, Podmaniczky frigyes kiasz- 
szikii* megállapítása. Shakespeare!, azt igen, 
azt jól kell játszani vagy sehogy, de játszatni 
muszáj, — ez igaz: hanem Brieux nem Shakes
peare, ez is igaz. A bírói és ügyészi intézmény 
hitelét ma gyöngéden dédelgetni és energiku
san védeni kell és én nőni csodálkoznám, ha 
az illetékes miniszterek betiltanák az éjjeli 
igazoltatásokat, valamint a fej be veréseket is, 
mert, minden irodalmi értékük mellett ezek 
kényes helyzetbe hozzák a rendőrhatóságokat 
és ha a Lakáshivaialt. is levennék n műsorról, 
mert itt is bírák kinyidének szerepelni, nem 
kevésbé tekiníélyrontó módon, mint Brieux 
hírhedt darabjában.

•Pirit* András temetése. \ .isárnrp (emelték a Kere
pesi iiti temetőből Jtíiif: /Iiií'kís v;.-iirtiungi kerm/sedól. 
széki*,fővárosi törvényhntó; •jg’i bizoH.-ni.-i tagot. A (eme
li sen a nagysz. unó r< k< nságeu kívül az elhunyt számos 
Ib-zfelaje és Jóbarát.ía jelent meg.

A Duna-Tisza közöli! atrocitások uj feje
zete. A Zbona-iig-gyel nem zárultak le a Duua- 
'Piszti közötti atrocitások aktái. Legközelebb 
Balog l’ereiic es torsainak bűnügye kerül 
sorra, akik Máriaházán hét rablógyiIkosságol 
követtek el. ,\ vádlottak ellen a pest vidéki 
törvényszék üg> .■.•»z..-»ege indította meg az cl 
járást, most azonban airról érte.vi telt ék dr. 
Dombováry Gézát, a sértőitek képviselőjét, 
hogy az eljárásra a kalocsai törvényszék ille
tékes.
. A bécsi drágaság e ni elkerítése. 'A Reggel 
becsi tudósítója az osztrák st.’atisztikai hivatal
ban nyert adatok alap,ián közli: A legszüksé
gesebb élelmezési cikkek árhullámzásaitról ké
szített hivatalos stat i.vzlika szerint Becsben 
‘‘z ejf.ves hónapjaiban egy fölnőit, ember 
elolmiszerszükségleteiiick ára volt: januárban 
J9.008, februárban 23.771), márciusban 24.252, 

isban 2»>.!h>4. HHijiihbHn 33.74»), .itiiiiiiNonn 
•»7.l()ü. júliusban 80.370, augusztusban 183.801 és 
szeptemberben •I34..KK) korona. A bécsi tlrága- 
sag rohamos nö\ ekedósénok jellemzésére elég 
tudni azt, hogy a hivatalos stii.li<*zt.ika szerint, 
tnviily .lanimi Imii egy l’öluőll ember Becsben 
összesen 1004 koronát költöli a legszükségesebb 
elei mi szerek re.

Elloptak egy millió értékű vásznat. A 
írendörseg lel a rtózta Ka Rosen/Aveig Sárii nett 
es Adler Sándort, a Magyar Textilipar Rész- 
venytairsasag alkalmazottait, akik a részvény 
f.irsasag árura ki,áruból több zsák vásznai lop- 
?• í.’í. \ Miivaj alkalmazottak orgazdáját. 
Liclil Lipoiof i< elfogta a re ml őrség. A cég 
kara, meghaladja az 1,000.000 koronát, >

— Párbeszéd a tiizekrííl s a füttyökről... Itt 
van aztán az a Magyar Sziiihúz-i eset. Hans 
Miiiler tankölteménye, amely az utcasarkok 
faunáját és flóráját tárgyalja, kétségtelen ti* 
alantas készítmény és könnyen megértheU>, 
hogy kényes ízlésű ifjúknak nem tetszik móil- 
fölött. Elismerem, hogy a szinházigazgat ok 
helyzete igen nehéz, hiszen például ha ex-ak az 
abszolút irodalmat, teszem azt Schillert vagy 
Pékár Gyulái művelnék, akkor nemcsak a „Tü
zek" publikumát veszítenék el, hanem a jelen
leg rajongóikat is, akik elvégre miért, menné
nek színházba, ha nincs mit zajonganiok. De 
ez nem csorbíthatja a rajongók zajongási .jo
gát, amely jog a színházjegy megvásárlásával 
kötött ama kétoldalú szerződésből folyik, mi
szerint a színháznak joga, van irodalmi műve
ket bemutatni, a közönségnek viszont joga van 
azokat, kifütyülni. Egyelőre Hans Miillert fii 
t.viilik ki, amiben nem látok semmi vészedéi 
met a magyar kultúrára vonatkozóan, de ha 
majd Katona Józsefet fütyülik ki a legitimi-- 
táik azért, mert Búnk bán megöli a királynét, 
a detronizálók azért, mert Búnk bán dicsőíti a 
megkoronázott királyt, — hát akkor se tudok 
egyebet mondani, mint hogy izgatott, a közlía,li
gnint és a pulblikum temperamentumosabban 
gyakorolja természetes .jogait. Hogy ebbe az 
irodalom belepusztul, ez igaz és mondhatnád, 
hogy ilyen izgatott közhangulat idején erélyes 
intézkedésekkel korlátozni kellene a publikum 
itélke'ző és végrehajtó jogát az irodalom é>-|p 
kében is. Ez igaz, de akkor a színház jogát is 
korlátozni kellene, mert, nemcsak kifütyiilTii, 
hanem előadni is bűn Ilans Miillert a magyar 
kultúra ellenére. Tehát cenzúra, amely meg 
állapítja, hogy hol kezdődik az az irodalmi 
becs, amit már ki fütyülni nem szabad, .ló lenne 
ez? Vagy másfelől, generális fütyülési tilalom, 
amelynek védelme alatt, az igazgatók felelősség 
nélkül kezelhetnék a magyar irodalmai. Hál 
ez .jó lenne? Úgy látszik, mégis az a legkisebb 
baj, hogy hagyjuk megtörténni a botrányokul 
és biiniessiiik meg a botrányokosókat. A zajon 
gól megbünteti a i’Cndörség, a színházat meg
bünteti a zajongó. Es az igazi irodalmat meg
védi a közönsége, ha va.n. lm pedig nincs, akkor 
fütyülés nélkül is elpusztul az irodalom. Akkor 
e I puszi i tják az igazga I ók.

— Nyomorognak a hadviselt tanárok. A 
Hadviselt Magyar Tanárok Nemzeti Szövet 
sége vasárnap délelőtt taptotta meg közgyűlé
sét. Dr. Méhes Gyula elnöki megnyitója után 
íasztcrgomy Ferenc határozati javaslatot ter
jesztett elő. amely követeli az átmeneti sze- 
mályi pótlék azonnali megadását és a tanárok 
státusának sürgős rendezését. A javaslat sze
rint. a státusrendozés egyetlen lehető meg
oldása az, ha a tanárokat egy teljes fizetés: 
osztállyal léptetik elő. A határozati javaslatot 
a közgyűlés egyhangúan fogadta el, azután az 
uj tisztikart választotta meg.

-- Változás a „Prágai Magyar Hirlap“-nál. 
Amint Prágából jelentik, a nemrég alakult, 
..Prágai Magyar Hírlap" alapitó szindikátusa 
dr. Petrogalli Oszkár volt függetlenségi 48-as 
képviselői hivüi inog a szerkesztői állásra. \ 
lap föl vidéki szerkesztését TcUéry Gyula, 
„Iglói Lapok" szerkesztője vállalta az uj ala
kulásban.

— Bécsi milliárdosok adóeltitkolásai. B: esi 
lapok isme (elten foglalkoztak azzal a kérdés
sel, hogy közismert bécsi dúsgazdagok, a való 
sa.gnak .messze mögötte maradó vagyon és 
jüvedelembovalllás alapjáéi fizetik adóikat és 
rengeteg összege-kikel károsítják meg az álla
mot. J Reggel In'-esi tudósítója niegbizdiató for
rásból ngx értesül, hogy a pénziigymini. 
riiiiin külön szervet alakit a bécsi pénzarisz- 
tok.raf.ák udólM'vallúsainuk alapos revízió alá. 
vételére és minden (wetlegos visszaélést a tör
vény teljes szigorával fog biintettetni.
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Lebélyegzik 
a Coburg-részvényeKet 

200 csen korona helyett 50 cselt korona

(A Reggel tudósit ójától.) A Coburg Vasmü- 
vekről, amelynek ma van Bécsben a mérleg
megái lapító ülése, e részvény tulajdonosai szá
mára szomorú hírt kell bejelentenünk:

a Cobnrg Miivek vagyonának jelentékeny 
része elveszett, az igazgatóság a részvények 
lebélyegzésével foglalkozik éspedig a 200 
cseh korona névértékű papírokat 50 cseh 

koronára bélyegzik le.
A Cobnrg leromlása annál súlyosabban 

érinti a részvényeseket, mert két hónap előtt 
t>esti, bécsi és prágai lapokban sugalmazott hí
rek jelenték meg, amelyet 30 cseh korona osz
talékról, nosztrifiká;ló|si akciókról szóltak és 
megfelelő tőzsdei segédlettel háromszorosára 
verték föl a Coburgot Budapesten is, Becsben 
is. A közönség a favorizált papírokat Bécsben 
300.000 osztrák koronán fölül, Budapesten 
12.000 és 14.000 korona között nagy tömegekben 
vásárolta. Nyilvánvaló, hogy a Nicderöstcr- 
\cichische Escomptgesellschaft és a Brevellier 

<€ Úrban, akiknél r Coburg többsége feküdt, 
ugyanakkor sózták a feltett kurzusokon teljes 
részvényállományukat a közönség nyakába, 
amikor már véglegesen meggyőződtek a papí
rok reménytelenségéről. Ma a szindikátusnak 
egyetlen Coburg-részvénye sincs és a Coburg- 
gal szemben csupán m>nt hitelezők szere
pelnek.

