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Magyarországon is behajtják a hadisarcot
E héten mutatja be számláját a jóvátételi bizottság

(A Reggel tudósítójától.) A politikai és gaz
dasági világ teljes érdeiklődlélsét a magyar .jóvá- 
tételi kérdés foglalja le. Valkó Lajos kereske
delmi miniszter és Korányi Frigyes báró 
Parisban részletes tájékozódást szereztek a 
r< pa rációról, illetve a magyar nemzet által (íze
lendő ihadisarcról és jelentéseik már a kor
mány előtt feküsznek. Illetékes helyről szerzett 
értesülésünk szerint a Parisban székelő 
Commission fles Rcparations ezen a hólen 
nyújtja be számláját a magyar kormánynak. 
Szemben minden ellenkező liiresztídássel, amely 
.sóik megokolatlan optimizmusnak ad tápot, fáj
dalommal kell regisztrálnunk azt; a tényt, hogy 
a jóvátételek összege jelentékeny lesz. Minden 
jóindulat és belátás ellenére, amelyet a ma
gyar ikr.jTuány megbizottai a nagyhatalmaknál 
tapasztaltak, az a fölfogás kerekedett fölül, 
hogy Magyarországnak nem lehet elengedni 
azt, amit Németországon é« Bulgáriám tiizzel- 
va* sal hajtanuk be.

Ezzel, az, információnkkal kapcsolatosan elő
kelő pénzügyi helyen arra figyelmeztetnek, 
hogy a jóvátételnek ez az erőszakos végrehaj
tása vem maradhat hatás nélkül a korona ár- 
folyamalakulására. Erős idegzettel fölszerelve

\ „Moriunépost" dualizmust Kíván 
Erdély és Románia Között

(Bukarest, október 15.) A „VI Korul0. a kor- 
niány hivatalos lapja különkiadást adott a 
kora délutáni órákban, amely szerint G.vula- 
fehérvárott Ferdinánd király koronázása meg
történt. —

• London, október 75 J A .,Moniiiigposl.*‘ azt 
írja, hogy bizonyos elemek ló akarják, rontani 
n román király koroná-zási ünnepélyének sike
rét. Erdély a legfontosabb Románia uj tarto
mányai között és igy kétszeres jelentősége van 
annak, hogy az u.i uralkodót ott nem fogadjak 
eguhamgu lelkesedéssel. Az erdélyi, románol- a 
magyar uralom idején teljesen nyugati gondol- 
kodásmódra és műveltségre tettek szert, amirel, 
ellentétben áll az az állapot, amelyben a régi 
román királyság álL Ez a különbség minden 
külföldi utazónak is föltűnik. \z erdélyiek ér
zik fölényükéit; a régi románokkal -zeniben es 
gyűl ölik uj uralkodójukat. A románok nagy 
felelősséget vállaltak magukra azáltal, hogy a 
műveltségben magasan fölöttük álló tartomány 
közigazgatását magukra vették. A helyes meg 
oldás az volna, hogy legyen egy dualisztikus 
monarchia, amelynek kél. felében külőn-.kiunn 
mlm.juis7/tráci.ó volna érvényben. Í..A1. 1’. I.‘i

Üzletiden a vasárnapi magánforgalom
Budapesten :

A mai magánforgalmat teljes üzletteienscg 
jellemezte. Alig néhány kötésről számolhatunk 
be. Tájékoztató árfolyamok: Rima: 1S.2IKK 300, 
Sulgó: 66.000, Általános kőszén: 116.00” 147.600, 
Mchflg: 2250 —2350, Atlantika: 6700, l’j Ofn: 
22.200. Általános gépgyár: 7700. Arbitrázs érté
keknél az irányzat laByhasagra hajlik, 

el kell rá készülve lennünk, hogy pénzünk a 
reparúciós követelések és a teljesítésükkel járó 
újabb infláció következtében valamelyest veszí
teni fog ellentáiló képességéből. Ez a gyöngülés 
azonban előreláthatóan csak átmeneti lesz. Ez
zel egyidejűén dől el, beszámítják-e azt a 30 
milliárdos kárt, amelyet az ország a bolseviz- 
•mus pusztításai után a megszálló román sere
gektől elszenvedett.

A bukaresti kormány, egészen megbízható 
párisi értesülésünk szerint, már az illetékes 
szervek elé juttatta a magyar jegyzékre vo
natkozó válaszjegyzékét. A román válasz nem 
ismeri el a követelés jogosságát és azt állítja, 
hogy a román hadsereg, amely a bolsevizmus 
letörésére sietett Magyarországba, csupán 
rekvirálás utján szerezte be szükségleteit. Min
den okunk meg van annak a megállapítására, 
hogy Parisban nem fogadták rokonszenvesen 
a követeléseinket elutasító román jegyzéket. 
Sőt nagy politikai hibának tartjuk, hogy ezt 
a kárösszeget magyar koronában állapították, 
meg, hiszen mindenki tudhatja, hogy a mai. 
magyar koronában hányszor többet reprezentál 
a három év előtti 30 milliárd.

Bvadbury tervét 
a német márKa megmentéséről megbuk

tatta a francia sajtó
(Paris, október 15.) Bradburynnk a márka 

stabilizálására és a német pénzügyek rendbe
hozatalára irányuló, a jóvátételi bizottság elő 
terjeszteti tervéi a. francia lapok majdnem 
egyértelműen cl vedlik.

\ terv cl foga d ha t a ti a ásásánuk és hatásta- 
I a óságának okait az. Echo de Paris sugalma
zott, cikke a következőkben foglalja össze:

1. Bradhui'v terve végleg lerombol ja azt, ami 
a szövetségesek pénzügyi szolidaritásából meg 
megmaradt.

2. E terv segítségével nem lehet stabilizálni 
a márkák meri a. német birodalom, ha helyre
állították a bizalmai pénzének jövője iráni, 
s/iik-••gké.pen’ arra kényszerülne, hogy belső 
kölcsönöket kössön papi rmárkában. amelyek 
arany márkában fizetendők vissza, A javasolt 
kombináció meg valósi t á sa . esetén a közönség 
sietne becserél ni pap,i iiop kait a rendelkezésre 
álló aranypénzre. amivel a kívánt eredményt 
szintén nem lehetne elérni.

A Petit Párisién szerint Bradlmry tervének 
szerkezetileg lényeges része a német honok 
rendszere, amelyeket a dologi szolgáltatások 
beíveli Julimnak és amelyekért a szállításokból 
hasznot húzó államok volnának kötelesek jótál
lást vállitfti.

Becsben:
<A Hcggtl bécsi tudósi lójának t el < fon jelen- 

iés.,1 \z, iránvza< ivz.lett(d<*n. Kötések: Rima: 
37O.CIIO. Kohurg: 155.000. Salgó: 1.975.000. Alpesi: 
570.000.

Berlinben «
(A Heggel tudósi tójának telcfonjclenlése.) 

Szilárd irányzat mellett a bányapiuron lénye
gesebben javultak az árfolyamok, (

PETROVICS
Szabad most szólani a magyar nemzet/ 

misztériumáról, Szent István 'király határ
talan bölcsességéről, amely 1.000 /ívig volt; 
atomközi energia e nemzet rejtelmes anyagá
ban és szabad-e szólani ma arról a csodáról, 
hogy az öreg Pot.rovi.es István és Hrnz. Mária 
fia. fajmagyajmak születeti; vagy 100 évvel ez
előtt az ujtlworduló év éjszakáján1.’ A sok 
l’ajtáljól egy nemzetté jegecedés ezerével 
folyamának legszebb kristálya ez a szláv, 
ifjú, aki jóit, hogy kifejezze a legszárnya
sabb, legégőbb, legdaliásabb és legtragiku
sabb magyarságot, aki magában éreztet 
gyötrő kínját minden magyar bűnök biinhó- 
< lésének és kiáltó szava volt annak, ami 
erkölcs, dicsőség. nemzet teremtő erő, államot; 
alkotó szabadságvágy és összeforrasztó em
berszeretet, a magyarságot a magyar nemzet 
sziliévé, jellegévé, lényegévé tette a benne 
vegyült minden fajták közül. E szláv fajtájú! 
magyar csodaélete volt a legmagyarabb elet:' 
az európai lélek ihlete lázasztotta a. félelmed 
és szép ázsiai Örökség ellen, és megteremtette 
önmagában a XIX. század európai, magyar
ját. ö, a szláv, akit megöltek ellenségül a) 
szlávok és szentjévé avat most- az örökké
való magyar nemzet.

A magyar nemzetté jegecülés termelt} 
Petőfi .előtt is, utána is ilyen tüneményeket# 
akik, ha nem ír mimi égigérő géniuszok, aj 
magyár jósors és az igy magyar nemzeti 
jövendő megannyi istentől adóit bizonyí
tékai. istenem, Koesuth és a kis Lieb Mihály, 
aki később Munkácsv-ra magyarosította a 
nevét és d icső lék özet ii Szibinyányi
.Jankónk, aki Hunyadi néven ismerős, fo 
vábbá az ő Mátyás fia és Thököly, aki rád 
volt szegény és később Toldy, az irodalom
történész, aki Schedl volt; és a legtisztább 
magyar, a magyar Cato. ama. Halbscliuh 
nevű, akit inkább Irányi. Dániel néven szok
tunk tisztelni. Minden fajta képviselve van 
itt. igen, a. zsidó is; hiszen. Éránkból lett, 
Fral.nói püspökünk és alighanem. Kőimből' 
az, a Korányi, aki világraszóló magyar’ 
tudósa volt a belgyógyászatnak és aki eg.v 
unokát is hagyott a jelenleg üdvözítő kurzus 
egyik pénzügyminiszteréül ás Horn Ede, :u 
magyar emigráció nagy publicistája ás 
Gohízieher és Vámbéry és Rózsavölgyi Márk, 
a zenes/., mi ml ama faj szülöttei, amelyet 
most, akar kibontani a. nemzetből az a pár 
fajmagyar. az a Friedrich. Dinich, WolíT, 
Haller, Pékár és hlrnszt. akik konstriikti- 
veknek hívják magukat, azért, inért de"lru-> 
ál ni i min Inak a nemzetet.

Petőfi születésének százados évfordulóján 
ezek jutnak csziinkl>e. az ezeréves magyar 
nemzet másfaju nagy magyarjai, hűséges 
magyarjai, dicsőséges magyarjai ÓS arra, 
gondolunk, hogy mi lesz a másik eze.ré\ ben 
nemzetünkből, ilia csakugyan sikerül redu
kálni a nenuss ötvözetből Friedrielmf., Daliért. 
Pékért, íienárdot. Kiss Menyhértet, Endre 
Zsigái, es összevéve azt az, alkotó elemet, 
amely ma fa.jnmgyarságnak egyedül lenni 
jogosult és a hazából egyedül osztozkodni 
hivatott, lényegnek hirlelődik. Ez a nemzet 
nem szülné magyarnak a szláv Petőfit, de a 
turáni vérű Arany Jánost, .se szülné meg, 
mert ez a, Kiss Menyhért nemzete lenne, ha, 
nem lebegne az, igazi nemzet türelme4’, ember
séges, lobogó, eleven leVke a. mindenféle fajú, 
nagymagyarok szentsóges sírjai fölött. Petőfi 
nem engedi. hng\ olyan magyar nemzet 
legyen, amelynek (lömbős a legnagyobb fia,

Pot.rovi.es
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egy bankhivatalnoknőt a Népligetben
1. . '
u (A Heggel tudósítójától.) Szombatról vassár- 
hiapru virrad1* éjszakán a Népligetben Kuufer 
Nándor és Vámos Béla fo.glalkozáísiiélkül enyé
mek megtámadtak egy ]8 éves hivatalnok nőt, 
merényletet követlek el ellene és azután kirabol
ták. ICgy az Üllői-ut- külső részén cirkáló kato
nai őrjárat fedezte föl a merényletet. A katonák 
a liget elhagyott részén egy tépett ruháju, se
gítségért kiáltó leányra. akadlak. .A szerenosét- 
len leányt mentők villáik lm a főikapitányság 
központi ügyeletére, ahol elmondotta, hogy a
"i elején megismerkedett. ey;y férílvel. a;ki őt 

több napon át kisérte mindenfelé és több ízben 
meg is várta egyik előkelő belvárosi bank előtt, 
ahol a leány tisztviselőnő. A fial ale.ni bér Kál
mán Sándornak mondotta magát és azt mondta, 
■hogy szigorló mérnök. Többször voltak együtt 
színházban, mig szombaton Kálmán arra kérte, 
.•menjenek sétálni a Népligetibe. A Htiagária- 

■ öriéon találkoztak Vámos Bélával. akivel el- 
m«‘r ek: vacsorázni, majd Itt óra után kimentek 
sétálni a Népligetbe. Éjfél felé a leány Im.za 
■akart menni, azonban a két férfi marasztalta. 
Leülteik, majd Vámos reátániadt, elővette re
volverét és megfenyegette, hogy ha kiáltani

Megvesztegették a
’’ IBécs. október 5.) A Begyéi bécsi tudósítója 
[jelenti telefonon: A l)er Morgen-nek táviratoz- 
í'.ák Belgrádból: Egy a szt rb hadügyminiszte- 
TÍtim által kiküldött, bizottság néhány hónap 
élőit 35.fliW.060 töltényt rendelt, a liirteuibergi 
pai rongyát ba.n. \mint a Tribüné, ás a Politika 
anosi. leleplezik, 
tagjaincin', hanem 

a gyár nemcsak a bizottság 
a hadügyminiszternek is

províziót véli kény felen fissetni. Vasics

IBées. oh'.éber l.l. — A Heggel bécsi munka- 
1'írséi'éji.> ,\ történelmi nevezetességű laxem- 
3'iii'í’i kastélyt, amelyet az összeomlás után a 
.Hadirokkantok Országos Szövetsége egy fran
cia részcénylársaságnak adóit bérbe, a teljes 
kifosztás veszedehnt fenyegeti. Három eszten
dővel ezelőtt dr. Dcehanl, a Hadirokkantaik
< b’szágos Szövetsége titka rónak közben járása 'a 
a .gyön\ö< kastélyt és a környező parkokat 
•'ncrclségesen csekély összegért egy állítólagos 
párisi rész vén y tó r> ■■:v-.ágmi I ad la ki bérbe. A 
1 .ai’s'isag n/igái, egyszerűen ..Noei'dé aimnyme''- 
3iak. ..!>rs<\énytársaság“-mik nevezte é.s a 
Vltd szerződésbe ikíatá.sakor párisi osztályá
nak ciniei ..Btie de Ijoue'i'e •»'!“ alatt adta meg.
< .<!.ha;mir kitűnt, hogy a. rejtélyes ..Rés-zvény- 
larsaság' a magadott r.im alatt ismeretlen; a 
neve/rll házban ( vekkel oz-eh'iti mindössze egy 
Berchten. nevii fiatalember lakot'., áki ma,,>ál 
<'g.v Párisban ismeretlen részvénytársaság kép
viselőjének adta. ki. Bcrc.hlei:, aki egy kis ka- 
íünettben iákéit, mint albérlő e kabineti leli 
volna a társaság 'párisi irodája! — már régen 
eltűnt pár'isbád. De azokat az urakat is. akii; 
ti bécsi lezpoHlbaii képviselik a társaságot, 
vajmi laza karesbk fűzik Parishoz: dacára a 
i;;rs;isi(.g hangzatos Iraneia eimének, egyetlen 
jrancia san-s közöttük; ellenben annál több 
Bércbe bevánd'orolét magyar és lengyel.

A l.irsasá.got különben beriső kapcsok fűzik 
iá ..K'yumrrz- und Diskontobank',-h(rz,, aiml.v- 
m i, iga/’.va 1 <<ta mi.csabun Bnbinslein, a luxen- 
H'Urgi részví iiytársaság vezérférfia helyet fog- 
Ual. I’ubirisíí'inaek első dolga volt, mihelyt át- 
yeítek a kastély és park iuventáriumát. a pár 
"iái rllkiló hidasió egész állományúi kihalász
ta ni, m? > hogy a laxc'i.ímr.gi haltén vésztőd 
ezzel cr.'li/( dekr® tönkre telték; igaz, hogy t‘z 
all;:] a lúszcmiytársaság magának több milli
árd korona értékű hasznot rágott zsebre. A 
történelmi érléket reprezentáló bútorok közül 
egyik a másik ‘alán tűnik el és alig néhány boté 
» gy La' (UibiHgban kiszállott, viz,sgálóhizottság 
szú 1Jita.«ra, kes/xm. becsomagolvíi találta meg 
Máe.a Temia ‘udvari h'nlójál, amelye.l, ugy 
latszik, a társaság szénién pénzzá akart tenni.

