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A szövetségesek fölszólítják Görögországot, 
hogy azonnal ürítse ki Tráeiát

A ksMrttett teriHeteket 30 napig a szövetségesek tartják 
megszólva. — Poincaré és Lord torzóm megegyezted a trácias 
kérdésben. — Az amgoi kormány Jóváhagyta a megegyezést.

, ( • Páiris. október 7.
\z Havas ügynökség jelenti: Az angol kor- 

r.' -iiy ,-iltal már jóváhagyott Poin.caré—-Cu-rzon- 
f*. le egyezmény a. következőképen szól:

\ báróin szövetséges megegyezett abban, 
ifog.v tolszálltják <i görög csapatokat, hogy 
;• lehető leggyorsabban a Marhától nyu

gatra vonuljanak vissza.
\ kiürített területeken a szövetségesek id-iúg- 
L-nea szövet ségosközi megszállás utján bizto
sítják a )•■ ml fonta rtásúf a török' kö/igazga.tási 
hatóságok * > a török csendőrség- keléi- 
1 < iái bevon olásának elteltével </ szövetsége 
<<.k. csapatai a békeér fékeztél tartama. alatt 
csupán a Marira jobb partján lévő néhány 
pontot cs H'.ofoat a helységeket. tartják meg- 
‘raU.fi, ahol jelenleg állanak.e

London, nktóbet 7.
\z Havas üg-’m.■’•<*■ ég Jelenti: Az angol kor* 

■ma ny ma jáiffiliuqata a Poincaré és lord ( uv- 
zor i-c on Tvácidra vonakkoxóan létrejött meg- 
<• '/?/< ., .■•>/. \ megegyezés jóváhagyj -áI Parissal 
let '.ll'ro közlik. A levél egyúttal azt az értel
mezés;, is taclalmazza. amelyet az angol kor-
m.Hi> az eg,vr.z.inény bizonyos h.itározinányai- 
nak, löké'pen a török esendőrsi’g Trációba való 
\ téréséről szólallak. Enn-e-k a. rsendőr- 
.-ágiiek lél.-záma nem ha.ladhal.ia meg azt a 
mennyis ege l, amely te evezett i n < ’g I • i za 1 á sá n a k 
jm gfclcl.

Fíeiw
(tíccs. október 8.) A „jReiehspost*' páii-i jelen- 

l« <1 közöl, amely szerint Fi erre Ixiíl.i meghall.
(Picére Lolli f engerésztiszf. volt, legszebb 

írásai Keletről szolnak. Franciaországban a 
költő volt a török szimpátiák- legjelentéke
nyebb hí rdctójp.)

gin ■ II I - ——-* *-«**«••*—■ —■*?»>

Három milliárd luxusadó.
(Recs. október S.) J Reggel tudósítója jelenti: 

\ fényűzés! árucikkeik után beszedett adó 
ez. <\ augusztus havaban bárom milliárd ko- 
róna volt. Májusban csak >337 millió volt Pécs
in n a íényiizési adóból elért, he vél el, a moly 
azóta gyors irammal b írom inilliárdra enmlke 
deli. Milbogy a belföldi lakosságnak csőik 
része van ;ill>b.-tp a. helyzetben, h<»?z> fényűzés! 
adó alá. cső arukat fogyasszon, ennek a barom 
niilli.'rónak a legnagyobh része olyan sár,- 
amelyei a. bécsi fisktv- idegenek zsebéből
húzott ki.

Üzletiden a vasárnapi magánforgalom
Rwdopcsten t

A mai magánforgalmat fizle*tefenseg jelit- 
mezte. A peuzsziike é.s főleg a kontromia hazug 
hírei. - amelyek cáfolatát iná.s helyen adjuk, 

bizonyos tartózkodást váltottak ki, ami 
végül teljes üzlettelcnségbvn nyilatkozott meg. 
Kevés vevő, meg kevesebb eladó jelentkezett. 
Tá íékrr.faíó árfolyamok: Lipfák aNWI 700—400, 
Közúti 7000. Licbtig 2100—2050. Viktória la 
Htfo. Salgótarjáni 71—00.000, Atlantiba fiSOO 
07011.

London, október 7* 
A Reuter ügynökség jelenti: ■ A miniszter

tanács ölese, után, amely este II órakor ért. 
véget, hivatalos közleményt adtak ki, amely 
xz -.ríni Poincaré cs Curzou megegyezésre jv- 
tolat:. \ megegyezés szerint

Görögországot fölszóii! ják. hogy ürítse ki 
azonnal Tráeiát. A szövetségesek a. kiürí
tett területet, a kiürítés befejezésétől szá

mítolt 39 napon ál megszállva tartják,
'hogy a nem lóriik nemzetiségű lakosság’ biz
tonságáról ■ gondoskodhassanak. A megegye
zést a török meghízottnak Mudániáhan kézbe
síteni fogják’. A megegyezés azonban csal: 
akkor válik érvénycssé, brr a töröl: megbízott 
a szeptember 2;l-iki jegyzékben foglalt föltéte
lt kel elfogadja, íökéyrn ad. a követelést, amely 
a Roszporns mind a két variján és a. Patria- 
nellfrknát, léf.rsih ndö semleges zónáról intéz
kedik. ’ .

jíetnalista lovasság újból bevonult 
a semleges zónába

(Konsfan tlnápól.y, október 7.) Az. Flavas- 
iigymök-ég jelenti: Az angol föhaxliszáJIás 
ma. ^ste !< órakor jelenti, hogy kenralista 
lovasság és gyalogság Iszniitlnél átlépte a 
semlegesi zónát.

A cseh szocialisták 
antimilitarista propagandája.
t Prága, október .9.) A cseh nemzeti szocjalis- 

ták láhorámik bal- és joirboldnli pártálrnyalató, 
ki/ziitf lovább éle,sédnek ki :>z el len tét ok. Krro 
mutál- a baloldaliaknak n. Iievonniló katonákhoz 
intézett legújabb fölhívás;), amelyben kijelen
tik. heg' ők mint szocialisták ellenségei min
den hadseregnek, tehát a cseh hadseregnek is.

A hadsereg sz.ükM’grs rossz, akár demokra
tikus, akár abszolutisztikus, vagy akár tá
madó, akár védekező jellegűnek mondják is.
Arról különben, hogy valamely hadsereg 

védokező-e, vag.i nem, a katonaság számára, 
senki .icm. kezeskedhetik addig, amíg a diplo- 
iii.-i.ciu mesterkedései titokban folynak es amíg 
a vezérkar szervei közé senkinek nincs betekin
tése. \ fölhívás azzal végződik, hogy a nemzeti 
szoeiaíisia párt tagjai a. hadseregben is első
sorban legyenek szwialisták, azután katonák. 
C,M. T. I.“)

Rétibeni

L7 Reggel bécsi Iadósdójónak tc.lefonjelcn- 
lése.) Salgó 2,1(10.(100. Rima 390 100.000, Koburg 
1S0.f,00, Clofild 36(1—350.000. Irányzat tartolt.

Berlinben i
< f Reggel bécsi ladósitójának telcfonjcl.cn- 

tésc.j Pevizapiai szilárd. Értékpiacon vasipari 
és hányarc^zvények és külföldi értékek emel
kednek.

STINNES
Nem. csak az törölni most-,-' hogy a Lipták 

aranyosabb csengésű lesz,.-a tőzsdén,.- meri 
JStinnes adót|, - friss és szenzáiáós milliókat, 
•Jtt. magasabb hat-alnmk dolgoznak é>. messzi
ről már niiink'a..‘rend h-íis'zi'k és a régi,, szép 
A1a.gya.rorsz<ig. amidőn' megjelenj, -az első, 
akit .-olyan. ;régen várunk és akit, minden 
magyar -tátnsferíiu niiht’egyotleniés minden
esetre legkényelmesebb -megoldást oly‘lelke
sen kiván. Belépőit.a külföldi nehéz tőke es 
.lépte alatt niegdoblmn a föld. Hogy. nevezzük 
íót, a magyarok, győzhetetlen-barátjúl. a sors
tól kijelöli: ’ patronns.át, mindig • segítő jó- 
szKÓJemétÜ Nevezzük, egyszerűen (ieograíiá- 
nak, akii <‘gy szereiuvsuÁs ihletben megkötői.!. 
Árpád vezér és aki. adta nekünk a Kárpátok 
medencéjét és a: Dunát, e medence minden 
A’izének ,gyiijtőeré.t, örök időkre. Lám, mi 
mindent clkövetm-k apáink, hogy e? :i Buda
pest csúf í’s- szeréncsél h.-n.legyén: lebontották 
és töpörtyűből újraépít ették a Gcll éri-begyet, 
inegkoóz<»rí i z.tá’k a C> •'-1 lért szoh< tr ívd, eldn gták' 
a. közi'pülcteket, gyárfüstbe í emelték a 
Margií-szigetet, • - »le a város mégis szép, 
meri nem lehet elrontani, amit a szent 
Geográfia adott. Es nem hóiét üies és kese
rűen néma a. Dnu.i. Ide hajók kellenek e- 
dübörgő rakpartok, nyiiz-gií forgalom teli és 
idegen kalmárok hadserege: ide a világ niin- 
<len népének zászlai kellőnek i- fekde gépek 
és a. világ minden kincseit- rejtő csoniagok, 
Idi1 kí'reskí'deh'm kell, Európa keleti, piaca 

é*s az lesz, akármit -tesz is a magyar státus- 
férfin, hegy ne ili. hanem Bécshen legyen 
ez a. nagyszerű mozgalom. A szent. (litográfia; 
•minden siátusfértiimál. erősebb, még (lőnibős
nél, még WolíT Károlynál is. így lesz, mert 
lám. akármit lesznek ellenen vezérek <■< akár
milyen gumibottal őrködnek a fiatalok, iti; 
iparnak is kell lenni, hiszem rengeteg a par
lagon In-verő kincs e földön é,s innen könnyű 
elszállítani, amit az ipar termei. A ‘.zentseg-es 
(leogrália. .ngy •remlelkezo.tt, hogy <11 dolgozn 
kell és Imldogiilni kell és hiaha mond mást 
a magyar státnsférfin. itt dolgozni fognak. 
Ha mádként nem mogx. i'gy zseniális magyar
nak. Krausz. Simonnak lázasan é< fúrni Ihat ál
lápul teremtő konceiw-iója Vdekiildi Sthiuost- 
(is. Itt a némol jóvátételre kezekínek dolgozni, 
a francia, városok röieii'trséhez vasgerendát 
és ajtózárnt fognak gyártani «*s a Keletet 
innen látják el. Munka lesz, szén les-/, nyers
anyag lesz, mert itt. igenis dolgozni lehet. 
Ausztria, meg akart elózni, el akarta a int 
föl-fordtill házainkluil. harácsolni a munkát. 
Nem lehet. A földrajz parancsol < amint ott 
a politikai tákolmány illán a gazdasági is le
romlik, Slinmxs idején es Jönni fognak a 
többiek is. -Jiiinii fognak, lassan im'gis ide
jönnek, akiket elriasztói lak <>* a lótok, 
a románok, a szerbek <*s jön a regi, 
a. -/♦•p Mag>arorszá.g. mert a Duna vizei 
mind idcfelé folynak <•> Keletimirépa, kikötője 
itt vau Budapesten. Még nirt-es kész, óe meg
építi St.innes. ó, milyen szerencsés a magyar 
stíltnsféi'fiu. hogv minik n időjét a Fajvéidc- 
1-innék szenfeTheti? A Kraatsz Simonok el- 
inUv.ik a többit.

%25e2%2580%2598raU.fi
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vagy ugrat?
Elfogult portré Betfitenr&l

Báuifv maokabfi.isza. Wekerlc széles, borot
vált képe. Sáli méz-édes mosolya. H^a t'- 
kete pápaszeme mélyen belevesodoH az. or- 
s/m- emlékezetébe. Tüntetéseken, obstrnkeio-* 
kom pártviszáhmkon túlzott állott a nnmsz- 
te-relnök a tisztelt valasztópolgarsag elolt l<li.u 
fénvkép félig karikatura. Az t elmúlt barom 
esztendő zűrzavarának premierjei nmn vasod- *■* ’ ’ ” i kezükből tK 1 -

a kocsit 
csúsztak le, hogyishívják, 
»Simoll.vi-Sémadalit, Teleki, 
erősebb fogásii. más va- 

ni'iiidég.vikm l a jelenlegi, Bethlen Ist ván, 
’ögv szűk, exkluzív íarsasagoii 

alig isme’-ték a. „királypuccsig". Még a 
Kaszinó se látta igiizam Akkor nicg-

>cbb ismérve. A levegő iiedig re fiilledit’im. 
Lefogja a Gömbös kezét, vagy karonfogva sé
tál vele? Elfojtja az uszítást és a demagógia:, 
vagy tompítja és konzerválja? Belátja kiilug.v’ 
polijikáníi végzetes irányát vagy gurul az or
szágéul cgvütt. I'riedricli és llaller kitart kar 
iába? Icírik-c HeiMen István vagy csak 
ugrat! Lázár Miklós.

eszlendö ziirzavarauak .
lek memóriánkba. Puha, könnyű 

gyeplő, a. lovuk elragadtak1 hogyishívják■hullott a- (.. .
és a bakról sorra
Ériedrich. Huszár,
Keményebb markn,
erdélyi gróf. Egy szűk, exkluzív larsa 
kiviil. alig ismerték a. ..kiralypuccsig . Meg 
Nemzeti Kaszinó se látta, igazan. Akkor 1 
h’petve nézték ra. népség', katonaság, nianmi- 
sok, parasztok, izmaeliták. Ilah ez. ki? Hat 
:s lelu't ? A. fényképei rosszak, i.
teszik az alakját, lo'zkepei ötletleleu sablonok. 
Kivesztek a jó rajzolók, 
kalmas karikatúrára?
ilélyt, sem az erdélyi 
Magyarországon.

parasz.tok. izmaeliták. Hah ez ki? lö'1 ezt 
bet? A fényképei rosszak, .leieniektetenije

, vag> Bethlen 
Nem hinném, 
politi kost

nem al
tié m Ér

nem ismerik

volna arra, 
szerepet vál- 

yesebb diplo- 
munesak 

magyar király is volt. El- 
isiván, tragikus ko- 

Betlden Gábor pálya- 
Beíhleii Gábor nagyra- 

mindenekfölötf szeretIe. 
de olyan józansággal, 

■k iiiönbségrt pol- 
‘ is be

fogadta, akiket, a, legjobban utált. A diplomá
ciában mestcr-ei volt a fondorlatnak es az ar- 

.Hiányoknak, ha ebbéli müködé -ét a katekizmus 
morálja kárhoztatja, is, ő csak saját fegyvereik
kel terítette le idlcimegeit. Sikreszallt a sza
badság mimioii ügyéért és maroknyi ^anyagi 
erővel i eudelicezve. kis országát a. jólét és 
virágzás addig nem ismm't fokara emelti'. 
Vallásszabadság, a szabadság minden ügye, 
nagyravágyás, ármány, fondorlat, kis or
szág... hiszc-u itthon vagyunk Magyarorsz nrmi 
anno 1922-ben.

Bethlen grófnak hivatott Kiga 
hogy a magyarság lörtenelebcti 
lal.ion. Egyik őse. korának légiig 
malája, a lángeszű Bethlen Gábor, 
erdélyi fejedelem, magyar király is 
gondolkozik-e Bethlen 
v u u’k miniszterelnöke, 
futásának tanulságain? 
vágyó -volt, de hazajut 
Lelkesült a. vallásáért, 
amely- nem ismeri üldözést, 
gar és polgár közöli. meg a jezsuitákat : 

, akiket, a, I r, 
mesterei volt

alakja emlékeztet Tisza Istvánéra, 
ár. edzett és mégis fáradt urlovas- 

„, 1alán elriasztó is, 
azonban nem a szúró 

fanatikus és 
a dupla pápaszem 

búk as 
háborgó át.

vágy
nom 
magát 
hogy 

I: iegyene- 
formáí mutat ia. 
(‘sfét.ől-h . imilig 

í :ila-

Bethlen
Az a, s/.il . 
külső, amely inkább rideg, 
inini megnyerő. A. szemei 
és villámló, mégis 
szemeik, amelyek 
viihiglak é-. vissza!'.ikrőzt"k e 

■ : Ham tértin keblének minden 
len szeme u gyakorlóit vi'óc, 
diplomatáé; hideg, egykedvű, 
cinikus tekintet, nem árulja e! 
ran olyan törékeny, szenvedő, 
lommal m zed, a másik pillaimlba!) 
'edik ex a legnyersebb emberi 
Bécsben a bolsevizrnus alatt 
dolgozott és másnap teljes nyugalommal 
gyalla végig az egész napot. Kár, hogy ínkohb 
<i észlelőik, mint a nagy c^ész foglalkoztatják; 
elnöksége kezdetén már úgy lats'nlt, bclcteme- 
iil: az Íróasztalán tornyosuló aktáikba. Láttáin 
egy pillanat föl vi felt: a gödöllői paikhmi né
hány lépés nckmzaladással átugrik egy dámái, 
aki kerti széken iil és az őszi égen mereng. Ez. 
;• rugalmasság ’icincsak testi, leiki sajídossaga 
is a minisziereim knek. Kis nekifutással mily 
barriérekeí ugrott már keresztül és mily 
kai-riérek ■! ? És mintha, mimiig ug' ái r.-i, készen 
ánanaf A közvélemény is így látja e dmlomii 
stá! usférliiit. .A liberális lapok oh ásói lesik a 
pillanatot, amikor átugorja Gömböst, a másik
parton ■vén ják, mikor súrolja- Klehclsbcrg evik- 
kíirét, A nagy ugró i.!grá-‘'ra k< -ziilodik. Azt 
hisz: m l\ lehel.-hergnél is, Gömhö'-io'i is maga
sabb a mérce. I’ekordugrás lesz. Szinte féltem, 
(bevallom, elfogult vagyok irónia), de attól is: 

ver‘<!)yz(ik!)é| nem szokatlan, hogy

• •

rajongó Tisza- 
alatí is 

i.han hősi 
. Bet'h- 
k iéget 1 
hónom, 
Gyak- 

iggoda-

félik, ami .. ..
nekifut és megáll az, ugródeszkánál.

szívó.., góbészrinii férfiúnak 
miiiiszlerelnököí, akinek az 
közeiét linkben ágáló és 1eii- 

a bo- 
Szeriiilem. döiit-ö hibát követett el. ami

kor ;« választások vezetését a kezéből kien
gedte és ezt a társaságot hozta, össze annyi 
pénzzel ás olyan ádáz erőszakkal. Elérkezik 
az idő, amikor Bethlen rest.elni fogja, hogy kik
nek az é'rdckéiH'ii 'korteskedett es kiköt ajánlóit 
a választók bizalmába. <) persze a fáiktól már
■ .( >n látja nz erdőt. Tiszánál is faiiatiknsabban 
hiszi, hogy nélkiilözbetetlen. Pillanatnyilag ta
lán igaza van. A közhangulat verdiktje, Göm-

■ ■iisBel Wolffal szemben, neki ítéli a kormány- 
fdcái. Vájjon érzi-e. hogy mit jelent az: Göm

bössel és WollT Károllyal szemben: Egyelőre 
i.-ö.Jd,ázik. A szériái Dávid királv bölcsesség.'!
> yakorolju. KözJ'cu a kecske is koplal és a kú- 
i o zta s megromlik. Néha magam is megdöbbe
nek a íob ti. én é a deríts cjiiiznnisáti. amely 
az utóbbi időben politikájának legjclJegzctc-

Tl-.zes, furfangos, 
tarjon) a jelenlegi, 
uj alkodéi irányzat 
hjg'ö reprezentánsai közül egyik sem ér 
ká jó ig.

a.