A Coburg Müvek, értesülésünk szerint, 
52,000.000 cseh koronával és jelentékeny ösz- 
szegii magyar koronával tartozik. A vállalat 
magyarországi hiteligényeit a Hazai Bank 
elégítette ki. Tárgyalások folynak abban az 
irányban is, hogy a hitelezőket a Coburg kész
leteivel kártalanítsák. Egyébként úgy a pesti, 
mint a bécsi tőzsde már részben éreztette a 
Coburg Vasmű vekkel szemben bizalmatlansá- 
gátt Budapesten 6500-ra, Bécsben 220.000 ko
ronára estek vissza a papírok. A Coburg igaz
gatóságában Hatvany-Deutsch Béla báró fog
lal helyVt.

X Newyorkban emelkedett a magyar 
korona. Becsből jelenti A. Reggel tudósítója: 
A magyar koronát szombaton a newyorki 
ufótőzsdén 41/* ponttal keresték.

X Neumann Gábor nem vonul ki aDeposifen* 
bankból. Bécsi lapok híradása nyomán a ma
gyar sajtó is megemlékezett arról a Bécsben el
terjedt .hírről, hogy a Depositcnbank (’astig- 
'lionttól Neumann Gábor visszahivá'-át. és má.s 
adrninistrateur délégué kiküldését követelte. 
.Magyar szempontból is érdekes ez a hír, mert 
első pillanatra úgy látszik, hogy összeköttetés
ben va.n GokLstei nnek, a Depositcnbank dele
gáltjának a Magyar-Olasz. Bankban, erről az 
állásáról való váratlan lemondásával. Pesten 
úgy is magyarázták, bankkörökben a kettős tá
vozást, hogy az a Magyar-Olasz Bank és a De- 
pohiíenlbank végleges szakítását jelenti. A sza
kítás tényleg megtörtént, a Depositcnbank tő
kéjét a Magyar-Olasz Banknál a (Jas ti g*li Dili
ház vette át s Goldlstein valóban azért mondott 
le a Magyar-Olasznál elfoglalt bizalmi állásá
ról. Neumann Gábor helyzete azonban a Depo- 
si térikanimál teljesen más és már csak azért 
sem lehetnek Castiglioni és a Depositcnbank 
szakításának Neumann Gáborra nézve követ 
kezményei, mert Neumann a DepositenbiHiknál 
nem administrateur délégué volt, hanem mint 
Caaliglloni üzlettársa teljes jogkörrel vezette 
a. Drpofiitenbauk azon üzleteit, amelyekben 
Castigliont még érdekelve van. Mindaddig, 
amig a teljes lebonyolít ás meg nem történik, 
meg is marad állásában es r Becsből Ionéi rá
zott távozási hírnek nem szabad hitelt adui.

X A Magnezit karrierje. A Reggel a mull 
héten Ügyelmeztctett a Magnezit várható kar- 
ri.rjére. A sztrájk o vállalat telepein ugyanis 
megszűnt és újból megindult a kivitel Ameri
kába. E belső értékeken túl a Magnezitnek az 
a körülmény adott szárnyat, hogy a bécsi 
Fcitsehcr keresi a részvényeket, hogy döntő 
szóhoz jusson a vállalat központi igazgalá 
sóban.

XMi történik a Wörnerben? A Wörner-rész
vények iránt a tőzsdén újból erős az érdek- 
dés. E héten az árfolyama 5600 és 45(H) között 
ingadozott, de a lanyha uhpok ellenére állan
dóan vásárolták. A Reggel értesülése szerint 
a Wörner többségi státusa néhány héttel ez
előtt fölbomlott, ennek folytán a többség meg
szerzése most a. tőzsdén folyik. A Wörner 
többségéért a Wörner-család két része és az 
Angol-Magyar Bank verseng. Az Angol-Ma
gyar már többizben kísérletet tett, hogy a 
Wörner termékeinek egyedárusi fását meg
kapja. Ezen kiviil tárgyalások folytak a 
Hitelbankhoz közelálló egyik rokonnagy
üzemmel is, hogy ez a Wörnerrel kapcsolatba 
hozassák, helyesebben a Wörner beolvasztas
sák az üzembe. Ezek a tárgyalások eddig nem 
vezettek eredményre. Ma az a helyzet, hogy a 
Wörnernél nincs többség.

Közgazdasági hírek. A 'l'rtisl, a Flóra <•* llnnoária, 
a lm Ha pesti t<izj.it<• nez a három ínvoi it-papivja jelen
tős fordulat előtí áll. Mind a bármit rdllalat fölemeli alap- 
löltéjci ét az uj rt'szr<'ti/irl:( I kedvező föltételek melleit 
bocsátja piacra. — A l’allax-rfaivénpck iráni, njból érdek
lődés mutatkozik, ami a vállalat külföldi, értesülésünk 
szerint, svájci Irattsakció járat áll kapcsolni hun. -- A 
llauxlt 11T.. a Hitelbank alapítású, lövidesen fölemeli a 
részvén.vlőkéjét. — A Gttcb'irindt. amely o bólén 1000 koro
nával javult, tőkét emel, októl er 4-ón lesz a közgyűlése, 
minden két részvényre íny ujn.t. adnak 4:.()(i9 koronával.
— A Fabaak javulását a kedvező mérleggel indokolják.
— A llutifiária-malom és a Fixiwri llizxftái fotó Itt. között 
fuziós tárgyalások vannak folyamatban. A Pttniiwía. 
sör, a Hazai Bank nlnpikísn, tökét, emel.

X Jutta és a Kender tőkeemelése. Föltűnő je
lenség, hogy az dmult heti lanyhaság* idején 
a Jutta és a Kender milyen erősen tartól iák 
pozíciójukat. A Jutta 7600—7MJ0-7500 között a 
Kender és len 5200-4725- 4500 között állóita a 
ketl vétlenség és lanyhaság ttizpróbáját. 
-4 Reggel értesülése szerint a Jaltának és 
Kendernek ez a kivételesen kedvező megíté
lése kedvező transzukeiókkal, várható tőke
emeléssel és nem utolsó sorban a. papírok túl
ságos al átértékelésével van összefüggésben. A 
tőkeemelés egyébként a részvényesek szem
pontjából rendkívül kedvező lesz.

X A föléledt Forestáról. A tőzsdei hétnek egyik szén 
zációjn. hogy a Fonst-a árfolyama majdnem a duplájára 
emelkedett, sőt ma már tnlhaladta a 40t>0 koronát is. A 
hc6szu Ideig elhanyagolt papír fölcledósének oka, hogy 
Mixer I.ipút. a Mundus vezérigazgatója, mint a bécsi 
Creditnnslalt s n Hitelbank mlniinisztrateur déiéguéjo vette 
ál a Foreslii irányítását. Pilzeirel egyidejűén vetlo ál a 
központi ügyvezetést Bhrman Koreúl, akinek kiválói ké
pességei közismertek. E váliczúsok előtt Pilzer egy bi
zalmi emberéi, Bilit z igazgatót küldte, Milanóba, aki ott 
hónapokig tanulmányozta n vállalat viszoeyait és nagyon 
kedvező eredmény rőt számolt lm szakértői jelentésében.

X Fónagy Aladár nagy magánbankot, alapit 
Budapesten. A magyar közgazdasági élei egyik 
legrokoiiszenvesebb és legértékesebb egyéni
sége. Fónagy Aladár, a bécsi Neues Wiener 
Bankgesollscha.fi. elnöki*, a mull heten Buda
pesten járt és hosszas megbeszéléseket, folyta
tott bizalmasaival. Fónagy .Hadár, akinek 
nevéhez nagyon jelentős közgazdaság! sikerei; 
fűződnek, a bolsevizmiis altit I. elmenekült 
Budapestről és azóta Aiiszlrialmti fejtett, ki 
értékes és nagystílű tevékenységei. Most, 
hogy az emigrált gazdasági tekintélyek 
mind sűrűbben keresik föl Budapestet, minden 
.jel arra vall, hogy Fónagy is, akinek csak 
barátai vannak Budapesten, működése szék
helyéi ide helyezi vissza. J Reggel értesülése 
szerint Eónagy budapesti bekapcsolódásának 
első e lappja egy alaptőkéjében és méreteiben 
is rendkívüli magánbankhoz létesítése.