Kei három hónap óla egymásután bukkan
nak föl becsii lapokban hírek, amelyek arról 
számolnák be., hogy lavenburgi kastélyban 
rövi'b.f'n nemzetközéi jálékbarlangot. nyitnak 
c.s liogx a zázado:- parkot lóversenyt ere ppc 
alskil.ia k >l. |. sajt óina nőver célja átlátszó,
egyi-észl. a kastély forgalmi értékét akarja a 
sj»ekuluns társaság emelni, másrészt a lóver- 

mer. lelövi. Ezután a földr< leverlek. Amikor 
rikoltani próbált, zsebkendőjével betömlek szá
ját. aduién pedig elvettél.-, minden értéktárgyát, 
arany én-úját, gyűrűit és 2000 korona készpénzéi. 
A. merénylők elmenekültek. A leány vallomása- 
vak végén sirógörcsöket kapott; ismét a mentő 
kel kelteit kihívni, hogy lakására szólítsák. 
Jelenleg az egyik városligeti szanatóriumban 
ápolják.

A rendőrség na.gj’ apparátussal fogott naun 
kába és a megadott személyié írások alapján, a 
a nyomozás, első pőrééiben megá 1 la <>i tolták, 
hogy Kálmán. Sándor Kantor Sándorral azonos, 
aki többször volt, már biintelvo különböző bűn
cselekményeik miatt. Vasárnap délben </ is fog
ták egyik ismerősének József -utcai lakásán. X 
detektívek kereszt kérdései re Kaufer beismerte 
lettél és elmondott;) azt is. hogy Vámossal 
együtt lakik. A detelkivek egy félóra múlva ebi 
áiüíoiiálk Vámos Bélái r fők.-lún> ■ ógra, aki 
miután látta, 'hogy Kavfcr már móident beis
mert. részletesen elmondta a. 1örí<‘nlekr1.

Kan fér Sándort és Vámos Bélát. olőz.elPR 
tart ózta fásba helyezték é.s hétfőn áíkisórik 
ügyészség fo.gházába.

le
az

hadügyminisztert
JíBlos hadügyminiszter másfélmillió <I;- 
nárt kapott egy hozzá közelálló hölgy 
közvetítésével, egy bécsi nagybank jót- 

állási levele alakjában.
A botrányos ügy leleplez/ ,e Belgrádi); n óriási 

föltünést keltett. .'. Iiirteuibergi tölténygyár 
igazgatója, aki a napokban Belgrádiban időzött, 
kénytelen volt a t öliény panama által előidézett 
fölháborodás miatt a várost sürgősen elhagyni.

seiiytero.p gonddá iával s/xibad kezet akar 
nyerni a park gyönyörű, fáinak kiirtására. E 
milliárdnkat érő erdő letárolása máris megkez
dődött; ha <,gyszí*.r a lakat a. társaság eladta, 
eszébe sem fog jutni e terepen, amely a ver 
sonyek tartására teljesen alkalmai.!ai). hip 
podromot föláll;t;ani. A liécai közvélemény a 
Laxen'burgban lört'/ntek miatt rendkívül föl 
van háborodva és várja, hogy az illetékes ha
tóságok erélyes vizsgálatot indítsanak a. titok
zatos részvény társaság ügyében.

fi görögök elismerték
a jnudániai egtiezméniií

(Konstantinápoly, október 11. — Havas ügy
nökség.) \ szövebséges tőrnegbizottak át<adtak 
llamid bej kemalistu fómegbizoí.f’mk a g;’>:'ö.g 
főmcg’bizott nyilat koza'-át, amely ezeket 
mondja: A gín'ög kormány emlékezetbe idézi 
a miidú.nia.i hellén megbízolI.»k m.-gjegyz.ésdt 
■és ugy véli, hogy azokat, nem vették (ig.$ elembe. 
Kéri lóhát a ha> ;iImakai. támogassák a keresz
tény la/•osságnak, Tráciából v(dó kivándorló' 
sál és hosszabbilsák meg a kivándorlásra és a 
I'örököknek Tráeiábo való beiktatására szabott 
határidőt. Hozzáteszi meg a görög kormány, 
hogy kény leien lévén az események k'ényszojT 
alatt meghajolni, csatlakozik a uiudániai hatá
rozatok hoz.

Óriási árakat fizetett használt 
férfiruhálíért sík'.K!iTV°-'"5-'■

. 111 ------- ------
Tisztességes házaspár, az asszony kitűnő 

fözönö, a férfi megbízható szolga, 

takarításért 
la*S««"ssS keres

C’’in é<s mc."bi/.halóságukról liiformúeió VI. kér, 
Bulyovszkj utca 11,

Kirabolt egy ötéves Kisleányt
(A Heggel tudósítójától.) X főkapitány* ’g 

deíektivtestüleíél szombat éjszaka < ta sz<>‘ i.í. 
lan rablás büntet te foglalkozatja. t.gy J~ < o< 
cigánygyerek kirabolt egy 5 éves Ifisleanyi. A 
cigány gyerek muzsikus cigány, apjaval m Irány 
nappol ezelőtt .jött föl Budapestre, ahei iia.t.l 
ben teljesen maára maradt, mert -a"ja. aila.sl 
keresett, valamelyik kávéháziban. .Az elmúlt hm. 
utolsó nádijaiban egy .gyerekcsapat i al ismerki 
dett meg. akikkel együtt a közeli /Zordros-iÓTr 
ment játszani. Szom.halon is odii.nw’iu, azo. '■ n 
ott csak M;.'' er In jós né 5 ÓVCS jB • •
nevii kisleányéi találta, mert a ti hűtek mind 
iskolában volialk. A két gyermek egészen nyíl 
godtun játszott, a szőrük öleiig, majd hazaidé 
indultaik. A sötét Soroksári-utón. a. I hnm.pa rí i 
teherpályaudvar egyik kapnia (lőtt a. < i< "ín/■ 
gyerek hirtelen a kisleányra vetette magát, !-i- 
légié füléből arany fű'bevetőit és amikor a i:V 
Maycr Bözsi hangosan sírni kezdeti. ulicgri ni 
kezdte es megfenyegette. hogyha. b
agyonüti, Ezután a cigányg.'rr -k elv zalai a 
Nagykörút, iiónjában.

Otthon az ijedtségtől fuldokló 'hiány >n momlí i 
el a kis Maycr Rózsi a történteket, de 
tudta megnevezni a cigányíiut, miután : nevet 
sohasem kérdezte tőle,

Vasárnap délelőtt a detektívek meg 
iáka rabló cigánylflu szeníélyazonosságá.t és 
már a déli órákban elő is állították a főimül- 
ián yságra.

X .12 eves Hu tagadta a rablás 
csak allékor imrierto be tettét amikor 
zsiral szembossitc Ivók. V a 1 loniúsá'r n 
.hangoztatta hogy szombaton. < gesz 
cceil semmit és kenyérre költötte :i 
d< tektivek azonban megállapítottak 

még szombaon, este 

elkö -‘I(' ;'l és 
Mayer i,é 

< • 1 ó i t b ; > z1 
nap nci.i 
pénzt. A 

. hogy a 
gyerek még szombaon, este az egyik h'< ront 
körúti, moziban vall é?- az elrabolt. 1 mi;'valósai 
Barkas Ignác ékszerésznek adta cl, akim : a 
Jládtty-utca 16. számú házban van ék-zer 
boltja. Earkus Ignác óné koror/d adtát a 1ibi> 
(*zer korona értékű fülbevaló!- 'rl.

A i’.' éves rablóról a detektívek meg'i.l'anitol 
ták, hogy már több Ízben követelt, cl k ■•ehb lo 

már meg is szökött szii'ei- 
a fi a.t: il kőim a!k h i róságá 11 < >•/. 
fogják bós7.ill■ tani az aszódi 

Barkas Ignác, ek'szcrész ellen 
a zol járás.

pá.sckti.' és egv szer 
iől. Át kísérték 
ahonnan hé- főn 
javítói ntéze.tlbe. 
orgazdaság miatt indult meg :

I Bicék, bo rosták, vetőnek
mindennemű jrazdasá^i gépek 

és hzükségíéti cikkek

í9g» Y K a Mi E S73
•lafjyar FiSltítoiirlofltosoh és 

C<eresb(eeSc1rs»« r
Bud-ipent VI, Toréz-körut 2ti. nzáin. Telefon 10S -05 gg|

Tleiner 3®K® társa I
perce! ^r-ntca 4. d |*

Mindennemű használt és uj zsákok vétele és 
nagybani eladéisa

&£3 zobás fOrrt^szoí^s 
iícalkábst

Belvárosban vagy Terézváros’)in
Ajánlatok .János gróf jeligéire, A Hegyit ki 
adóhivatalába (\ 1, ..Aradi-utca II) küldemh

■ íks'iiází’id 'íj 35UJ? ■a* t! D ■:

U'irn 1. Sehol!< i: o. Telefon 1527:". 1731Í
üwiapcsl l', Tfízn<lei>alola. Tnlefon .

1‘iókok; Perlin-Zürich

Elfogad értékpapírra mngbiiul okát a ösaaci külföldi 
1 ózscP kre. V n In iák. (lövi z;i l< b'irc.l<ui> ii.schb i’nlf 'rl 
uiellelt. K fizetésük, ínkaHSziók a viliig mi nden rcbíéri' 

I_______________________ “

■ 
i

utasa- és íKeaBflSeTBpaF KS
Gyárak: 

Ersseítelf.V»•.», Svetjcd, 
DuniaWltlvAr.

f K&zp, áo-rrfa j V, (Fajéi Wiksa-M#ca 2®. 120
Tolcfonbzúinok: 83-39, 34-18, 51 oj>
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A tábla helybenhagyta
a Rima közgyűlési határozatait

(A Reggel tudósítójától.) Ismeretesek a Rima 
legutóbbi közgyii'léséíiiek a részletei. A Keres
kedelmi. Bank magas kurzuson olyan jeleuté- 
Ikeny tételeket dobott piacra, hogy ha az eladás 
tempóját folytatják, kérdésessé válhatott volna 
a többség, ök ugyan a Rima-részvények akkori 
mozgalmát Stinncs és Becsek többségi harcot 
folytató vásárlásaival, hozták kapcsolatha. de 
erre vonatkozólag semmi bizonyítékuk sincs. 
Ez állítólagos „Cberfrenulung" ineggátlására, 
az emlékezetessé vált legutóbbi közgyűlésen, 
fölemelték az alaptőkét 100 millióra, még pe
dig olyképcn, hogy kibocsátottak 5 millió név
értékben 25.000 darab részvényt, amelyek mind
egyikének egy szavazati jogot biztosítottak. A 
többi 840.000 részvény 'birtokosai pedig csupán 
25 darabbal reprezentálnak egy szavazatot, ily 
értelemben megváltoztatták az alapszabályo
kat is.

A közgyűlés e föltűnő és részvény jogunkban 
valóban példátlan határozatait, dr. Glilcksthal

■ i ■■ --------------- —xtnrcíXl

Koburg herceg jészághormáoyzója ellen 
elfogatási parancsot adtait Mi 

Jám©sft keresi as ügyészség
(A Reggel tudósítójától.) \ budapesti áliam- 

r» ndöiség tegnap délután Kovács Miklós vizs
gálóbírótól elfogatási parancsot kapott egy is
mert előkelő úriember előállítására. A vizsgáló
bírói utasítás szerint 7 re< r Jánost, a Kobvrg- 
Gothai. hercegség jász m kormányzóját kell le
tartóztatnia a rendőrségnek, mert az a vad el- 
lene, lmgy a hercegi. családot jószágkorniányző- 
sága idején milliók erejéig megkárosította 
volna.

\ Trr-er János ellen kiadóit elfogatási mi 
r'.m s előzménye egy h"cszu üzleti elszámolás 
története. Közel egy p.s.-bmrDjc folyik elkesere
dő t< bírósági küzdelem 'l'reer János és a, Ko- 
burg Gothai hercegség mai jogtanácsosai között, 
[•’öljt leulésf kiieu azzal vádolták meg 7 reerl. 
hegy amíg a herceg ^zolg dalában állott, Aa-

TISí&tf. e@3f@rwPUfM3Viselés miatt 
eliávás indutt ButUev> Sstván ellen

megkezdteA városparancsnoksáfj
(A Reggel tudósilójától.) A nemzeti had

sereg tagjai esztendők ót.i különféle vissza
élésekkel kapcsolatosan kénytelenek voltak 
eltűrni, hogy szélhámosok és csalók a maguk 
űzőiméire használják föl az egyenruhát és 
visszaéléseikkel kikezdjek a. hadsereg* íekin 
t'dyéf. Hiába volt minden erélyes kísérlet, 
az ál-katonatiszt éktől nem, lehetett megszaba
dítani a fővárost. Sem a rendőrség, sem a ka
tonaság nem tudta elérni, hogy fiz itt is, óit is 
föltűnő, hamis igazolványokkal rendelkező, az 
uniformist jogtalanul viselő egyenek rendőr
kézre kerüljenek. Legutóbb honvédelmi rende
let is jeleni meg. amely az egyenruha viselését, 
alaposan korlátozza és az egyenruha hordását, 
csak azoknak engedi meg, akik valóban kom
ba II árts szolgálatot teljesítenek — míg az ösz- 
szes leszerelt liszteket eltiltotta az egyehruhá- 
tól. Az egyen ni lm visel és szigorítása* is csak 
hatékony eszköz akart lenni az uniformissal 
v i !• szaélők 1 esi ep 1 ez é sere.

.A legutóbbi hetekben az ál-liszteknek a ki
irtását, egy erélyesebb és eredmetiyes.’bb utón 
kísérelte meg a katonaság, Fölállította a vá
rosparancsnokság rendészeti osztályát és ennek 
az osztálynak a föladatává tette az éjszakai. 
Budapest meg tiszti fását az ál-katonatisztek és 
a jogtalan egyenruhaviselők csapatától. A ren
dészeti osztály élén Zsifkovilx ezredes vette 
kezébe a tisztogatás munkáját és komoly 
rendőri szervezetet létesített az ál-katonák, ki- 
puszt i fására. Dotekfivekkel együtt általános 
éjszakai razziákat kezdett és sorra járta Buda
pest valamennyi 'mulatóját. éjszakai tanyáját 
és igazol Iáit a a razzia elé kerül'' uniformisos 
egyéneket,

\ razziák vár illan eredménnyel jártak. 
Zsifkovils ezredesnek egész sereg olyan w- 
bért sikerült összefognia, akik jogtalanul vi
selték az uniformist, régen leszereltek és semmi 

Samu, Lcvy Béla és Halász Lajos ügy védek 
megtámadták, kifejtvén, hogy a részvényesi 
jog ilyen s hasonló eljárással teljesen illiizó- 
riussá válik és köze! egymillió részvényes fölött 
egy ötmilliós részvénytőkét jelentő csoport 
fönt árthatja korlátlan hatalmát. A törvényszék 
helyt adott a panasznak és n Rima közgyűlé
sét. minden, határozatával semmisnek mondta, 
ki.

Dr. Egry Aurél füllebbezése folytán a múlt 
héten kerültek a Rima-részvények ügyei a 
tábla elé. amely a törvényszék ítéletét hatályon 
kívül helyezte és akceptálta, a Rima, közgyűlé
sének határozatait. A tábla döntése úgy köz
gazdasági. mint jogászi körökben nagy feltű
nést fog kelteni, nu-rt ozeriiuiitik igen vesze
delmes precedenst teremthet. A Reggel, értesü
lése. szerint a végzést még nem kézbesítették ki 
az érdekelteknek, lm ez megtörténik, dr. Gliicks- 
thal Soma a. táblai határozatot megföllebbtzi.

nyagul kezelte a birtokokat, elnézése és gyenge
sége milliós károkat idézett elő. Előbb hűtlen 
kezelés volt a rendőrségnél beadóit vádak címe, 
azután csal::-inak minősítették a. herceg mai 
tanáé adói 'l'recr (‘gyes üzletkötéseit. Adatokat 
sorollak föl a rendőrség előtt </c a rendőr
ségi kihallgatások nem igazolták mindenben, a 
vádaskodásokat. \ rendőrség a. nyomozéis anya
gát a vizsgálóbíró elé terjesztette és most 
Kovács }.l>l;lós vizsgálóbíró kiadta az elfoga
tási narancsot Trecr elleti. A. hercegség evy- 
k< rí josz'gkormányzója jelenleg néni tarlóiké 
dik Magyarországon. Becsben lakik, ahol beje 
lentelt lakása van és onnan kell előállítani, 
begy az ellene fölhozott várlak alól tisztázza 
magát.