A katolikus nagygyűlés
Zichy János, Schloppa Lőrinc 
és Proháaaka Ottokár beszédei
Heggel ludóAlójától.) Ma délután 4 ihh- 

rendkivül nagy«zámu közönség ielenlele- 
kezdödöll meg az idei katolikus jiagyg.vu- 

.............  ! ' i emelvényen 
aki mint az Országos 

a nagygyűlés _ ve- 
iiiiDcius iil. Ziclvg 
először az elhunyt

(A
kor
ben ... ................... ~
lés első nyilvános mese. Az emoki 
gról Zichy .Iónon mellett.
Katolikus Szövetség elnöke 
zeti, ScJiioppa. Lőrinc papai 
János elnöki megnyitójában 
kirúlvról emlékezett meg.

Úgy érzem, mondotta, hogy vele
egviiit a magyar -kalhoilK izmus épületéből a 
leghatalmasabb oszlop dőlt ki, amelyet semmi 
som feg índui pótolni, hacsak nem az a yz,‘ " 
lem. amelv családjában él. amely atyáról huru 
szállván, a legitimitás szárnyain, le*/, iiivalv i. 
1-ováibíb is hbegii'i a. nemzet fölöll. Azután szol 
a merkantilista világfölfogásról, a történelmi 
jn a (éri tili’/unitról és ezze! kapcsolai l>an a 
chdista tanokról, amelyek inindenike az anyagi 
érdeket tekinti az élet legmagasabb javanaK. 
De rie-'-ak a helyzetet lássuk, hanem az embe
reket. akik körülvesznek. Nem mindenki kom..' 

■ ■ j kereszténység zas-Jajat.
, akik befurakodj ok l;ö~(‘nk, 

erepét játsszák.
a. felekezetűi közötlí rivalitásl kí- 
katoíiku-ok. senkinek jogait meg- 

k, de tudatában töi-leneti 
k azt a 

történelem folyamán becsű- 
F.zl vegyék. Iiidomásnl az 
a kormányon kérésziül 
fiban, különösen niost, az 

szükségesnek.

Hal és félmilliói lopott 
egy hajóskapttánij 

f f Heggel lildósitújálól.) Jelenléti i.k, hogy n 
.Magyar Eolvam- és Tengerhajózási Iheszvcny- 
íársa«á"- löl’i'.'lentést telt a lokapitanysagon, 
hogv a”„Szigligct“ nevii gőzösének pénztáraitól 
több millió magyar korona es luirmmcezi r 
márka rejtélyes módon elinni. A <i:s 

t nem bit szolt, ug> 
detektívek megá.llapitotlá'k: az a tolvaj, 

■ t volt. Mnllner Ferenc 
vallomásába-n elmondott a, hogy 

ót ő őrizte állandóan és ludl-an kiviil 
i sem juthalot.t a kasszahoz. A kuh -■ azon- 
;i múlt hét. végén penzió rmjából elt'.in . 

a gvanu.iámi-k adóit kifejezést, hogy a 
a ímjónak egyik alkalmazottja lopta, 

vallomása alapján 
n I' ( - 

ál
lói-

A

C\S'
módon el I tini.

setninifóle erőszakos nyom t.. ...
Imgy a. detektívek megá-llapilottak: 
akinél a szekrény kulcsa 
hajéjfikapitány 1..... .
a kule.«(
senki 
luni .
Annak a gyannjami-k 
kulcsot a hajónak 
el. A (letek!ivek a.
(’lőálII tol tak ;
rencel. aki 
kalmazva.
l iinöen költekezett 
pással. Kaul'mann Ferenc n 
lopást múlt hét m Szabó
fői ügyelő két embere Miillner Ferenccel együtt 
Wientbo utazott.
zik. Az ntazasjiifk
megállapították, hogy a lopást Mnllnrr 
a „Szi'/Iigék' parancsnoka l.öcelle el.

Bécsben ugyanis 'bebizonyosodof I,
lát(>galla a

mull hét. végén ... ,
adóit kifejezés’, hogy 

egy i k
kapitány vallomása 

a főkapitányságra Kaufmanu 
mint segédfiiiö volt, a gőzösön 
Kanfmann az utóbbi időben 

s ig> öt gyanúsították a lo- 
izonban tagadta a 

János detekliv-

ahol jelenleg
szenzációs

h. hajó horgony- 
ercdnie»r e lett:

rnegggö züllésből a 
Punnak olganok Is. 
hogg a zararosban halászok s 
.\’(> hagyjuk 
élezni. Mi. 
nyli hálni nem akarjuk, , t-- •
jelentőségünknek, továbbra^ is köyme.jua 
szerepet, amelyet a t. 
lettel töltöttünk he. 
államfői ö! kezd re. 
mindazok, alfilc e k"- 
államföntartó erőket fokozni, 
tartják. ,

Azután Schioppa Lőrinc papai 
lőtt lclkesedéssf’. .‘..^..2 
dél. többek közöli ezeket- 
önöké \agyok. Csodálom 
múnyos kiüt urnájukat, i..... . , . . . .
nemzetei közmtt a legelőkelőbb es le.ghaladoi- 
te.bb néppé avatta, de bámulattal adózóm ze
néjüknek is, amely szivreliato es melabns, de 
azért mégis édesen is derítsen- hangzik..

Szabó József keresztény-szocialista hp,PYls( 
a munkás kérdésről 
■kraták élűm harcra 
kár püspök volt a nagygyűlés 
A krízist. _  mondotta hozta
a \ ilágháboru, sem a zsidóság, sem < 
miis, hanem azt a hittol való nagy 
hozta, amelyet, a föl vil égő sült súg. ; 
mus nevelt naggyá. Így a 
nem a szociáldemokrác ia találta ki. 
maira harci mentéjét bélelte ki \ ele •— 
szélűd bélelt mente — (Zajos derültség!, 
had versenyt és 
is nem a z«idól< 
m’dtúk azokat a

Ervényesüljön 
szokták elleni 
komiresséfi ellen. Sok embernek be 
a szemt* és nem 1‘jjtla .. . .. .. . -----
igazi ábrázatái. Azt mondliik nekik, iiog.y 
tatlan. jótékonykodó gyülekezet. Most inár 
méljiik. felnyíltak a gimplik •-zömei is és látják, 
hogy egy intornae.joná.lis, defaitista banda, 
amely gyűlöli az egyhazat és 
és Ahasvert. tárt kanul nyit 
nak es tapossa a keresztény 
kai. A világon két. hatalom 
egyik oldalon a pápaság és a 
a másikon a
mus.
á 11 á s

niincius tar- 
nyelvű bőszé,- 

fin
cl fogadott olasz

mondván: — En az. 
irodalmukat, Indo- 

amely öltöket a. világ

1 " •;o 
beszélt és a szociáldemo- 
Imzdi+oP. Proluiszlta Oltó- 

utolsó szónoka, 
reánk sem 

a szóéi aJiz- 
aneszt ária 

a liheraiiz- 
maíerializmii.'t is 

a z csa k a.
(‘léggé 
a szá

ll demokratikus szabadságokat 
találták ki. azok csak Cölhasz- 
kcre.'Ztény.ség rontásara.
az egység a romboló del’aitisla 
harcban, nevezetesen a szaba.d- 

voll kötve 
a szalmdkőmi vességnek 

ár- 
re-

defaitista
i tiszteli M< lisztét 

a zsidó Invázió
nemzeti tradieió- 
áli szemben: az 
katolikus egyház, 

szab ad kőmi vesség és a bolse? iz- 
A szabaihkcinivessóget a nemzeti clleiit- 
■kiveijte minden páholyából: most megint 

mozgoldik s nz egyik nagymester mór mefdlsz- 
fdi lótnán fásával. Katolikusok! •— és hallják 
meg e kiáltást protestáns atyánkfiái is -• résen 
Jegyünk, hogy a szelAdriiis patkdnyhad vissza 
nr kerüljön! Pervers teremtések, akik azt gon
dolják. hogy a világban -még niims eb'g sár és 
niszok. hanem még csinálni kell többel és azt 
azután .a 7.ol<i!’. az Ana/ole Fpanc.c-ok p.> Iái- 
xfitk boségi st i' szálliiják is. — A gyűlés 7 óra
kor véget ért.

ZI'.HKOWI’IZ K.MJI. ES TAKSA I
NA6YO>AKSRIKAI

hogy a 
kapitány gyakran látogatta a burijkaí, aiiui 
mint nagyon gazdag emberi ismertek. Tarol
téra fogták a hajón, ahol először minden!. la".:i- 
dott majd lőréd cl mese n b< ismer e. hogy ö / a- 
!’<•//(■ el a lopási. A kassza kulcsát a lopás illan 
a Danába dobta. \ i'(l(‘lm<*ri‘ ,''inii.> i'< mosd.
Ing' a bécsi fényes éld cl kábítói la. és a :érl 
kimelle d a lopási. A kasszából hal millió ma- 
gyár koronát és harmincezer márkát réti U, 
amelynél’ lég nagyobb reszel

MüUncr Ferenc d) éré van 
mii alkalmazva, almi mindig a lég 
embernek ismerték és lel.ií'scn «..• 
tartják meg! évoiycdosét. A. 
előzetes Idartóztalásba, helyezi ék.

Fölhívás hölgyeinkhez és a dolgozó ifjnságunkhoz! 
Külföldi iniuf-i >:i búvnikor kezdődhető 25UU kor<>n:i évi bi-r 
letiixszeíreil. félévi időközben leljesiíell száj vizsgálat lltfirt 
rendszeres jogkezelést s Il.i I u nk. tiinics, tiKz.titas es Ilii e’ 
kerüllictellen. hitzás iit.isni. Ezen kitünően ncva.lt nemei ■ 
;iinev;k..i h.-rletrendsz rl melegen ;:,i.ini.iuk írig: k»i|se• 
giink figyelmébe. Ltikács Uni-e, Berlinben kein-ilelf 
fogítsz r«'iici»• 1 ö.j<•» (Gróf Zichy J(,u<i-utcu 3. sz.» 11. emelőt.>

cr niór/,7// 
már dköltö! le,

a Al. F. 1'. 
jlöorrcktebb 

érl het el len iiel* 
főkapitányságon

P .

f a o
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Tanay Frigyes m- v.
Lénárcü Béla

német eliensonolcknl és a nagyszerű műsor 
Kezdete '■’ órakor wmn 1

legole,sóbb(iH. beszerezhetők
&.snennét

TV, Koi-ooaiione \ II. Kiikoc.i ui 32,
IV. < tihoi-h’r. II- Eö-nlcii 52.

< sut. i»;í • ni"i. -> [.nALnnq 
lur.clő.ni) -eot . v e IlIflftlIIIP 
előfiitók.il) Inti Vftyeti s ni: 
ii'-in fog fii/.ti i n I éti ii. Kaphiito 
V!, tendr.'issy-iit 62. <tzcám, 
telelőn 33-60, toviiblui min- 

SO9iWRBiQmHÍn6aSIŐ^HÍ ben jobb \ iv-kci Oskodéniien.

Telefon
J. !2t-6«

Telefon" 
.1. 121-fiSNEMZETI ROYAL ORFEUM

'Mlntli'ti este ' :9 őriik'ir 
n kiliiuó októberi y.iriotéiniisor és

("RXSa vendégfölléptével 
AnANVPfAIOÁfl. Iliirniatti Zerkoviiz. nitgysikcrti operdt.ie

Kakóczl-nt 43 Igazgató: IJJtáry Pereim 
TelcfoH: .József 123 01

Minden este
« megnyitó miison

Föllépnek:
Korina, Gcan 
Ferencit# Károly 
lífvftpy S-»jo» 
Szitumon Óéin 
Békefffy i.í’.si’.ló 
‘■’jvíiry Ferenc

Anknl Erxsl 
Has-assky Miéi 
Gy. Elza
SnésdM Alex 
u. fuiöqs 
Wsvcaogh

EUa 
Janii

H. ble(rtclh>er<j Athert
Az úri viliig liil.ilkozólii’lvr! A iniisorl . 

lnne irln. I■ ^.•llc■iíl konyhii, Vioxirn M iól 
Elöiolns ki zil< ti- Ml órakor

Jég? t'lós i'li'l: ili-lidotl 1.1 1 ig, d"lulón I i«.
Es'.i penziórnyilns s órakor ■rrwwi w u iw i.nn.—i ■■ <w.■mwi ■i»n—>■ < viwi«■

II >i rinfttttni PAPEST 
XEU TIMIK

ÉS PÉMXViAk.TÖ:9Z8.ET w 1K■*'
KOZí’ON’T: TVl PAPEST VU. k EK., TlloK'HA I T 2. SZÁM

ISelvhrosi Seeyemwisjir
J’í /owr, rhifíoif, • pIoii ( hifiin hívein'. nini ftqa'•n. rr</»r r/r cliinc rrcp liwvjvili. brokdtok 

Az di i'filki'ilhttntt* (I ifjadú) << ;iirl. az cdtö terem ioi—/o?. alatt dilit ki.

O.SZ/ IUV.1TI JÜQNSdGOK FEnFNCIEK-TKIlE i gyönyöhü szi.\Jit.\ yal.i tok
(li uvui d< ii .sorul.)

s/.il
ncva.lt
el%25c5%2591fiit%25c3%25b3k.il
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é-4 Reggel tudósítójától.) Vasárnap este ‘ílO 
órakor súlyos szerencsétlensé-g történt, a Nádor
utca, 5. számú iházbau. A. lift 
Kecsk.eniéli, Jdnosné 5(1 esztendős 
tc.riiől, aki a ház egyik lakóját 
második emeletre.

A szeren esétlenséí
Hz. óra, előtt pár perccel Löffler Kálmán nagy
kereskedő becsöngeleJt a Nádor-utca 5. szánni 
ház házmesteréhez a liftért, de Kovács Gábor 
házmester helyett, aki a. lift kezelésére egyedül 
jogosult - Kecskeméti Jáno^ué segéd hé zmcs- 
t.e nő jölt a. lift kezelésére. A. nagykereskedő 
utasítást adott, hogy a húz 
sz.’illits:ik a lifttel és Kecskeméti .íáiiosné 
is inditolm, a. kötél huzalos régi rendszerű 

valamivel 
a lift, mert a gyf4<orlatlan asszony 

megállítani a föl vonót.
<3 második emeletig, előre hajolt 

asszony és

•g részletei a

a. kötél huzalos régi 
vonó gippt. A második emeleten 
hah dl 
íu.dta pontosan 
akarta húzni 
» szereTichétlru

Pékár Petőfi ellen

agyonnyomta 
segéd ház mee- 
szállitotta a

következők:

A. nagykei eskedő 
111ásod i k eme I e tó re

föl- 
t,vl- 

nem 
Vissza

feje a második emeleti párkány és a lift 
ajtaja közé szorult.

Egy borzalmas hördülés jelezte csak a szeren
csétlenséget, a hirtelen nyomástól a lift meg
állót t és Kecskeméti .lánosnc liollan bukott, ki 
a második emeleti folyosóra.

A koponyáját összezúzta. <3 fölvonó homlok
fája és azonnal megölte az asszonyt. A lift má
sik utasának az ijedtségen 
történt.

Az éjszakai órákban dr. 
r'n.iii ő r foga Ima zó veze t ősé vei
szállt ki a helyszínre és elsősorban a lift felelős 
kezelőjét, Kovács Gábor házmestert és feleségéi 
hallgatta ki a szerencséílenség részleteire, hogy 
megállapit-a, kit lehel a felelősség Kecskeméti 
Jónotmc haláláért.

Miután az a gyanú, hogy a házmester, az. 
egyetlen vizsgázol* házi liftkezelő hibáztatható 
a gyakorlatlan asszony lift vezetéséért— Kovács 
Gábor ellen az eljárást megindítót fák.

kiviil baja. nem

Schreiber Dániel 
rendőri bizottság

v26SKav©rew8c2s goftdoOa&ávsB f©gj3e!Hk©aík
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Csak azért is október 29-én leplezik le 
Kiskunfélegyházán Petőfi szobrát

(A Reggel tudósítójától.) Az országos Pe- ifi
ünnepségek sorozatát a költő segesvári érc- 
szobrámik szülővárosában, Kiskunféleg.yhá?;án 
való 1 'leplezésével tervezték megnyílni. J-me- 
iotes. hogy a pénzügyminiszter a kidtvszmi- 
niszter utján Kiskunfélegyháza kérvén ycrc ki 
is utalt 500j)0a koronái az országos ünnepség 
rendezésére. A kérvén? í. Horváth Zoltán, a. 
váio> Kossuth-párii képviselője adta át a mi
nisztereknek és a kiutalásról őt levélben, 
Holló polgármestci i, táviratban értesítette Kle- 
belsberg. Már nagyban, készülődtek az íinnon- 
ségekre, amikor Endre Zsigmond nemzetgyű
lési főszolgabíró, a félegyházai járás képvise
lője, Pékár Gyulával, a. Petőti-Táraság elnöké
vel kisütötték, hogy a szobor leleplezését meg 
kell akadályozni, mert az „liberális szellemben, 
készül h folyni)'. Endréről nem is szólva, a 
l’ctöíl-Társaság ezidő szerinti elnökéhez, .Jules 
Pékárhoz méltó gondolatot úgy akarták valóra 
váltani, hogy elvonják valami ufon-módon a 
városnak utalványozott 500.000 koronát. Csaló
dik, aki azt hiszi, hogy ez nem sikerült. 
r< kárnak a drámáin kivid minden sikerül. V 
Petőfiisták elnöke, közéletünk e kilogramckhau 
oly súlyos egyénisége sürgönyzött a. polgár
mesternek, hogy az ünnepély ne cktóherbAn — 
hanem 1023 március 15-ép tartassák meg.