X Georgia. Ez, az. exotikus név nem Trans- 
kaukázia paradicsomát, Ibériát jelenti. Nem 
az, a Georgia, a Bion és Ingur völgyében, ahol 
grúz leányok aranyhimzéses hársonykalapjnk- 
ban mosolyognak az. utasra és kakethi borral 
teli, serlegel nyújtanak a nyergébe. Georgia 
pesti, érteimében, a tőzsdén még nem jegyzett 
papírok egyikét jelenti: a Mezőgazdasági Ipar 
Rt. részvényeit. Ez, a Georgia arról neveztes, 
hogy eddig sohasem volt kínálat benne, amig 
az utóbbi hetekben áru jelentkezett. A. kínálat 
magyarázata az, hogy Sh'mnu'r báró, aki a 
Hitelbankkal együtt alapította a vállalatot, 
Kiéin Gyulával, a sokezer Gauz-Danubius bol
dog tulajdonosával összckülöiibözötl és ezért 
részvénypaketjót a piacra dobta.

bohAtkamAtyAs
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X A Pallos Irodalmi éa Nyomdai Kt. küzdi, hogy rend
kívüli közgyűlése az alaptőkét 8.3 milliói koronáról 18 
milliói koronára emelte, föl. Az eddigi 4üí) katona névértékű 
részvényt 21)0 körömi névértékre cseréli át és az ily módon 
kei, (kezett 200 korona névértékű részvények minden kei 
darabja illán egy uj részvény vehető át 1000 korona ár
folyamon. A4ó» és illeték fojó-ten 130 korona fizetendő. 
Az elővételi jog szeptember 27-ikélől október 5-ikéig gvn 
korolhaló a Pallos főpénztáránál (Honvéd-utca 10). Az 
igazgatóiság tagjai lettek: dr. Angyal Pál, dr. Baranyai 
Jusztin, gróf Csekonics Iván (elnök), Gerlóczy Béla, dr. 
Gorvay Mihály, Marsovszky Ivói*, dr Nótám Lajos, dr. 
Sz.nlió László, Vári Dezső.

X A Budapesti Közúti Vaspálya Társaságnak Ullmunn 
Adolf bárói főrendiházi tag elnöklete alatt, szeptember 
29-én tartott közgyűlése nz évi jelentést és az. igazgató 
súgnak a vasút megváltása kérdésében elfoglalt eddigi 
álláspontját és tett intézkedéseit helyeslései vette tudó 
másul. Elhatározta a lársaság szabadvagyenából 70,000.000 
korona alaptőkével „Nova.” közlekedést és ipari részvény 
társaság mcgaln óit ásót. Az uj részvények átvételi módo
zatai a legközelebb nugtartnndó alakuló közgyűlés ntán 
fognak közzététetni.

Bankbizómányos cég keres a tőzsde közelében 

két szobés irodát 
lehetőleg telefonnal. Ajánlatok „Magas díj 8261“ jeligém 
Blockner J. hirdetési irodájába, Seinmelweis-utca 4. szám

RÁ0A AUDI
RENAULT

AUTOI^OBIL
VEZEKKÉP VISELET

REIMAN
V. VÖRÖSMA RTY(G1ZELLA)-TÉB 1. 

TELEFON: 118 77 és 141-03

HAMISFOGAT, éksxert ’az összeg ^hirdetett
I áruknál drágábban ve.iz.ek Pretsch Vilmos, Rotten- 

biller- JJo ékszeriixlet. órá jáéit,, 4
utca *>«»■ SfcöSkiBj egyévi jótállás mellett,

Zucker Béla 
banküzíete 

Tözsdepalota
Telefousz.ám 38.10, 38-34 Sürgönyeim: Pecuuia

drótján veszek!
Gposs Antal
Józnef-körut 23, félemelet

HANGLEMEZ 
ÚJDONSÁGOK 

Bnjndér c. operett összes fölvételei 
Volga-keringő 
Bózsika édes!

Nem érdemes sírni 
Valakit szeretek, valakire várok 

A szöffedi sürfifönypózna 
Árad a Tisza

Modern tánczenék óa még 4# njdonsár. 
Teljesen Ingyen adunk leniezujdonságl műsort!

HANGSZER-OTTHON

FEKETE MIHÁLY 
gramofon- és lemesosztályátoan 
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M! LESZ A TŐZSDÉN?
Budapest, október 1.

Az elmúlt hét tartózkodó, majd ellanyhuló 
tőzsdéit csakis a kedvezőtlen bel- és külpoli
tikai hírek okozták, mert a gazdasági okok he
tek óta semmiben sem változtak. Az alapirány
zat ilyenformán mindvégig szilárd maradt, de 
a „hangulat' már a hét elején lanyha volt. A 
belpolitikában hamarosan tisztult helyzet elé 
kerültünk azzal a provizóriummal, amely az 
egységes párt s annak újonnan keletkezett 
frakciója között létesült. A palotaforradalom 
elmaradt.

Nem így a külpolitikai bonyodalom, amely 
nek komolyra fordulásában vajmi kevesen hit
iek ugyan, de a fel legek. amelyek a keleti égre 
.fölvonultak, mégis nyugtalant lották a kedélye
ket és bizonytalanná. tették az 'üzletet. Csak ter
mészetes. hogy a kontremin is erélyesen ipar
kodott kihasználni a helyzetet.

Mégis, a hét e kedvezőtlen hírek hatása alatt 
állót’ s a megnövekedett pénzszűke is hozzájá
rult a helyzet rosszabbodásához, amelynek fo
lyamán sokan váltak hajlamossá, a leadásokra, 
mig a zsidó ünnepek elölt a piac nem nagyon 
akarta fölvenni az értékeket, úgy hogv a tőke
erős kezek elérkezettnek látták az időt a vásár- 
1 ások mogkezdésére.

Íme, ezek voltak az d.lanyhulús okai.
*

Minden a külpolitikai helyzet alakulásától 
függ. A budapesti tőzsdén senki sincsen, aki a 
mi szempontunkból komolyra fordulását várná 
a helyseinek vagy pláne, aki komolyan kom
binálná. hogy bizonyos értelemben egy uj idő
szak . zárnára valamivel íi.sztiiliabb légköri te- 
Teinteit. Hogy azlán ez az uj időszak miképen 
fog kialakulni, az tisztán a külpolitikai szi
tuáció alakulásától függ.

E’ tekintetben két helyzet képzelhető. Az 
egyik az, amitől az Isten óvjon, a Keleten 
csakugyan öxszevi Halinak a fegyverek, a másik, 
ha Törökország«»;sk sikerül beigazolnia, hogy a 
világháború lukiköté.-el sem örökéle’, iiek. Az 
első esetben sem vár a tőzsde közönség? szá
munkra veszedelmes komplikációkat, meri, a 
magyar kormán v béke lőrék veséiről mindenki 
meg 'au győződve, de viszont senki sem zár
kózik el az elöl. hegy egy újabb háború nem 
maradna, hatás nélkül a gazdasági viszonyokra 
s igy a tőzsdére is.

Kadvány Ödön ünneplése
Tizenöt rszteudő alatt Iá bajnokságot nyert, 
közöttük az Európa-bajuokságot és a világ* 

bajnoksásot
A Budapesti Atlétikai Klub. amely a magyar 

„sportéletnek <,«yik legértékesebb tényezője, 
ünnepi vacsorára gyű!'1 össze, hogv Rudvany 

Ödönnek, a sokszoros magyar bajnoknak. 15 
e-ztendő'-. sikerekben dúsgazdag pályafutása 
fölött áldozzon. Mint egy ring.' család, vagy 

20!.’ ati voltak ott •gyiilt mindazok, akik szer1- 
lik a magva:- birkózó - portot és annak leg
tipikusabb képviselőjét. Radvány Ödönt, az 
igazi a nemes érteb mbeti magyarázót! ,.ama- 
teur’-spori férfiút. Az ünnepeltet legelőször 
Kiss Tivadar, a klub titkára üdvözölte, aki 
megintő szavak kíséretében Jiyiijtcita át a 
klubtól-ak pompás ajándékát, egy müvászj 
ezüst koszorút. Utána Baján Gyula. a kint) 
alelnökp szololt. A Magyar Birkózók (U'-zágos 
Sző,vétségé nevében Rendek Károly főtitkár 
mél?- elgondolása beszédben világosította meg 
az ügyi < vezeti ..Rndván-y-h-kola*' nagy előnyeit 
és az annak nyomán támadói világsikereinket. 
A Ferencvárosi Torna-Club részéről Szigeti 
Imre Jelnök zöld-fehér szalaggal disziieli ha
talmas virágcsokrot nyújtott át az üniiepelt- 
iiek. A Magyar Atlétikai Club pIíiápí tjét 
Kossuth h'erenc bo/Aa cl. A Spárfa \C >zóneka 
után Arányi Ignác kir. tanácsos, a KAOE és 
a Turista Egyesület diszelnöke 25.00 • koronás 
alapítványt tett az ünnepelt nevére. Gerhárd 
Lajos, .1 Reggel sportrovatának szor.k< szilije, 
mint ka!lm harcost, .jellemezte n nagynevű baj
nokai. Az Olimpiai Bizottság elnöke. Múzsa 
Gyula és Sziberlh Imre üdvözlő leveleinek föl- 
olvasása után a klub hölgyei virágcsokrot ad
lak át az üimopeltnek. A klub birkózóinak az 
érzelmeit pexlig Pongrác,z, a kiváló bajnok tol
mácsolta. Végül Radvány Ödön köszönte meg 
keresetlen szavakban a nem várt iinnepclte- 
téft, amelyre rádnpbiztak a klub lelkes tagjai 
azzal, hogy ..Had ráng ödön-vá ndord nbiui- 
tottmk a legjobb könnyűsúlyú birkózó ró.,zéró. 
Nem (kisebb ineglepetésl kellett Pogány Lajos 
müve‘znek. a BAK tagjának, nagyon kvalitá
sos olajfestménye, amely n birkózó Radványt 
legjellegzetesebb pózában örökítette meg.