<Utis»tek leleplezését
közük sincs többe a katonasághoz. A város
parancsnokság első razziáinak hamar híre ter
jedt. Zsifkovils ezredes ambícióval és ered
ménnyel végezte a tisztogatás muirkájál. Az 
egyik éjszakai helyen dotektivjei. többek kö
zött kézrekeri lettek egv Szűcs nevű állítólagos 
főhadnagyot, akiről kiderült, hogy géplaka
tos, soha semmi köze műn volt a hadsereghez 
és visszaélt az uniformissal. Alig pár nappal 
ezelőtt egy u.iab'b érdekes előállításuk is volt:

őrizetbe vették gróf Buttler Istvánt, aki 
szintén egyenruhában járta he az éjszakai 

Budapestet.
\z egyik razzián gyanúsaknak tűntek föl a 

gróf igazolványai, a. rendőrségre, majd a város- 
parancsnokságra került cs itt kiderítették, hogy 
gróf Buttler István egyenruha, viselésére nem 
jogosult.

A városparancsnokság rendészeti osztályá
nak alapos és minden elismerést megérdemlő 
szigora működése egyre csökkenti az ál
katonatisztek visszaéléseit. A razziák komoly 
eredménye az. hogy az éjszakai életben egyre 
ritkábban fordul elő, hogy a botrányok részt
vevői egyenruhás az egyenruhával, vissza
élő egyének lennének.
■mrwtn waiwiii iniih .u.ai —»w n— iww tik

és hal-

Budapest; BéBa»siísa S. 

Tclnfom 79 <»G.
F.lvóMoija loffazdnsrigot !<•’ ■hitélet. koaotc.sit. Elad sa 
jrtt közismert régi kipról áll tonycaalósóhöl származó 
(‘Isórnnil,, tQnpésxanyngo.. II ill<*rinósokctmegveaa, 
avagy bizománybán értéti^stt l>« llö]<lon és régi külföldi 
azervezeto ut.ián i-. a legolónyösobbcn sajat vasnti kocsi 
parkjával halszállitast vállal. Tormc'.ési hitelt nyújt.

A főváros szerint jogtalan 
a Közúti uj alapítása

Mi? «nöw«l©t5 SaraUfó ftisaíBíííiiJgyéír. a> 8<Ö3- 
gyüíésetrt ?

(A Reggel tudósító jótól) A főváros legak
tuálisabb kérdései közé tartozik a Közúti vasul, 
megváltása, illetőleg a villamos vasutak házi 
kezelése. Maga, a megy állás ügye még sok lej
tőt est okoz majd úgy a fő va ri,óna k, ni'iii a 
Közútinak és ma már kétségtelenül az. a hely
zet, hogy a két fél poros útra viszi az ügyet.

Először is u Köztit; pofii a fővárost a vas
úti vagyon forgalmi értékéért és a részvé
nyeseknek szerinte járó kártérítésért. Ezzel 
szemben a főváros a Közúti ellen pörös útra, 
viszi az üzemképes állapotért járó igen 
nagyösszegü követelését. Föltétlenül pö- 
röiui fogják a Közútit a vasul alkalmazot
tai a mai korszerű nyugdijak összegéért, 
amelyért a vasúttársaság teljes szabad, va
gyonával felelős, ezenkívül port indítanak 
azokért a baleseti járadékokért, amelyek'., 
a főváros tovább fizetni nem köteles. Végül 
pör várható az államkincstár és a Közúti 
között a fölszámolóbizottsági kezelés és a 

forradalmi időkből eredő deficitért.
Eddig tehát öt pör. amelyekkel a Közútinak: 

meg kell birkóznia és amelyek kimenetele az 
egymással szembenálló felek ügye. Bennünket 
a közőiu-cg érdeke, zsebe, fájdalma érdekel. Így 
elsősorban az, hogy miben, magas viteldija
kat fizetünk majd a. villamoson 1923 január 
elsejétől, amikor a. vasutak .már városi kezelés
ben. lesznek, .‘./.után mi lt«!Z a közönség pénzé 
vei. amely a Közúti, minden vagyonát joggal 
magának vindikálja. Hol van az erős'kezii kor
mány. amely határt szab a nagytőke mohó ét
vágyának és nem tűr olyan alakulásokat, miét 
például a. Közúti legújabb részvény íarsa-aga. 
Mi van e mögött és kik protezsálják az uj Köz
üli ré.szx í uyláisaságot? Ilid van a főváros 
vétójogával;' Hiszen a Wolff—Sipőcz-fele vá
rosi vezetőséget, a. főváros közg.viilé él még 
1922 juniiis 3(1-úh tette előre, /igyclniessé egy 
interpelláló városaijia, hogy a, Közeli valamire 
készül. Figyelmeztet le akkor az interpelláló a 
közgyűlést, hogy a Közúti ingatlaiikomplexú- 
mából egy külön réz vénytársaságot ioguak 
létesíteni, el. fogják vágni a Közúti ingatlan- 
lömeg't oly módon, hogy a, Közúti, rasul rész
vénytársaságnak ebből a komplexumából ki 
fogják emelni az ingailanail, ezeket el. fogják, 
vágni regresszus és minden, egyéb nélkül és 
lesz egy külön solvens. nagyértékil részvény- 
társaság, vagyis, hogy ami passzívum, az m< g 
fog maradni a. Közúti részvénytársaságban, 
ami, pedig aktívum, ami abban, jelentős és érté
kes, abból agy külön részvény tár saság alakul. 
A szerződés szerint nem esnek megváltás alá 
azok az ingatlanok, amelyek nem közvetlcnü* 
a vaspól.va céljait szolgálják. Melyek azok az 
ingatlanok, amelyek nem közvetlenül a vasul 
céljait rizolg*á.!ják'.’ Ezekhez’ az ingatlanokhoz 
a fővárosnak igenis köze van, < zzc.l a. kérdéssel 
foglalkoznia kell, ezen ingat tanokat kiha ilani, 
azokat bclcninni az uj ingatlau részvénytársa
ságba nem. szabad.

Erre a komoly figyelmeztetésre a polgármes
ter és a tanács nevében nyomban válaszolt 
Szabó tiszti főügyész, aki kijelentette, hegy 
információja, szerint az uj részvénytársaság 
alapítására, vonatkozó hírek légből kapottak és 
hogy a Közúti vaspályatársaságiiak ilyen rész
vénytársaság alapítása a. szándékábau sínest i\ 
Söl. — mondd a főügyész ur — én meg vagyok 
győződve, hogy a Közüli va,*pályatdrxaság ér?£ 
cs lúd ja. hogy ilyen külön részvénytársaság
nak az alapítása egyáltalában nem áll a jogá
ban és hogy az jogszerűen keresztül sem vi
hető. Ezt jelenlétté ki Szabó Imre dr. tisziifö- 
ügyész 192:1. évi junius 30-án, a, főváros tanácsa 
és polgármestere nevében. Mindannyian téved
tek. inért a Közúti uj részvénytársasága már 
meg is alakult, nem sokat törődve fővárossal, 
szerződc:-scl, Sipőczcel, Woffal, de még a tör
vényhatóság közgyűlésével sem. A tiszti fő
ügyész föntemlitett válasza csak ideiglenes 
volt. Kivánc6iau várjuk a végleges választ, 
amely értesülésünk szerint az október 25-én 
tartandó közgyűlésen fog elhangzani.

— Hl I ' —, —

Kiotóid főhercegnő nagybeteg
(A Reggel tudósítójától.) Klotild főhe’*ceg- 

asszony, József főherceg édesanyja, Mrsufhon 
súlyosan megbetegedett, A. Reggel értesülése 
szerint. József főherceg az este automobilon 
Alesuthra utazott, nagyb*lóg édesanyja meg
lát ogutásá r».

Smport timffáí: és 
rctortabUkkfaszenet 
vngnn tót eteti bon szúllit CéspAt' FUfFp, Hiiuki ria Lóriit.
72. oz. Telefon 39-fió. Sürgönyeim: Grispnrfn, Bielapcj ’
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„Szabad levegőt!"
Vázsonyi nagy beszéde a gazdasági hely
zetről és az ellenzéki blokk föladatairól

(A Reggel tudósítójától.) A Központi Demo
kratakörben az este társasvacsora volt, közel 
1U00 résztvevővel. Ez alkalomból politikai nyi
latkozatok is hangzottak el. Pakots József 
képviselő a kiutasításokat tette szóvá. Nem az 
a destruktív — mondotta többek közt —, aki 
30—-40 év óta itt dolgozik, hanem az, aki mun- 
katlanul élősködik az ország testén. Ezután 
Pozsonyi Vilmos mondott hatalmas beszédet, 
amelynek ez a foglalata:

— Ma a politika nem tűz ki távoli ideálo
kat, mint azokban a háboruelőtti idókban, 
amikor szellemi és erkölcsi fegyverekkel vív
tuk meg harcainkat. Ma brutális kort élünk, 
mindenki csak annyit ér, amennyi hatalom 
van .mögötte. A politika többé nem úri passzió, 
a politikának egyetlen közvetlen kérdése, hogy 
éljünk és megéljünk, hogy legyen jogunk, be
csületünk és kenyerünk. Vulkanikus talajon 
élünk ma, exisztenciá.nknak teljes a bizony
talansága, nem biztosított a jogunk és nem biz
tosított a gazdasági termelés munkája. Ez a 
helyzet levágja élet- és niunkakedviinknek a 
fáját, amely levéltelenül. csupaszon áll, mintha 
hernyók pusztították volna el. Mert ma nem 
az ész, képesség és karakter dönt és nem 
hogy igazam van-e. és jogom, hanem hogy van-e 
mögöttem brachiális hatalom, titkos szervezet 
és mennyi erőt jelenlek és képviselek.

— Napról-napra változnak a termelés fölté
telei is és az emberek nem tudják, érdemes-e 
dolgozni? Az a könnyelműség, amit a iolületen 
látunk, a helyzet lélektanában gyökerezik'. 
Ugyanebben gyökerezik, hogy játékkal és nem 
munkával akarnak jövedelemhez jutni. Azelőtt 
a töke fogalmát ismerte a kispolgári társada
lom és a középosztály is. A kispolgár meg
takarított koronáit a takarékba vitte, a közép
osztály életprogramot állíthatott föl magának. 
A takarékosság ingere, ma megszűnt. Ha va
laki egy élet munkájával 100.000 koronát gyűj
tött, ma öregségének programját azzal vált
hatja be, hogy egy ruhát, egy cipőt, egy kala
pot vesz magának. Ez a bizonytalanság viszi 
be a játék és irrealitás szellemét gazdasági 
életünkbe.

— Nem akarunk egyebet, minthogy legyen 
meg életünknek és megélhetésünknek bizton
sága éis ne gyalázzák becsületünket, Egész 
programunk nem iöbb, csak ennyi: szabad le
vegőt! Ha az ellenzék különböző pártjai e köz
vetlen és primitív célra szövetkeznek, már 
ebből is látható, ^gy itt baj vau. mintha ár
víz borítana cl termékeny mezőkéi. Az árvíz- 
től megkímélt, einclkedettebb helyen valóban 
nem válogathatjuk meg szomszédainkat, együtt 
vagyunk, mert együttiélünk a lét kényszerű
sége. mert csak együtt menthetjük, ami ment
hető. Azok a ftnyás ellenzéki politikusok, akik 
ma mindenféle kifogással állnak elő, azt hiszik, 
hogy e rettenetesen komoly időkben, a politika 
meg mindig túri kaszinó, ahol halót,ázs utján 
határozzuk meg. hogy kivel vagyunk egyíiti. 
Nem! Itt arról van-szó, hogy ha egyikünk 
ereje annyit ér a vizözönben, mint egy szál 
deszka, ezekből a deszkákból mén lőcsöl na kot 
ácsolunk össze, hogy kiizdbessünk az áradat 
ellen és mentsük, ami menthető.

— Ugyan kérlek... Azt csak nem vitatod, 
kérlek, hogy a tekintélyek tisztelete nélkül 
nincs társadalmi rend? No, hát akkor el kell 
intézni, hogy legyenek tekintélyek, akiket tisz
telni lehet. Tekintélyt kél módon szerezhet a 
vezérpolilikus: egyszer a Désy Zoltán módján, 
aki könyörtelenül hadakozott minden panama 
ellen, másfelől a jelenleg érvényes módon, 
amely szerint becsukják a kabarét, ha nem 
tiszteli a vezérpolitikusl, Tehát tiszteld hon
atyádat, hogy koncessziókat kaphass ezen a 
földöm

A miniszterelnök Budapestre érkezett. Gróf Uclhhn 
hieún miniszterelnök, aki pénteken néhány ■napi üdülésre 
Radványro utazott gróf /(órolyi Lászlóhoz vendégségbe, 
ranfrnap csle vtostatb'kcrrtl a fővárosba,

— A szovjet hajlandó elismerni a cári Orosz
ország adósságait. Az Havas-ügynökség jelenti, 
hogy flerriot, a francia kormány megbízottja, 
Varsóból Parisba utazva, a vonaton a „Jour
nal" munkatársának nyilatkozóit oroszországi 
Htjáról. Franciaország és Oroszország között a 
megértés könnyű volna, ha a helyszínén készí
tenék elő a megegyezést, A szovjet kormány 
hajlandó elismerni a cári. Oroszország adóssá
gait, ha ennek fejében hosszúlejáratú morató- 
r'.umot és az orosz pénzügyek re ni behozatal ára 
szánt nagyobb kölcsönt kap.

— Az uj közélelmezési miniszter. A hivata
los lap keddi számában jelenik meg Búd János 
közélelmezési miniszter kinevezéséről szóló kor
mányzói kézirat. Végre egy olyan választása 
Bethlen grófnak, amelyet főntartás nélkül he
lyeselni lehet. Búd János azonfölül, hogy ki
tűnő szakember, minden politikai iránytól és 
mozgalomtól távolálló, rokonszenves egyéniség 
és amit a mai panamista korszakban talán első
sorban kellett volna hangsúlyoznunk, Hadik 
János iskolájából való, befolyásolhatatlau, 
puritán, egyenes jellemű fóríiu. Az uj minisz
ter, aki a Műegyetem gazdaságpolitikai tan
székének professzora, a statisztikai hivatal 
uapidijas sorából küzdötte föl magát az ország 
egyik legfontosabb közjogi méltóságába.

— Búcsú a Terézvárosban. Vasárnap ünnepelte a teréz- 
váiosi plébániatemplom védöszent jenek, Szent, Teréziának 
emlékünnepét, hagyományos ünnepségek között. Az ünnep
séget reggel 6 órakor orgonásmiee vezette be; 149 órakor 
ifjúsági misét és prédikációt mondott dr. Acmbi.fsj/ Milliós 
segédlelkész, az ünnepi nagyu'.isét íieUiger Vilmos apát
plébános celebrálta fényes segédlettel, amely illán Pópái 
Ferenc vréposlplébános üi jicpi t zent beszédet mondott. A 
hagyományos terézvárosi búcsú külsőségeiben is impozáns 
volt, a Liszt Ferenc-téren és a környékbeli utcákon hatal
mas, búcsú süt rak voltok fölállítva.

A Petőfi-Társaság nagygyűlése. A Petőfi- 
Társaság vasárnap .délelőtt ;i Tudományos Aka
démiában tartotta meg nagygyűlését, amelyen 
Pékár Oyula beszámolt a Petőfi-centeunárium 
alkalmából rendezendő ünnepségekről. A kül
földön is készülnek Pékár Gyula beszámolója 
szeriül Peiőfi-iin népségek re, igy Németország
ban hat helyen, Párisban pedig a Sorbonne-on 
emlékeznek meg a világhírű magyar költörül. 
Pohár beszéde alán Petőli-verseket adtak elő 
Bakó László és Záborszky Ilona, Szávay Gyula 
pedig prológust olvasott föl.