E .sürgöny megérkezésével egyidejűén
kultuszminisztérium értesítette telefonon Hol
lót, hogy a városnak engedélyezett félmilliót 
elvonják, és a, P elöli-Tár saság rendelkezésére 
bocsátják. Kiskunfélegyháza város kénviselő- 
teslül'te szeptember 25-én összeült, hogy állási 
foglajon az iinnepront.ó' erőszakoskodásokkal 
széniben. Hosszas vita után nagy szótöbbséggel 
úgy lmtározta.k. hogy

,a város tekintélyét a megadott és vissza
vont félmillió koronáért nem hajlandók 
vásá'ra vinni és a leleplezési ünnepélyt 

október 29-én megtartják“.
Leleplezik Petőti szobrát tehát, akár létszák 

Pékárnak, akár nem. Az ünnepélyre meghívják 
a kormányzót, .3 nemzetgyűlést, Pestvármegyéi, 
és a Petxiii-Társaságot is. A megnyitó beszédet. 
Pakots József képviselő, a Petöfi-Társaság 
tagja tartja. A. leleplező beszédet pedig gróf 
Apponyl Albert, Kiskunfélegyháza város dísz
polgára, a Petőft-Tarsíiság tiszteletbeli i<3g,ia. 
Ünnepi ódát Jakab Ödön, a Petőíi-Társaság 
lag.ia irta, és szavalja, Petőíi-verseket pedig 
Márkus Emília. A szobrot dr. Holló Róla pol
gármester veszi át a város nevében. E Kiskuu- 
félegyháza oly nevezetes nap délelőttjén, 10 
órakor ünnepi közgyűlés keretében adják át 
Apponyi A'lhm’tnck ?»• díszpolgári oklevelet.

Hozzál artozik 
Szétvág Gyula. 
Pékár ‘
Pékár 
Zsiga 
nagynak pedig 
javaslatba . . .

a

' .Reggel Ilid ósitó jótól.) Egy idő 
El< !• ii.-zf i-záHiló tröszt jében föltűnő 
>> a ii ngabim. Nr;u az árutőzsdén, 
á <m‘z<7 '■rr.'áli;; 
szállító ' uj 
piac m az a 
f í óz’ ouik.

'i<.-'’ ■ IásolJol 
la.al újai az

óta az 
a. csönd 

'mn. Sem ag árutőzsdén, sem az 
n itiji leh'*t hallani az h’Jelmi-zer- 
f ranzakcióiról, sőt általában a 
velernóny, hogy ujabb üzletektől 
Valóban, az utolsó időben. gr<lmna- 

íol eltekintve, alig produkált ra
lijai az Dlehniszirszáillitó. Ennek a föl- 
üzleti taiíózkodá-n ik az okáról különféle 

hi"!’ii t kolportálnak : 
küi'’’iben az Hl'lmiszors 
a. Iegliangosahb 
szá!”mazó h'rek 
baj oka l'lern Samu 
annyira, hosr' 
gond A a í á i:nl 
PUlöpíxl- r'. 
di i>f ronc'ó' 
! a ’• 
Eleim!

az árutőzsdén, almi más- 
Él •lm:sz',rszálli'ó trösztje szokott 

l<‘inii. A különféle forrásból 
megegyeznek abban, hogy a 

d-i elkedvetlenedett ngy 
: szerint « 

azért 
Danii 

l'iiiöj) 
nem

á 11 Írek
is foglalkozik.

1\ ere' bedet mi 
vannak. \Veiss 

intfoniár/iójn szerint,
’ <:< dlit’• 1 ■ él.ony^égének

visszavonulás 
meri ll'eiss 

elnökével, 
a bea valót- 
hajlandó az 
lovábbi Fő

kozá.sáimz szükséges millióikat id'-adni és in 
kább realizálásra hajlik. Steril Samu ezzel 
szembe); terjeszkedni akar, uj üzleteket szc- 
relm' lobon; olitaní, amihez ma. százmilliók 
kellc,',k.

Ez az fl-i differencia eltérő Utol la egy
mástól azt a kóf embert, akik eddig sem 
állottak tulközol egymáshoz. Köz.tudomásii 
ugyanis, hogy Steril Samu é> Weiss Fiilöp kö
zött sohase,;n véli 
Sterp Samu mindig 
é« l/>m z\ Leó halak.1 
volt az, elnöki állás 
az. időből kelet koz ' 
Samu kö‘ 
folyamán 
szerszállitó körében némi 
nézik a ff .ileménvekok mert, egészen természe- 
tc.s, hogy Steril Samu eltávozásánal az Éielnii- 
szítsí/óIIit.ó egész irösztjé'b n mélyreható s.ze- 
mélyi változások lesznek.

túlságos intim viszony. 
Lánezy Leó embere volt 
után ő volt az. aki ellene 
betöltésének. Már abból 

tt Veiss P’ídöp és Steril 
ölt eltávolodás, ami a legutóbbi idők 
még inkább fokozódott. Az El el ni i- 

körében némi nyugtalansággal

Tízmillió

Strasszer Andort — a

koronás bűnvádi följelentés 
egy bankcég ellen

Strasszer

még a tudósításhoz. hogy 
a PetöQ-Táiisaság főtitkára, 
miatt állásáról lemondott. 
valószínűség szerint Endre 
választja meg a helyere. ház- 
Francia Kiss Mihályt hozza

eljárása 
minden 

képviselőt
Emil-eéff — őrizetbe vette a rendőrség

Allamrasuli. Xasici és Raróli-részvények vá
sárlására kanoíí megbízási, a. vásárlásokat esz
közölt'' de a saját számlájára is vásárolt és 
ügyfelén'k a papírját adta födözdill a saját 
vásárlásainál. \ saját spekulációit a. Gelléri- 
haukcég utján bonyn]itnt.ta le. Amint a vond 
o’TP'.r mep dlanitotía, a Strarszer Andor speku
lációi nem váltak b\ az idegen födöz-’t elve
szett t «-• igy Sin>onlsir:< (> milliós követelését sem 
Im.K.i. 1 ie!.’.« . nlitcni Sí'’a-szer.

A rendőrség kétségei, kizáróan 
Strasszer Andorról, hogy <1 kél 
redbizoft 10 milliót eljátszotta a 
rosulíak értéke’t a 
haszimlla és cz'-rt csalás 
Slrasszer Andort ő;-iz')l>c 
Andor kihallgat^" a alatt 
védekezett, hogy nem volt 
és pusztán csak az üg'yotlcn 
la ti un súg és a hozzónemérf é: 

-- Mindenáron fol'íafiii 
üz.lel ót

Vasárnap déle löt 1. 
v ette 

sdebizomávy őst, 
26. szám alatti 
a cimen, hogy 
•rkczeti. CXrdás

( j Reggel íudósiiójátói.)
’litr rendőrinnúcso.s őrizetbe 
dór hai'l <*s tőz. 
limil Lipót-körút 
! ulujóoimsá) azon 
/II rt /'ófd> fHl trlIry 
p/ia't.

\ bűnvádi följelmi!'-*1 eg?
lint !•;' 
dó'^ci' 
' n.

óx ;?// .\a.sir,t részvényt, a. Sírassz/n* bank- 
uek, de hiálm követelt elszámolást a pénzről 

i's ).?. érti kpapiiol 
n. i'irpk,
* *; ‘ ” I •

I v p y 
r■ ere. mert Sf ra: szer Emi! hetek óin fii)

b.< mmm fekf-zik és a bank<’ég összes üg.vle- 
ö,'.’.7x.s;er .tudor bonyolítja le. Strasszer 

vasárnap délelőtt. be\it.trk a. főka.pi- 
grii es azonnal vallatom, fogták az eltűnt 

íV-iliói. ériéi sor-áról. A lankembe;’ -• 
'•áh riill. hogy nem sok kiize van n bank- 
’úo-. '/:> hifi l'ivilá coll — a.zt adja elő, 

(lilhelüi kél héllol azelőtt az iOÍIO dől 
aktatáskájából érihcletlcn módon el 

i gyruiakkor I 5 millió korona kész 
ak’atáHl óban és ezek között a.z, 

< /.ölt kallódott el az HiiMI dolláros

11. Körös Ar
’trcisszi 1 Ai if

;i, Sl'asszcr
!);)>)' ' g 1 •■)•-.
a cég '' • V l.
és ikkusz lás

íES!rt=3sn?3txr«n

bárónő. imvszo- 
<•<» Etojncvlls Ernővé lőtte dr. Rlnjnoi’ils 
ügyvéd utján a Slrasszer Hmil-cég cl- 

\ bárónő egy hónappal ezelőtt átadott 1000 • • • * . ....  1__ 1-
k. d(> h-din követelt elszámolást a.

crt(Mmpii'okról. Kiderült, hogy úgy a 
’ , mint az IIIOl) dollár eltűntek a lumk- 

!, \ rendőri nyomozás megállapította,
a íölji’lruIi''sel kapcsolatban csak Sirasz- 

.indor — a cég egyik beltagja - vonható 
x?rr

es a
■ bonyolítja le.

| V ; ! 
i< i; 
. í n dór' 
t' uysm; 
rí ;1 .’
<d.;rá> I;
.S <l7< 
ín ig? ki 
tárt az 
r.< s;D'[t'\ 
m’iiz ved 

' ! i“\ok k 
ht> n .jegy.

Az Kiüti 
tiM .i emlór.'-egon, 
i alóv injivé tenni a 
el i :i né-ó|H>k töt téliét ét.

A ?K darab hiányzó Sasiéira voimtkozu’i pe- 
d,> azt adja elő. hogy a. tőzsdén konl.rcniin- 
•• Aidáiiói voltai,'. és a s/ijál sp'’ktdáviójónuk a. 

-é/> tűni cl a bárónő 2(1 darab Nasiei 
. - .'•h.\o. Az, első följelentés beérkezése után 
\i-r ip délben egy u.iuhb löljel ütés érkezeit, 
mm lyhen Simonlsics György földbirtokos lesz 
p’im.' í a Slrasszer Emil-cév; ellen és ti millió 
koron I kört le1 a bankcégtöl.

\z itj följelentés szerint Strasszcr Andor

(iolkros eliiinés'éről nem telt jelem 
de más módon som tudta 
rendőrség előtt a bankjegy

megéli a nilotta 
űf/.'Aelt' által 

tőzsdén, a ká
sáját sp; kuláeiói íedözésérc 

év sikkasztás óimén 
Slvasszer 

csak azzal 
tapaszt nlata. 
a tapaszt a-

hol - ozte. 
egyed ül 
tőzsdei 

játék, 
viliék romlásba, 

lkai lám 
t.yúm üzlelól • mondta S( rassz?]- 
volt elegendő szakértelmem, késtem egyes 
ro k m eg v á * a r 1 ásó va 1. 
papírokat, amelyek nem 
lak és ig-- jutottam el 
cin hoz.

Déli 1 órakor Ktrasez 
jelentette a főkapitány/? 
sulttal egyezkedési lúrgy olások kezdődtek és 
részben a $1 vasszer megszállott területen lakó 
lm-zniai iozói hajlandók szí.niiini a bankcég KI 
milliós hiányát, ré-zboii pedig Slrasszer Andor 
saját. 7—ü miliió koron'/ értékű ingóságaival 
akar felelni a hiá»yok''rt. 
gyilások a ké\ő esti óráki 
menyre nvg nőm •wz'íick. Miután a 
léseket rom vonták vissza. Slrasszer 
tovább is őrizel ben tartja a 
hétfőn délelőlt intézkedik a csalással c< sikkasz
tással vádolt bankár letartóztatásáról.

het eg b.i- 
, <ie nem 

papi- 
z dogba. adtam olyan 
az én tulajdonaim vol- 
a sokmilliós diffcreit-

rr Andor ügyvédje be- 
ágon, hogy a két. ká.ro- 

lárgyalások

értékű
. ,\a egyezkedési Pír
ig tarí<>ilak, de cívd- 

följolen- 
A nőm I 

rendőrség és csak

FS t l’<n‘i Mutiuirok ta Sülök Mnl-
&lá&3L él "1'h'1 IF©R?STMERF©RSTMER

Rcáltuuoda-u. 1 Telelőn: 106-20

di színház Budapesten J I
Fölépült a Corvin-szinház

fA Reggel tudósítójától.) X Körűi és az Üllői
üt. sarkán, a Gschwindt-telken 600 munkás 
dolgozik éjjel nappal egy gyönyörű épület mi. 
Az uj épülőt - színház, másfélezer ember tér 
belé, október 27 én niár meg is nyílik, egyelőre 
mozielőadásokkal. A Reggel munkatársa meg- 
1rkiiifnt1e az építkezést, May Imre énitész ka
lauzolása. mellett, aki a színház építését Rover 
Emi! tervező-építész melleit vezeti. A gyönyörű 
épülői, amely az összeomlás óla a magyar vál
lalkozás r> tetterő első impozáns megnyilatko
zása. > Hiúsággal lebilincseli a. nézőt. A klasz- 
szikus stílben tarlóit épület homlokzatát Rc/na 
szobrábzuiiivész. reliefjei diszili'k, valamennyi 
forvin-motivum, középén Hollós Ma,vi"O- 
lilja. halról Mátyás tudósai körében, jobbról, 
miül hadvezér, csapatai között. A vestihul —, 
amelyben az egész színház közönsége elfér — 
külön utakon fogadja hp és külön folyosókon 
ereszti ki n publikumot, úgy bog? a bemenő és 
kijövő publikum nőni is találkozik egymással. 
Ez az építészeti elmésség teljesen megszünteti 
a kellemetlen tolongást. A hatalmas nézőtér 
■enyhe zöld tónusban taitotl mennyezete, amely 
úgynevezett Baner-frlo kazetla-be'isztássál 
szii't. lefelé sötétül és beleolvad a fiiggöiv ói, 
páholyok hordó hátterébe. Egy sor emeleti pá
holy. óriási erkély és karzai ölelik á1 a nózo- 
teret, amelynek székei plüssel és gobelinnel 
vannak párnázva. Zenekara a legnagyobb az 
összes pesti színházak között, világitusa., vala
mint fűtése tökóleti's. amennyiben nézőtér 
alatt fölmelegilett levegőt előbb csöveken föl
vezetik a plafonéira és onnét árasztják le a 
nézőtérre, miáltal n. por és egyéb piszok föl
szállása is meg van akadály ózva* •
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Igazoltató fiatalemberek
az éjszaka újra meg vertek egy rendőrt 
— Hét egyetemi hallgatót a rendőrség 

letarfiéatsstott —
(„/ Reggel tudósilójától.) A számú hatról va

sárnapra virradó éjszaka meg-int botrányos 
jelenetek játszódtak, le a József-körű tón. K-'*1 
fiatalember sorra inzultálta a járókelőket, 
i; i 'kötött mindenkibe, aki útjába akadt, 
majd a kötelességét teljesítő rendőr ellen for
dult és olyan súlyosan bántalmazta. hegy csak 
kei másik rendőr segítségével tudott eljutni a 
legközelebbi rendőrőrszobához, hogy gyors 
orvosi segélyben részesüljön.

Az éjszakai jelenet a Buross-kávéház előtt 
’ <3 órakor kezdődött és körülbelül 'A4 óráig 
larfoft. Hősei: Solmossy Dezső 24 esztendős 
un os növendék és Egyed Ferenc 26 éves 
g? ógyszerészt a 11 h aI Iga. tó.

— Október fi. Batthyány Lajos! bitófára ítél- 
lék. Mnl büszke oligarcha, iszonyodott a gon
dolattól. hogy kezét rá bakó tegye. Ezt kikerü
lendő. nyakéin több sebeket ejtett (október ti. 
1849), minek nifomáu az Ítéletei azon reggel nem. 
is vehették teljesedésbe. Kérdeztél vén. hogy 
kitől kapta a gyilkol? szárazon feleié: „Isten es 
emberekkel végeztem, felet ni nem tartozom. 
Közhit szerint a gyilkol kedvenc bőr vánkosá
ban fariéi. rejtegetve. . .

Este, a ver folyás mialt hal vanyan, fekete öl
tönyben, kék sipkával, a lel készre támaszkod va, 
lejött. A kopasz fej, a nagy, szürkülő szokat!, a 
halvány arc, oly sajátságos érzelmekéi költenek 
föl. mindenki lelkében. , , ...A vesztőhelyre érvén, letérdeli, leemelte fo- 
'vcgél. s mond: „éljen a haza!" egy perc, hú
rom lövés és Magyarhon egykori miniszter
elnöke megszűnt élni!

H illáiéit közrészvét tel fogadták,' (Szilagyi 
Sándor 1850.)

\ két fiatalember illunYinált állapotban az 
egyik József-köruti vendéglőből került az. 
utcára záróra tájba n és szokás szerint az, 
utcán .szcmho.jövőkbí' kötött bele, természetesen 
a. megszokott igazoltatást formulával. \r, éj
szakai járókelők --- amint, az, ilyenkor történni 
szokott. — elkerülték, a kötekedő fiatalembere" 
két, akik csak a Baross-kávéhá.z előtt, találtak 
néhány olyan békés járókelőt, akiket igazolás 
rímén molesztálhattak. A Kercnc-körut, felől 
S tagn uri társaság — közöttük 3 uriasszony —• 
tartott. lefelé a. József-kor utói), amikor a Bti- 
ioss-uiea sarkán edibiik állott, a két igazoltató. 
A fiatalembereket a társaság tagjai távozásra, 
srólilottók, de ezzel Xolymossy Dezső és Egyed 
Ferenc föllépése még terroriszfikusabhá vált, 
i'r.nj egetődzésiiket. néhány iitleg követte, de a 
véres verekedést, a. Baross-utcábau szolgálatot 
teljesítő Szűcs János rendőr akadályozna meg, 
; ki futva érkezett a verekedés szinhelyére és 
Egyed Ferenc karját egyen abban a. pillanat
ban kapta, cl, amikor a gyógyszerész az egyik 
ur arca fele sújtott.

\ rendőr kicsavarta Egyed Ferenc .kezéből 
n. verekedő szerszámot, de nem volt ideje tel
jéién ártalmatlanná tenni, mert, közben Soly- 
mossy otthagyta a megtámadott úritársaságot.. 
hátúiról a rendőrre ugrott és öklével verni 
kezdte Szűcs János rendőr fejéi. A földre tipor
ták. rugdosták a. szerencsétJe.n enilmrl közel 
negyed óráig, amikor az, éktelen zsivajra, és a 
rendőr segélykí ál fásaira egy remdőve.ilenőr és 
pgy másik őrszolgálatot teljesítő rendőr rohan
tak a Baross-vica sarkára. Ri.szabadi tol táh 
vérző társukat és elfogták a menekülni igyekvő 
l:é! fiatalembert. Megkötözték a dühöngő éj
szakai verckedőkej. majd Tp.ndőrtá.rsnknL tá
mogatva, a. verekedőket. előállították a legkö- 
z ’ I e b b i re n < I ő rő rszó hára.