Radvány Ödön első versenyét 1907 szeptember 
30-án nyerte és még mint, junior került ki 
1908-ban Londonba. az, olimpiádra, almi ételé
ben először esett reálisán az. orosz Or/w-tól. 
Ettől l’ogvy győzelmet győzelemre halmozott.

A má-ik és nyilván valószínűbb és kívánato
sabb esd, hogy a harci lárma egészen elül. 
Ebben az esetben a tisztán gazdasági mo
mentumok lépnek ismét előtérbe. Ezeknek mér
legelése alapján azonban a jövő hét általános 
irányát szilárdnak kell jeleznünk.

♦
A jövő hétnek legalább kezdeti hausse-moz- 

galmát a következők indokolják: . , ,
— Ne feledjük, hogy az ipari értékel.- átérté

kelési folyamata, még mindig nincs befejezve, 
hogy e folyamat alatt egyre várták és várják a 
vállalatok tőkeemeléseit s egyéb tranzakcióit, 
amelyek előkészületben vaunak. Ne feledjük 
azt sem. hogy a gabonakampány lebonyolítá
sának vége felé járva, befolyó pénzek egy 
része a tőzsdén keres elhelyezést s hogy végül 
Becs, a kölcsönhöz fűzött remények ‘ ií iiii>>?i*vel. 
isméi az erős emelkedések áramába jut. Mind
ezek olyan hausse-moinentumok. amelyek a 
külpolitikai konfliktus dsimuláiífi esetén föl
tétlenül érvényre jutnak a legközelebbi na
pokban. *

Ha a kdeti ég kitisztul, az induló Imi máso
dik felére ismét erős iizlel várható. Ahogy már 
az elmúlt héten is, az érdeklődés o kisebb érté
kek felé fordult, valószínű, hogy a jövő hd is 
inkább ezeké lesz. A vételkedv mindenekelőtt 
a már eddig is favorizált kisebb papírokban 
fog kezdődni, mert a közönség nagy tömegei az 
olcsót keresik, de a tőkében erősc'b'bek is meg
tanulták, hogy 211'1 középpapirosban g.vor 
sabban lehet hasznot realizálni, mint 25 nehéz
ben. Ilyenformán a nagyobb iizld a mar e bel 
végén erősen favorizáll Liptákban. .hPtabaii. 
(hinoiíiban. IVörnerben, Danicában. u ágban. 
a fiiértékek közül Liditígben, a pánidba n,
Mcrkurfában és Hazai fában, a midomerívkek 
közül Első budapesti góz c- Hungáriában indul 
nagy reményekkel.

Hu a korona rmclked*’srhez fűzöl! rem'uyt k 
nem ráhuinak be. az üzlet a valuláris értekek 
felé fog fordulni.

Végül kétségtelen. bog?’ az alel teke les folya
mata nem áll meg a bankpapírokban sóin _>• fő
leg azAngol-Magyar Bank az. amely fen* kü
lönös érdeklődéssel fordulnál’

Magyarország bajnokságát hét ízben nyert'' < 1. 
kétszer volt liueh/P'st bajnoka. Ausztria búi 
vakságát is megszerezte, majd n' nisokára 
Európa- és világbajnok leli. Ezenfölül a há
romszor megrendezel! főiskolai bajnokságai, 
mindannyiszor megnyerte. — Ilyen ragyogó 
karrier igazán megérdemelte f) legmelegebb 
ünneplést.

Orth György nem megy Külföldre
Beszélgetés a f ii mai játékossal.

Orlh György, » legnagyobb fiitbailmuvész, 
aki eddig magyar c>apatbau szerepeli. Az 
.V7'A'-P >'cr-ekuek kíi-lÖU érd"keí '-; g Ük volt 
Orth szereplése. Játéka igen sok hívőt .szer/.’lí 
a lebdarr. zásnak, amíg a midi é vii* n egy csout 
szilánk \ált le a. térdében, meg kellett operálni 
és bár az operáció 'ikerül!. Orih azóta nem 
jálszik rend-zeresen.

Távolmaradása a iátéklól lorinészefcsen 
sok szérbe.S’zédre ári alkalmai, la? legilóbb az 
a hír lerjedi el. hogy elhagyja Budoln.sli'f és 
olyan országba nagy, ahol magasabb a r alul a 
és magárai ri.-z még végit válogatóti magyur 
játékost.

A Reggel munkatársa, fölkereste Orlh Györ
gyöt, aki ,iövö terveiről a következőket, mondta: 

A.z itteni viszonyok igen súlyosak, a iiz< 
té-ből megélni nem lehel és ezért nem mon
dom. hogy nem mennék külföldre, ha megfelelő 
állást kapnék. F.bhc n az irányban azonban 
semmi Féle lépést nem tettem és így nem igaz, 
hogy távozásom befejezett dolog volna. Hu el 
is mennék, annak a futballhoz mm volna 
semmi köze, annál is inkább, mert láb'liajom 
még nem gyógyuli meg teljesen. A bal felső 
lábszáramon izomszalcadús van, amii az orvos 
véleménye szerint meg kell operálni. Ez :i haj 
pillanatnyilag' talán nem akadályozna a .játék 
bán é,s csak az izomszakadást nynjfaná meg, 
aminek azonban az lenne a. köveikez.ménye, 
hogy az operáció alkalmával egy kéi eenti- 
móílcrrel többel kellene levágni. Mielőtt tehát 
a játékra gondolnék, a iél folyamán előbb alá
vetem magam az operációnak. Utána legalább 
három hónapig pihenek és csak akkor lehel 
szó az újból való fiitballjátékról.

Orth György Hiát egyelőre mm hagyja 
cl Budapestet, de nem is játszik belátható időn 
belül,

Szórd a magyar futballsporlnak minden 
képen kára van.

L&sport
ÓJ Regejel tudósítójától.) Kellemetlen, hideg, 

szeles időben, gyönge Iá tóga tót fsáig mellett 
kezdődött meg vasárnap a Magyar Lovaregy- 
let ő.szi meetingje. Mindjárt, az. első napon fii 
tolták le az őszi menting főutt.rakeióját. a 
Sf. Légért, amelyet a várakozásnak megfele
lően az el órefi tg'iu i a sok kedvence, Tjavende] 11. 
nyert meg istallotarsa, Baroda ellen. Lnven- 
dél II. ezzel is bebizonyította, hogy évjáratúnak 
kimagasló képességű eg?;ede. A megnyitó nap 
programján szerepelt jnj'et az Őszi kísérleti 
verseny, amelyben először mérkőztek a fiata
labb évjárat képviselői háromévesekkel, vala 
mint a Prinec of IVales-handicup. amel.ef. a 
gátakon is mérsékelt tudást eláruló rmmein 
nyert meg szélső outsiderként. A Fogadókra 
nézve valcsagos g?-aszna.p volt. anienn?íben 
az .íngyalföldi-dij a 87. Leger kivételével a 
többi futamokban a fogadóit, lovak mind a vert 
mezőnyben végeztek.

A részletes eredmén?’ a következő:
/. futam: 1. Korom (2r) Esch, 2. Fullajtár (3) 

Bicisie. 3. Setesuta (6) Takács. 2,:h rossz ii-ik. 
Tol.: 50:65.

IL futam:
(5) .Na.g?’ G.. 
még: Fonóka 
borii (8). 3di

///. futam:
(3) Schejbal. 
még: Gang -

1. T.orraine (10) Sajdik. 2. Tlű '.öly
3. Bolondka Ki) 'l'akác-. 1‘iit.ottak 
(5). Varga (12). Miludí (p). Derüro- 
’/-h. Tót.: 50:631). 51): 125, 120, 11".