— Ugyan köriek... 7/d/ kérlek. Pékárnak 
igaza van. ha ö monopolizálja a. Pét ti fi-ünnepet. 
Ha Félegyházán most a Pékár szobrát leplez
nék le és Petőfi lenne Pékár, akkor biztosan 
ö is odaállna a szobor mellé Pékárnak. Mert 
ha Petőfi Pékár lenne, akkor neki is jobban 
esnék a Pété)fi dicsősége, 'mini a magáé.

— K háziurak be akarnak költözni a saját 
házukba. A Háztulajdonosok Szövetsége vasár
nap tartotta a régi országházban ezévi rendes 
közgyűlését amelyen a legújabb lakásrendelet 
folytán előállott, helyzetet vitatták meg. A 
háziurak a korlátozások megszüntetését, a többi 
tulajdon-kategóriákkal való egyenlő elbánást 
és elsősorban annak a lehetetlen helyzetnek 
megváltoztatását követelik, hogy a háztulajdo
nos nem lakhatik a saját házában.

— A francia kereskedők a szovjethez való 
közeledés mellett. Az Havas-ügynökség jelenti 
Parisból, hogy lloger, a párisi kereskedelmi 
kamara elnöke kijelentette, hogy a marseillei 
kamarának a többi francia szervezőihez inté
zett indítványa, hogy tegyenek alkalmas lépé
seket az Oroszországgal való kereskedelmi 
összeköt 1 et és uj raföl vét el óm k inegkönnyi lésére, 
mindenütt kedvező fogadtatásra számíthat., 
mert a közgazdaságilag érdekelt körök azt 
óhajtják, hogy a kivitelt fokozzák.

Az Ernst-inuzeum csoportkiáHitásának 
megnyitása. Az Ernst-muzeum nagysikerű uj 
(kiállítása vasárnap délelőtt nvilt meg. A kul
tuszminiszter képviseletében Kertész K. Róbert, 
miniszteri tanácsos jelent meg. aki nagy elis
meréssel nyilatkozott a kiállításon résztvevő 
művészek alkotásairól. Fáy Dezső gazdag fan
táziájú rajzai, Fass FJtmér mély érzésű tájai. 
Pátlya Cetestin friss magyar genrejei és talán 
elsősorban az egészen kivételesen egyéni Pólya. 
7 ibor ragyogó képzelt tőnek alkotásai egyaránt 
lehűtötték figyelmét. Nagyon tetszettek a szob
rász, Petri (Pirit) Lajos uagytudásra valló al
kotásai. A kiállítás kél hétig lesz nyitva.

— Németországban emelkedett a kenyér ára. 
Berlinből jelentik: Aliitól kezdve a kenyér ára 
160 márkáira emelkedik. Hír szerint, a kenyér
jegyre adott kenyér árát is háromszorosára 
emeli föl a hatóság.

— A pozsonyi borhely mliin-lj ékben tilos « dohányzás. 
A pozsonyi rettdórigazgntóság rendeletét adott ki, amely 
szerint a dohányzás az összes borbély műhelyekben szigo
rúan tilos. A tilalmat, jelző táblát föltűnő helyen ki kell 
fiiggeszU ni.

Szentkirály! Béla nagyheteg. Szentkirályi 
Béla, a budapesti állainrentiorség volt címzetes 
főkapitánya, mint, részvéttel értesül A Reggel, 
súlyos betegen fekszik Halász-utca 2. szám 
alatti lakásán. Szent királyi az utóbbi időben 
a napisajtóban föltünc-ó keltő nyílt leveleket 
irt. különböző politikai kérdésekben. A tett
erős, nagy tehetségű tisztviselő idegeit ő< egész- 
segét megőrülte az a. gyűlölködő és nliiptala.il 
hajsza, amelyet a Viczián-félo vizsgálóbizott
ságok. ellene indítottak és lefolytattak. A kom
munizmus alatt tizenhárom hóiig súlyos bör
tönbüntet (*s1 szenvedett és ez a rendszer még 
a nyugdijától is megfosztotta, olyan vizsgáló
biztosok ítélkezése alapján, akik közül egyik
másik vógigzolgálta Kun Béla uralmát.

..A gyermek n Vigndóbnn" néven, a knltusziniinisztcr 
védnöksége almi, november végén nemzetközi kiéllHáM, 
rendez a Magyar Idegenforgalmi és Kirtllitá^i Rt.

— Lebontják végre, az Apollo-Kubarét. A
Blaha Lujzu-teret elékteJeniti az. Apolló-Kubaré. 
az egykori l'ngerleider-lele mozi l'aliódéja. Kü
lönböző vezsiniek, váltakozó) vilá.gnczletek uralnia 
alatt, sok minden ledőlt és megdőlt, csuh u Ka- 
szelik-telepcn az Aipolló-Kalbaré maradt m(,~ 
madárijesztőnek. Dacára, hogy a főváros külön
böző bizottságai ismételten elhal árazták lcbo)i~ 
tását, a Wolff—Csili éri—Zi la hi-Kiss-uralom
alatt is talált protek.íort az intransigens tájvé
delem rettenihetetlen marconái közöli IJngcr 
leider Móric és Ericdenslein Ignác. Ez a jelen
téktelen ügy, mintha az egész városházi rend
szer szimbóluma volna: ártatlan, tlerék tanító
kat gyötörnek a vallásuk jiijatt. érdemes tudá
sokat csapnak el nyugdíj nélkül, de ahol nemi 
áldozat készéig mutatkozik, mint a praktikus 
Mórnál és a szemfüles fgnácnál. ott mindig 
akad egy kijáró, a'ki lebontás előtt lóhahdba 
hozza Wolff fehér zsebkendőjét, az A.polh 
Kabaré megkegyelmezését. Most újra tárgyalja, 
e hónap 23-án. a főváros épitőbizottsága ezt az 
ügyet és reméljük, utoljára tárgyalja. A fabódé 
helyén a Kaszelik-ala.pitvány nagy áruház épi- 
lését tervezi, amelynek homlokzata, jilkalniazko- 
dik a Népszínház homlokzatának stílusához. A z 
Apolló (bizony csak az Ungerleider stílusához 
alkalmazkodott. Ebből pedig elég volt. z

— Az Országos Iparegyesülef díszközgyűlésen 
ünnepelte Matlekoviísot. Az I jvárcshaz dísz 
termében vasárnap délelőtt az Országos Iimr- 
egyesület Matlekovits Sándort, a magyar köz 
gazdaság vezéralakját és nesztorát ünnepeim 
80 éves születésnapja alkalmából. A közgyűlés, 
amelyen többek közölt. Apponyi Albert, 
rényi. Almússy László. Koliner 
mersherg búré) államtitkár is megjelentek 
le'kovits személyében azt a liberális f . 
közgazdasági munkát ünnepelte. 
Baross Gábor és Wetkerléu kiviil, 
volt a harmadik nagy alakja.

— Egy volt francia miniszterelnök a repar 
ciók elein, 
bordeauxi 
besa-dé-ben 
(lent, hogy 
minősíti. Követeli hogy a reparációkat 
szakra, hanem igazságos? ágra alapozzák.

— A villamos halálra gázolt egy tanítót. 
Vasárnap délelőtt a kőbányai teherpályaudvar 
előtt egy 35-ös jelzésű villamos elgázolta Mátrai 
Zsigmond 62 éves tanítót, akit, a mentők a 
Rókus-kórháziba száll i tótták. Mátrai Zsigmond 
súlyos sebeibe belehalt.

Szte-
Adolf és Wini- 

\ M-at- 
sz-dle mii 

amelynek 
Áfa! Ickovits

Painlevé, vojt miniszterelnök, »i 
köztársnsági liga gyűlésén mondott 
azt. a polilikát. amely attól vár tűin 
Németország fizessen, demagógiúnak 
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— 30.080 fascista Fiúméba fart. Bvlgrúdból 
jelentik: A Pasics-kormány lapjainak egybe
hangzó jelentései szerint az olasz t-asclsták 
ifjabb áilaancsinyno készülődnek Fiúméban. 
Harmincezer fascisla van utón Fiume felé az
zal a szándékkal, hogy megszállják a kikötő
várost és megakadályozzák a r a pallói szerző
dés végrehajtását. Sprcafico tábornokot, aki 
jelenleg Itáliát képviseli Fiúméban, legköze
lebb fölmentik állásától.

— Az uj osztrák sajtótörvény életbeléptetése. 
'A Reggel bécsi tudósítója jelenti: Az uj ősz
írók sajtótörvény, amelynek értelmében a la- 
■pokal. többet nem lehet elkobozni, most lépett 
< hd.be. \z iij törvény szerint megszűnik a hely
reigazítás kényszere ás nyomtat vány ok terjesz
tése nem esik többó tilalom alá

z\ Könyvnyomdászok Scgélyző Kíryc.süleié
nek díszközgyűlése. Vasárnap délelőtt a Vigadó 
nagyiérmébon a M'agyarongzági Könyvnyomdá
szok és Betűöntők Scgélyző .Egyesülete 60 óves 
fönnállásának jnbiJeumú.Ta diszül<ést tartott. A 
1< rmot zsúfolásig megtöltötte <a disziilés közön
ség?. A könyv nyomd ászo>k dalárdájának éneke 
után Rothc-nstein Mór, w. egyesület elnöke, 
emelkedett szólásra és szívélyesen üdvözölte a 
még életiben levő jelen volt, két alapító tagok 
fíerő Jakab és Novinszky Adolfot. Fölolvasta, a 
küHfilfli lestvéregyesiiilötök üdvözlő leveleit és 
a beérkezett sürgönyöket, Ezután fölszólaltak a 
Szakim! ács nevében Kit ajka Lajos, a szociál- 
demokraf a párt nevében Farkas István, a Grafi
kai t'őnöke-gvesülef nevében Péter Jenő igaz- 
gáté, a vidéki nyomdászok nevében Simon Já
nos és v rokonszakmáik nevében Szabó Mihály. 
Fehér Artúr szavalata és a dalárda éneke után 
uz iinm pi disziilés véget ért

— Az amerikai VöröskorwAt megbízottja Debrecenben. 
Debrecenből távira!ózzák .i Heggel t.ck' ?Jts. Fc.tty Dny 
MUlcr, az. amanáka! Vöröskereszt megbízottja, dr. Potry 
l’álnó kiw'retébon Debrecenbe érkezett, ahol az. 'ifjúsági 
Vöröskereszt Javára kedden előadást fog tartani. Az. 
:i merik a • vcn<légi< Wkolez.v főispán fogni!hí, akinek Mrs. 
MiJcr lOO.éOO koronát adott, ál a Vöröskereszt debreceni 
rákja szó inára,

- Ft-b'-meh*. Gombamódra szaporodnak az 
utóbbi időben P.i-steu azok a helyiségek, ame
lyek a. kiiilföddi IrirosjuuIaí.iVkc.imeit kisajátítva, 
láncot, vidámságot. jó konyhák kitűnő italokat

< s inás egyéb földi jókat ígérnek nagyhangú 
reklámjaikban aimaík a jó közönségnek. llz k 
előtt a. nagymező és más mcllóku teabeli lo-ká- 
Jol: elölt I .'homoki pompáim öltözött portások 
•fogadják. a vendégeket, akik pálma folyosókon, 
tükrös garderobe-oKOíii .keresztül lihegve törnek 
utat maguknak a huuuisitótban pesti álelegan-
< iával berendezett. ,,bar“-ha, amelyben a. fiis- 
ini, a ííilsi kefit ő néger zenén, a eigareltvógetk-

kel telcszÓTl -piszkos parketten s a. iköniíi tóno- 
iskolák izzadó tanomatadorjain kivii.1 az a 
■megtepetés is váh- rájuk, hogy egy kis pohár 
pálinkát száznyolcvan s egy császárzsewdyés 
Yzendicsért kell őszázii z koronát merészel el
kérni a föpincér, mint ahogy a Pete-meló cimii 
íielyisi g tulajdonos;!, Hajdú Béla, a közeink 
közölt levő Kzóiinla bizonysága szerint, ponto- 
a.n és vakmerőén ennyit mert számítani. Az 

uzsorahiroyágnak valóban nem ártana, már 
* '••:;< a. k 11 riózuyn kedvisTt. ’-<•»!», .néha-néha bele
•ip: snla.iii ezt kiu-k az éjféli iizfot éknek a 
K .-xor.’tónykonyhájába. almi a szó szoros értel
mében kizsarol jú.k az c ni I leneket.

Az ahnakivitel ~ almabehozatal. A köz- 
< -'mez -i mini ./.tórium nem'.engedélyezte a ma- 
fi.lar alma kiviteléi. I- H'-nkezöon: Nagybánya 
-s ‘úrmaros vidékéről, sőt Érdélybő! is impor
tálni fognak almát, de az importőrök kötelezve 
h'.-ziiok ;i bí-imzott mennyiség 25% at a. főváros- 
i .!ei>' .vilii a közf'igyasz‘ás szamára, Ez 
1-' n <• héten dönt a Közélelmezési Tanács.

— A Kúria 
áruicsi ügyét.
a.’inal dején élet Togyfiglari 
>.gróf
1 e( |o
g.V 
ismeretes s 
eliléit; a 
telte fi’k llamvav a rom;”' ... ^ 
r,,nvinoknál főijei öntette Moízlt,

ma !árg? alja Hamvay-Grotía 
Ismeretes, hogy a törvényszék 

fegyhazra ítélte
< "irol'.an-Hamcay (időm liiitlenség l>ün- 
.miat-t, Hanivay Ödönt, akinek ne-ve a 

■tori törvény szí* k előtti szereplések folytán 
ekit kíilönb'öző ügyekből kifolyóan 

bíróság, Mrfzl Lipól százados jelen
ti a ni vav a rom;”' megszállás alatt a 
.... . ........ ....... .  ... ..... t, hogy fegyve-

'■'í<‘' lart elrejtve. A románok ezért halálra 
a századost, de meemonokiilt, Szemé- 
.diadsá.g megsértésének vétsége és liiit- 
iiiiníetív címén llolh Péter fötárgyalúsi 
tanácsa ezért élei fogyÍJglani fegyhazra 
llamvayl, aki az Ítélet, ellen védője, dr.

ilélték
1 y es s;
fenség
•dnök
ítélte ..........    >vv............ .
Rarrai János utján föllebbezést'TFynj’to'tt lie. A‘
hnriji dr. llfilh. bnióereliiök vezetésével ma 
'•jglalkozik llani'a.v ügyével.
vcgs<i szót az ítéletben.

Osztrák katonai elfogafópaxaues Masaryk 
' um. ,f Reggel becsi tmfósi.tójának ÓTt<*- 
siileM- szerint az olmiiízl K. u.. K. katonai hely- 

gr /nirancwo! .< >,/ n attáléiban megtalálták 
a- Alogalópajancsokaf, amelyeket a 

'mfnm'-ehi.i volt hadsen’griaasancsnok.ságií- 
öi uhtsiuására a bécsi katonai törvényszék 

■ - gejobirájp. adott ki MasaryJc, Regcsc.h, 
•< ( mmek es .Tlhrich. tanár ellen a mo.iinvc.hia 

í ; iierej(\ \ róa .állain<’gységO ellen irányuló 
>' li írnenyek < s az ellenséghez part^as. íiiin- i' >to miatt.