\ két verekedő őrizetbe került és dé.hdöH 
Íc7;’. b'elde rendőríögalmazó kezdte meg kihall 
get ásókat. Mind a kelten azzal védekeznek, 
kogy részegei' voltak és nem emlékezni k az. 
iiv’dcns részleteire. A kihallgatások során a. 
rendőrség megállapította, hogy Solymossy 
zs?bébe-n egy kinyitott hatalmas bicska volt, 
amelyet azonban már nem volt, idője használni, 
.m.f.-t Szűcs János tár«ni még idejében ártal
matlannál tették.

Hatóság elleni erőszak és éjszakai rendzaya- 
rá~ elmén mind a. két cgye.temi' hallgató! le
tartóztatta a rendőrség és a további eljárás le- 
folvfatásáig mindkettőjüket az ügyészség fog
házába szállították át.

* *
Az olvasóhoz. Negyedik száma, e.zzf Reggel- 

nek. amely hétfőn Budapesten és az, egész, or
szágban. sőt hazánk 'határain túl is. az, olvasó 
kezébe, kerül. Nem szerénytelenség megállapi- 
1an:, hogy a.mi|, a közönségnek ígérniük, azt 
be is váltottuk. Hézagpótló, eleven, jól infor
mált, bátor, magyar újságot. adunk, amely 
harmadik száma után -ingy el a pesti utcán, vi- 
di'ki varosokban és községekben, a politika, 
közgazdaság, sport, művészet szóbeszédében, 
mini ha fönnállásunknak már 10 éves jubileu
mul ünnepelnénk. ,4 Reggel élő bizonyítéka an
nak. hogy iy hív, az ujságirá^ban még mindig 
leh<: gészen "iát. jót. becsületest, okosai és 
i<it séf. prodnkólin; amelyet a. közönség sze
ret. támogat, propagál és hétről-bél re inind- 
joblwu a szivébe fogad. Tévednek. akik azt 
h’-'ik, hogy yí Reggel ilyen meglepően jó ma
rad. ; mii.ven ma. Még jobb, még ötletesebb, 
még bátrabb lesz.

E bél végén összeül a nemzet gyűlés. Ma, 
hétfőn délben keresik föl Scitovszky Bélái 
hí \ a la Iá lm ii a független kisgazdapárt, a nem
zeti demokratapárt és a szoeialisiák megbízot
tai, hogy átadják az immár elegendő alá'rús- 
sál ellát all. nemzet gyűl és összehívását kérő ha
tol. A házszabályok értelmében az. (önök, lm az. 
aláírások száma, megfelelő, négy napon beli'! 
összehívja a nemzetgyűlési.

Ralhena.u* 
,\ Balhenau por meg- 

........... ......... . 1 annyira ja
vult, hogy a tárgyalást hétfőn folytatni lógjak.

■ A zsidó ólel- 
,i. legsnájdigabb ősforrás 

boszui kán\ os ügyességgel 
(.dőterébo pendiilt. Szercn- 
karcssn áilumbölcs, amíg 
Andrá.ssy, Váz,són;, i, lx»- 

István vagyonokat fizettek 
szenvedélyére, ő vidáman usz.la.

— Hétfőn tovább tárgyalják a 
pörf, Lipcséből jt lentik: 
betegedett vádlottaiuak állapota

— Hriedrich és Idáin jegyesek, 
mcssóg profot ipusa, 
Fiircdrich Pista, 
újra az e.-'emények 
esés ember ez, a 
Apponyi, Bethlen, 
vászy, Rakovszky 
rá a politizálás ,
meg a forradaln.-ií, a. Icilsevizmusl. es az u.l 
irányzatot-, anélkül, hogy egyetlen fillért is rá
fizetett. volna. A Károlyi-párt egykori kültagja 
bizony anyagilag is szép karriert futóit meg 
Mátyásföldtől az. Atíila-köriitig. M/.'*1, *1O"'V
kis,-é (zkurtba került. Ano’rássy árnyékálban, — 
ki hitte volna, hogv a gxigös Gyula gróf eg>' 
tálból eszik cseres,.n> él Pista if.iurraí. - I1 ricd- 
rich kegyel mos, mini a (lönlbös—*J glff-triasz 
harmadikja kápráztatja széniemét, ugy a libe
rális. mint a legitimista, sőt a fajvcdelem or
gánumaiban. i'Tiedrich sző terveket es sejteket, 

‘ ................... " sej-
• nem 

(hvzeílensé.gél. 
dacára 
i, v a,'l 1 ó 

stádiumban 
iráskész- 

egyiiík kéz, a. 
magaslatai és

helyesebben sejteti az (dagazo antiszemita 
leket, miül sejtfőnök, mint olyan fiatalember 
aki elölt elborul a. \ilág. ha. egy hónapig 
fecsegnek, vagy firkálnak lóia. <..... ..
mi sem bizonyítja, jobban, mini hogy 
(Bilin Hereire néhá.ii.v mély psz.'kologiára 
tanúimén.', ára. amelyek sajtópert i . 
is vaunak, mégis ugyanezzel a nagy 
Aiéggol megáldott pull-lieistóval 
kézben, leit pályájának ujabh 
mélységei felé . . .

— Aranytartályok a salzburgi éxpresszhen. 
Berlinből jelentik: A „Berliner Tageblatf" 
távirati jelentése szerint, német pénzügyőrök 
az expresszvonat átnizsgá/ásakor Salzburgban 
nagymennyiségű, aranyat foglaltak le. amelyet 
lilkos tartályokban az osztrák határon ál akar
tak csempészni.

.— Dohé Nnnrtor főtten ninri’H. bünpör fo-
\ nrjloii.in. Dobó NáncJcr. A»tibüíl'cbrahelyozéso ir 'Df folyn- 
iDodoll ós a l>iró-'!i« Iihuhhi loi'onn óvntlóK ••ll<>n'-bi'ii <■! i<> 
rcori.'lte sz.-ib,ií!lah‘';ib''l;.''zof ót. M;i.r ett? veit, hoc? Dobó 
likőrül 3 foffsúirból. nmikor . a iioówséR íi. tbr\onyszo.k 
döntésól nu'ct’dll<'bb<';'.li- > igy Dobó Sándort n tábla hatá 
ro.'.-Mi.ir mii <ioiik‘>pc.n fop ótfban kell tnitnni. Vost m, 
iigyószsÓR u.i. bb indít v;e yl n\u,iiott bo n törvényszékh,e.7. 
;im<-i’i>,-n nzt kéri, houy lm n tábla bármily összegű óva- 
(i< ]■ m. ü' ti noián sz i'mdiabra hciyoznó Dobé Nándort, a 
bíróság nkkor se o.ie-rd.io ki a foirlióz.ból. bánom a Lniid>ni- 
l'ólo Itiinnörbcn remloljo r< öltene a vizsgálati fogságot.

Affér a bálteremben. A Gellért-szálló ku
polatermében ez, év eleién fényes báli rendez
lek, amí'ben részt vett, hanseni Deschéin ívéin 
rész vény társasági igazgató is. A szünet alatt 
ugy éjjel ! óra tájban egy fiatal urileánnyal 
beszélgetett az igazgat'), amikor meglátta öt 
dr. Landouer Ede banktisztviselő, aki régebbi 
idő óla haragos viszonyban volt Desc.bánnal. 
Landauernek nem tetszet.!, hogy Des( bán az ő 
társaságukhoz tartozó hölgg>ol I ogl atkozi k, 
odament az uril'yiny anyjához, akinek bejelen
tette, hogy clszólitja leányát Dcschán társasá
gából. Öccse, f/a.nd;H>er Béla e.l is hívta a höl
gyei Deschán uiellől, majd dr. Landaucr Ede 
inzultálta az igazgatót, .« ebbéli, kínos vereke
dés származoll és Deschán könnyű festisérlésf 
szenvedeti. A budapesti l>üntetőjárásbiri'».sá.gon 
dv. Cségay József büntetőbiró (dó került az ügy, 
aki dr. Landaucr Edét 8 napi fogház,ra és 2MI0 
korona pénzbüntetésre. Landtiuer Bélái pedig 
3000 korona péuzibünfelésre Ítélte el. Pöllcbbe- 
zés folytán a biinfolőtörvénysz/k foglalkozott 
az, üggyel dr. Knrpády Zoltán táblabiró elnök- 
lésévp', ahol a bizonyítás kiegesziléséi rendel
tek el abban az, Irányban, hogy igaz-e a vád
lottaknak az a védekezése, hogy a 'tettleges tá- 
mudá-t Deschán iguzeató kezxlte és a fejlemé
nyek önvédelemből következtek he.

— \ villámon hnlálrn ná?ol! etry Ryermokel. A'iisárimp 
didrlolt II ómkor n lltiros--itten ó„s Karpíeiihtciii iitcii .‘sír
kőn egy 14-cn .lelzi- ii aíII. hu -, oljpázolir, lii.lmíreh Karolj/ 
1 éx c. ItMInl, Amire a m idők ti liclj‘■ztnn- érkeztek. 
a kis rgjcrinok nic/ilialt,

— A színházak miiszaki személyzetének bér- 
mozgalma. I'lrlcsúleí'-’in|< szerint a sziirhá.z.Dk 
nt'.isz.aki szemelzdujal'h léi mozgalmat, indí
tóit. A műszaki műi kasok íizolésminiiniinui 
8, 10 cs 12.000 korona, között váltakozik, inig 
egy kórislá.iifk 5400. cg.v iigynevezc 11 segéds/.i- 
i)ó-zii< k pedig 2'0(1 l.í iomi a fizetése.

Royn|.()rfe*iint, s.'.mpbíemi vo)| 07, A rmiyiimdár" 
I ik t hifid ■-•fi. IIKJ’ •»; ;f-fi I n| ’»k * 11
adjak, Cín'-röl Cbkut ória-i <ik ticI.

_  Az egységes párt, egyre szaporodik. A?: 
egységes part h'gutóiybj igazgató iilós'im kül
tagnak fölvették Ráth Lndrc volt, .lii.-lb pat'ti 
képviselőt., Kossuth l,’or«,nc 'gykori titkáról. 
Nem tudjuk, kinek gratuláljunk, l’áihimk, 
vagy az. egységes partn tkí \ agy tálán “g' 
küknek sem.

_  /\ szerb király megköszönte a Magyar 
Párt iidvöz,lesét.. A jtigosz.htviai Magyar Pari 
nagygyűlést íairtolt u inait heten Xénián ‘,*s 
üdvözlő laviratot küldött Sándor kiraH huh. 
Másnap DK'gérkezetl a. valasz, amd.v szeszei int 
a következő: „őfelsége a király kabiné!irodája. 
Dr. Sánlh.a György urnák, a szerbek, kurvátok 
és sz.lovém'k királyságában elő magyar nem
zeti kisebbség elnökének. Szabótic.a. L'ra.m! A 
király őfelségét, kellemesen ériiiídíi' a király
ságban élő magyar nemzeti kisebbség alatt 
valói hódolalának nyilvánítása. Jankorlcs, s. k."

A sza-badkai Hírlap ehhez, a távirathoz, ezt a 
megjegyzést fűzi: A szolgák'rótól a m'uisz.ler 
elnökig .minden fórum előli rideg \ isszauta-i- 
tásban, meg nem értő vállvonogatásbaii voH 
része a magyarságnak mindenkor, ha lieesiilcit?^ 
akarással, lelkét őszintén kitárva közéletiéit. 
Az, ország király;) mutatta meg először, bog? 
nem lesz különbségei alattvalói között, az, 
szag királya volt az. első, aki szcr:det!el !"- 
gadfa a szeretőiét, a „másodrendű állampolgá 
rok“ szeretetél és ez.zcl a valóban királyi eseb'- 
kedf'ttel megmutatta, hogy nem hisz, a rég;. I- 
inaknak, hogy nem tartja az államra, kárt” 
kony elemeknek, nőni I.irtja veszedelmes föl- 
forgnt-óknak a magyarokat.

UJ
AUDI

autdmobh.dk
VEZ' RKIiPX ISi.l.KT füEBKAH, V. VÖK'ÍSMAR'H 

(GIZELLA )-Tl;R TELEFON: 148 77 ós 141—08
BRwrrsarmiX»( i» wwiLiiiiRtRnwwnFwrwwrrrwFwwii n <<■ i

III— !!■! 11H ■■■■■■— Iinmi— IBU—■IWM ■■■ aiHii■ ninr wum ■ óii BmunimB'.j, 

Mellinger Árpád banküzlete I 
Budapest, V. kér.
,Sz,é( hen.5 Í-1H( <1Siirgünycim: Mcllitiffcr- 1 

bőnk. Toiofou: 2—72. sz. I

Jkiner Jenő és Orsa
Budapest percei Jft6r»utca 4. sz.

Telefon

Mindennemű használt és uj zsákok vétele és 
n agyba n i eladása

Zuckei9 Béla
TBzsdepalota

Telefonszám 3s io, 3R :>t Sürgönyei in: Pecunia

PESTI TŐZSDE
I J szamában

báró Szlerénji .Tózndf. Elok tls lila. Eidlitz. Hugó vez.fr 
igazgatók. Papp Karol.', egyetemi tanár nyitalkoénák.

SZERKESZTŐ: KALLÓS JÁNOS
Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. Izabella utca 13. sz.

lEEEEEEEEEEEEEEEEBEEEiaBEEraEEEESEraE—-
l»

g Acél Pál es Tarsas ........ .
§
0Q
E

banlíüdeie
Budapest VI, Andrássy-ut 29. sz.

Telefonsz.-!ni 99 27

E 
E 
ra 
0 
0 
0 
0 
ra 
ra 
ra 
ra 
ElHEE)0Se]0G](a0EIE1EÍ3faGlE]G]0SQE!O0OafiJ|30[g(3(g[2[j]

Aranyat 800-1500-ig,
BrltHnnsokat 30-300.000 koronáig vess i Ko/ponli 
l-.kszcrbcvalto \ fii. .Józoef körnt J7. szám. Tek-fonszam C-l

Akar Ön pénzt megtakarítani? 
nézze meg KELLÉR 
kész férffaruhansgsf^ruhézát
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1922 október 9. aReggel 5
— Az eucharisztikus körmenef, A XIV. 

katolikus nagygyűlés megnyitásaként vasár
nap folyt le a szentségi körménél,. amely a 
l’en'uriek belvárosi templomából indult és a 
Kos-uitli Lajos-utcán. Károly-kör utón, Vilmos 
<• ászár-utón és az Alkotmány-utcán keresztül 
az Országi) úz-té.rre vonult. A körménél útvonala 
•zászlókkal volt földi szí I ve. Köze 10.0011 főnyi 
hívő ve, részt a körmendiben. amely megtöl- 
’ötT az Orszúgház-terel és az Al'kotmány-uteft 
jiuészéi is. A parlament lépcsőzelén fölállított 
oltárnál Cscrnoch János bíboros hercegprímás 
cele'iirúlta a. szentmisét, amelyen megjelent 
Horthy Paula férjével. Eáy Lászlóval. József 
óíliere.-’g. a kormány képviseletében gróf Kle- 
lu.'.dnra Kiotó 'kultuszminiszter, Vasa József 
ujijóléti miniszter, Marinovlch Jenő főkapi- 
íány. és még sokan mások közéletünk ismer
tebbjei közül. A. teret a templomi zászlók soka
sága. borította, kivonultak a budapesti iskolák, 
cserkészcsapatok és diszk a.toDa»ság. Wejric.h 
..'ii -i;<i Srlemiiis“-éi a dominikánusok ének
kara adta elő páter Badliik Bertalan vezetésé
vel. majd a. Himnusz hangjai mellett oszlott 
szét a hatalmas tömeg.

A. vágók egyesijeiének köznyülí-so. A Bu<Jn-
p- (ííizfpvéi’,0 í'zein<'!< Egyesületi' aiinnp tartott köz- 
•z> iib'v :i .•>■/. ,ij tisztikar megválasztása, került napirendbe.

választó >knál az egyesületet az n. vezérgondolat ve- 
■‘te. hogy a. nini küzdelmes időkben a szakma képvise

lnie :> legjobbak kezébe legyen letéve. F.l lök lett, (tríitprir 
/ fővárosi biz. tag; nlelnökők lellek. Srlxrfüirr
\lil:srt. az. Aezél és Társa. ííőzffi vágó és Fa kereskedő) mi El.
''.-/. igazgatója és St<‘p!’nt'ts .h.vü. a Keresztény Fatarroe- 

I'/ Szövetik . ■•lének vezérigazgatója. A közgyűlés utón 
ifegtartolt végrehajtóbizottaági ülésen ügyvezető igazgatóvá 
dr. Tiugu raltrl választották meg.

— A szállítási tisztviselők sztrájkja. A szálli- 
I b i tisztviselők sztrájkja már öt nap óta tart. 
SzombKlon este a magául isztvisdők szövet,só- 
,'. l.'t'n gyűlést tartottak’, ahol megállapították, 
hogy a mozgalom elhúzódásáért a főnökök fele
lősek. A. tisztviselői kar minden méltányos meg - 
i T'.s ezt >re hajlandó. Gyűlés közben érkezeti a 
főnökié* | iilet ajánlati:, amely szerint elvi ál- 
'.jsponíjámik fönfarlása mellett, amely szerint 
a. ^z.(;jkoh’k érdekképviseletével nem tárgyul, 
hajlandó 70% javítást adni a júliusi fizetésekre. 
A gyűlés az ajánlatot visszautasította. .A ma- 
gánfisztvisdők szövetsége részéről kijelentet
ték Reggel munkatársának, hogy a főnökök. 
i**l.if siibetuók a. szí rájkolé>k 'kiválóságait, mórt a 
fizikai munkásoknak például 70—100%-kal töb
bet tizeinek és éppen szombaton egyeztek meg 
a, szállítómű likasok szakszervezetével 24% ujabb 
béremelésben, ami a „Pester Lloyd” legutóbbi 
indexszámának pontosán megfelel.

—- „Teljes Jókai”: 50.800. „teljes Mikszáth": 
?0,ftí>0. A magyar könyvkiadók pedig ne. panasz
kodjanak. hanem a. sok haszontalan detoktiv- 
regény és szánalmas Beniczkyué-utónzat "he
lyett nyomassák ki n magyar próza klassziku
sait, Tájékozódtunk a könyvpiacon és elsősor
ban Jókai és Mikszáth miiveinek .,irányára” 
iránt érdeklődtünk. A válaszok egyenesen Jo- 
sujtóak azokra, akik most akarják beszerezni 
ez, a kél nagy mesterünket, A teljes nemzeti 
iljszkindásos jókai öO.OOO 'korona, a telejs Mik
száth 20.01 n korona. Csakhogy: nincs se teljes 
Jókai, s-e leljcs Mikszáth. Maga a könyvkeres- 
ki'ílő már 40.000 koronát, is hajlandó adni „egy 
joka'-ban levő disz-.lókaiért”, magyarul: a 
százk•ht<'tes nemzeti ikiadásért. Mikszáth még 
inkái h találba,1ó. A mesemondóm kél magyar 
f<< iml' lmén kívül főleg Arany Jánost és Petőfit 
keresik. Teljes Arany-kiadós alig található. 
h/ uyvármd körökben azt. momlják. hogy aki 
ma fiz értékes könyvtári összevásárol, az né
hány hónap múlva sokszoros milliomos lesz. 
Viszont igaz, hogy már ma is sokszoros millío- 
mo-imk kell lenni annak, aki tíz nagy könyv
tárat írni összevásárolni.