Lavendel II. (2r) .Esdi. 2. Barodn
3. Szeged (3) Nagy G. I''ui<;í.ik 

» (8). Polyglotte (12). Ili ih. Tót.:

Eu-
Má-

50 : 60, 50 : 60. 90.
IV. futam: 1. Tóiméin (5) Schejba 1. 2. Léda

11. (8) Esdi. 81. Dáridó (2!i) Szabó Gy. I''utol lak
még:' Bánion (6). Halaván?’ (5). 2b *idi. Tol.:
50 : 295. 50 : 12.5. lio.

1'. fii lom: 1 . Whitebov (3> _■ i Esch, 2. ('ormia
(10) Pretzner. ,2. Rosseb (25) Müller. 1l'ulíiPak
még: Fogara ; (p). Solanea (6). Kom , i i 10 ’.
Parázna (25). Melia (4). Hí ••• di. Tót.: 50 : 235,
50 : 70. 95, 80.

VJ. futam: ! Nur Für Didi (.20) Sajói)c, 2. Sin-
lóri Szabók. II. Pannikám Í8l Papp. 
toltak még: Nezsider (8j. Államtitkár (8). 
t.vás Király (4) \ iclliehclien II. (16), Pajti (25). 
Pegazus íli. Áfonya (12), Nousret Hl). Kat-ia 
(8), Gyere ki (14), El\ társnő (Ki). Somló (12), 
\|ops (Ki). Sehahes (81. Ui'jli. S’/cli.

Acél Pál és Társa
banKüzlete

Budapest VI, Andrássy-ut 29. sz.
Ti'lefonszóm -27 
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a legjobb tőzsil, i es pénzügy i hoPI r, . 
.Megjelenik mhidf-n csütörtökön, 

szerkeszti:
Kalló?, János

:->zerke.-z*'»M C kiadóiiivatnt: \ j. Izabella :it< i 4S, szám
V--------- ---------------------------- ----------------——--------

Grosz Imre bankházai

Elfagiulér '•knaiürra megbiznsokat n >»s zn.~ kiíKobli 
tőzsdékre. 5'aIIItn) de' k legelőnyosobl töltetetek 
mellet:. Kifizeted’k. leli a viliig iiinden i esza ro

II iff !. Sibnllrnfi'1'< .'z e. ill
liiirif'flc*l I . /'«. ■<)<• i><U</. l i lrfiiv 1.H-U 

l'iílcol:. ftrilht Z'irich

Magyar
Részvénytársaság
Budapest. V. kerület., Rudell rakpart 4. 
Telefon: 3O-O1, 170-24. IntortirbAn: a. 13<i.

sürgönyeim ; VontmlAs.
Elvállal fuvarozásokul a Dunán és annak 
mellékfolyóin a legkedvezőlib föltételek mel
lett. Áruosztály: épitőia. tűzifa, tégla, tető
cserép, kavics, kő, homok, cement és szén.
A Lloyd Tricstino, Triesf és a Navigazione 
Generálé Italinne, Genua tengerhajózási tár

sasagok képviselete.
Gyorsjórátok az Vlrián, a Földközi- és a 
Fekete-tengeren Syriálm és Levuntábn, In
diába és a szélső Kdét re. az Egyesüli Álla 

mokba, Kanadába és I)él-Amcrikába.

Magyar Kender és Lenüpar Rt 
Juta- és Kenderipar Rt

Gyáruk:
Srasébotfulva, Sirqoii. 

DunnfHltfvAr.

KHzp. Irodai Vt F&lk Mlksm-utcn 26 29
Tőle fon szamok: 3S-39. 34-13. ;>i tv.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista

miért nem beszél egy szót sem a legérdekesebb 
színházi aktualitásról, a Molnár-darabról?

— Mit. Molnár darabot irt?
— Szégyeljc magát! Az uj Molnár-darab 

szenzációs Molnár-darab. Az első nem is tudom 
hány előadásra csengő aranyért sem lehet már 
jegyet venni, pedig a premier csak október 
vége felé lesz.

— Hát mit tudnak róla, az Istenért? . . .
— Törzs, aki a lég szenvedélyesebb dohányos 

Pesten, csak annyit mondott: a próbák alatt 
< tfelejtcltem cigarettázni. Darvas Lili kijelen
tette, hogy ő föltétlenül meg fog bukni, ebben a 
darabban, föl sem mer lépni. Ezt azonban nem 
szabad, komolyan venni, mert Darvasnak ki
próbált kabalája, hogy a coup előtt sírni kezd. 
Tarnay. akit Molnár a rendezésre fölkért, azt 
mondta, hogy életének és művészi pályájának 
legnagyobb élménye: a „Menyei és földi sze
relem".

— Óriási.
— Mi van a színpadi szerzők estjével a Vig- 

színházban?
— Ildi az mi, könyörgöm?
— Istvánba, vonuljon le, fiam, a színházi 

közélet porondjáról, mert maga nem tud sem
mit. Ide figyeljen: A Magyar Színpadi Szerzők 
Egyesülete a télen éjféli kezdettel rendezni fog 
:> Vígszínházban az egyesület jótékony alapjai, 
javára egy estélyt, amelynek műsorát a legne
vesebb szerzők fogják írni: e darabokban az 
összes fővárosi színházak művészei fognak ját
szani, még pedig, mivel ezt az éjféli kezdet 
lehetővé teszi, a legérdekesebb és Pesten soha 
nem látott szereposztásban. Varsányi játszani 
fog például Ti/rzszsel, Bayor Gizi Csorlossal, 
Titkos Ica Kiss Ferenccel. Darvas Lili Pctheő 
Attilával és így tovább. Lesz olyan darab is, 
amelyet több szerző együtt ir s amelynek sze
repeli maguk a szerzők fogják játszani.

— Óriási, efriásí.
— Sejtelme sincs persze arról sem. mi van 

Bródy Miksával, a nagyszerű Jakobi operettek 
Hhrctlislájával?

— Bródy Maxival? Hát mi
Esi" munkatársa és ..Az az én titkom, Fenség 
társszerzője...

— fírótdy Miksa nyolc hete 
üdül. Ma. találkoztam •* 'ép, ■ 
aki b'ddogan újságolta, hogy a népszerű Maxi 
sokkal jobban von! Mondja m' g, hogg !:> fogja 
játszani a ..Bujadi!’" bonrirant szerepel.

Ezt tudom: Rajnai Gábor fogja játszani.
_ Már nem ő játssza. Tegnap döntöllek. A 

idöllek közölt tényleg olt roll Bal :ay is, s‘>l. 
Zátony, sőt Vándory GusAi is, de végered-

«

lenne vele, ..Az
il

■ Purkrrstlorfban 
szőke feleségével.

menyben mégis Nádor fogja játszani. Egyéb
ként mit szót hozzá, Kedves Pista, hogy mennyi 
drámai színész játszik operettben?

— Mennyi?
— Hát itt van először is Kertész Dezső a 

,.Cserebere‘-ben. Hétpecsétes titok, hogy a Föl
des—Pidykay—Bródy-opereltben Szál ír udvar
mester szerepét, amelynél jobb kómikus szere
pet állilólag meg nem irtuk — Góth Sándor 
fogja játszani. És most fogózzon meg: a Blaha 
Lujza színház legközelebbi újdonságában, a 
„Bedé" beit. a bonvívant szerepet — l’ray Ti
vadar fogja játszi,ni. l:gyancsak énekes darab
ban lép föl Gaál Franciska, aki Ernőd Tamás 
„Csipke" cimü darabjában fog énekelni a Bel
városi Színházban. Sárvay Rózsi pedig, a te
hetséges „kis lord", az „Aranymadár"-bán bi
zonyította be. hogy született szubrett.

— óriási, óriási, óriás*.
— És uj színészek vonnak, édesem, megír

hatja a lapjában, hadd legyen benne valami 
eredeti értesülés is. A Renaissance-Szinház he- 
roina-kérdéséf liuszonötödször egy ismeretlen 
hölgy oldotta meg, akit Horváth Évának hív
nak. Dr. Bálint Lajos 
főszerkcsztőjc m Hlel I 
Siófokon szerződtették 
Renaissance kint van

— Még. még. még!
— A. Városi Színházban Jeszenszky Gyulá

nak. egy tehetséges fiatal zeneszerzőnek, az ope
rettjét próbálják. A címe: „Raguza hercege", 
Petráss Sári játssza a főszerepet, akit a Vá
rosi Színháznál úgy dédelgetnek, mint egy ki
rálynőt. Még azt is megkérdik tőle, hogy a 
próba hány órakor kezdődjék.

— Kiég — az istenért. Kérdezzenek most tő- 
lf,m valamit.

— Jó. Hát mondja m< g. Ki a Szomory Dezső 
l'gujabb barátja?

— Kicsoda?
— ya látja, hogy nem tudja. Eckhardt Tibor. 