Pépes Berlinben
poígúpofc. és kommunistád közt

(Berlin, október 15. — Wolff.) A szabadság 
és közrend szövetsége, amelynek vezetőségé
ben minden polgári párt szerepel, ma délelőtt 
gyüiltósre hívta meg tagjait a Busch-féle cir
kuszba, ahol Németország helyzetéről 'heszél 
tek volna ismert politikusok. A „Boté Fahne“ 
cimii kommunista lap viszont szintén kiadott 
egy fölhívást, amelynek alapján számos ellcn- 
tüntetö jelent meg a cirkusz előtt. A kommu
nisták kellemetlenkedtek a gyűlésen reszt

venni szándékozó közönségnek, azután pedig 
támadóan léptek föl, ugyauuyira, hogy számos 
könnyű sebesültön kiviil egy rendörtisztvise- 
lőt megöltek, egy másikat súlyosan megsebesí
tetlek, egy újságárust pedig, aki a „Deutsche 
Zeitungé-ot. árulta, ugy összevertek, hogy most 
élet-halál között lebeg. A verekedés következ
tében a rendőrség széleskörű intézkedést telt, 
hogy megakadályozza annak további elfaju
lását

— Bécsben olcsóbb lett a szén. A Reggel 
bécsi tudósítója arról értedül, hogy a szón nré- 
1,'ermázsája. holnaptól kezdve 3í korona 31 fil
lérrel olcsóbb lesz. Egy métermázsa porosz 
szén 3iolnaptól kezdve. Bócsbeii, házjioz szál
lítva, 7.93 korona 78 fillérbe kerül. A szón ol
csóbbodása a márka árzuhanásával áll össze
függésben és egyik örvendetes tünete u Bécs
ben most megindult olcsósági hullámnak.

— Egy gyár alkalmazottainak tolvajszövet
sége. A Magyar Koráívsáru és Szerszámgyár 
egyik főmérnöke néhány nappal ezelőtt meg
jelent a rendőrfőkapitányság központi ügye
letén és följelentést tett amiatt, hogy a .Jász
utca 110. szám alatt levő gyártelepükről isme
retlen tettesek rendkívül nagymennyiségű 
árul, vasat, szerszámot, tüzelőanyagokat, és gé- 
•pekhez való bőrszíjakat, loptak el. Á följelentés 
folytán a rendőrség dciektivjei megállapít Ot
tóik, hogy a gyártelep alkalmazottai hónapok 
óta tolt újszövetséget alkotóik és l'zipper Osz
kár raktárunk irányítása mellett hurcolták cl 
az árut és különböző orgazdáknál értékesítet
ték. Az egyes tettesek lakásain is házkutatást 
tartottak s e réven a lopott holmikból jelen
tékeny részt megmentettek. Az kétségtelen, 
hogy a nagyarányú tolvajlás folytán a gyárat 
nagyobb kár érte, mert több vagonra tehető 
nz ellopott ingóság, de a kár összegét még meg
közelítően sem lehet megállapitani, mert 
Czipper Oszkár az anyagkönyvvezetéshez szük
séges anyagokat részben egyáltalán nem szol
gáltatta he, részben pedig a könyvelőségnek 
hamis adatokat adott, át. A. letartóztatott tol
vajokat és orgazdákat a rendőrség részletesen 
latba Ugatta és átk isér tette az ügyészség Míurkó- 
utcai fögházíiha.

— A» ..opthnlzrau# tnnáríV* A.mortk6ha •iteffy. Rmil Cou<!, 
akt aaeréiiycn nz „optinwainna t®»Ará“-nak nwwal maf-ikt 
—• amint. I’drisból jelentik —, azfimos meghívást kapott 
Amerikából és a jö'/ö év elejém an uj világijain, fogja bo
nul lat n i szenzációs aiiios7.ngg<s-/.tiós 1<isérlcteit. Couó pro
fesszor ur Xniieybnn él és sir. egyetem egyik legkiválóbb 
tudósa. H'ttii(lerl>iltné hosszú levélben invitálta meg és a 
saját köli.M’gén klinikát akar fölallitani az. autoszuggeRz- 
tió» L '.u'i lelek céljaira. Couó tanár ezt az. ajánlatot nem 
fogadta d, <io A inerikái .-v okvetlenül áthnjúzik. hogy bo 
mutassa nagyhírű tudományos rendszerét,

— Rá hittek a robogó vonalra. Ma kóréit jelten- 
t.ik: A Szeged felé Iwiliídó személyvonatot n 
Airos-hidnól puskalövéssel, megállították.. Va
laki a vonalra löt! s a lövés a fiilöt meg is se- 
besileltr. A vonat azonnal megállót t és nyo
mozást imlitoítak a. tettes kózrekeriliésére. 
Hosszas kutatás után kiderült, hogy György 
András liidőr tette a lövést a vonatra, aki az
zal védekezik, hogy egy arra szaladó veszett, 
ebet akart lelőni. \ hidőr ellen meginditotfák 
a.z eljárást.

Negyvenszeres kábáitulva.it fogott el a 
rendőrség. Néhány bét. óta uaji-nap után érke
zik följelentés a főköpitárnyíságna, hogy a fő- 
vúi’os különböző ká*vé!l lázai bél és nmlntóíliolypi- 
ből eltűnnek a. látogatók kabátjai. A detokttv- 
lesiülef repiilőcsoporf.ia nyomozni kezdett a 
loljeleT)lések ügyében es megállapította, hogy 
a sorozatos lopásokat egy és ugyanazon sze
mély követi el. Ablandóan figyelték .a kávétháza- 
knt s a Vigszinhúz-kávéházban sikerült lelep
lezni a tolvajt, aki éppen egy újabb kabátot 
akart a kávéházból elvinni. Megáll api tolták, 
hogy a tolvajt Földessy Kálmánnak hívják, 
aki pár hónap óta éllandéran kabát lógásokból 
él. ÉlőéILilottók a főkapitányságra, almi negy
ven lopáist ismeri be.

Csizmadia rendőrkaiütóny vasárnap délben 
hirdette ki Földessy Kálmán előtt az előzetes 
Ietilrlxrzfadási végzési, amely utón a kabáttól• 
vájt ntszállitották nz ügyészség fogházába,
■uw■■■mwim— urm

Óriási közönség jelenlétében zajlottak le ii 
vasárnapi alagi lóversenyek, amelynek i>ro- 
grain.ián szerepelt a lovaregyleti őszi meeting 
utolsó klasszikus futama, a Lovaregyleti-dij. 
K Lovaregyleti-dij valóságos szenzációvá nőtte 
ki magát, mert a díjra föl nyerge Ítélt a tavalyi 
Derby és kétszeres M illenuiuini-dij győztesét, 
Balbinust, az idei Derbyk és St.-Leger győzte
sét, Lavendel 11.-t, a tavalyi St. Leger és az 
idei Szt. István-dij nyerőjét, Mamlaszt, a 
Tolalisate.iir handicap győztesét, Dáridót, Sze
gedet é.s Koromat. A. verseny óriás' meglepe
téssel végződött, amennyiben Dátridő kanterben 
galoppozta le nagy ellenfeleit. Az istállóhoz 
közelállók, ugy látszik, tisztában voltak vele, 
hogy Dáridó nyerni fog, mert óriási összege
ket hí lyeztek el rá a könyveseiméi és gépeknél. 
Egyébként is az I. futam kivételével az első
sorban fogadott lovak mind a vert mezőnyben 
Vt'géziek. A részletes eredményt itt adjuk:

/. futam: I. Bien Veim (2‘/ít) Zízabó L. II., 
2. lúmbona (14i Gutái, 3. Pretty Mary (15) Papp. 
Futottak még: Sláger (f>). Parádés (4). l’Áb, 
l ' .-li. l’ol.: 50 >65, 50 :70, 2251.

//. Futam: I. Fácán (2’A) Sohejbal. 2. Redl- 
vivius (3) Szokolai, 3. Keszkenő (8) Hofbaner. 
Futattak még: Amok (16). Snisták (10), Kéneső 
(2'A), Adi (14), Hetscherl (12), Brink (16), Rein- 
liutin (10), Paulette (12), Kereső (20), Artemis 
(12). Tort.: 50:155. 50:70. 85, 125.

Hl. futam: I. Dáridó (5) Szabó Gy., 2. Balbi- 
nus (l’/i) Nagy G„ 3. Mamlasz, (4) Sohejbal. 
Futottak még: Lavendel H. (1(47, Korom (3), 
Szeged (14) l%h, P/sib. Tat.: 50 : 480. 50:130. 90.

IP. futam: L Persze barna (3) Sebed bal, 2, 
Tündöklő (6) Biernáczky, 3. Fon oka (6) Szokolai. 
Futottak még: Josma (4), Withe boy (2’4), 
Mayfair 0?4). ,%li. V-h. Tót,: 50 : 250, 50:125. 225.

V. futam: 1. Uránia (6) Szabó L. II., 2. Gon
dos TI. (6) Biernáczky, 3. Starost (8) Biciste. 
Futottak még: Akácfa (8), A1 lám titkár (fi), 
Másli (6), Nezsidftr (2), Permission (12), Panni
kám (6). Ara IL (8), Birtokos (10), Raeker (Ifi/. 
l*41i, l'.áh.

VI. iulamí í. Vörös Katona (4) Biernáczky, 
2. Molnár (3) Schejbal, 3. Brigitta (8) Tóth B. 
Futottak még: Vijitdia (5), Fox-Trott II. (8), 
Aurélia (1*4). Viselius (8), Szeretem (12). 5b’, 21u

iesta szanatórium
Biiilnpcst I. Kútli Gyílrgy-utenö.(DóJivasut.tncllclu. 
Telefon: 113—87. Diótás kúrákra kiválóan alkahiua, 
klimatikus boly. Őszi és téli idónyro u legmodernebb 
központi fűtéssel fölszerelve. Alapi árak: toljes ej.

látás, lakás, kiszolgálás, ötszöri étkezéssel. 1239—1800 K-Ig,

legolcsóbban beszerezhetők
Elsnevnét

IV, Koronahcrceg-u. 10, VTT. Hákóczi-nt 32,
fV. Calvin-lór. fi, Eő-utea 52.

Csak pár mét«cmíi7«n LOIUnnp 
t tize főanyagot és ogy riífiPHJUil 
elrtfütökályhát. vegyen s ug\ 
nem tng fázni a télen. Kaphalö 
VI, Antfi-ftssy-ut Ü2. «d:n, 
tmiefon 3e-69, továbbá miu- 
den jobb vnskeroskedéshen.

jrlatúnfft és ékszert drágán vés-el:. Grotts Antal 
Jázsef-kárul 23, félemelet

Hozott anyagbá! Is
készít elsőrendű

fédiinyst fehérnemiiszalan
Vili. kcr_ Rökk Szílár4<Ltca 19. TT, emelet IS. 

Te te forr: Jóaw^f ál—42.

FErai?,KCSEK-TS-HE 4. wofc.
sely®mvásár.

FE^ENCEEBC TERE 4.
sel!yemu£(i9ons£gok.

ulva.it
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
• • ♦ ♦ • •

(A Heggel munkatársától. — Október 15.) 
Azok a momentumok, amelyeket múlt héten e 
[helyen baisse-momentumok gyanánt jelöltünk 
.meg, a Írét tőzsdei törtéimtébén teljes erővel 
íléptok föl. Megírtuk, hogy a pénz drágasága é* 
ifi belpolitikai helyzet tisztázatlansága károsan 
tfogja befolyásolni a helyzetet, .1’ániiitatíunk 
azonban arra is, hogy a pénzpiac a hét második 
felében javulni fog s hogy amennyiben poli
tikai viszonyaink megjavulnak, a tőzsde meg 
tfog szilárdulni.

Ámbár a tőzsdei jósokat mi magunk is a vi
lág legszomorubb jósainak tartjuk, megállagi- 
lásainkat a tények mindenben igazolták. A bét 
első két napján erősen hatott a tőzsdére a 
■pénznek folyton tartó drágasága és még erő
sebben azok a nyugtalanité) hírek, amelyek a 
'kedélyeket izgalomban tartották s amelyeket a 
coutremiii természetesen iparkodott a maga, 
céljaira Jiasznositani. Olyan időket élünk, hogy 
egy kis nyugtalanságért az emberek nem nien 
uek a szomszédba. A hét mindjárt hanyatló 
árfolyamokkal indult, a második napon pedig 
valósággal < lői erontoit a eont remin. Nemcsak 
la nagy papírokban Láttunk jelentős árvesztesé
geket, de a lezuhanás átterjedt a ikisebb érté
kekre is s a haisset a. jelentős- tőkeemelési 
tranzakciók sem tudták befolyásolni. A Satgó 
vszinte nyomtalanul maradt, ebben a hanyatlás
iban. A hét ■második felében gyökeresen nicg- 
.vá’tozott; a szituáció. A nehéz papírokban, a 
két (lantban. Izzóban. Heocsiniban és Kőszén
ében legott uag> emelkedéseket láttunk és ám
bár a középért ékekre még nem terjedt út a 
.javulás lolyomata, mégis egyszerre megélén- 
íkült. és lényegesen javuló helyzet, elé kerültünk. 
A fordulatot elsősorban a kormány megnyug
tató nyilatkozatai, és a pénzpiac, helyzetének 
javulása okozta. A. szabad tőkéik, amelyek két- 
Öiárom hét óta a. prolongálás költségeiben ke
resték biztosított hasznaikat, a pénzbőség lát
tára isméi, a uapirokra vetették magukat. 
a kosztlé lelek redukálódtak s a mull heti kamat 
felére szálltak alá. Amint az első két napban 
minden kis szellő csak a. kedvetlenséget, növelte, 
úgy a második kettőben a nagyobb szél roha
mok sem tudták rosszra fordítani a szilárduló 
•tendenciát, Berlin nagy fluktuációja és Bécs 
nagy elgyengülése hatástalan maradt izmo
sodó tőzsde n k re.

a 
az
a
a

X A zürichi Ofa 73 svájci frankkal nagy té
tel részvényt adott el. A zürichi Óla. amely 3 <■ 
svájci frankot űzet. részvikiyo^ztalek gyuimut 
— amint A Hegyet vek jelentik — , ;
részvényt adott, cl a napokban. Svájci 
részvényenként. 78 frankért, is vásárolták a zu 
rlclii Ofát, vagyis 
budapesti tőzsdén 

‘.iG.t'iin koronára 
/.áriáikor 21.000 re 
l á rg y áfásokat föl y tatot t

nagyobb tétel
kezek

körömiért. A
hirtelen 
de iiiá.

Simon 
vállalni 

végén 
fejezi be

*
A jövő hét első napja -— úgy véljük — el 

fogja döteni a következő idők sorsát. Ha az első 
nap a hausse irányába indul, úgy tartós javu
lásokra, az átértékelés folyamatának zavarta
lan haladására lehet számítani. Ha nem. úgy 
ez azt bizonyítja, hogy a kedélyek még nem 
nyugodtak meg s nem bíznak azoknak a mo
mentumoknak biztosságában, amelyek politi
kailag oly károsan befolyásolták az üzletet a 
múlt héten. A gazdasági okok ugyanis teljesen 
a hausse irányúba mutatnak. Az egyetlen ko
moly és számba vehető 
jóvátételi tárgyalásokkáI

*
Ha. amit, remélünk, a - . . __

üzlettel indul, agy elsősorban a nehéz papírok 
emelkedésére kell számítanunk. .A Ganz, a széti- 
pupirok, a Beocsini, Magnezit. Stummer lesz
nek a hét favorltai. A közéj»paj)irokban. főleg 
a vas- és gépiparban, kell jelentős emelkedé
seknek lenniük és o téren erősen figyelnek a 
Magyar Általános Gépgyár és a Főbus értő

ikéire. A nyomdujfapirokifan az Athcnaeum és 
Pallos, a fapiacon. Uj-Ofa. Hazai fa és Lielitig 
.lesz a favorit.. A moll, hét kedvence a Lipták, 
(amelyet a contremin erősen támadotí meg az 
elmúlt héten, állta a harcot. Kedvezően Ítélik 
meg az Aszfalt, Srilzra, A Hanti ka. Foresta, 
Klotild. Jutta és Kender jövő heti pályafutását, 
ha a fönti föltételek bekövetkeznek.