- A vasi ereskedelmi szövetség nagygyűlése. 
A? Országos Vaskorcakedelml és Vasipari Szö- 
' < Pég vasárnap délelőtt tartotta meg a buda- 
.rsli Kereskedelmi és Iparkamara disz.termé- 
I ■ i, nagygyűlését. A nagygyűlést Arányi Ignác 
• i !i <•!< nyitotta meg. majd THró Ármin főtitkár 
ismertette a. vaskercskedelmi és vasipari szak-
n. •! in szokásos speciális ármegúl lapító módo- 
7 itok'il, amelyek a múltban bevniHak. Most, 
;>,-oi’.i .in egv tervezd, van készülőben — inon- 

tta a- előad,) . amelynek értelmében a napi 
ti hatóság 7.5% levonással elfogadja. Ez e’- 

1 n a szövetségnek állást kell foglalnia, mert ez 
a va-kpreskedclml szakma pusztulását jelen
tené. Kijéé úti. hogy a szövetség mindéit köriil- 
uéióek között az utánpótlási ár elvi alapján 

, /'uhh Hugó a kiskereskedők nevében kérte, 
Imé; az ármegállapitó bizottságba vegyék föl 
n l. -koreskodőérilekeltséget is es Horváth Isf- 
rán. főtitkár föl szólal á sa utón a gyűlés vé
get. éri.

HearM su-l.vos veresége. Amerika sajtó- 
di’.látóra. IC, Randolph Hcarst nem elégedett 
ir'H,; na ni lapjai na k. heti és havi folyóiratainak 
I' ,'iiié\ /ii. többre, vag.v talán kevesebbre vá- 
>..: >1 í: Xcwyork állam kormányzó.iu akart 
b ))>]•>. Mini Londonból jelentik, a demokrata 

rí a napokban ejtette meg a jelölést, amely 
. >in. ü vereséggel járt n rotációs királyra, 

ui-.. i-u Alfréd E. Stnith-i jelölték a 
it u'. nyzói állásra. Ezzel Hwrst elesett az, 

"gy<-ö'1 \H.ainok elnöki székétől is, aho> a a 
kormán;, ziGágon keresztül vezetett volna az ut.

A genfi egyezmény 
megváltoztatja az osztrák alkotmányt. 

A szocialisták Seipel kancellár megbuktatására készülnek
(fíécs, október 8.) A lleyfjel tudósítója jelenti 

telefonon;
A genfi egyezményt a nemzetgyűlés legköze

lebbi ülésében ((‘ijeszti elő a kancellár és olyan 
módon fogja siettetni annak az, elintézését, 
hogy azon a napon, amikor a Népszövets'ég 
ideiglenes bizottsága Becsbe érkezik, a .szaná
lás iolí('leiéül kikötött összes javaslatok már 
törvényerővel bírjanak. Ezeket a javaslatokat 
a megállapodások értelmében november 5-éifl 
cl kell intézni és az egész, egyezményt addig 
ratifikálni is kell. mert, akkor lesz mea a fény
ié f/cs alapja a kölcsönt yarantál6 államokkal 
való tárfiyalásoknak.

Állam jogi szakértők véleménye sz rinl a. 
fp’nfi egyezmény az osztrák nemzetgyűlés költ
ségvetési jogát lényegesen megröviditi és 
mint hog.v a kormánynak is általános fölha- 
lalmazást kell adui, alighanem az alkotmány 
megváltoztatására lesz szükség. Eh hoz tehát

-- Száz kereskedő adócsalási ügye a törvény
széken. Kev(»sen tudják, hogy van, Budapesicn 
egy úgynevezett „adóügyi útmutató" intéz
mény, amelynek n/. ». dolga, hogy háromszáz
elvei). dcfcktivjével és könyvszakértőjével ál
landóan az adócsalók manipulációit figyelteti, 
vi'z-gállatja. Az adócsalókat üldöző intézményi 
még- Hegedűs pénz ügy ínlnisztersége idején ál
lították tői, éppen most egy éve. Az első félév 
az nnlfzmÓHy megszervezésével telt, el, a máso
dik félévben kezdtek a. detektívek működni és 
kezdték gyűjteni az. ..anyagól” a bünteti) tör
vényszék számára. Október havában mintegy 
.száz ilyen udócsjilási ügy kerül főtárgyalásra 
a hudajiosti királyi büntető törvényszéken. A 
vádlottak legnagyobb resz.e ismertebb; buda
pesti k.‘.resl<'’dő, aki a vevőitől rendszerint be
szedte a forgalmi adót, az összeget azonban 
megfai'totfa magáoak. Az eddig följelentésre 
került adócsalási esetek végösszege lóbb száz- 
milLőt tesz ki. Kereski'dői körökben két köz
ismert V”öapesti textiláru nagykereskedő cég 
adócsalásairól beszelnek. Az egyik tizennyolc 
millió koronás eddig kiderített tét-eJlel szere
pel, a másik állítólag harminchat millióval, ká
rosította. volna, meg az államot oly módon, 
hogy a fényi ‘ges forgnlmi adó összegénél ren'íl- 
szc’inl, kevesebbet (Szolgáltatott be. Mindkét 
kereskedő vagyona elírni annak idején bűnügyi 
zárlatot rendeltek el és ügyük még októberben 
szintén főtárgyalá.sra. k ’riil a büntető törvény- 
széken. E tárgyalásokat, el őrei útba tón)) nagy 
éidoklődés kíséri majd ngy a közönség, mint a 
kereskedők részéről, plz b'sz az első alkalom, 
amikor a Hegedűs-félő törvény alapján tör
vényszék ítélkezik az adóeltitkolások és csalá
sok fölött. A törvény büntető szankciói rend
ki viil-szigornak. Súlyosabb eseteknél az elzárás 
bűnteté-én kiviil az adócsalás összegének töhb- 
s/örö-cn vett pénzbírságát, esetleg teljes va
gyonelkobzást ’is kiszabhat, a bíróság.

— Újra elkobozták a Népszavát. A Népszava 
vasárnapi számát. Miskolczy Ágost királyi 
ügyész utasítására elkobozlak. Az elkobzásra 
az ..Erélyes rendszabályok —- a sajtószabadság 
pll<>n” című vezórciktk adott, okot, amelyben az 
ügyész állam- és hazaeUcm',* izgatást lát.

Kííinimrts Inp.iq egy potrollÁniiBlrllten. Mütli'r •J"/..srf 
Klciiyil 1'tí porr •llói)kr>'t’<)ií»'«lő i'öljolonf’ft tett i: fükapJ- 
táBjMÍgnn, begy üzletébíil hnzHtiiosnbh id/i ófn. thiV-ls >k 
történnek. ,A i’öt.ielc.ii ••. alapján n rökapitiinyuigon n Szabó 
<J, iol.1 ivfsop.trl. kc'.'tlott nyomozni a lopás ügyélori és mog- 
ái)n|>iioltii|.. jtogy a lopásokul az iir.lpl. ké’ szolgája, 
K<niév,‘i r.nin't t-s Uc. hKHiH J'íh'r kö\°tiJ> el. A Ihpotl érni 
Komt'ny t.njos‘rgv raktárin'!! helyezte -el es ebből a rak- 
iniiiól azn'iin li>i\b lindnnesl i pőrééitrn!;er< skedónek koe.sf- 
számra széllil n.tnk porrellánodényoket. MiilP'r íróra
’.Mfi.Mo koroii'iia raa. A két tóival’ kJhallgtitása után le
tartóztat fék.

— z\ győri tűzoltók ünnepe. Győrből jelen
tik: A győri önkéntes tűzoltó egyesület, vasár
nap iinm'pelfe. fönnállásának 50 éves évfordu
lóját. Az, ünnepély, amelyre a belügyminiszter 
képviseletében Ilosvay állnntt-iíkár és
iilarinovich Imre dr. államtitkár, tűzött ószövet
ségi elnök és az oiszág minden részéből. IfiO ven
dég érkezett Győrbe, tábori misével kezdődött, 
amely után a városháza nagytermében köz
gyűlés volt. Délután népünnepéllyel fejezték 
L’C a jnl.ib'umot.

A Magyar Nemzeti RenrsaAnBr. • Társaság 11T. mii\ é 
szett nnkt'lója. a \’ent'‘'<i Sz.alonl'i.n hftffia ír-datUh.
<k' nagy i\ igazán möérlő kii:o'int,'g min- t'líízr-treti'l 
kívüli érdeklődést mneitctt ii';'n.a. M ngrtnff.vii.i'oméuyliöl 
szárinnró ),<></.>/(', I.’iiii a.'iak, fr’f<uióii.:ii'k tinin ra,
P((líimcd»'sz. lí'ri/t'i"■i/.'r r. idősb Marké. T.olz. Borsos. Kiríni, 
.s(l,.). >, »i< bi'ov'.cl, u1 ’Hi .'tia’i'ik, pori-fllrí oA . friirii.-
n'.ok Ijclzr’l K' il. Hu1'- Tata, ('apó dl .M<n,fl, l-'nldr. -ib.i, 
róni szioiszii vegek, x-i’ó uc.-ijjiiijh tnéi'ip rcrn \rnh\:i >\\ i il iái. 
ni.Ui. /a í :.iii ni' h'fni.- ,'mini t:A kerülnek .'inkcióra. A 
budapesti vásárló kóröirog itt valóban minden .‘/.épet be- 
szriezhi't olc.-ni '••■ miii'i'tó gpranein irr.Hctt.
I cwUHBt, piati-ifii,

a 9 43cskc*p« az összes hirdetett
araknál drágábbal'. \ r-.zek Pretseh VHmes, Rottcn- 

$ R hilSor- éksKcrU.v’let. órnjn' itás
8 | ütve egyévi Jótállás melleti. 

iidU thitit

az összes pártoknak, tehát a szociáldt mokra- 
láknak a hozzájárulása is kell.

Jól informált, részről ngy érlcHÜliiiik. hogy a 
szociáldemokratáknak, a/, a szándékuk, hogy 
rohamot intézni k Selpel szövetségi kancellár 
genfi megállapodásai ellen. A szociáldemokra
ták, hír szerint, ellen javaslatot akarnak tenni, 
amely lényegileg abban csúcsosodnék ki. hogy 

a munkásság kész. 11 órai munkaidőt ma
gára vállalni

az eddigi 8 óra helyett és fi-ik tnunl».aóra Icnm 
a munkásság hozzájárulása az állam javára 
a szó n á lás j. kölcsönh öz.

Ezzel szemben a szociáldemokraták azi kí
vánják a polgári pártoktól, hogy járul ja na I.- 
huzzti egy Ausztria belső területéi ;' szőri'koz." 
kénvszerkölcsöuhöz.. A szociáldemokraták ih/en 
módon zsákutcába akarják juttatni a polgári 
pártokat és meg akarják ilyen módon, buktatni 
Seipcll, aki kijelentette., hogy a genfi megálla
podásokkal áll vagy bukik.

A görögök sajnálják,
hogy csak 54 francia tengerészt öltek meg

(Paris, október 7. — A Reggel, alkalmi tudósí
tójától.) Itteni politikai körökben némi bosszú
sággal kevert derültségei kelteit Gunárisz volt 
görög miuiszterolnök lapjának, a. Telegraphos- 
nak egy kis förmedvénye, amely szószerint igv 
hangzik:

— Ha Eraueiaország csakugyan olyan halai 
más és katonailag olyan erős — apót iivkább 
azoknak köszönhet, akik vele együtt kiizdt,‘k 
végig a háborút, semmiül önmagának - . akkor 
ne felejtse el. hogy az igazság ereje .széttörte 
fegyvereit. Es legyen meggyőződbe őszinte 
sajnálatunkról, hogy csal: 54 francia tengerészt 
öltünk meg és nem, ezerrel és ezerrel többet. 
Igen, ezt sajnáljuk... De adódni fog uj alku 
lom és mi azt kiváltjuk, mentői előbb, amiko'- 
Franciaország könyörögni fog a mi. segítsé
günkért. De akkor vessen számot azzal, mit, je
lent a görögök, megvetése és gyűlölete.

Érdekes, hogy a Malin ehhez a hellén csik- 
landozáshoz csupán ezt a röpke megjegyzést 
fűzi: Nemde, pompás?

Ltfsport
Kellemes időben, zsúfolt tribünök elölt zaj

lottak le a vasárnapi aJagi lóversenyek. A nap 
főszáma a Kozma Ferenc-enilékverscny volt, 
amelyet F, Réía. bácsi nyert meg. de. ugyancsak 
kellett nyúlnia, hogy Ricsayt megelőzze. A 
Kozma Ferenc-emlékvcrseny sokat vesziieit. ér- 
dekességéből azáltal, hogy a húroiuévesek közti! 
egyedül a mérsékeli képességű liolondka vette 
föl a küzdelmet a kétévesekkel és természete
sen a vert anezőnyben végzett. A fogadóknak 
rossz napjuk volt, ame.miyibeii a Kozma Fercnc- 
r ml ékversen yl és a Kétévesek, handicap-jét, 
kivéve, a kevésbe fogadott lovak végeztek elől.

A részletes eredmény a következő:
I. futam: 1. Bnzagyöngye GO) Bb isle, 2. Várj 

csak 14) Szabó Gy.. 3. Corona t.°.i Pretzncr. I'"n- 
totlak még: Eoga.ras (]'•■). Mag-sí ? (4). Vask i- 
lapox (14), Gay Maid (16). Windheutel (2át. 
Fejh., fe.ili. Tol.: 56:815, ál): 130. 90, 75.

77. futam: Szemfüles (6) Biciste. 2. Bába (’2> 
Biernáczky, 3. Nezsidor (3) Esdi. Euloftak még: 
Cigányloóny (8). Államtitkár (8), Uránia ifi1. 
Nousret (fi), Jofe (10). Kótyagos (10). 7« h„ feji). 
Tol.: 50:420, 50:125, 80. 80.

III. futam: 1. F. Béla, bácsi (1'/<r) Schejbal. 2. 
Riesay (4) Ésch. 3. .Bien Veim (4) Pretzimr. Fu
tottak im*g: Vica (4). Bolond’ka (10). Ébredj 
Magyar (6). */< I).. 1 ’/» h. Tót.: 50:9."). 50:65. 90.

IV. futam: 1. Kudlich N) Esdi. 2. Enllajtár 
(5) Biciste, 3. Polyglofte (l'ó) Takács. Futottak 
ruég: Ddicat (3). Másli (6). Apró (8). -J h.. 2'; h. 
Tót.: 50:275, 50:155, 115.

V. fida.m: I. Oda neki (1-*i) Szokolai. 2. Josma 
(5) Vondrn, 8. Szanaszét (5) Szabó L. II. Futói- 
lak' még: Cu.vnhoga (4). Adoma II. (16'. Baja 
(25'. Sunna (10). Integritás (5). Kckrózsa Cd. 
Víziló (14). Elsőm (10). Fejh., 1% h. Tol.: .‘0:|.í.'>. 
50:75, 90. 90.

F7. futom: 1. Nafa (8) Schejbal. 2. Aurdia (1’?' 
Nagy G„ 3. Schabes (8) Szokolai. Futónak még: 
Onkel Ludwig (5). Bn'nírzi ()()', Bálanya IS’. 
Város (8). Vipidia (6), Martija (10). Spinette 
(8). Alfa Troli (12), Vörös katona (Ul). Kalif.i 
ifi). I h.. > 11.

Broseb Testvérek
rtfxmüvesek

Kósíltünk: 
pálinkafőző és lekváríöző 

üstöket, (di ál la lunk javításokat, ón ozásokat 
és szeszgyárjavitáaoka 1 

Szerencs, Éemplén-ntegye
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
(Hncatjesl. október S.) Három szempont do

minálta e 
külpolitika . __  _______ _ __
pontja. Mind a három a bilissé irán.nában be- 
•folyésolla az iizieiel. tlc a tőzsde elég ellent- 
dllókepessegc! mutatott. A hét első napján azt 
a hirt hozta a távi ró. hogy a kelet i 'kérdés a 
megoldás stádiumába jutott és a tőzsde kissé 
szabadabban lélekzett. A lisztán gazdasági 
x;z< mpontok kezdtek előtérbe jutni s ezeknek 
■hatása alatt, amint azt. mull heti cikkünkben 
iki fejezi iik. inkább szilárdul ás volt várhaló. 
IJélfele aztán biriil hozta a. sajtó azokat a ]<om- 
plikációkal, amelyek az egyetemi ifjúság és a 
(ioldberger-ggár közt fölmerültek, majd pedig 
Iliié Intőit azoknak,a törekvéseknek, amelyek 
rz kereskedelmi és ipart hitel megszoritására 
irányulnák. A tőzsdét kedvetlenség fogta el, 
amely átterjed' a második napra is. amikor 
mair határozott nrfolyanu.SGickení • állj 'be a 
nehéz pairokban, a iiúgyohb pénzű emberek 
siettek kiha^z.núln.í a helyzetet s az általános 
bizonytalanságban egyetlen fix pontot látva, 
alele siettek. Ez. a fixpont a koszt-iizlet voll 
a in aga nyíjgodfahb. biztosított magas kamat- 

kisebb tőkéi; — ugy-almgy 
— a kis 'papírok piacára 

megélénkült az. üzlet az 
néhány olyan értékben,

......— .! uérszerint 
lenmsoiygoti Lidiiig,

héten a tőzsdéi. A Vénuszilke, a 
es a belpolitikai kérdések szem-

jövedelmével. ./ i 
élői e nregmondf tik 
lóehdlak s ogysz.erre 
apró) fapapirakban s ___
amelgekel mull heti cikkünkben 
/átsoroltuid;. A .sokáig I 
az Lgyesi'dl fa, a Forcsta egyszerre nugyszámu 
ihjyore falait, a Liplák pedig hirtelen legked-

1 es 'Pák*, re.settebb papírja Ion ;1 közön-ségnek.
Ezi a hetet röviden 

mondhatnánk. Ez roll 
nap planétája s maradt <■>....
volna megoldatlan és ha 
éreztünk volna ismét olyan 
zetei, mint aminőt éreztünk.

a Liplák hetének is 
az első három tőzsde
volna. tox'ábl.i'a js. ha 

. . ..) maradt
a nelpolitiká.ban nem 

nyomasztó hely-
..... . .. , -. ...... '• így esett, hogy a.pbuteki toz-dc mar lenyege.jen ellanyhuit s 

meg apxóhb jiapirckban is iobmlékenv ár- 
csők'kcnesek követki ztek be.