Egy estélyen megismerkedtek egymással és 
azóta elválhatatlanok. Most pedig jön az obli- 
gát pletyka: A royalista érzelmeiről ismert 
primadonna és partnere, a fiatal bonvívant. na
gyon tetszemi: egymásnak. Azt mondják, hogy 
a szint az, amely a kommünikék szeri ni „uz elő
kelő társaság talá'kozóhclyc", azért megy olyan 
.'él. mert az előkelő társaság szives n gyönyör
ködik az operett szenvedélyes színpadi jelene
teiben. — amelyek állitólag már 
padiak. Adic,u, édes Pista. Művién 
valahová.

ügyvéd, a „Világ" volt 
volt gépirókisasszony. 

a vízben s most már a 
vízből.

nem is szín
es bújjon cl

I

Intim Télikert
(Dohány-utca 66) díszesen átalakítva

újból megnyílt!
NAPONTA MÜVÉSZESTÉK. FÖLLÉPNEK

BOROSS GÉZA ni. v.
TELEK ILONA, koloraturénekesnő 

GÁLLÁY NÁNDOR és partnere 
GOMBÓCZ VILMA — GOMEÖÍ Z NELLY 

GOND A ERNŐ — LANTOS DUETT 
MEDGYASZAY HAJNAL konferál 

KOSA BÖSKE. FEKETE LILLY stb. stb. 
Karmester: KÓLA JÓZSEF

Művészi vezető: SÁNDOR JÓZSEF
Táncszámok, kupiék, duettek, tréfák

Előadás kezdete 10 órakor
Meleg konyha, kitűnő borok 
Előadás után parketttánc

Naponta d. u, 5—7-ig 
ZIMMERMANN GÉZA

miivéss kvarteltjnek tosonMaAaHut-erseni/eJ

MEGHÍVÓ
AZ AWIWA MŰVÉ
SZETI SZALON

1
SZÍ NÍVÓS

Tn^»KCTr'’^zx8BnrLXjrai

MÜVÁSÁRJ
■KMwnnaaaMxmn. ’

melyet a jelen és közeljövő nagy j 
mestereinek csoportos kiállítási I 
előtt tartunk. Az Igazgatóság, s 
■.vMRZBmnBMueuMaMBaBncTaa tcz-nuw.'n.^rarronJ

Budapest. Kossuth 
Lajos-utca 11. szám.

NŐS dlvatuidonságjoti 
legolcsóbban beszerezhetők 

ElssieiméS,
IV, Koronaherceg-u. 10. .VII, Rákóczi-ut 32.
IV. Cúlvin-tér. II. Fő-utca 52.

FAUN
Operapince-étterem, VI, Andrássy-ut 25. sz.

I
I J

Nyitva ’/íS órától záróráig

Tanay Frigyes
vendég-játéka

Kmochné, Sándor Stefi. Pázmánné, Pázmán, 
Köváry, Vlráph stb. stb.

Szentiványi Kálmán konferál és imnrovizá! fi 
A zongoránál Rieger Alfréd

A Faun-kuglizóban |
ragyogó táncmiisor. i
vidám élet záróráig

• A Nemzeti Színház helyárai.
S.-.iiilciértesülésünk s/'n-int, -|11('or 
fon ftJoineli a színház lieb-árnit. 
difi- íirányfalíutul oh sóbbnk voltuk 
színházuk helyáraiiinl. A Itel.x 
.•idolt, okot, ltog-y a szánészek L.'.ot‘fó 
kellett hozni a színházi 
akikne k arányi a.ír 
mint, a fniivészí szemé]jwietnek. Az vj helyarak 
még- az áremelés után ík ; 
többi szánház helyű ríttunk.

• A „Cscrohero" iitlidlk hete. A 
Vigszioliáz műsorát e; xn a hé'-n 
végű és gyönyörű zcnójli operettel 
kezdik, ifr*J< a szombati olöndás kezdődik 7 
hat éjjel ’ill órai kezdé 
sárnap délután n.t betanulása.:’I a 
világhírű Rcliubert dalját/'k kerül

• Vígszínház. Uétrö, kedd, szórdu, csütörtök, péniek: 
Ősembere, fizombat: Cserebere (kezxleto 7 órakort. A kék 
frakk (kvzdcto ’i’l órakor . Vasárnap délután: Három a 
kislány. I'. ‘e: Cserebere. Hétfő: C-erohcre.

• „II. Lajos király". Szomory Ue-zső költői 
halon újra műsorába iktatja a Magyar 
niénv két főszerepét a fölnjil.'O'n is 
Lili játssza.

• A „Tüzek", „A pnpos Boldizsár ', 
előadására megtelik a Magyar Színház, 
színre a Jövő héten. A ..Tüzek" et hétfőn, 
pénteken, „A pupoe Boldizsár"-! kedden, 
vasárnap este adják, mindannyiszor a 
szereplőivel. X asárnap délután a „Színház. ‘ d 
3 ómkor, mé-imékelt hclyárakkal.

• Az „(HTenbnch'-előadánok folytatódnak e heten is a 
Király-Színházban, a nagy sikerrel fölujitott daljátékot 
minden este színre hozzák Hátkaivnl, Dömötörrel es 
llonthyval a vozclőszerepckbon. Jövő ’ i .-nap délutnű 
..János vitéz" előadását fsinétli-l. meg S órakor, mér--költ 
lielyárakkal.

A Nemzeti 
ezen ;i hé- 

amelyek •*<!- 
a masán1 

i••emelésre az 
t. {irányba 

m tm kasok fizetés ével, 
nm.- vohb iiivedebniik volt,

nrujiyi'u

Németh Juliska, 
.x Anikó, Baróti 
mosolygó a-s'.'oi'j" 

es x •; ár nap esti 
Kedden, csíitöriökö.i 

a nagysikerű 
nap délután ...X lei:;'

Har-ány 1. 
ós

rS

Réxióc/y ué. űr
től n héten is 
hétfői, szerdai.

S • » h o i -
Rózsi

ismétlik.

Beliért.
'Se'lleö lépnek 

a .A ic halai" 
líőadá.'én n fírbthnti
is szombaton T. Forrni

. X gazdag lány" t.

. ’nbr " t adják 3 órakor, mér-

„C^soroherc" tölti he a 
i< X inni;.' s;i|.’O« s ö-. 
mimleu ‘Sic ' ,s óinkét 

órakor. Szóm- 
s,el a ..A’é/z frakk" ot adták. Vn-

„lldrotn n A’.'f'íi’,'/". a 
színre.

müvét. szom- 
Színház. A költi - 
Törzs i-. D.irxa,

amelynek minden 
fölváltva kerül 

SZCrriuU < S 
csütörtökön ón 

bemutató kitűnő 
ismétlik

élitek' 
brt>:. 
föl lépt éx el 
X asi:
si'.koit heh árnkkril.

* Szenzációs sikere van 
elVi miistirámik. amolync!. 
venéxcs I.lnx". ..<• breton l 
h'ii..-i iiim.'úiiszéinai mindi 
nap délidén is !:! órai 
mellett.

* A? elől elő társ.i'áe
/. e j ;< ■ X ■ >>• né”o|.orc.
Martos ll'r-zkii ..Lili I 
héten is telje- ”! betölti 
után a ..Fi Fi" előad; 
hclyii rakkal.

- Modern mozgástnnt és 
mtidsz'r .szerint a xilágliirii 
hci iI.i- és r> cóöiíd. rlébi a. 
i’i d.ipcst clok űu közoiisi gének. In gy a klr.FSzi'tns és sti 
lesns mozgásban gxnkorolja maciit. .Xz intézet, a nöxen 
di-l.el.et km- és lvil'dús s/mint < söpört ősit ja. Beiratkozás: 
IX. Koron, iliercia. illeti ". T'I i’o;.: !• fii.

KÍ.J.UY SZmSNÁRIUMA
Budapest, .Xmlr;'sj'-t!' N Telefon 2Ü-09. Szeged. I’iilltivicini- 
ut é. Sikeres előkészítés ügyvédi és lii.rmcly jogi, pályára. 

Információ dijtr:l;>uul

az. .f wO' S:’i'/i'i: idei,
nagysikerű darabjai ...X, negy- 

hnl'ada", kitűnő tréfái és nagy
iéi este szinre kerülnek. 
I izdetl’l. mérsékelt

x nsár- 
helyárak

tciálkoz.ólielyo e~lenl»"t’ a lllalin 
ahol ■■ ufóidéig t< H hú ■ élvez1 

írónő" vimii operettjét, amely o 
a zinhaz, miisorút. X nsárnap dél- 
nt i-nvtlik 3 órakor, mérsékelt

rltmllois ‘•mát fairt Dnlerozé- 
("harlotte. XX iiko l'othrt' test- 

.Az intézet ezzel alkalmat ad 
11' g.v 

maciit.

NEMZETI BOYAL ORFEUM J'i^í
Minden este W órakor 

a kitűnő októberi varietémiisor és 
MAGYAR ERZSI vendégfölléptével 

ftPfiMYMAOAR, Harniath-Zcrkovltz nagysikerű operettje

Akar Ön pénzt megtakarítani? 
nézze meg KELHET — kész Irérfirutaarcagyárukázát

KAroty-IU<i'’ut 914, főiem. Flcisohuiann-áruház fölött.