X A Máv. újabb tarifaemelése. A Aláv. díj
szabásának újabb megdrágítását úgy a sze
mély-, mint a toheráru forgalomban, A Heggel 
már négy hét előtt jelentette. Akkor félhiva
talosan a közlést „időszerűtlennek" ítélték. 
Hogy A Heggel, értesülései mennyire idő
szerűek, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
a tarifa jelentékeny emelésére vonatkozó terve
zetet; már a mull héten kidolgozta a keres
kedelmi minisztérium illetékes osztálya. X .jövő 
hétre már össze is hívják az érdekelteket, 
amint, az ilyenkor szokásos, hogy megbeszéljék 
A'eliik a farifaemelési tervezet részleteit is. Mi 
a tarifnemelést vagyunk bátrak időszerűtlen
nek Ítélni, hiszen ismételten lúthalta a kor
mány és tapasztal háti a » közönség: a Máv. 
tarifájának fölemelése újabb drágulási hullá
mot jeleni, éppen az elsőrendű közszitk«»cglcti 
pikkek terén.
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X Steril Samu lemondásának kulisszatitkai. 
A fíegqel-uek az a Ilire, hogy IVeisz Fitlöp cs 
Steril Samu között súlyos személyi differenciák 
merültek föl és Stern Samu a visszavonulás 
gondolatával foglalkozik, széles körökben kel
leti. fölMinést. Közlésünk nyomán Stern jónak 
látta, hogy régóta, vajúdó személyi ügyét. Weisz 
Füli ppel egyetértőén elrendezze. Stern Samu 
hónapok óla el van ikcscredve. de nemcsak 
Weisz Külön üzleti politikája miatt, amely 
készletek realizálását óhajtja. Hir szerint. 
Élelmiszerszalliló egy millióiddal lartozik 
Kereskedemi Banknak, viszont árukészletei
lartozás kétszeresét, teszik. Az utolsó időkben, 
ha egy elsőrendű élelmiszer ára emelkedett, 
úgy a’kkor rögtön Stern Samut okoltak. Ilii a 
liszt megdrágult, ha a zsír megdrágult, mi Il
dimért Slern Samut okolták. néha okuelkiíl. de 
bizony, mit szépítsük. a legtöbbször okkal. Ezért 
történt. Ivogy utóbb az Elelmiszerszállito tröszt..)?' 
leljesen vissza vonult a lisztüzlet (ól. ne hogy 
Stern Samut a kenyér drágításának vádjával 
illethessék, Éppen ezért elhatározta. hogy for
mailag. nehogy ő legyen a célpont, lemond a 
vezérigazgatói tisztségről és mint elnök fog 
tovább müködr-i, ugyanolyan hatáskörrel. de 
más címmel. Ez a való tényállás és hogy Stern 
Samu lemondásáról szóló híreket megcáfolták, 
annak az az oka. hogy a végleges megállapo
dás erre vonatkozóan még esti törtökig nem 
jött létre és a korai hírek nagyon kellő illetle
nek voltak az Éhdmiszorszállitó vezérigazgató
jának. 3/ i ndazonált al befejezet / lenii Stern 
Samu. visszavonulása. Utódja valószínűen 
Ouverilieimer Miksa, a Kereskedelmi Bank 
bilgráili fiókjának volt igazgatója lesz. Stern 
Samu a maga szerény másfélmilliárdos vagyo
núval fölülről fogja igazgatni az Elelmiszer- 
szálliló iigveií. Tulajdonkénen lehat marad 
minden a. régiben, csak a céfi-. illet re a céltáblát 
festették át. Különben, úgy látszik. Steril elő
készíti az Éhdmiszi'rszállitií trösztjétől való 
fiiggetJenités útját. Ilir szerint, a saját vagyo
núval egy uj ártiiizlet részvénytársaságot lete- 
sitett Skontró Áru kereskedelmi III. vég alatt, és 
ennek vezetője ő maga es rokonai lesznek, úgy 
.hogy az egész Skontró Sternék esaládi vallalika- 
zásának tekinthető.

' Bankvezérek utazása. Krnii.f S
Bank iileliiök", aki a múlt bet keddjén szállóit 
han hajóra. »i<t \< n ’/url.ba érlicidl,, — Cher 
Olasz-Mástyar Bauk x-czérigazffatójr., háromheti 
dúsra Itresdába utazott. \<n>na»n (.iőbor
Budapestre érkezeit. It* icőzéso a • astig-lituii és a 
Olasz Bank érdokköiébc tartózó több vállalat tranzakció
jával áll össz.efüggésben.

X Aszfalt előnyös tőkeemelés'*. Az Aszfalt, 
amely a Kereskilelmi Bank és a Wiener Bank- 
véréin vállalnia, fölemelte alaptőkéjét éspedig 
előnyösen a részvény tulajdonosaira. E’f/.'/ régi 
Aszfalt részvényre eyy újat adnak Ilon koro
náért. A lkát végén a beavatottak vásárolták is 
a tőzsdén az Aszfaltot, amely StHin koronáról 
ll.tltlll koronára ugrott.

X Vezérigazgatók tanonciskolája a Hermes- 
hen. A dr. Síéin Emilek és Kónyi Huyók em
lékezetes rezéűmjo után a. Hitelbank vezeridaz- 
fíatók tanonciskolájává degradálja, a „Hermcs'* 
Magyar Általános \rállóiizh'í részvény társasá
got. Ami üzlet a Hitelbanktól a líermesnck 
jut, csupán arra való, hogy n vezérigazgafó- 
lanoncok szinleges érdemeit é< vélt képer-sé- 
gcit csillogtassa. Az intézet élén a fiatal Klí
máim Öméltósága ül, aki bizonyára már a böl
csőben kapta a cégvezetői eimet, mim hajdan 
a főhercegek a hadnagyi sarzsit. A 1 (érmésben 
■az utolsó évek arrivi<stái közül egyikről sem 
derült; ki. hogv’ valaki, de azt. majdnem min
denkiről tudjuk, kinek a íia. sógora, komája, és 
ibarátja. J’erényi István d'r. igazgató \ ida Jenő 
kormány főtanácsos 3’eje. Az ifjú \ ezért ii kár. 
Halász Ferenc, a postntakarék tiszteletreméltó 
igazgatójának a üa. l’llnianu. rokonok, fis így 
tovább. Ez az oka, lmgy a lb-rmestől egyik ré
gibb főtisztviselő távozik a másik után. A ue- 
noti/mirsnak ez a vakmerősége es természetes 
őszintesége uiár-m.ór liszteletrenréltó e tájon. 
A llermes'bim nyüzsgő családi kapcsolatokat a 
Hitellbank régi, kipróbált, tisztviselői kara is 
aggodalommal nézi, hiszen nem tilok, hogy a 
Tlermcs az ifiazgatők, vczérinaznatők kisded
óvója. és innen vezet, az id a Hitelbank méltó
sági el jesebb pozóeioiba ...

X A Schlick—Nicholson nem emel tökéi. 
Tőzsdei körökben a Scldick rendkívüli l.őko- 
rmelé'ónek híre jár néhány hét óta. Retiael 
értesülése szerint ez a hír ív m igaz, a Schlick 
nem emel alaptőkéi.

X Stumim*r-részvények a cseh tőzsdéken. 
Most folyik az eljárás a Síumim r nosztrifiká- 
lása érdekében Prágában. A Heggel értesülése 
szerint, az eljárá'f he is fejezték és kixált Po
zsonyban érdeklődnek a Stiimmm* iránt, aliof 
1M)0 szakai' fizetnének, iétcl< nkénb Értés ifié 
síink szerint eoébkint a Stiimmer cseh koro
nákban fogja fiz.etuíi az osztalékát.

35.000 magyar 
a múlt bei végen 

ugrott a zürichi Ofa.
hányát 1 <»11. A <v/zcv, 

külföldön a 
ügyeiről <Ss e tárgyalásokul uovembci 
Ncw.vorkból való v issza terese után 
Zürichben.

Kiizisazilnsni;I lilrek. \ llnz.'ii Bank I 
bexczefa la'.'ha es tartott. tö/Mlei.apok 
RÍkerrel .járt. I’í'nlc) en líiitm K X’oli a 
7LISU. I VaHUOiixi í !i.,it'l.l.er>l líiCfircU f 
i/i/Cirtd cn in.'l ifxi.sl ti’ haiunoiii
iiroljti. E hó 21 vii a
/!.le un lh' u ohi)>liil;i'j('l. - 
köróhez. tartozó )/«//»,«r 
iiiliöx iti hajópark iát es 
MI’TH en kixiil az ugyetlnn magyar 
Az .11 ii ni hí I nni érc ri. a tökvinmlö 
lépel'. \ Hitelbank <■ x áll.atala-tia-k 
jtek .ii,gyezvi* a lözRilán. A
.amelynek sik> i iiit a ezémla-.zerze 
már nii’/fiiulltolhi ''.i >n> l < s a 
/■rtesiilése .szerint. —3w ronfioi' ■
miyi.nht. A gyár üzem behelyezés© nundem el • 
a katasztrofális évim iitliiái.y m« g.-.zuntéi* s. Ih 
\h :í.nn .ilasiiiii I/iiii Hl., amelynek siirgöiiyx-im* 
néx illáit, isnmri'tes. hfil.ö.ihhb nliililnl.-l inul, 
siinl.' mei'iol cii.i/ reif. n*-rcii.ori' ac(/y/ njai oiIhiu..

X A Pyramis tőkét emelt. A Magyar föld
birtokosok és b'öldbértők lé< reskedeími lles : 
véuytársasága, egyik legagilisabb es legnagyobb 
jövőjű mezőguzdasági exportvállalatunk, a 
Pyramis. 100 millió/ koronára emelte föl az 
alaptőkéjét.

X Frcgoli. A Mezőgazdák Sziii.cl/.e.eie ^gaz
dasági életünk 1‘rt‘golija. Ma mar a mezőgaz
daság lerén (mindent mouopoliz.al ez a szöyet- 

’kezet, amelynek bőven .juttat aJdasaiból a iöld- 
mivelésíigyi kormány, miután ..all ruisl.a szö- 
vetkezrl". persze az agrárius erdekek képvise
letében. Ig.v mindéül megkap a .Mezőgazdak. 
de amint az övé - máris az Allalertekesilő Hl. 
üzlete. Ez a kifelé altruista, befelé kegyetlenül 
egoisla l'begoli szerep ma Magyarorszag egyik 
legjövcdelmezobh üzlete.
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r. Elsíi Magyar iJyap.jumm.ft í-> Biznniánxl KI 
1'iilot.i rendkívüli közgyűlésén elhatározta. 

2ii,0iiii.niiii koronáról 30.000.1’00 koronára 
részvény után 3 darab ni 

al. díir.ibonként 2000 koronáért Az. ilóveieli 
Iáig bezáróan gyakorolható a lársuliit pens 

Kárpát ntoa 9. szám alatt.
A Krausz. Moskmils Egyesült ipartelepek KI k'*zli. 

s/.olllbatojl niegíai tolt I92nz2! évre szóló nmdes koz 
részvény ónként 40 korona osztalék killzel*-<t 

alaptőkéjének 7,000.000 koronáról I l.ooo.iinii kor*’ 
i fölemelését határozta el 33.1'im darab ni r, • ■.ven;, 
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A Kremer és Ifmioss.x kereskedelmi es b'inkbizomán•I 
rt n.ugiisz.ins 13 n l.'irt.otl íendkiviili közg' iih- u az alap 
tőkét 20.31111.OOo koronára emelte fid s a eégszöx,get i.ilxil’i 
llaul,' cs Kert sbedchni Hl ra. vállózta’.ta.

> A llnz.nl ltunk Itt. igazgatósága > ■c.i l’<il iigy \ i ö 
igazgatói v ez-rig; zgalóv.'i. Kúnftl Ihifiii ü'-ryxix** igazgiiól 
vezé r igazga t oh ej y ot t,* .se. farcitl cr ./< eó <■• dr. /Zo/.oefr 
Jenő igazgatok; t pedig ügyvivő igazgatókká nevezd k .

A Magyar Szalámigyár Rt. közli. hogy li«* ?2-iki 
közgyűlése az. alaptőkét fitl.OtM.OOii koronáról .".uu niii.eiin k*n*i 
tiara. fogja 
legnagyobb 
több-égének

koronáról
3,000 darab ni 

ut.iáji, amelyekből a közgyűlés 
három régi után kél uj riávz.vény 
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista

'tudja-c, hogy ml történt péntek este a Király
ik inházban !

— Valamit hallottam, de ne beszéljünk róla, 
kényes história. De azért nagyon érdekel! Mi 
történi!

— Hát az történt, édes István, hogy a neves 
és kedves opercitszerzö már régóta tetszel! a 
kar egyik, névtelen és kedves hölgyének. Min
denki ludolt a dologról, csak xalaki nem. Az 
optreliszcrzö már egy hete, haragban volt a kis 
művésznővel és pont éppen azon a szerencsét- 
l< n pénteki estén, ott a színpadon béliült ki 
vele, amikor az a valaki — aki csak egy órá
val előbb érl> sült véletlenül az ártatlan flört
ről — kissé fölheviilve a színházhoz megérke
zett, hogy a tényállást kiderítse.

— Szent Isten, micsoda tragédia.., Es aztán 
mi történi!

— önaqysága. szemtanuk, állítása szerint, a 
szerzőt férji minőségében, te.ttlcg rcndreutasi- 
!-d la, sőt esernyőjével is mcgkorholla. A 
színházi krónikák szerint a sok jubi'cumot lá
tott kiváló szerző ezúttal újból gyarapítói la 
jubileumainak sorozatúi, amennyiben ez volt 
a huszonötödik hasonló természetű incidense.

— Nahát, ez igazán óriási.
— Na. most egy kis intermiltc: A Nemzeti. 

Színház egyik. ünnepelt ifjú művésznője válik 
az urától. I izéért Mariska, férjhez megy a. 
.\cntzeli Színház egyik fiatal művészéhez; 
j.'ozva Lajos Amerikában válik a feleségétől. 
Somogyi Nltsi pedig, aki tegnap este érkeze!' 
meg az olasz Riviéráról s aki olyan, nagy
szerűen 'néz ki, mini az élet...

—■ Férjhez megy!
— Jó volna tudni, vgy-e, hogy kihez? Hét ezt, 

edesem, mi se tudjak. Titkos Ilona négy sikere 
•után a Magyar Színház tájékán azt: beszélik, 
hogy Titkos Ilona otthagyni a színpadot, m-’rt 
férjhez megy egy vezérigazgatóhoz. Mi azon
ban úgy tudjuk, hogy ezt az eljegyzés! előbb 
egy elválás fogja megelőzni: mert Titkost az 
egyik nagy színházunk szerelné az l 'nióiól el

csábítani es a ékszaká,l"-ban oly sűrűn sze
replő ioo.ooo frankot is szívesen kifizetné érte. — 
magyar koronában. Ennyi ugyanis a fiatal szí
nésznő pönáléja,

— óriási.,
— Móricz Zsigmond darabja ellenben, „A vád

kon", amelyről úgy volt, hogy a Nemzetiben 
fog menni és amelyet a Vigszinháztól is elkért 
a szerző, hogy a Magyarnak adja, állítólag a 
llel városi Színházban sem, fog színre kerülni. 
1 l.szonl Szép Ernő még az idén szinrekeriil a 
Magyar Színházban egy háromfölvonásos da
rabbal. amelyen javában dolgozik és amelynek 
nem végleges cimc; „Hamupipőke",

— Mit tudnak még!
— Somlay Artúr, a Rert inból nemrég hazaiért 

mii vés: önálló Ady-cstél yt rendez a Vigadóban, 
amelyre meg akarja hívni a kulin szkormányt 
és n? Ébredők Egyesületét is. Somlai/, aki a. leg
kiválóbb A. ly-iiiterprclálor, orgona- és ccUó- 
kisérellcl fog Ady •versekéi előadni, és reméli, 
hogy még Orgovány követét, sőt Renűrd Ágos
tont is megnyeri a költőnek, tgyavesak mati
néi ád Pesten llax Pallrnbery. a legkiválóbb 
német színész is, oki a Vígszínházban. is föl fog 
lépni, mégpedig egyik leghíresebb szerepében, a 
„IVatt-Jj aii"-ban.

— Zsuzsa, akii mcglálogallvnk abból az alka
lomból. hogy - legközelebb a „Rajadér" cím
szerepéi fogja kreálni, harmhicölmillió koronát, 
hozott haza, felvidéki turnéjáról; a „fíajadér" 
iőrül egyébként bajok vannak, mer! Honthy 
Hanna, aki I álságosán büszke lMoha Luja- 
szinházbeli sikereire, érdemeire való hivatko
zással, nem. hajlandó belemenni, abba, hogy a 
,.Rajadér"-t úgy Írják ál. ahogy azt Fc/lák a 
színházzal megbeszél le. Emiatt nem, biztos még 
a „Rajadér" szereposztása.