* •
.4 jueö hét képe.’! Lényegileg ott tartunk, 

ano! egy héttel ezelőtt. A keleti kérdés húzódik 
s a megoldás ma tabui 'bizonytalanabb, mint, 
voll ma egy hete. A belpolitikábun cm/hültcbb 

végleges megnyugvást a kormúnv 
TelhiyataJos konmiimikéje sem tudott ki lioni, 
végül pedig es talán ezt kellett volna első he
lyei) e.mlitenuirk. fl pénzpiacra uyamaszlóan ne
hezedik a hitelti/ények tervbe ceti megszorí
tása. Csupa olyan i nőnie utam ez. a.nmlv rí l.’inv- 
Jiasag tele hajtaná, a jövő hét üzletét.

Vannak azoid.an hausse-mome ni untok is, ame
lyek igen erősen latba eshetnek és fölfelé bil- 
lenthel’l; a mérleget. így nem szabad ügyeimen 
kiv.nl hagyni, hogy a ii,;g\- papírok elmúlt heti 

. árveszteségének semmiféle gazdasági indokai 
néni roltak es tisztán politikai befolv/isoik ha- 
t-asat a jövő hét leróni hatja. A másik ügyeimet 
♦’i’denilő haiisse-monienl uui az, hogy egyre több 
kűliőldi tőke jut vállalatainkba és ímg\- mcp 
mindig cszkompiódaHanők azok u tranzakciók 
es tőkeemelések, amelyekről lapu.nl. más helyén 
mar hirt adtunk, végre pedig, hogy a kedve
zőtlen politikai események csak megakasztot
ták de be nem szüntették azl a folyamatot, 
amely ertcKeinket természetes áru ivójuk ra cinciik mar hetek óla.

Ha már most <> haussc-inoincii'luniókat össze
vetjük az üzletet lefelé befolyásoló okokkal. ' 
ismét az lesz a megáll,'ipiiásunk. bőgj

a hangulat kedvezőtlen ugyan, de « belső 
gazdasági okok mégis az emelkedés irányába 

utalnak.
★

nem várható az imlulóf 
események nem zavarják 

a nehezebb papirokban ki 
juiilí heti '■■'•.sztcségeknek 

x illuinos- 
a Georgia

•g ez

siiUjrtökre a külpolitikai helyzet nem

Kagy 'mozgatom 
hétre, H.n különös 

az iizleleh ugy 
egyenlítődnie, a 
esetbe;) a Giinz-Dunubius, Ganz

-ági. a Cukor, a .St Űiiimer. |/.zó es ,, 
lesznek az csemeiix e|< középpontjában. Eőleg ez 

érdek Iődés! jósoI n niik, 
”A' Z ~7‘ 1 firtotta1 72--73-as ál lolynmán. 
szintén vá-rlmló iiz-lo', 

pénz.hiánx ide tereli 
imgyszáinii tömegét..

T.ipták, Égisz, Forcsta. 
llanl; s néhány kisebb 
ljgyc'-iitt fa. Viktória. 
favoritok. aminthogy 

csak ezek felé fordult 
A kö.cppftpirok, minden 

no i liútiéjhe szorulnak k ili- 
cj-ak "gyes értékek fognak kiugt-mi köz. i 

1 Iranz-

meg 
keli 
s ez.

utóbbiban kell nagyobb < 
.mert a lanyhaság dacára, 
ma.gat a legszilárdabban

A kisebb papírokban 
egyszerűen azért, mert, 
a tőzsde gyöngébb, de 
Ezen a területen ionéi a 
('hinoin, . higol-Magi/ur 
t’apupir. mint Lidiiig. 
Körösbányai lesznek a 
a magánforgalomban i£ 
a közönség figyelnie, 
jel szerint, egx kis é háttérbe 
kábh i * ‘ r..... ...........
lök. olyanok, arml.iokban jelentősebb

akciók várhatok .A Juta, a Kender tartoznak 
ezek közé, niindeuekfölött pedig a Miifjuar .11- 
lalánox (i(pti>iár részvényei, azután az .lllan- 
tika, amelyet pesti, a Clotild. amelyet Castig- 
■lionihoz közel álló bécsi és a Pallas. amelyet 
külföldi kezek vásárolnak.

X 'r?l<'szky árnyéka. Nyolc-liz nap óta mind 
sötétebb árnyék borul a piacra. Ez. az. árnyék 
l'ele.szl;y János volt pénzügyminiszter, a Pénz
ügyi Tanács diktátora, akinek a háta vei ár
nyékot a tőzsdei árfolyamokra. Teleszky Kitűnő 
íeoreiikus, de gyakorlatban eddig minden 
ideája csődöt mondott. A háború alatt már 
irtózott miniien befektetéstől es anyagbeszer 
ze.stol, a habom óla pedig nem hagyott s< uiuiít 

értéke xo't. ellenben 
nagyolt vinni, aminek ériek • u 11. 

az osztrákok a hábiíJV utolsó 
értéked behoztak, se'yim '', par

ii i ■ rosszé re kei. non te s-
akkori oszd rá k-ma gy a r 
ásárolt. de kivitette a 
az ő paradicsoma: a 

Szerinte minden hite- 
a. drágaságot, akadá- 

... ..... ............. . ■'<. a teó
riának yiliigszerlc sok liixe. xidl. de a legtöbben 

.......... . Elég Németország példá- 
___  ■ miatt dühös a gazda, 

miatt megállhat a 
az. ipar- 

d rágasúg a 1 hozz.á I.a!k 11 - 
I m\ esz ti ciok.it lehetetlenné 

minden reális üzlet lebc- 
Az emberek majd irreális iizle 

Majd kosztba adják pénzüket 
fektetik komoi.' üzletekbe.

mm ’niportálni, aminek 
mimlent ki

.szemben 
minden 
nyersanyagot.

1 és adták érte az 
nem \ 

Az. ő teóriája.
ineftlerséf/cfi i>énzsziike. 
lek megszorítása töri le ..........  ....
lyozza meg az árak tornyosplását. Enne 
riának i ’ „ .. ..
kijózanodtak bélőle, E’.j 
.iára utalni. A pénzhiány 
a. malom váltok resti ugrálása 
malomipar, a drága pénz megdrágítja 
••íkkeket. mert a pénz 
Iái jók az arakhoz, 
tesz, de egyáltalaban 
tétlenné válik, 
lek után futnak, 
és nem .............

A penzl'iany pisiig- katasz.1 rófálissá kezd válni.
P'.auil értesiilé.se szerint a minisztertanács 

döntése a nénzinflációnak. vépcl retetI. További 
államjcfiiick nyomását nem enycdélnczik. .Mi 
1? en halassal 'ehet ez a körülmény az érlék- 
papirpia.cra! Az orsz.'g x’ezelő hankj ii kény
szerülve lesznek a 1 áreájokban levő olyan pa- 
pirók cg.x részét, melyek vállalataiidian gyöke
rező majoritásukul nem éri illik, piaci a hozni. 
Nagy cégeink és vállalataink, akik kétségtelen 
boiinifasiik daeáj'a sem <| jeg-yintézctnél 
\ ezetőbaiíkoknál — pénz, hiányában ....... . . 
hitelt nem kapnak, .szükségszerűm olt leremtik 
majd elő az iizemiik loxahbviteléhez 'Ziiksé'gv-- 
Pénzt., ahol ahhoz legkönnyebben juthatnak.

___ .észvé 
megtartása szá- 

. hogy 
je- 

1-71. 
Je

EzzM 
évében 
fumot, 
fémeket 
koronát. Teíeszky 
val utál.

sem a
újabb

Legx alósziniihb, hogy ugyancsak olyan rí 
nyékét fognak eladni, amelyek 
inukra nem elefsziikscg'let. Meg'jeg'ye/.z.ük 
ezeknek az. eladásoknak a haíasait fii menet i 
Icn.séfjiieknek tartjuk, csak azért említjük

/* 10‘Jfiirok tulajdonosait a számbajövő 
11 et ősege k rő I I éj ék oz. I a ss u k.
f' X A kontremin hazug híreket terjeszt, 

csoportja 
szt helyi zsii

A 
.. . amelynek 

készt helyi zsí radékkereskedő 
xjisárnup délben azzal az ál- 

11) :• g;i n forga lom a rff>I x a nia i 1 
pénz.iig.' miniszlor' lefoglal- 

A Ilii' magán viseli az 
ismérvei, mégis 

neki es lagadhatatIn- 
.-í Heggel munka- 

vasarnapol. xidekcu töltő pénziigymi- 
egyik biz.alinasál és egyúttal, helyeite

ket kereste föl. hogy a legillclél.'fsehb helyről 
(.aiolják meg a piac. sőt. az ország érdekeit 
sértő hazug hi re szí elést. A 'álasz. így hangzóit;

. / nénziitii/miiiis jri in minin il ip n lerrrol 
scmmil sem fuduak, ( uinljál; meg n Icghfihiro 
:.fdhibban! Njilxánvaló, hogy «zz“| a légből 
kapott találgatással egvi'si'k. eléggé’ meg néni 
bélyegezhi lő módon, saját egyéni üzlet; céljai
kat akarják szolgálni.

A kereskedelmi minisztérium illetékes osztá
lyának V'Z.elői kijelentenék 
társának, hogy 
nem is érdemes 
liclye® volna az 
lóit k'nyomozni

A néniéi l'iig-Rő InrlczAsok 
Ilii linlit'fl irbiUík: I í ix'iilnlv-- 
bil'Otllith)j I’i l’io/íi- *k ö-i.'.C'Xr1
sr.i’pl"inh‘'i- h<>iui|i hm .nfitiii, !i■ ríh'licn 
niii < !:eilt ll. A fiiuaö |iirtr>z:i',<ik ö- z<>;; i>0 ■mlhfiiil. ;inv|.,
bili 13 luilliúi-'l hossznlili I('jái*fl1u kincstári nt.ilx rtny. ' n 
többit litirninlmx-i tejiirntlnl n I irodnlnii huiiknnl -ziiiniiol-. 
lók io. 

SS”

tőzsdéjűtékosok ama kis 
élén az egykoi i 
áli, szombaton és 
hírrel aKnri'ik a 
lenyomni, hogy 
tatja a. bankdopokai. 
otromba, hazugság .minden 
voltak, akik Iliiéit aulai, 
nul nemi zavart is okozott, 
társa a 
Jiiszler

i)

./ Heggel munka- 
az fii hír esnnya bfiriCmanöner, 
ff le loglall;nzni. Mindcm <-.ir<> 
ilyen és egyeli álhirek lerje»z.- 
e> szigorain nu'ghüuteí ni.

IMI iiillllnrilrn rii^nnl. 
kinmlnl/i'i • zoriiil „ ii.'inc' 

n ldn<- Piri iit/it’. unj ukiiiin 
J'iiiiii|> lirn nifidilc li rth'lirit >».; niillithrhltil 
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X A Phoebus alaptőkét emel, 
alaptőkét emel es kedvező föltételek 
dobja piacra az uj részvényeket, 
na11oiiiz.áló Belvárosi 'takarékpénztár ezt. 
végén lógja hivatalosan 
de az elhatározás már megtörténi

A Phocbun 
melleit

A Phoéblisf 
e bél 

n.x ilx ánosságra hozni,, 
és előzméés előzmé 

nyeiről következőkben informálták .í li'iiiiiil 
számos \ c- 
A legulolsó 

a rany
A vállalat, amely 

állami támogatással

A Belvárosi Takarékpénztár,
leli ajánlatot kapóit hónapok óta. .. „«..... 
ilyen ajánlat részvényenként 25 arany frankói 
kínált a Phoeb-usért. A vállalat, amely tudva
levőleg városi és állami támogatassa! mono
póliumot élvez s több város és község villan.y- 
világitásái látja el. legutóbb 6 milliárd koro
nára beesiille föl telepeit, épületeit, fölszereld 
sóit. A Belx árosi 50 'arany frankra 
— lekintetícl arra.
lajdonúban 85.0IHI darab Phoebus-részö énx __ *) 
a Bel 
ként 25 
i rl egy 
x áHalai.
adja. Ki 
mezőségii vállalatai, hanem

értékeli. ami 
hogy a Takarékpénztár In 

van 
milliárd ‘koronát .jelent. Ezért ulasitotta <d 

árosi azt az ajánlatot, amely részvén,yen
aranyat, tehát a 85.000 darab részvény- 
milliárd koronát akart fizet m és így a 
birtokába .jutni. A takarékpénztár nem 
a kezéből ezt az egyetlen nagy id'' d' l 

ugy döntött, heg' 
jelentékenyen fölemeli az alaptőkét.

X A Hazai fa .jugoszláv
la e héten közgyűlést 
zák. bőgj jugoszláv 
l)omoi:inska jugoszhir
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1922 október 9. aReccel
a Közgazdasáffj hírek. Pannónia sörfötá 

.reszvenyejt, amelyeket eddi? csupán mncán- 
foiíínlomban .legyeztek, a csütörtöki tőzsdén 
i <'..eti be a Hazai Bank. A Pannónia pécsi és 
kaposvári sörgyárai vezetésével nagy vidéki 
gyári sorkonccntráció készül. — J. Krausr- 
22rX/?:/A</',’.1r^* ® 'bú 12-én emeli föl alaptőkéjét 
7 millióról 14 millióra és ennek kapcsán 35.000 
uj í esz.yenyt bocsátanak ki. í*} transzakció hírére 
emelkedett a Krausz-szesz az elmúlt héten 
„.i.OÍIO koronáig és csak az általános lanyhaság 
>zoriiotía. vissza 20.000 koronáig. J Leszámítoló 
/iánk, az eddig magánforgalomban jegyzett 
papírt, legközelebb bevezeti. a tőzsdére. —

Í45*ii:csak tőkééinelésre készül a Leszámítoló 
Bank a , Boni Gyártelep Mezőgazdasági Bt. 
szí szgyaHással foglalkozó vállalatánál. - • A 
es<hszlo\ák depressziós ipari viszonyok füle
lni), amint már A Béggel jelentette is. több 
ipari vállalkozás, főleg textilesek, Magyar
országba. helyezik át telepeiket. így a IV cin-féle 
Budafokon. a Besztercebányai posztógyár Té- 
tény vidékén rendezkedett be. Most arról értő
síd tink, hogy a Haltcnberger TexlUmilvek Bt., 
Hg.\anezen okokból, Iglón levő gyártelepének 

.Pudapostre, hozatta, hogy uj pamut- 
szövödcjcl itt allitsa. föl. A Haltenberger már 
helyiségeiket is szerzett és januárban meg
kezdi működéséi. — A Magyar Városi Bank 
' heten készül bevezetni a tőzsdére a Kunossy- 
nyomda és Grafikai miiintézet rt. részvényeit. 
—. Magyar Általános Tőzegipar Bt. cím alatt, 
‘uj vállalat alakult, amely megvette az állam 
dunántúli tőzegtelepeit. A vételár 60 millió ko
rona. volt. Bőszt vesznek benne: az osztrák 
Al jtmdandisc.be Torfindustrie A.-G„ a Déli vas
út és a magyar állam egv-egyharmad arány
ben. — A Magyar Általános Gépgyár üzemének 
meg intenzivebbé tétele érdekében igen nagy
arányú ipari tranzakció van készülőben, amely 
a M. A. (í. részvényeinek árfolyamában is rö
videsen kifejezésre fog .jutni. — A Magjfar-Né- 
n>A Mezőgazdasági III., amely a legelőkelőbb 
német és magyar nagy birtokosok alapítása, 
mindjobban érdekli a magánforgalmat. Az. KMKI 
korona névértékű részvények 10—11.000 koronás 
árfolyamon cserélnek gazdát.

X Kis és nagy fapanirok. Akik az utóbbi na
pokban a fapiacot figyelték, a tőzsde életében 
ritka jelenségre bukkanhattak. A hónapok. sőt 
esztendők óta favorizált, óriási vagyont, kép
viselő faipari vállalatok papírjai rövid néhány 
•nap alatt. 25—40%-of vesztetlek, árfolyamukból, 
■mjg a kisebb faüzemek részvényei ugyanekkora, 
sőt jóval nagyobb áru nyereségei érlek rl. Aki 
ismeri a rW-zvények belső értékét, fejcsóválva 
látta például a .Vasiéi 58.000-es, a Brassói 
kő.íl(IO-es, a Zabolni 8000-Ob. a Hazai Falermclő 
vagy a Guffmann. 10.000-es árfolyamát, mig a. 
Viktória bútorgyár 2200, az Egyesüli fa 2000 
körül kalandozott, a Lidiiig pedig felkapasz
kodott >1000 kormáig, l’gyanazok irhái, akik 
eldobták a. nagy fapapirokat, lázasan kapkod
ták össze a kis papi rókát ugyanebből az érték
nemből. Mintha valaki |pis helyeit szardellát 
i szik ebédre!

X Hírek és álhirek a Lichtig körül. A Lidi
iig, szerény fapapiros, e bélen a Lipták melleit 
a legkeresettebb érték volt » tőzsdén. Persze, 
virágzottak körülötte a hírek és álhirek. Az 
igazság ez: A. Neuschloss-Liehiig 60 millió ko
ronáért eladta a pusztasz.enllőrinci gyártelepéi 
a fasza komban ismert Ghuncc-rsopni;tnak. Pén
teken meg is alakult az, n.j részvénytársaság 50 
millió alaptőkével, Lichtig Géza teljes intenzi
tással tovább folytatja albertfalvai vállalatát, 
amely valóban óriási módon megnövekedőit. 
Kifizetvén min len banktartozását, a Lichtig 
m< st minden bankérdekeltségtől függetlenné 
va 11.

A Gse.hwtndi Rt. fölonu'li ala.piőkéjct (í.iiuu.imki köröné- 
vaj. ' z. <>"/<> n,| részvények n ró-.? vényetek ncl, nj.i'iltat- 
nak föl : I arányban. részvény ónként 1300 körömiért.