Telefon 
J. 121-68

■iiuawr

■ > n Vsak pár métorinázsa 10 IJji'flfj 
tüzelőanyagot és egy I lliiuilltl 
előfiitőkaly hét. vegyen s úgy 
nem fog fázni a télén. Kapiinto 
VI, AndrAssy-ut 62. szám, 
telefon 38-69, továbbá min
den jobb vaskereskedésben.

Jhiner Jöhö és társa
Budapest V. perccel {fó6t’»utca 4. sz.

Telefon 119-76

Mindennemű használt és uj zsákok vétele és 
nagybani eladása

mégí aeíi E.T1WTO

.s
l>latin<il < <7.-s irt drágán i'i. r!:. (.ros* .ínlal

 ./» . r ul■. ! t i ■ ■ ’<

BeLVMOSJ SELFEJKVÁSZlgi
őszi Dii Art joü.\s.igok FERENCIEK TERE 4 GYőM öfífi szi.\ !H.\r.<r..4ro*

(h’/in >ii-iiIca un:nli)
l'clour, i liiifun, -‘ liniiciiifíoH, broche. niarufliiin, crcpc de cjiine, erip Gtoi netté, hu,Sutok stb,

.1: o». < dicotbihUÍidton (Cinedé) c/'güvk: nz első t>:iens 101—1'12. s:a>n alatt dilit Itt.



1922 októb’er 2.aReccel

Nagy botrány a VÁC—MTK mérkőzésen
Verekedések miatt félbeszakadt a Küzdelem. —■ A második félidő 17-iK 

percében 2;l«re vezetett a VÁC
Hvmgáv’ia-uti pálya, — 6000 nérö. -- Btr»ő i Kíug Frigyes

Példa nélkül álló botránnyal végződött. teg
nap délelölt a VÁC—J/7 7\-mérkőzés. Különös, 
hogy amikor ennek a ikót egyesületnek csapatai 
állanak szemben egymással, a kedélyek min
dig olyan tulfiitöttek, hogy a kirobbanás min
den pillanatban várható. Tegnap ez be is kö
vetkezett és

a botrány miatt a mérkőzést nem is lehe
tett befejezni.

A második félidő elején még az MTK veze
tett egy góllal, de rövid percek alatt a VÁC 
nemcsak kiegyenlített, de a vezetést is meg- 
szerezte, miután Mandl — egy komorból ki
folyóan — a saját kapujába fejelte a labdát. 
A váratlan eredmény föltüzelte az MTK-t. 
erélyes támadásba fogott, erősen veszedtelmez- 
1 ette is a VÁC kapuját és Siklóssyt csak úgy 
tudták jó helyzetében föltarióztatni, hogy 
iVeisz, a VÁC centerhalfja, fejelés közben 
felső karral ellökte.

biró tizenegyest ítélt. amire Fischer, a
VÁC kapusa hozzárohant, megrázta és úgy 

tiltakozott az ítélet ellen.
A biró nem vesztette el a. nyugodtságát, 

csöndre intette az izgága játékost, aki erre 
újult erővel rázta öl és a szitkok tömegével 
halmozta el. Es a VÁC-játékosok nemhogy a 
biró segítségére keltek volna., hanem ők is bele
kapaszkodtak és sértegették. Majd a pályára 
rohant a közönség egy része is és általános 
zűrzavar keletkezett, amelyből csak azt, lehe
tett látni, hogy Opatál. (MTK) üldözi Fischer 
(VÁC) és ítélt tizenegyessel kell kezdeni.

ii ii HW8BW

UhereczKy és a világbajnok Arend 
revánsot vettek Tadewaldon.

UherecKky egy előfutamban Alrendet Is (legyőzte. — nagy
szerű szereplése.

A viharos időben is rekord közönség gyűlt, 
össze a Millenárison az UTE—Törekvés nem
zetközi kerékpárversenyére. A nagy áldozatok 
árán lehozatott külföldiek közül különösen 
Arcod és Brummert voltak nagyszerűek. 
Arend Vhereczkyvel együtt —- aki az első elő
futamban őt is legyőzte — fényes revánsot 
vett a prágai Tadewaldon a 3'ÁIOOO m-es 
sprintversenyben. A njagdeburgi Brummert 
pedig boszorkányos gyorsaságával fölényesen 
győzte le összes ellenfeleit és egyszerre a kö
zönség szivéhez férkőzött. A mieink közül el
lene sem Bállá, sem Bartos nem tudtak érvé 
nyesülni. azonban Tóth a 2. helyet tudta elfog
lalni Selír öt er előtt. Részletes eredmények:

Magyar-német megh írási verseny. 3^1000 
inéter. I. futam, 1. Uhereczky Ferenc (Világos

üszők diadala Bécsősn,
Hápom bajntDfcságiot nyeltek és ffy&ztefc a viiAipoZÓ&an»

1 'szóink újból becsületet szereztek a magyar 
névnek az osztrák esá>zár\’áro.$ba.n, mert há
rom osztrák bajnokságban indullak és mind a 
hármai megnyerték u következő eredménnyel:

100 méteres 'mellúszás bajnokságban: l. Sípos. 
Idő: J p. 21.8 mp. 100 méteres kátuszás bajnok
ságban: 1. Bar!ha. Idő: / p. 19 mp. 100 méteres 
gyorsuszás bajnokságban: i. Háry. Idő: I p. 
0.6 mp. A rizipólóban a magyar válogatottak az 
osztrák válogatottak ellen 7:1 (1:0) arányban 
diadalmaskodtak. \ mérkőzés egész ideje alatt 
a magyarok voltak fölényben, .akik sokkal

A MAC őszi viadala
Az október első vasárnapja régi botáblázott 

napja a MAC-nak, amikor Európa legkiválóbb 
atlétái, szoktak megjelenni a világ legszebb fek
vésű pályáján, a Margitszigeten, Irigy a nagy- 
értőkii vándordíjakért megkiizdjenek. A rossz, 
idő pedig erősen éreztette a hatását :•/ elért 
eredményeken. Molnár. Fixl és Somfai azonban 
nagy gyönyörűségei szereztek annak a Körül 
belül 1000 főnyi közönségnek, amely a szigetre 
kimerészkedett. Azonban sem dolmir lif cm es 
ugrása, sem Somfai 2Ó.8 mp-cs gátfutása nem 
számit rekordnál , mert erős hátszélben érték el. 
Részletes eredmények:

Vándordiias versenyek: 100 yard (Királv-dij). 
.1. Gerő I. (K \OE) W mp. 2. VJdn (KAOÉ) 10.2 
mp. 3. Gerő H. (KÁOE). — Svlydobás .Állam

Hermannt. a A’AC egyik játékosát, aléitan 
viszik ki a pályáról.

A játék folytatásáról természetesen szó sem 
lehetett és a biró azt a tizenegyes rugahisa és 
az izgága VAC-játékosok kiállítása, nélkül le
fújta. A VÁC-játékosak magukból kikelve 
szidták ellenfeleiket. Ebben is Fischer járt elöl, 
aki. az MTK öltözője előtt átkozta, ellenfeleit.

A mérkőzés egyébként az első félidő negyve
nedik percéig unalmas volt. Az MTK a .szél se
gítségével állandó támadásban volt, de ered
ményt i ;nk a félidő végefelé ért, el, amikor 
Braun k- «elezi az egész VÁC-védelmet, ideáli
san beadja a, labdát, amit a szabadon álló 
Siklóssy a kapuba juttat. Ezután az MTK-nak 
még több alkalma nyílik gólszerzésre, de nem 
használja ki. Félidő tehát 1:0 az MTK javára.

A második félidő első percében Kovács 
(MTK) egy szabadon jövő labdát, nem küld 
vissza a mezőnybe, meri azt hiszi, hogy az túl 
jut a kapnvonalon, a I 'A( '-csatárok azonban 
elfogják és a kapuba rúgjak. 1:1! Röviddel 
ezután a VÁC komoréból Mandl a saját kapu
jába fejeli a labdát. 2:1! a VÁC javára! Az 
MTK erős támadással válaszol a gólra és 
eközben történik a botrány. A mérkőzést Klug 
Frigyes vezette, akit nem lehet okolni a bot
rányért. A mérkőzést a. szabályok értelmében 
nyolc napon belül, tehát még ezen a héten le 
kell játszani. A mérkőzés még hátralevő 28 per
cét utánjátszás esetén az MTK javára meg

ság. 2. Arend (Berlin). 3. Tadcwald (Berlin). 
>1. Grimm (Világosság). Gumi szelességgel 
nyerve. //. futam. I. Arend. 2. I'heroezky. 3. 
Grimm. 4. Tadewald. Géphosszal nyerve. ///. 
futam. 1. Arend. 2. Tade'vaid. 3. Uhereczky. 4. 
Grinnn. 1. *4* gépii osszál nyerve.

20 km.-es nemzetközi wótorrezetéses rerstny.
I. Gustav Brummert (Magdehutg) vezető Max 
.Jungniekel. 2. Barfos Gyula (VII. kér. SC) ve
zető Bartos. 3. Tóth Gyula (Edison) vezető 
Kaupert. 2000 rn.-rel nyerve. Bállá és ScbrÖler 
föladták. Idő 23 perc 22 mp.