— Szédületes., \a, még valami a/íróságot.
— Ipróságol! Sznmory Dezsőre leszakadt a 

plafon, de az ijedtségen kívül semmi. baja sem 
történt. Egyéb apróságról a jövő számban.

Molnár Ferenc — a darabjáról

■A l'eggcl I uJósiíójáióL) 1 Itcga l színházi 
.T)iiiii!•;;Iai’sa Ifi'• ch'.sIc Molnár Ft rencd és 
íii’-gkcil hogy uyilatkozz-k uj darabjáról, az 
..i'.‘i': é>. földi szerelem‘->, >1. an;cl> • ok hcniuta- 

•• hó ‘28 ára tii/lo ki u Magyar Színház.
■ tó iga. Molnár Ferenc a következőkben 

volt .szives bennünket informálni.
I’i <ln rabom. nnmlyuek próh.-ii még i.--vábu.n folynak. 

C ' Ollónk pen 1 r; 2<-iliu, bár ebbe n ; elnevez* si-n nőm 
s.nis n egyezem bele. mórt csel „im-nv l<-g tel.ies>-n ollói- 
n tragédia szabályai lói; rllenbnn, ha n i •..:•'<> mcttálln 
Vitások közül toll vnli:-ztíim>m, akkor bolo l;oll nynnod 
in.ni a ..Irat.' din" e)név, zésbe. T ragéi!'a. sőt
11 .V' vagy mondjuk igy: bal.'/ixt i I Igy bábom
i lan ( ini kezdő Halai leánynak, egy komoly szűznek, egy' 
minden tekintetben morális lénynek a tragédiája, aki 
ebből az. elromlott, rettenet -.s világból mindenáron sz. iba- 
dnlai akar. Az. apját, szeg< ny miivészembort, az anyja

• * cgj ng; nw izeit uj milliárdosért. Az anya egy 
1 ■! I"d Ismerős figura, amolyan hálózó, mulatozó <rzép- 
áss,, ny. — a leány „az" uj ember, a l áboru szélesebb 
lalvkoi ében, nagyobb fáj dúl lilában született, ennélfogva 

' anyjánál mórul in t'kintoibon is különb lény. A leány, 
aki imádja az. anyját, megtudja, hogy nz anyja ugyan 
abba a fiola Icinberbo szcrolmiw. akibe fi — s <*z n fai 
daliiiii.", fölfedezés kergeti őt a dinrab folyamán azokba, a 
tragikus helyzetekbe, amelyok egymás mellet' a gyer
meki szeretetnek ezt a tragédiáját adják.

A darab ngy indul, mint eg.v polgári dráma, de a 
közepeit, körülbelül ott, ahol a leány nz anyja flörtjét 
fölfedezi, lek.'i nyn rod d. h polgári ór^z'Utközé-O-k nélkül 
•'ei;y tovább azon az ufón, amilyet (Jtlh t.i/ula, n kiváló 
' lm'-i.-yo" .';isz. a Hajlókban tartott nagy elinog? og.v a-z ii i 
k ongii z'ispn, Így nevezett el. hogy: „Vlucht In iPt'. 
I’.öc/io«<--’, menekülés a lelki bajba a amelynek egyik 
ősképe a termeizetben, hogy n bogár menekülés Közben 
halottnak t,-‘t< ti magút. A leány tudniijlik a harmadik 
fölvoniisbiin i»<r)l:iiil. Az óriihdo az. hogy o halott r’.t an 
l'linl lett belőle. Most igy él tovább boldogan, mindenki 
Idiáf állóan, mindenkinek megbocsátva, isteni boldog
• 'Ii.i oltom a a darab tulajdonkénen ennek a-, őrült leány 
nik a lörtéiicto attól a pillannttól lozdve, hogy nz any
jára rányitolta az ajtót, innét kezdve az ülkomolyodása, 
.'■Z el k<oeredésc, öngyilkossági ki.serl' l< , ni gíü illése, őrii
I ‘ének telj « kifojlódésc, nz Szüleiben való éléne és vó 
nül haldia. Az első fölvonás a/, til kezdődik, hogy az anya
* bánjával egy tlvkópduad.'. ru rnegj, ahol u lcúuyu egy

angyalt játszik és hozzák a szárnyait, hogy csatolja föl. 
Amikor megörül, aki or íiihól fölcsatolja ezeket a szár
nyakat, nem akarja többel levetni őket, igy járkál a. 
mohákban fölesalolt szárnyakkal. A darab azzal végző
dik. bog? "gy kastély torenyahla-kaból illán i akar rö
pülni a h< Ilelmnies gyermckcki ok. lezuhan és meghal. A 
darab alajmioti' ám i .../ n<r.tláilan csóiint. t<irfcnel<:" című 
régi regény.milmn le van fektetve, a címe ugyanaz, mint 
Tizián .ina Ilire kepérek. amelyen két női alak, egy’ 
érzel.. így sziizi'-s figura van. Még esak annyit, hogy 
t> ii idv l.i'i iiiiml -n Viirakozúson fölül tíagyszorll lesz.

* A ('sebov-darai) beiuutaiója a VÍR>zinház-
l>;«)i. \ \ i.o.-,z,iithttz.nuk iitiiippo. volt vasárnap
ili’h'lctf. ('>!'iov ..Három növér“-é\ játszót kik az 
O>•.'./á.o --, I nsi'O'diy Itt ’(í Mo/o’plont javára. Kül
sőt- '.-.'eil’t'ii is Mieghtisz'.11 az ünnepi alkalom, 
mert az előadást véoiynéztr Horthy kor
mányzó, <i kormány tavjai közül pétiig* Klc- 
belsbcrg Kunó i' kultusz*, tl'díuvs;!<y Jván 
lidiigy i s Fuss József népjóléti minis/lerek 
jelenlek tney. I (‘mulató lenyes közönsége el- 
ragadíala •stíl élvezte a gyönyörű mü szépsé
geit és íi.lil) np'g.'rii'si tanúsított, mint a szom
bati főpróba „miiértő“ közönsége. A premíére 
közönségé nyilván mar a vasárnapi lapok kri- 
tik iinak Itatása akut, állóit. Mint, a legszetbb, 
legszomorubb orosz szimfónia, ttg\ markolja 
.reg a ./.ívei ennek a messze hómezőkön meg
álmodóit köllt inótiynők fájdalma s a színpad
ról félénk jajdnlo zokogásban az emberi élet 
minden rimiénvlelensége. hiábavaló szmivedese 
rejlik. Is/, aló] a h;:iá* alól senki sem vonhatta 
ki magát, \ i’igszinház miivészei olyan elő
adást nyújtottak, antelx párját ritkilja a ma
gvar eziiifszet történet el:t,n. Különösen, i'ar- 
stöiyí Irént, (ípnibaszögi Eridét. Vakay Mar- 
fi 'ol és hátér Máriái ünnep* Hók, akiket való- 
s;ty•!a! ntt'.'iihh*tett a mii költ<'isóge. Hegedűs, 
Feni;vesg. Lukács, Szcrémy, Kertész ée Réla 
iliklós jál 'ka a legszebb élmény. Különösen a 
harmadik es negyedik felvonás ragadta meg a 
közönséget. rumi' tüntető ünneplésben része 
sitefte a szereplőkéi es harmincszor hívta ki 
ökot.

* \ guzdiig lúny" 200-11, előadúMi. s/rn.', n,.|;1 kiveleli's 
Hikrrü v• i-.rj;i;• kji piut-A n int prózai dariihokuál ugj. -
íólván jtcld.it litu icbileuuuihti., a ‘.lelik előad a -..iíioz . \

n- 'dk ' i hikerit drri b amelynek legutóbb; előadiWát. i.s 
lelt ház i,ö .ui . -g • t.ip-íjlla végig, a bemutató l.ilüiiu -z.e- 
rejdOivel kerül >»^iure.
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Az Operaház vasárnapi kettős reprize.
Lelkiismeretes munka ntegérdenieil sikr él
vjvtn ki a vasárnapi eiőadás, amely két müvei, 
A orngold. egy föl vonásos operáját., a ..Violanta"-\, 
és Dohnányi néma játékát, a „Piercltc fátyolé'' t 
elevenítette föl. Elöblbi a fiatal bécsi zene.-z rzó 
legmerészebb előretörését jeleni i, az énekszóin 
mok még kiizdem-k a zenekar exotikus szinhalá 
saival, forró érzékiség olykor még lóri enged 
metafizikai elmélyülésnek. Korngold legújabb 
operájában azonban, „A hatott város" bán vi -/ 
szatér a bel canto-hoz s elvont problémáknal< 
a könnyű színpadi sikert fölébe helyezi. A 
„Violania" mai előállásának szereposzt ísa a 
régi: a címszerepei Medek Anna énekelt-e és 
poelikus lényének szépségét drámai erővel ér 
vén yesi tette, Fleischer Antal lcmiiiietesrn. 
nagyvonalúan és a részletekig menő finomság
gal vezényelte, az előadást. Dohnányi finom, 
szellemes muzsikája újból ki viii'igilotl sz e 
sokuldalu kom-epciójává a „Piere,tte fátyola' • 
han. A főszerep**!- :v bemutató alkalmával Gala- 
frés jóv.i! töblb átér/éssel alakit ott a. mint most 
a fiatal Ptaszinszky Jozefine, utóbbinak ritmikus 
tárnái, kikerekitetí mozdulatai, iidesége más 
oldalról kárpótolt. Pierrott szerepét Rrada Ede 
vitte sikerre, (v. m.)

• Ady-dal matiné a Zeneakadémián. Nagy 
lírikusunk mély íiiztől áthatott ver- i a zmie- 
szerzők egész sorát ihlcttélk meg; a irta haliot! 
szerzeménye.k Bartók. Kodály, Lányi és l’einitz 
congenialitásáról tettek tanúbizonyságot. A 
szereplők közül elsősorban Kálmán ()"l;ár 
lelkes* n énekelt „Bujdosó kuruc rigmus“-át és 
fíasilidcs Mária előkelő ízléssel előadott dalait 
emeljiilk ki, de Pusztai. Tihanyi Vilma, és Ha
vas (lyöngyikc is megérdemelték a. közönség 
lelkes ünneplését,

• A Vitrs'zlllház C hete is a ..Cserebere" iej^yébei t'.pr 
lefolyni. Két este, a keddi és ti szoiiiiiati. jut a inti; /, 
le.'jfujribb müvész.i produkciójának, n ,.Húron' nővé'-" i,-k, 
< -ehov '.utal v ilág'hirü színmüvének. X szonib,;-.: <•!<>;• dús 
kivételesen '.-7 órakor kezdődik. Vasárnap c luíáu a 
,,Három a kislány" kerül színre.

• A Művészet! és Kiállítás! Rt. hat;Sv*-rsrn.vr‘. (I. z- 
Ralóság: VI, Vilmos császár nt 43. 'Iclefon: 115 Hl. .h uv • 
iroda: l\’, Váci utca 30, Rá.th Mór könyvkereskedése.) 
Október 29-éu. #vasárnap délután %fi órajcnr p Zenemű é 
szeti Főisl ólában Kondor Ibolya és László Andi"- ária 
és dalestje. — November 7 --n. este J. :!) órakor, a X ■irwil • 
bán Benedek Maruit és Baló Elemér '-biadóe-t--je. 
Díeember 3-áu, délelőtt II órakor ürmö<sy \niko és 
Coliért La|o*i matinéja. — December 23-áu T. Mátray 
Erzsi -szavalóestje: kőzrcmiiködi.'k Basilides Mária.

• A X’lgszlnhúz h"tl műsora.- Hétfő: Cserebere. Keddi 
Három nővér. • Szerda, csütörtök, péntek: C-screboi. 
Szombat: Három nővér (kezdete t-j7 órakort: < serebere 
(kezdete ’íll órakor). — Vasárnap délután: Három a kis
lány; este: Cserebere. - Hétfő: Cserebere.

• „Offenbach" SOO-adszor. Kara ró—Na dór rendkívüli 
sikerű operettje csütörtökön érkezik el a 20tt ik előadás 
ritka jubileumához a Király Színházban. A daljátékban, 
amely eddig1 és ezentúl is minden este műsoron vall, a 
jnbilúris estén is Rútkai, Dömötör Ilona, ■</. O|>e - .i'. 
tair.ifi. mint vendéig-, líontliy Hanna. Fábián l-'rivi, II; z, 
L/itabúr, Ritekó e-s Sáross.v játsszák a főszerepeket. Va <r- 
mip délután a ..Három a tánc" kerül színre, 3 órakor, 
mérsékelt helyárakkal.

• „A kékszakáll nyolcadik foleséjre‘‘, amelynek főpróbája 
és bemntutiija viharos kacagás és taps közölt folyt le, 
dominálja a Belvárosi Színház, jövő heti műsorát. A ki
tűnő vígjáték hétfőn, szerdán, csütörtökön, szó’ haton é, 
vasárnap este kerül szinru a be.inutató kitűnő szerep
osztásában. Kedden, vabimint jövő va-árnap rtélntán 
3 órakor jn<-r-.-'-ke!f helyárakkal a ,,VÍR halál" es a. 
..Mo.-<>1 j-gó asszony" keríti műsorra, mérsékelt heljar.ik 
mellett.

• Öt török Jép flil ma. hétfőn este a Lov.-iezy Kabaréban, 
amelynek a Dohány é-s X'yár-ulc'i .sarkán levő u.i lu-z"- 
tc-rét’ minden nap z-nfolá-ii' megtölti a közön-ójr. Tomh<d<i 
a sikere Felhő Rózsinak, aki a ..Fiatal művésznő" eimii 
vígjáték címszerepét játeszn, mim vendég. A kabari ki i 
és hangulatos t li kertjében éjjel 2 óráig vidám .az ' bü. 
A ktibaréclóndád 9 óra után k-czdfidlk. (T
12.’> 17.)

• A Mozgókép-Otthon nj, nagyszabású filmmüve, a 
„Füldö futók** I - ..Ilin.-.' 1 lek). az .orosz i-d-w l-tau: ■: Ui 
világából, lenyűgöző tartalma', al. gyönyörű fölvételeivel 
rtz.oiizú. ió.-'.:imhameiiő eseménye a Jllmmiiv-szetiiek. |v 
tiinő. humoros amerikai filmek gondoskodnak a nevetek
ről. Előadások 5, <*, 9 óra.

NEMZETI BOYAL ORFEUM KíSí
Minden csto ' ;-S órakor 

a kitűnő októberi varietémüsor és
MAGV/iW vendégföl léptével

ARAKYMAKS/^fS, 11 armath-Zerkovitz nagysikerű operettjo

Fi®'.',
OPKRAPINC K
K T T E R E M
Andrássy-ut 25.

Minden esío U-kor
a fCnycs ine*m 'ize műsor !

Azonkívül:

német, chnusonokkal.
BASBRJK .í ftJWS 

SZALONTAB tFEZRJ stb.
Faun-Xuglizű 12-től záróráig!

VI, Hóvay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon 14-22, sz.
Rótt és Ctelnh.Tsrdt föllóDtevíjl: Madame ElreHuss < >

Per Duckeíige. Kezdete pontban * j érakor
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8 aReggel október 16.

végződött
ÚTK-MTK küzdelme

U& MTE tu«S£a legyezni a bajnokcsapatot, — Az MTK-'bsn
(Prrth ss játszott.

Közel 20.000 főnyi nagyon előkelő közönség 
előtt játszódott le a két magyar csapat küz
delme, amely nélkülözte azt, a forró levegőt, 
amely az FTC—AITK-mérkőzésetket jellemzi. 
Pedig ezúttal ezt a játékot gondoltuk az őszi 
szezon derbijének. Csalódtunk, különösen az 
UTVÍ-hen, amely nőm volt olyan energikus, len
dületes és gólra törekvő, mint ahogyan azt 
már megszoktuk tőle. Elsőrangú munkát csak 
a pompás Fogl 11. és a kissé kedvetlenül játszó 
Paulusz végeztek. Fogl 11. nemcsak a védelem
ben volt biztos, hanem a támadósort is nem 
egyszer ő dobta előre. A csatárok azonban las
súk voltak, sokat, állitgatták a labdát és akár
hányszor az ellenfélnek passzolták. Közöttük 
csak Paulusz okos, intelligens játéka és nagy
szerű centerezesei meg hibátlan körner rúgásai 
volta k íneghyugtatóak.