Salgótarjánt Kőszénbán.va Rt. közli, hogy igazgató. 
Hága azt a h u.!á rn7.ni ot hoz,la. hogy a társulat részvényé, 
seit e hó *10, nnp.iara rendkívüli lözgyii lésre. liiviii inog. 
.•>mcly elé azt. az. indítványt fogja. terjeszteni. bog* a tár
sulat jelenleg fit.5 millió koronái tevő alaptőkéjét I77.3OO 
da.rab Síit) korona névértékű. bemutatóra szóló részvény 
kibocsátása. által .15. > millió Aoi o>.ö/ o/ ino.nun.iinii kmenorit 
<‘nn'l,ic. bog' ezen közgyűlés a. kibocsátandó részvé
nyek közül Itil.’J.'O darabot. elővételre n.ianlion föl a régi 
eszvényeseknck. ugy hogy ki Itó ilmnli o'fii ri's'.i’.'Vfiirf' 

cr/a daruit uj rt'üzvt'nij insók. riix-in'lll/evként .VW/ lmrotin 
rii'lríii'rl. a fönmarndő Ifi.’áo darabot, pedig cserébe ajánlja 

föl nz. f'.sznkmnjrynrorszáiri J'’gyesit<d 1 Kőszénhiinyn ';s 
I l.ar , .illalat Ttt. részi ényeseinék. mégpedig három dotálj 

i s.’n! noigyaroisszáci rész vényért helló darab salgótarjáni 
h-z.v* nyL Az indítványozott. nlnptőkoemelóst a Iá r-nlatuak 
<s a vé.lo érdekközösségben levő hányó- és ipari v állnia- 
oknak az általános drágaság folyomónynképen mig- 

n.m > olémdott pénzsziikaéglole és a I* gutóbbi időben tn.'g 
szorzott, értékes w.énternletckcti foganatosítandó föltárási 
munkálatok indokolják.

Z Mohácsi Selyemipar Rt. Az Állami Selyem fonodáik 
Haszonbérlete Itt. ke/Mcménycr.ósóre n Magyar Olasz 
Bank, a Hungária .Tnqpord Szövőgyár Ifi., Kohner Adolf 

F ial cég Mohácson 51),000 .MN korona, alapfokot <•! i.' O.óöil 
dai ab lOfi’l b. névértékiil ilj vállalótól alakított vk. \z ni 

telep .i logftnomnbb mintás «>6 sima «e1y<'m*z,oict"km 
fogja gyártani, ior.v */'lyenitony*»zté linket jolcntAkenyon 
fokozza.

A í'onciirdia-Kózmatom Rt. közli, hogy rcndkiiűii 
közgyűlésén alaptőkéjének fölemelését batározt.i cl es föl. 
bil in részi éuyoseil. hogy filt.ntif) darab uj kibocsátású resz- 
véin re elővételi jógiikat, ntnely darabonként ogy nj rész- 
i. ii. átvételére jogi sit. Pitit kotorni lefizetése olleitébrm 
folio óii október ő-tiíl 17-ig o Hoz,ni Butik lU.-nnl. Rudii- 
pest, V, ll.irmincml-iitcn fi vngy Pcntsch Ignác és Fia reg. , 
nél V, Xjdor-utea 3. gyakorolják.

\ Panonla Sörfázft Rt. Pécseit alnvlókéjét ‘’h.iioti.iinn 
koronára emelte föl. Mindmi régi rósr.vciiy u’án egy ni 
yészvenj vehető á’ lftn" koronáért s Hazai BnrA Rt.-nál. 
október < lói J1 ig.

SZINPRDI NMYSAGOK
IRJR: SZÁSZ ZOLTrtM

I.
Hehány bevezető szó

A reklám rikító, utcaias esi 1 támlásai tói el- 
halviá.nyul a tisztább fényű, finomabb vonal- 
vezeíósü, árnyakkal és árnyalatokkal is dol
gozó színházi kiitika. A siker harsány hajszá
jában’ félretolódik nz. aki az értéket, keresi. De 
a félretolódás nem elnémulás s az igazi kritika 
tiszta és előkelő hangjára, olykor lopva csak, 
ügyel, a tapsért s pénzért lázasan tülekedő siker
hajszoló is. De nemcsak emiatt, hanem mivel 
a színházi élet viharosan hömpölygő árjában 
a buja i.-zap fölött olt csillog temérdek arany
szem is, temérdek szépség és nemesség, amely 
ezt a világot minden cinizmusa é>- kapzsisága 
ellenére az élei egyik Jegvarázsosabb területévé 

ezért, is szükséges az ilyen kritika. A. 
művészei az. élet kertje és benne a legbujább és 
lég virágzóbb virágágy a színészet. Most, koro
nák elbalványulástt, trónok szétomlása, címek 
elfaktilá>-a idején minden lélek mohón fordul 
afelé a szépség felé, amelyet a tehetsAg. a leg
főbb 'iz.ületósi nemessé^ áraszt magából. Még 
az a gyakran dőre, olykor szennyes és majd
nem mindig túlzó rajongás is, amellyel ez a 
mai leziillött Budapest a színpadok igazi és 
hamis nagyságai felé fordul és amely túltesz 
mindama csodálaton, amit valaha is engedel
mes alatt valórajok fejedelmek vagy főnemesek 
felé lövőitek, a fölfelé törekvés, a nemesség-ke
resés, a szóoség-szomjuság egy neme és épp 
ezért becses energiák hordozója. S a színpad 
nagyjai minden gyarlóságaikkal, torzságaikkal 
és hiúságaikkal, amelyek mint a nagyság ár
nyéka, széles foltként lebegnek körülöt (ük. még
se egyszerű művészeti bálványok csupán, ha
nem valóban van bennük valami isteni, aminek 
persze gyakran maguk se tudják a nevét. Egy 
város, egy nemzet, egy egész kulturviláír jelleg
zetes alakjai ők. mert megtestesül és elevenné 
válik bennük, amit nagy lömegek, sőt gyakran 
kivételes elit-lények is szépnek és magasrendii- 
nek tartanak. Az eszmény legtisztább sugarait 
ritikán lövelik szét; de még igy is elég értéket 
nyújtanak ahhoz, hogy ne csak a vásári rek
lámnak pénzzel Űzetett, de az esztétikai ítélke
zés mérlegén elfogulatlanul latolgatott és ne 
csak egyes alakítások kapcsán, de összefoglaló 
szempontból alakítóit vélemény is elhangoz
zék róluk. Ezt kísérlem meg. néhány cikkben 
jellemezve, mai színpadjaink vezérnagvságaif. 
légy mngasfokit. csak utóbbi időben lehanyat
lott színházi kultúra harcosai és termékei ők. 
ílrlékiik a magyar társadalom vagyon-állo- 
jnányának jelentős része.

♦
A színésznek nemcsak a'kotási nyersanyaga, 

nemcsak szerszáma, de öntudatlan munka
társa is a teste, Bpp ezért tökéletlen minden 
szinészjelJmuzés, amely a színész testiségétől 
el vonatkozik. Talán furcsán hal első hallásra 
ogy művészi érték mérlegeiéso kapcsán a test- 
maga.yság és lábhossztisag. a haj és bor festék- 
anyigmonnyiségének. az. arc-jelleg északias 
A-agy délszakiam, a testalkat •arisztokratikusan 
finom vagy népiesen vaskos jellegének emlege
tése. Sokaknak az ilyesmi a tenyészánatkiálli- 
tásokal vagy pláne az állaI kerteket különböző 
állatfajtáival, vagy az. itt mutogatott ember
fajtákat juttatja eszükbe. S mivel a szellem 
függése a tesliől bizonyos világnézetitek szá
mára feszélyező lény, csak a művészet leala- 
csonyitásál látják ebben. Szerintem ez o húzó
dozna a testi jelleg számhaxételétől dőreség. 
Hisz ami az állattenyésztést, illeti, minden nem 
maradi sablonok szerint gondolkodó ember 
tudja, hogy ennek képzeteitől nemhogy nem 
szabad az embernek idegenke.lnie, de sőt sok 
tanúságának értékesilósi' az. emberi társada
lom bizonyos intézményeinek, például a lrizas- 
ságtmk, a családi éleinek, a nevelésnek beren
dezésében rendkívül sürgős. Hisz/ ha a szere
lem. ez az ősi embertnnyész.tö nem működnék, 
ebből a szempontból még rosszabbul állnánk. 
Épp ezért igenis rendkívül fontoR a szí ítészeket, 
ezek‘’t a pár exeellence. bár azért egyáltalá
ban nem kizárólag testi művészekéi a race 
szempontjából is tekinteni. Viszont azonban 
tudni kell, hogy itt a race nem tisztán lesti 
saját só gok ha n kikristályosodó jelleget jeleni, 
hanem a lelki alkat hizonvos formáinak jelen
létét >s. Azt mondani -Irritzáról, hogy ő egy 
arisztokratikus végtaglény. vagy Csortosról, 
hogy egy hikaszerü gladiátorfipus, bizonyára 
kevés az egyoldalú: hisz ezek a művészek sa
játos lelkiségük szerint játszanak azon a hang
szeren, amelyet, testi mivolt.uk alkot. A lélek
nek is meg vannak a maga határozott alap
vonásai s a lelki képességek fejlettt»égén< k és 
gazdagságának is döntő, a nagy művésznél 
még döntőbb szerepe van az alkotásban, mint 
a testi jellegnek.

Így nézem a színészeket. Igaz, fontos és ér
dekes annak vizsgálata is. hogyan alakítja az 
egyik Hamletot, a. másik Júliát. De az alkotás
nál fontosabb az alkotó. színész maga, külö
nösen a mai szinpadirodalmi termelést te
kintve, a legtöbbször érdekesebb tünemény, 
inhil maga az alak, amelyet megérzókit,

* Filharmonikusok vasárnapi főpróbája. A 
filharmonikusok niegnyitó hangversenyén ez- 
uttal magyar zeneszerzők szerepeltek. Külföl
dön épp e napokban terjedelmes tanulmány ke
retében mutatlak rá njból ama Li'-z.t I-'erenc 
egyéniiségében gyökerező egyetemes hatásra, 
amely forma és motivumszövés tekintetében, 
különösen pedig hangszerelési technikája által 
az európai zene mai irányainak közös kiinduló
pontját képezi. Ma. hallott ..Faliszt’4 szimfóniá
jának elemi ereje Dohnányi vezényletében kellő 
kifejezésre jutott. MihalovicJi Ödönnek Sfl-ik 
születélsnapja. allkalmából előadott „Sellők“ 
című bájos idillje szintén, még a Liszt —Wag- 
ner-éra. zenekari eszközeivel dolgozik. A hang
verseny szólistája, Flesch Károly volt, aki 
Dobnáttiyi hegedűversenyéi klasszikus, átszel
lemült fölfogásban adta elő. (V. M.)

* Fedrik Sári szerződése. Fedők. Sári tegnap 
délben irta, alá a Király Szinházzal azt a szer
ződéit, amely őt a „Bajadér“ címszerepének 
eljátszására kötelezi. Fedők Sári fizetése a 
bruttójövedelem lO9/o-a. Ilyen szerződést ma
gyar színész szinházza'l még- -néni, kötött.

* Sándor Erzsi és az Operaházi Sándor Erzsi 
még nem irta alá szerződését az Operaitázzal, 
de értesülésünk szerint a, czerződés megkötésé
nek különösebb akadályai nincsenek. Mind
össze arról van szó, hogy Sándor Erzsi a. télen 
Erdélyben, tavasszal pedig a Felvidéken akar 
tűimét rendezni, miután Erdélybeu föllépésen
ként 150.000. a Felvidéken tiedig 240.000 koronát 
biztoi«itot1ak neki. Az Ope.raház a turnék meg
tartásának lehetőségét szerződésileg fogja &>iz- 
íositani.

* A Művészeti t4<r KiAUItást Rt. hangver*eayiro<M.j.ii>ak' 
(igazKatósátr VJ, Vilmos esászftr-iit. 43, telefon J15—61) 
liiiiurvei'senyei:

Október 29-én. vasárnnp dólntán 1&6 órakor Kondor 
ltx.iva ós' László Andor ária- és dalestje » Zeneművészeti 
Főítkoln nagy termében.

November f-ón, kedden e»te tS9 órakor Baió Elemér é, 
Benedek Margit elóadóostéje a fővárosi Vigadóban.

.legyek kanhatók a MI::K Rt. jegyirodájában. IV, Váci
utca 30 és lliith Mór könyvkereskedésében; telefon 36—1R.

* A Vígszínház jövő hetének eseménye Csehov iro
dalmi rom ekmii vének, a ..Három nöyér*'-nek bem n tat ója. 
lesz, amelyet jövő vasárnap délelőtt mi órakor szenzációs 
szereposzt ás:,a1 tartanak meg. Esténként a. ..Cserebere.** 
folytatja diadalmas pályafutását. IsK órai kezdettel.

* Vígszínház: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 
..( soroliero**. Szombo.t: ..< s .relH‘ro‘* ("kezdete. 7 órakor), 
.A kék frakk" (kezdete ’/íD órakor). Vasárnap délelőtt. 
Sít ómkor: „Három nővér*', este 7 órakor: ..Három a 
kislány'*. é.ijC'l *411 órakor: „C ereltcrc.**. Hétfő: ,.Csere
bere". Kedd: „Három nővér".

* 36—<3-1 k előadása lesz a jövő héten az A n d rá-- v- 
n t i Színház kitiincr-sze'onnyito műsorának, amelynek 
darabjai „A negyvenéves lány". „ő-Breton ballada", 
tréfái és mngánw.nmai minden este, továbbá most és 
vasárnap détittnn is műsoron vannak, !?4 órakor, mérsékelt 
hcl várakkal.

* Pécsy Erzsi niinden este föllép a Jövő héten is az 
állandóan telt házakat vonzó „Bili bái'ónft" előadásain, 
a Blaha Ltíjzn-szinházban. Vasárnap délután a rendkívüli 
sikerű ,J,'’i Fi“-t játsszák, 3 órakor, mérsékelt hely árakkal.

* A nagy sikerrel fötn.Utott ..Offenhaeh" a jöxn héten is 
minden cst-ó szilire kertit a Király Színházban. Rátkaival, 
Dömötör Tloiifi.val és Honthy Hannával a vezető szerepek
ben. Vasárnap délután Szomaházy- -Faragó „Három \ 
tánc" eimil daljátékénak lesz az, első mérsékcltáru elő
adása, 3 órakor.
' CsiHörtökiin. njlfja föl a Magyar • Színház Davis és 

lÁpscitűtz kiválóan mulatságos vígjátékét, a ,.<;retchon“-t. 
Az előadás*, amelynek bizonyára éppen olyan nagy 
KRe-c lesz, mint a. liemsitatóján volt, vasárnap megismét 
íik. Hétfőn, szerdán és pénteken az állandóan zsúfolt 
hazakat vonzó „Tűz,k.*‘-et. kedden és •zombaton a nagy
sikerű „Púpos ,Boldizsár"-< adják. Vasárnap délután a 
,,Színház" van műsoron, 3 órakor, mérsékelt helyára.kkal.

* A „Kék szakáll nyolcadik felesége'* bemutatója jövő 
péntekea lesz a, B <• 1 v áros! S z i n h á z h a n, kül
földi sikereiről méltán nagyhírű vígjáték főszerepeit 
S o m 1 a y, n színház vendége. Titkos Ilona, llnrsónyi, 
Bérczy és Szilágyi Rózsi jálsszá.k. Az előadóit, szombaton

va.sárnnp mefrjsinót.lik. Hétfőn szerdán a ?nc ik elő
adásának kilarxibón álló „A gazdag lány", kedden és 
csütörtökön „A mosolygó asszony" és a .,ViíT halál" sze
repel a. műsoron. Vasárnap délután .,A buta embcr'*-t 
adják. 3 órakor, mérsékelt helyórakkal.

* Megnyílt a Palace-kaharé. A Palnce-száHó Ónom 
arehitektnráju éttermében nyílt meg a legújabb kabaré. 
A gondosan ős sok színnel, ötlettel összeállított, műsor 
szövegrészét Harmat Imre irta. » zcne.számok m'dig egytöl- 
egyig Hetényi-Heidelberg Albert szerzeményei. A. műsor 
a. axcriőz, liroi és kacagtató számok változatának gazdag, 
tarka mozaikja. Bevczetőíil Fehér (íxmln, a. Nemzett 
Színház tagja, szavalta el Ábrányi Emilnek ..Mi a. haza?" 
cinül költőményét. A műsor vidám részét Boross Géza és 
F.iváry Tai.ioa kacagtat*) duettje, Bókeffy László oa Her- 
czeg Jenő ötlete.*: párjolenefe. » tanügyi ni b» i jtn li 
tásról. továbbá egy kis opera.paródia, Fortmczy Károly 
pompái, aktuális dalai, végűi Haraszt.hy Miéi és a kitűnő 
Salamon Béla mulatságos jelenete domináljak. A -Ikerből 
tormészefeaen bőven jutott s többi szereplőtök is. Báthory 
Elzának, aki a. ..Trnrviata" nagy áriáját énekelte el fej
lett énokt.nddasnf, azonkívül izedig Antal Erzsi. Fjváiy 
Feronc éa Saáady Alice aikorült, ma-gánszámainak.

* A Faun (Opera pince-étterem, Andrásay ut 2M estéről- 
estére megtelik előkelő közönséggel, amely el ragadta tas- 
<i1 tapsol a. kacagtató, nivés műsornak. Szenttvany' Kál
mán itt. ezen a helven mntatkostt csak he igazi mivoltá
ban s rövid pár nap alatt. » legelaő eonfer*nci°r-ek közé 
emelkedett. r= Műsor kezdete # órákor,

jtmdandisc.be
mivolt.uk
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Atlétáink Kitűnő szereplése a MTE őszi viadalán 
•S&mfay uf országos rekordfa a 400 méteres gátfutásban, — Kuruncty nagy* 
sxeril formában, — Várad! 5000 méteren egyént rekord alatt győzőit. — Katusba 
7 m, S cm.*t ugrott távolba, — Bcdö súllyal az év legjobb eredményét érte el 

400 W. gátfutás. 1. Somfay (MAC) 58.2 mp.\ logagilisabh munká.segycsiilct, az MTE, a 
szigeti pályán, az atlétika. törzsközönsége előtt, 
nagysikerű versenyt rendezett. Az egyes szá
mokban a. legkiválóbb versenyzőink indulta) 
akik több elsőrangú eredanényt értek el. Így: 

Inti m. síkfutás.
2. \ 5da. (KAOE). 
lességgel vyt rve.

100 m. síkfutás. 
Nagyszerű idő —

1. Kurunczy (MTK)
3. Gerő II. (KAOE).

11.2 mp.
Mellszé-
50.9 ni])!.1. Kurunczy (MTK)

_. .. ellenfél nélkül!
1500 in. síkfutás. 1. Benedek (MAC) 

mp. 2. Fonyó (MTK). 4 méterrel
5000 ni. ötös CéapafncrseH.v. (Liclíter-váindor- 

1 MTK 25 pont. 2. MTE 46 pont. 3. Egyct- 
érté- SC pont. A (ólba, elsőnek a többszörös 
haj lok Cárada Mihály (MTK) futott he 15 p. 
58.8 mp. alatt. (Egyélű

■Kin m. előny verseny. 
előny: 36 mp. 2. László 
laghy (MAC) 15 m. e.