30 km.-es nemzetközi mólorvezetést > r.rscny. 
1. Brummcr’. vezető .liuigiiickol. 2. Tóth (.ívnia, 
vcz°tő Kaupert. 3. Sehröter. vezető Reimniin. 
Brummert körökkel győzőt!. Idő: "1 perc II mp.

gyorsabbak voltak ellenfelüknél és az -/.játé
kuk is tökéletesebb volt. \z 1. félidőben IVenk. 
utján megszerezi ük a vz/dcst. Szünet után az 
osztrákok támadnak ' s gyors cg. nuisulánbati 
2 góil értük el. azonban H rnk <•-. Hlavaesek 
révén újból mi vezetünk. 3:2! F(gv ujabb akció
itól az osztrákok megint. kiegyeiiBlenek. amire 
a nagyszerű formában levő IVenk rövid idő 
alatt 2 góllal válaszol. 5:3! Pár perc múlva a 
negyedik osztrák goi esik, de Keserű II. és 
Hlaracsek még két góllal végleg megpecsételik 
az osztrákok sorsát.

di.i): I. Engei.íimller (Hódmezővásárhelyi TV.Et 
13.02 in, 2. Vállár (MAí’t 13.02 in. 3.* Janó (MAC) 
12.80 ni. Enge.Jlhallév döntő dobással (13.11 m.) 
győz. - • mé/cr I lloi vátny ies di.i): 1. Benedek 
t.MA(') 2 i>. 3.0 mp. 2. Fonyó (MTK) 2 p. 4.4 mp. 
.3, Steiner (MTKt 2 p. 4.7 mp. - 220 yard (Jó
zsef kir. ben eg <lija): 1. Juhász (M'PKt 22.8 mp. 
2. Vlda (KAOEi 23.4 mp. 3. B< rács (M \C) 23.(1 
mp. - 100 mélrr (Andrássy di.i): I. Fixl (MA(')
ÓO.’’ mű 2. Kmunczy (MTK) öl ! ntp. 3. Gptő II. 
(K AOE) 54.5 mp.

Emiéit versenyt l>. Diszkosz (Porzsolt -emlék 
vei'.-ony); |. Molnár Bélit (M()\ I. Imerjes) 
40.43 m. 2. Kulin (M’l’Ki 3G.7O m. 3. Somfai 
(MAC) 35.1(1 m. Távol ugrás (I'.szterházy em
lék verseny i: l. Molnár Ferenc (Székesfehérvári 
T(’) 714 cm. 2. Somfai (M AC) 700 cm. 3. Püs
pök y Tibor (MAC) 670 cm.

mérkőzések
FTC-Törekvés 2:2 (1:1).

Kezdés után a Törekvés fölnyomul érf 
l)re?s?—fíirzer ossz,léhából utóbbi révén pon
tosan már a 18, másod peri ben eléri a vezető- 
gédt. Változatos játék után az F'K.' a félidő 
vége felé kiegyenlít, nriutúii Pataky lövését, 
amei.v a kapufáról visszapalianf. Kővágó be-- 
l'ejellc 1:1 -re. A második félidőben az FTC 
óriási fölénybe k^rül és Pataky a 8. percben, 
szabadragásből megszerzi a vezetést, t'gy lát
szik, h zöld-fehérek fölénnyel győzne-?, n 
Törekvés azonban az utolsó negyedórában!, 
lábrakap és sorozidos támadásból kiegyenlít* 
- - A kapuban Amsei helyeit Csajka, védett, 
Ifunglcr II. \ Hangtér 1. hely ellesi tette. Hiúm 
helyén Fhrmann és Hégcr helyén Matkovics. 
játszott ('sajka gyönge volt, az első gólt véd-- 
lictte volna, a többi tarlalék, különösen a; 
fiatal Matkov ies, nagyon jól szerepelt. Ismét 
játszol( ellenben Patakit. Nekik köszönhetik, 
a zöld fehérek miiül a kél góljukat. A Törek
vés a rendes ö-szeállilásbaii szerepelt és meg
lehetős csalódást keltett. A csaj etnak e.gészmz 
más. sokkal fairebb játékmodort kell fölvennie, 
ha népszerűségre akar szert tenni, mert, jó 
kvalitású játékosainak a tudását nem kell 
ilyen módon kiegészíteni.

Ili. kér. TVE-BTC 1:0 (1:0).
A III. kerületük kimagaslóan jobbak voltak 

ellenfelüknél. Biztos labda fogás, gyors adoga- 
1as. nagy állóképesség jellemzi a. 111. kerüle
tieket; csupán a kapiielőtti kedvező helyzetek 
k(i használásában jicm elég határozottak. A 
BTC alig Imloit veszélyes helyzeteket terem
leni a IH. kerületiek kapuja előtt. Amig a HL 
kerületiek csatárai (különösen Horváth) so
kat foglalkoztatták a jól védő Palcseket. ad< 
dig a BTí • csatársora alig adóit dolgot Keu- 
hausnak. X 111. kerületiek győzelnjei. jelentő 
gólja első félidő első negyed órájában esett; 
Horrii!I> fejeséből. Ebben ;t félidőben a. Hl. 
kerülőiiekuek még egy gólra nyílott alkalma' 
a Gcschleeht faultja miatt megilélt tizen- 
ogyc'-ből; Palcsek (111. kér.) lövése azonban! 
les!vérbáiyjáiiak. a BTC gólját védő Palcsek- 
rn k kezében akadt meg.

CTE-Zuglói AC 1:0 10:0).
A /.ugh'n ,l('-b:>n váratlanul kemény ellen

félre talált az 11E. Eg.v kis szerencsével a 
-zuglóiak eldön|e||<.m erednn-nvt is elérhettek 
volna. Kiil ónösen az első félidő volt kritikus 
az njpc.-i'u ki o néz.ve, amikor a Zuglói AC 
akcióit erős szel lániogalta és az ( TE kapuja 
a liiznnv lalanul védő karnis hibájából többször 
forgott, veszedolcmben. iygy alkalommal Payer, 

< rős. ‘-zab.tdi-ugása utat is b-ilált az (JTE kapu
jába, de az egyik zuglói csatár offsid állása 
miatt, a biró nem ítélt goalt. A második félidő 
mar teljesen a. széllel játszó l’TE é volt.. Meg- 
megujiil i iámai!á> ival úgyszólván a kapujá
hoz szögezte «d|p.nfeléi. de csupán egyetlen 
helyzetei sikerüli goallá értékesítenie a. 13. 
percben, amikor a ma különösen elemében levő 
Szidna pompás lead,’<sjí,<J Priboj vódhetetlen. 
goalt lőtt.

MAFC—MAC 1:1! (1:0).
A mérkőzés nem ,-ok yv önyöriiséggel szol

gált az 15()l) főnyi közönségnek. A nagy szél az 
egy,-bk.‘iil is gyönge csatársorok erőtlen ak
cióit alaposan megzavarta. A MAFC valamivel 
többet nyújtott ol'eutolem i. \ <di iiéhánv szép 
helyzete a MAt' kami ob>ft. <h; csuoán egyet; 

: il;er'dl (>yuric-kával hos«zu lövéssel góllá, ér- 
íekt siteiii.

Vasas- KAP 1:1 (0:0).
A kispesti csapat lelkes, önfeláldozó játék«á- 

nak köszönheti az eldjintctlen eredményi. Ali
nak dacára, hogy a I 'asas nagy lendülettel, 
kezdte a jatckol es már a 2. percben megsze
rezte a goll. a l\AC liatal játékosai nem vesz- 
tótiek el lelekíeh-nésüket. I'inbcrlölötti munká
val megakad'il.v ózlak, hogy a V asasok csatár
sora további eredményt érhessen el. sőt ez első 
félidő végén Dudás szabadrúgásából gólhoz 
jutottak.

Sziiblyár Péter (FTC) nyerte meg Alagyiir- 
ország 30 kilunictores g.valoglólu»jnokságáf.
A tri'dölliii <>r.,/inri,i< n. a u js rendezési-bon 1 -folyt baj

noki ' <’i-i-nyhcn i-sniíin kelten indullak, A tavalyi bnj< 
>' >k. s kUi/i/oi pélri < t T< i nagy folóniiycl, több mint 

m"'ei ' nyerte n > r cnyi. ? <i. fs n.-r.y idővel. M:i- 
sodil. Koinnrik .1"- - f (MA\ géptryliri SI<) 3 ó. 2 p. 51.2 
mp.

3/ MTK iniKl métere* II nsztülvu uynlojrlóverwnvóbcn 
I l.nhh, < \I1i, />. ;/ »>p. ■> Mladinszky (FTC). 3. 
Szendro (MT'K).

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

\ ilúgo-‘ig koin vnyomíl ■ n., Bndapívl. Vili. Conti-utcn ♦. 
iJiiszuki igazgató: Dentsrli I).

hl ü.nit'i.-r’i.i-i!