800 ni. előny verseny.
e.: 1 p. 59.4 mp,
Góró

rekord!)
]. Rógiusz 
(MTK) 16
!. Hirschl

4 p. 20.2 
biztosan

(BTC) 15 m.
ni. e. 3. Pal-
(MTK) 50 m.

2. Pártos (MTK) 18 m. e. 3. 
II. (KAOE) 20 m. e.

lio }//. gátfutás. I. Püspöki Tibor (MAC> 1.7.1 
mp. Ellenfél nélkül.

(Országos rekord!) 2. Beráts (MAC).
Magasugrás. 1. Székely (MTK) 176 

Püspöki Tibor (MAC) 173 cm. 3. Zsolt 
1.70 cm. r k „

Távolugrás. 1. Halus-ka (MAC) < ni.* . ............... ............ .......... 8 cm.!
Acélszalaggal utána mérve 7 ni. 3 cm. 2. Mol
nár (Székesfehérvári TCl 7 m. 7 cm.! 3. Püspöki 
Tibor (MAC) 6 ni. 80 cm. A nap legszebb ver
senye. . .

Sulydobás. 1. BedŐ (BEAC) 14 m. 09 on).! Acél
szalaggal: 13 m. 97 cm. xtz év legjobb ered
ménye! 2. Eördögh (BEAC) .13 m. 39 cm. 
3. .Janó (MAC) 12 m. 76 cin.

Viszkoszvetés. 1. Kulin (MAC) 38 in. 20 cm. 
2. Somfav (MAC) 37 ni. 70 cm. 3. Eördögh 
(BEAC) 31 m. 80 cm.

Az olympiai stafétát, a beállott söt-Ms-g miatt 
szerdára halasztották.

FÜL a legjobb hankaíJéta. A' l’rnthafaFl.i Spnr/efl.Kl>Hfk 
Siiieetségc versenyén Fixl, a. MAC kitűnő a.tlőtája. öt 
számában győzött és rnecnym-te a Hercndy .4rliir-vrh<dor- 
rl íjat. amely egy íriatlonra (fiiá m. es síkfutás, snlydobás, 
távolugrási volt kitűzve. Egyébként, az .4nor'l- Vngyni 
Bonlt atlétái vezérkedtek ezen a versenyen, megnyer'éh 
a Magyar-Olasz Bank és. Efd« Henrik vándordíját.

Német KeréhpárbajnoKoK győzelmei Budapesten
<$«.’£fűgyöx&é JSwvgdcf. Brummert országos r>ekord áfáit varié a vifátf 

ncktwder Schv&ferHf. — 7S magyar versenyx.&h gyönge sxeregtése

Az ioi.i nagyon tartalmas kerékpárszezőn 
ri;:y: KAC nemzetközi Versenyével 7Ó-

mii., . 1 í’yol régi sportemberek: Püspöki— 
■ !'■■■ szert 6ti::uszirn/i.ak. A külföldi

versenyzők egyctlpi) budapesti startja és a 
hazaiak dija meghaladta a. félmillió koronát, 
amc'yof egyetlen egyesület sem tudna megkoc- 
kázíatni. Bár esőre állt j.z idő, mégis rekord
közönség jelent meg. a rozoga Millenáris pá- 
lyán, hogy szemtanúja legyen a gyönyörű küz
delemnek.

A 'közönségei egy kissé lehangolta., hogy 
•Lorenz, a németek büszkesége, nem jött el. de 
Tielyctle Schrage csodálatra ragadta a, lelke
sedő publikumot és pompás győzelme után gé
pestől együtt a levegőbe emelte, elárasztotta 
virággal, amit ő lovagiasau jnegosztoít legyő
zött ellenl'eli ivei: Arénádéi. Tadewalddul és 
nharcczkyrci. a magyar bajnokkal, akit, a 

méteres nemzetközi- föversewy döntő-' 
futamúban — sajnos — nemcsak Schrage, ha
nem többiek is valósággal, elvesztették nwt- 
guk mögött.

A ■'’erseny másik 
A’? ummert, volt, aki a 
Jungmckel mögött, ette a köröket. Négy óriási 
mótor pokoli zúgása tartotta lázban az idege-

csillaga: az ör-döngős 
fenomen áj isan vezet p

*•

A harmadik svábhegyi autóverseny
ESe&oiurJ'z&z&TSSég — rekovdereéminyelt

és előkelő közönség előtt tartottá;k meg 
a. ///. svábhegyi automobil- és motorkerékpár- 
versenyt, amelyen Horthy Miklós kormá.uyzó 

gróf 
Club 

izgal- 
autő 

verseny .színhelyére ennek a. nagy- 
sportnak a. kedvelőit, ittenieket 

egyaránt, akiket a nyújtott

Belit, skc 
Andrássy Sándor, n. 
eIn •' 'ke 1 á r sasa gr' ha n 
makkal teljes 
.szállította a 
szerűen fejlett 
es !■ iilr<‘ldieket egyaránt, akiket. ; „
srx rt n li gfclje,sebben kielégitett. Az erős emel
kedésű. 5077 méteres pályán számos veszedel
mes fordulé* tette próbára a versenyzők ügyes 
yeyé; és merészségét. Részletes eredmények: 
f kategóriában győztes Karncr Ruppcr 
(Wien) pete alatt Bunbeam (angol) 
ki. Wiizkfi. József (Wien) 4 p. 36 mp. alatt — 
Austro-Daimler.

. ’ mo'or kerék pár vándordíjai a bécsi. Karner 
Rugperf Sunbeani gépen, mig a. Magyar Autó- 
;y<oö:l ( 'ni> vándordíját gróf Kallómrat Sándor 
Atstrr Diirnlereij l37;/m ponttal nyerte. A nap 
•cg,;ohi» eredményéi Rutzler (Amerika) érié ej, 
oki i p. 11 ’,o m,-perces idejével Csermely or- 
. i ■ l oriljál. több mint. 20 másodperccel ja-
vjtóttá meg.

JionycdeJmi miniszter és
Magyar A íjtoraob i 1 
szemlélte végig az 

küzdelmeket. Vagy 1.000

rí
-gépp.n.

kei és a silány aszfaltpálya szinte voBagh^í a 
rettenetes rohogásban. fírummert hidegvérrel 
megszaanláJbalaflan köröket vert a világrekor
der Schröferrc és a három magyar versenvzore, 
fíallúra. Bartosra és, a formája tetőpontján álló, 
de peches Tőthra. Elért eredményei percekkel 
jobbak a magyar rekordnál.

Ré szle tea ere dm é n y e k:
I. 3Xí(W méteres nemzetközi föverseny: 

1. Schrage (Németország). 2. Arend (Német
ország). 3. Tad.cwa.ld. (Csehország'. 4. T'harcczkv. 
Az utolsó 200 méter ideje 13*/s rnp. Elragadó 
■végküzdelem, fél kerékkel nyerve. Arend a ver
seny után rögtön revánsot kéri. Schragetöl, 
(Jthareczky pedig Tadewaldtól. i-z. a revánstnór- 
kőzés jövő vasárnap lesz megtart.va. és akkor 
valószínűen Lorenz is közébiik áll.

II. 75H-7.5-r2,» km.-es nemzetközi mőtorvexrtc- 
ses verseny. & döntőben: 1. Brummert (Német
ország). vezető .TungixickeJ. 2. Schröfer (Német
ország), vezető Bei maim. 3. Bartos. vezető Bar
tos. 4. Ba.lla, vezető Savanov. Körökkel nyerve. 
Idő: 25 perc 29 mp.! (Országos rekord!)

III. 15 km.-es nemzetközi
Schrage—Tad e w a l d. 2.
Mazák—Szécsényi.

pőros verseny.
Grimm—Seb warcz.

1.
3.

gBii .• ' ■ i—

Nők Ms-zjűversenyc. Az X'SC rcuticzÓM'heu. 3 Tíiubi- fi,r<iö 
iisz.odá.irt.biin. vnsü'-nnp este lefolyt, második országos n/ii 
iszó versen > nők teljes volt s kvísö ás a sport.boli Mkcre. 
z\ legsikeresebben sz A SC hölRyuszöi szerepoiick. nmg- 
nyí-rtéJi mind a három fdversenyt és a. két sinfófát. 
UK) m.-e.r .e.r/nrswsíds /dimrscuv.- 1 Dénes Irén (XS(J I p. 

. 36 mp. (legjobb női o.rpHinéuyj.'?. Wagnei' OÍga iETCj. •
JM rn. <•?, mdUiszrlfi fö>'rr^ri’>): 1. Kraszuer Kató (NSCI 1 p. 

, 43.8 mp. 2. Zólyomi Magda (MI.’E'. UK) ni.-'1* AJít/szds
f<h:rrs< ti)/: 1 Krniz.ner Kató (X'SCi I p. 45.8 mp, 2. Wítar 
ner Olga (FTC). — .?X40 »». r<i> »<o.i/cs Hafetn: 1. NSC
(Krawier. Feledi, Dcr.es>) 1 p. 49.s mp. ?• Mt'F, (Zólyomi. 
Szcmte. Ilnrall).. -- 3V40 m.-eis fiyinsun-.rntnfrin-. I. .\S< 
(Dénes, Feledi, Kremicr) 1 p. 52.8 mp. 2. Ml E (Bnrnll, 
Szcn’e. Sehmiedcrer). — Mrnbivrit.! rcrncnn frrflusxtiknnk, 
KK> m.-es: 1. GAborffl Antal (NSC) 2 p. 33.4 mp. Serény 
István (FTC).

I T/egyfiztilk Némctorsrág vAlefr».tntt golfcsapató.f A" (a- 
I valyi hamburgi 9 : *< arányú vereségünk utAn az idén 
I ugyanilyen arányban fényes (frözeimet vntunk ki az, 

igen nagy jútókorajü németek fölött. yéinetorszíiirot 
dr. Bcck titkon tanácsos, a néniét golfuftveteég ,

Gcrb \ ilmo*.
(r«-a

Kováts Janó <'s báró 
A viadel rendkívül 

volt, ainelybmi l>anlmr 
Altit dt. föl, Oyurkovits

srárryu vereségünk 
fényei ífTöznhnot 

nagy játókwrejii németek fölött.
B<yk titko« iatuic‘05. « néricl golfMövetsójr elnöke, 

Bornhard von LínbuTgcr, s taTalyi és a.r idei német baj
unk. fiainak. a legjobb berlini jólékos és 
(Berlin) képviselték. Magyar réssról I<anl»er Dezső 
pat kapitány). (lyurkovits Béla. dr. 
.Hatvani Jenő voltak a válogatottak, 
érdekes és nagyon magas nivóju 
JhWíSÖ 35 ütésével nályarekordot 
pedig minden ellenfelét legyőzte.

Bankett a szövetségi kapitány 
az MLSz népszerű kapitánya, most 
működjének huszadik óvfc: rinlóiit. 
ebből a?, alkalomból szombaton este 
kávéház különtermében lakomát rendeznek 
Jelentkezni » r.>in,l< .őbiz.ottság tagjainál lllwendj 
dr. Föld/>:«y János. László Aladár) csütörtök

tiszteletére. Ai>- <r>O'ln, 
töltötte be hírlapírói 

Barátai es I.Bz,tolói 
*ó9 órakor az Edison 

a fi'>zt előtéré. 
Artúr, 

délig lehet.

)

Bajnokí mérkőzések
MTK—Vasas 2:2 (I : 1).

Az MTK elkerülte ugyan a veresegei, azon
ban most már nyilvánvaló, hogy a futball- 
hegímániát — legalább egyelőre — elvesztette. 
A ha jnokcsapa t uak Orth. Nyúl l. es Senkcy l 
mellett a kitiltofi Molnárt is nélkülöznie kel
leti. és ezért ismét uj összeáIli lassul kísérlete
zett. Mandl centerhnlfot játszott, az <> helyet 
Gerber foglalta cl. Kertész 11 hosszabb pihenő 
után isméi sz.erepell Molnár helyen. Braun a 
jobbszélről a centerbe kerüli, johbszclső Sen- 
kf)! 11 volt, mig a halszelén Opata játszóit, hzz 
az összeállítás azonban nem váll be ,és a II- 
félidőbeu Braun visszament regi helyere, Sen- 
key átment a. baloldalra, Opata pedig a cen
terbe. A Vasasok ezúttal állították ki legtel
jesebb csapatukat, 
játszott Jel ti nek és 
szerii játékot produkálí os 
bőgj
li"beadását Kertész J! védbet.r.tlcnül bcfejeli.. 
A Ahtsasok csak a 2(1. percben tudnak kjegyen- 
iiteni Szentmiklős.sy révén. 
Braun az első pillanatban 
azonban Opata a 
Vasasok fölénybe 
pe r c b e n g y <' 11 y i i r ü 
hogy az 
Braun a 
egyenlít.

Hosszabb idő illán ismét 
(lottlieb. A csapat nagy* 

újból igazolta, azt. 
lemaradása. teljesen megokolatlan. Az 

MTK már az első percekben gólt, ér el: Senkey

félidőben 
beadását 

Ezután a. 
K< Iliéin a 21. 

úgy látszik.
MTK

30.

A H.
lerohan, 

kapufának lövi. 
kerülnek és 

gólt lő. Ezután 
veresége elkerülhetetlen, de 

percben védhctetleu lövéssel ki

BTC-MAC 1 :0 (0:0).
A MA( elvesztette ötödik meccséi is és még 

mindig nincsen egyet len. pontja. sői egyetlen 
gólja sem. mégis óriási haladást mulatott, a já- 
téka. A mérkőzés egész folyama alatt egyenlő 
erejű ellenfele' volt u JíTí’-nek, sőt, voliak per
cek, amikor fölénybe is jutott. A BTC az |. 
félidő 33. percében Tischofszkif szép lövéséből 
szerzi meg a mérkőzés egyetlen, győzelmei je
lentő gólját. A II. félidőben a BTC részéről 
Hajdú jobhszélső. a MAC- részéről pedig Hol- 
d.ogh halszélső irányit veszedelmes támadáso
kat. A M W kapuját Fehér védte, aki azonban, 
betegen állott ki. A mérkőzés dicséretesen fair 
volt.

LTE KAC 1:0 (0:0).
Az eredmény nem fejezi ki az erőviszonyo

kat, mert az UTE állandóan óriási fölényben 
rótt, de a KAC erősen tömörüli' védelme miatt 
nem í-ndolt ered menyi elérni. Az egyetlen gól 
PaulusZ lapos lövésélől eredt a, TI. félidő 28. 
percében^ \ /\'./('-mik csak a közvetlen vé-

i kapussal, mig a csa- 
halártalan lelkuhodc*

lapos lövéséiül 
i. \ K./('-mik i 

delme kielégítő. «‘léu />/rz 
pai iöblii része csupán 
sével tűnik ki. Az LTt' a megszokott összeállí
tó a n szerepeli.

fii. keF. TVE-FTC 2:2 (2:1).
A*z FTC Amsei. Bhim és Jlungler 11. nélkül 

játsZo csapata a hagyományos zöld-fehér rush- 
nek köszönheti, hog.x a 2: (l arányban ellenfele 
javára, álló mérkőzési eldöntet lenné India tenni. 
A ///- kerulelicl' már 18 percnyi játék után 
Scarek két góljával megszerezték a vezetést. 
A félidő végén Pataki a JFiewer be
adásából mesteri gólt lőtt, majd a IT. félidő 10. 
percében ugyancsak ő kiegyeuliteít. Az egyéb
kául fair mérkőzés végén a/ erőszakosan játszó 
>S eh ma rzo t (III. ke r. T V E) o biró kiállít o 11 a.

Zuglói AC--VAC 1 :0 (0:0).
A Zmglái AC fokozatosan javuló csapata az 1. 

félidőben kemény munkát adott a VAC-nak, 
amely a kililfolt Fischer helveti, Czeislert állí
totta a. kapujába. A zuglóiak csatárainak táma
dásai azonban megtörtek a V \C védelmén, 
amelynek a. sérüléséből fölépiilt Hoffmann mel
lett a köz ép föd özet et játszó Áfőm volt a föerős- 
s<'ge. A II. félidőben a MAC fürge, mozgaisn 
osatársora kerüli frontba, 
zuglói bál vé<l pár (Payer, 
relte minden akciójukat. A 
l'wu fi/.enegv esbol Scfcsik 
zelmct jelenlő gólt.

Törekvés- MAFC

VÁC fürge.
de a kemény vágású
Zwolensziky) lesze-
II. félidő 1.3. percé- 

riÖ-megszerezte a

'AHcn*ixiMiawrdi-jKii^Mik...T%. v-fr ■»

CLUB-GARAGE
KÖZPONTI TELEP ÉS IGAZGATÓSÁG
1. IX. Köítelek-ntea 4. Tel. 135—63 

és .1, 139—<8.
FIÓKTELEPEK:

2. IV. Mária Valérin iitcn 3. Tel. líifl.
\ 11, Krrtós?.-iitra t.'-tt, épité.- alatt.

Gnrar.n elzárható hoxok-kal, leviíó. 
muhe.y, lisotuen vágok, alkatrészek 
gyári árakon. Bérautók ojjel nappal.

Vasárnap, október hó 15-én

UTE-MTK
az újpesti Stadionban, délután
3 órakor. Bajnoki mérkőzés.

Villamos közlekedés 1. 3. 87.es és B kocsikkal

4:2 (2:2).
A V.-fFf mmd.'iddirr ló) tartotta mr.g.-if. rímig 

rés tel jós c apHttril unszol I Xmikor azután a biró 
k iái) itof t ii. n III erolx'i'rrd Játszó Törekvés fölónvbö 
ée. két gólfc ti lön öreggel rn-gi:yorfe a. inecCMit.

Eg.vóh eredmények:
II miMIi/u hrrjnol, sógt 33 Ft TTt 2:0 

2:1. .. FTSF BTK 1:0. BXK KA0F.it 
Tr «.l ver •‘■ég 3:2. r. k sz^i r A7.p k EMÍ’K 0:0.

Bhl.-lf VI/, )fer. sí rnérk/izés plmarndt. 
döf' bíró nőm lolont meg.

Külföld:
/<<<•'.• V ni.'itfiire. Hakonh 1:1. Siinmering Rapid 1:1, 

- - \S ackei U A0 5 ; 1. Admira WS( 5:1.3

7" fir-'lf- 
fh) ilir-t 
került.

■rtk- \$c 
; 0 — Hus ii. ,

mert a kikiil-

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja p Reggel Lapkiadó Ki.

\ ilágüfcfOK könyvn?nrnd.i rt Bndapr.st VIJ1, Conli-utea 4. 
Mutzakj igaagató; Dcutach D.
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