A bajnokcsapat agyon foltozott együttesse rw, 
utolsó órákban Orthtal erősödött meg, aki az
I. félidőben nagy kedvvel és brilliánsan dol
gozott. Megértő partnere csak Csibibcn akadt, 
aki nem egyszer volt; veszedelmes. A födözet- 
sorban az elpusztíthatatlan „Vili" tartotta a 
lelket. Nád fér bátorsága és jó technikája impo
nált. A sokszoros válogatott Mánál jobb volt, 
mint gondoltuk.

Kár, hogy a Stadion pályája még mély, meri

Zsúfolt tribünök előtt zajlott, le a Magyar 
Kerékpáros Szövetség sno)'tesp.mén>ékben gaz
dag szezonzáro versenye. Herék kerékpárosaink 
két újabb országos rekorddal lepték meg a ma 
gyár sportközönséget. Az egyiket ti délelőtti 
í--vábhcgyi versenyen érték el, a. lőéli vasúttól 
as Istenhegyj-uton fölfelé emelkedő 3200 m.-es 
pályán, ahol külön -zenzációszúmba ment az, 
hogy a. 10.23 mp. alatt befutó Tóth Gyula re
korderen kivid még 10-en kerekezték le az ed
digi 11.30 mp.-ns rekordot. Az Vhercczky— 
Grimm-\mr állal bejelentett tandem-rekordja vi
táéi kísérlet j$ nagyszerűen sikerült, amennyi
ben a két. holt, kör után szédületes tempóban 
lefutott harmadik körön */>• mp.-cM javították 
meg a régi rekordot cs így az uj rekord 500 
méterre 33 wp.

A versenyek részletes eredményei;
. Svábhegyi verseny (3200 m.): 1. Tóth Gyula

- --------------------- . 11 ■■ ...'irffii —--------- ----------- ■■

Uj bcxteheíség tűnt föl az FTC junior versenyén
Jí a ITT. &<eir>aief9efif «*.«

SÍp>',xF>ft3 Aftx&Bébf.nsak siftGives fíiesmnafaí'^t’Zmdísa
Kz FTC—5/.4C-niérkőzés után valósággal el

lepte a közönség az FTC tornatermét. hogy 
ezemtauuja legyan a junior boxverse-ny 
döntő küzdelmeinek. A ferencvárosiaknak ez a 
versenye is egy uj csillaggal gazdagította s 
magyar boxsportot Máté (Lapterjesztők SC) 
személyében, aki a kisnehéz súlyban a. kvalitá
sos Bokori (FTC) győzte le imponáló stílusban. 
Ugyancsak elsőrangú erőnek mutatkozott Ma
rék (Lapterj.) is, a közcpsuly .győztese. Részle
tes eredmények:

7. Légsuly: 1. Beregi (Lapt.), 2. Csukái (Lap!.),
3. Weisz (Spárta).

77. 1J( helysul!/: Az elsőség Bcrnwaller és 
Sohreíber (BAK) között fog eldőlni — .szerdán.
mert szövetségi határozat szerint egy versenyző

■.......... - -------------
Magyarország 15 Kilométeres futóbajnoKa 

dr. Váradi Mihály (MTK).
Az év utolsó atlétikai versenyén a startnál 

18 futó jelent meg, köztük számos vidéki, 
hiányzott ellenben .Yémethy Jenő, Steincr Pál 
es Csitbay József.

Király Pál, a verseny favoritjn betegen állt, 
starthoz és öt kilométer után föladta a ver
senyt. Ezután a védő Váradi Mihály és Kulisár 
István elkeseredett küzd* h ('bői Ir. Váradi 
került ki győztesen. Ilredményo csak 0.2 má
sodperccel rosszabb az országos rekordnál.

A Szolnoki Vnnntnn SC versenyén * benevezett fővárosi 
áttétük közül a 300; méteren: 1. GrorA lst'án (MTK) 9 p. 
85 íny, 2. Cdt.be y, (MTK) 9 p. 87 mp.

M ‘ V *• " ‘ '*■ ’ V '•** » 

ez sokat elvett a játék IcudulMéből és szépségé
ből. Úgy látszott. mintha a. játékosok egy lát
hatatlan földalatti hatalom elleti is küzdöttek 
volna, amely a labdát nem engedi el magától.

A játékot, az C’7'7*; kezdi, de csakhamar az 
MTK kerül frontba és vagy 10 percig veszé
lyeztették az ellenfél hálóját, azonban Braun 
és Orth labdái mindannyiszor célt, tévesztettek. 
Nemsokára az UTK fölszabadul és* pillanatok 
alatt az MTK kapuja előtt, terem, itt Sdialler 
kitűnő labdáját. Priboj elhibázza. Ezután az 
UTE huzamosabb ideig az MTK kapuja előtt 
táboroz. Priboj erős lövéséi. Fábián szépen 
menti. A most, következő mezőnyjátékból egy
felől Braun—Orth, másfelől Schaller—Priboj lo- 
fu tása i veszedelmesek.

A 11. félidő első perce nagyon meleg volt, 
mert Csibi szép lövése hajszálnyira Inent el a 
kapu mellett. A 8. percben Mandl csak komor 
árán tudott menteni, de Paulusz pompás rú
gását senki sem tudta értékesíteni. A 19. perc
ben Orth durván föllökte Pauluszt. A. megadott 
szabadrúgást Fogl II. boszült erővel a kapu 
mögé küldi. Egy pár perc .múlva, Priboj lövése 
kapufát ért Ezután ellaposodik a játék, látszik, 
hogy mind a két; csapat megelégszik az eldön
tetlen eredménnyel. Az utolsó perc ko.cnerjét 
Orth a. kapu fölé, fejeli.

■ 1 -------------------- W—»■ ' — ' *■

Kitűnő eredményeit a Millenárison 
és a hegyi Kerékpárversenyen

Ti versenyeit — Tótit nagysxev*tl vehordla a hegyt
VGí^.reFiyan. — íüzen mentek a r*éffi nskordon belül. — fíar*fos nyes^fe
a //i* ézm.-GS tr} tanrient~T»ekoT*<rilfa

10.23. Országos rekord! 2. Horváth Dezső 10.24.
3. Rusovszky 10.25. Régi rekord 11.30. Senior- 
verseny: J. Damkó. 2. Horváth. 3. Papp.

,4 Millenáris-pályán tartott versenyek ered
ményei;

I. Októberi nagydij <1000 m.): I. Grimm.
2. Ubereczky. 3. Alázók. 4. Dénes. 11. SAejtező 
verseny (főversenyből kiesettek): I. IVclwurf.
2. Pirity. 3. Traehtulocz. 4. Eigner. fii. Kezdők 
versenye: 1. Verte. 2. Wnikelmami. 3. Feik.
4. Se.hmiedt. TV. Kombinált pdrosverseny <10 
km.): .1. Zabary- Kain 15.55 mp. 2. Gröger— 
Varga. V. Magyarország 15 km.-es motor vezet é- 
ses bajnoksága. Bajnok: Barlos 16.03 mp. 2. 
Bálin. Partos a starttól a célig állandóan ve
zet. és 1’4 körrel biztosan nyer. VI. Négykörös 
tandemrerseny: 1. IV elmart—Schwartz 3 p. 07 
mp. 2. Pirity—Eigner. 3. Mazák—Havasi.

egy este csak egyszer niérkőzhetík. 3. Szeghő 
(Lant.).

Hl. Bantamsidy: 1. Sauer (ITT. kér. TVE), 
2. Urenovits (FTC), ö. Rákóczi (FTC). Ebben a. 
súlycsoportban ITrenorifs ma.gaslot.1 ki. de 
Sauer elleni küzdelmében ellenfelével véletle
nül olya>n erővel ütközött, össze, hogy a szeme, 
fölött, a bőr fölrcpedl. A nyomban meginduló 
vé)-zés miatt, kénytelen volt, a harcol, föladni.

IV. Könnyüsuly: 1. Löwy (La.pt.), 2. Popper 
(III. kér. TVE), 3. Kassowitz (Lapt.).

V. Vellcrsuly: )., Albert (III. kér. TVE), 2. 
Wiesel (Spárta).

VI. Középsuly: 1. Marék (Lapt.), 2. Zweck 
(Lapt.).

U77. Kisnehézsuly: 1. Máté (Lapt.). 2. Ftekor 
(FTC).

Somfay (MAC) a deKallon győztese
A 15 km. es futóhajm’ksággMl égj időben ren

dezte a VM.S'c az. első ízben kiirt dekallon-rcr- 
senyf. flmel.xbon 6 induló között bgjobh all- 
roand atlétánk: Sumfay (MAC) győzött.

Részletes eredmény:
z*>*> ni..- i Sonifnv ll.fi. mp. Tíi,,)higrr)^. 1. Gagii&, 631 

rm Somfa.' kits/.fi linli'pi 11 f.s hamuul*.,-o,• nem ugrott. 
Sfiin.iub.i.: i Somfay lo.öi m, ifdffosHfrrdt i Sonitaj 
U>5 cm. i'iii ti’.. 1. Somfai .f!.. mp >io »>. nni i. t jfa- 
tm’z.ky |H.7 mp. ’l'iilnjdriiki-peu smnffiy i oh 16.; mp. es 
idővel r i'Iaó, il*> I gm dö'iii'.*' minit dr z.ki nliflkalluk. 
Uh. Iíhkí: 1. s<nn[ay 36.6U ni. Ihnhifir.' 1. (ícguas ’’7ein.
2. Somfny 260 cm. fírreljj; 1, Somfay 41.94 ni. nt’ii m.. 
1. Somfnv 4 p. 53.6 mp. Végeredményben I. fiomjoy íMA’ i 
7 gyic.t'lem. 1 második hely o t;.* ' /mnZ ", Genus- (K AOEl 
4Hf-.*i« pnnl n. 1 jfaluczky (1 T( * UlO/tfi pun*. 4. Kövecs 
(BBTEt 39t$.O6 p*»p,

FTC- M * C 3:0 (3:0).
A FTC az első félidőben kitűnő forrnál ját

szott ki. Minden embere a, helyén volt, esi 
szinte gépies pontossággal végezték a föladd 
lakat. Annak ellenére, hogy Jmsd, Blum es 
Hunqler II. még mindig hiányzott. a csapatból, 
a zöld-fehérek játéka minden fázisában egysé
ges, kiforrott stílusú és lendületes. A szélső^ 
szökletésére alapítóit támadások különösen a. 
Irisebb jobbszárny (Mat.tkovies—Kovago) in
vén állandóan veszedelmezteltek a AIA( kapu 
.iát. Palaky mesterien irányította az ostromot, 
amely a bizonytalanul tbágozó *Sza ff kában es 
Ocskayban nem talált elég erős .ellenállásra. 
Fehér pedig — bármilyen .jó napja is volt 
egyedül nem akadályozhatta meg a heves olfon- 
ziva eredményét. Kővágó, majd Palaky s vé
gül ismét. Kővágó három goihoz juttatta ebben 
a félidőben a zöld-fehéreket, viszont a M A< • 
akcióképtelen csatársora egyetlen egy , veszé 
lyes helyzetet sem tudott teremteni az Fl( k*’ 
púja előli. A II. feli lobén — habár az F l'C 
ekkor is biztosan tartotta a kezűben a. mérkő
zés sorsát — annyiban változott a helyzet, hogy 
Kocsis, a MAC centerhalfja., lendületes, farad 
hatatlan játékával előredobta a tehetetlen, 
csatársort. Ezáltal fölszabadult az első télidő 
ben leszorított MAC véih-lme. és az FTC meg- 
niegujuló támadásainak könnyebben állt elleiit.

Törekvés—Vasas 1:1 (1:0).
A két munkásesapaf mérkőzése izgalmasait 

érdekes volt Az eredmény nem hű kifejezője a, 
pillanatnyi erőviszonyoknak, meri a Vasasok 
határozottan jobbak voltak ellenfelüknél. A. 
Vasasok csatársora, élén a kitűnő formában 
levő Szentniiklóssyval, folytonos támadásaival 
állandóan foglalkoztatta a Törekvés védelmét, 
amely nagyon megérezte Hajós centerből f 
hiányát. Alig a. Hajóst helyettesítő Pruha nem 
volt, képes előredobni a 'l'örek’és esatársor:i1, 
addig a Vasasok lialfsora. szorgalmasan kivette 
a részét a támadásból is. A Törekvés támadó 
saiuak Hirzer volt a lelke, ő lőtte az I. félidő 
ben a vezető gólt, amelyet a Vasasoknak csak 
a II. félidő 31. perecben sikerült kiegyenliteni 
Szentmiklóssy révén. A 10. percben Katzcr üres 
kapura gurított labdája hajszálnyira, ment el 
a kapu mellett és ezzel kisikloti. a Vasasok ke
zéből a győzelem utolsó alkalma is.

Zuglói AC-BTC 1:0 (0 : 0).
A B'l’C csatársora nagyon megérezte Hajdú. 

joblsz,élső hiányát, akit Brauchltr nem tudott 
pótolni. A TI. félidőben ugyan llaachmatd 
a halfsorbó) előrejöll, d<> ez a csere a védelmei 
bontotta meg. viszonl a csatársoron mit sem 
lendített. Ezzel .szemben a 7.ugló csatársora 
egysigcs ós akeióképesebb voil. Hogy mégis 
csak egyetlen góllal tudta ellenfele hálóját, 
nieglcrhelni. azt a P»T( ■ ve/lelmének a javára 
Írhatjuk, amely szürkén, de hecsiiJetea odaadás
sal dolgozott. A Zugié kitűnő védelmének nem 
a olt nehéz, a bizonytalanul passzoló és erőtlenül 
dribliző RTC csatáro'kal leszerelni. < 'sak a 11. 
félidőben, amikor Haneh maat néhány előre 
törése veszedelmes lielyzyfct teremtelt, a 'Zuglói 
kaim előtt, kclleít Payernek és 7.u'olenszkynck. 
erőtel jesebben akcióba lépni. \ mérkőzés egyet- 
J,,u góljai, Sefcsik a II. félidő 15. percében lőtte, 
amely nagyrészt a P/TC kapusának, Palcscknck, 
a rovására írható.

Egyéb eredmények
// ■ *>sí'*><//</ bajur>Sx<iir l fSI ’> >' ! . I r. I
Ujja nsitdl>/ti bninnksrifi: h í F. ’I'LK 2:1) 1
111/h fixzh if.ii bajnrilttdfi: t’Sli—Vasklub 3 -.1 (2 . li,

SAC Kclaníehf 4:1 (I : lj.
r.ifi": Hiiiu.'Arin -Kisp. rörckvóe 2:2.
l.ndányi  rlij: PoMás U A < 3: i r2 : 1).
Unrtitvh/os nu‘r/.d.’(,s; Hí. M>r T\ |-’. F.k'••>/. 1.1.

Vidék
•erlve": Dél—Nyiijrat 2:2 isz.tuccjl. tea 

jíitsszrűk. — 11. crat. válogatottak—Délnyugat 2:1 <P.< •».

Külföld
llec*: '4mnietir> thijiid 7.3 (2:1). Óriási inogir-i >:tc* 

A >■ Aina.tour** C'-diirMora bvilliáiui .inti'kní, produkált. 
U nrkci HriOm 2:2 — nzó»>'</—tfal.nn1> i : .' i.l : i'i 
11 IV Hmlu1 /.*./■ utirl 2:,). — Jrln.tra H'.íC 5:2, — )l >* — 
SimmeríH'i 2:1.
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Acéllövő bajnokság eiőmérkőzés^i
\ oólíox o-porlnat kitűnően kedvez.*'. Időben tartoll.it 

nií-K vu.'-úrnap dólclnft n budíií lövöldében 'h nyrirr.i ür/ 
/'')•!rr> In’ i>K.I:s<if/iinrtl. előiib'-rközésnii. ;n>n |j h 

Kartijirill) .lri’6 íi.vuir. államtitkár. \ >1ö'z Xniin l’.il a!1:il’,<e 
nigy, lh.ir.ii,s nitííborniicy én kÖAélotiiiik in<>.* kiíun"
s* ze i*. m*‘i; ii Írni. A lövő vnsíirnap lezáródó bnjti*»k».iu 
döntőjébe l'.l.n.scl: hr-rrfic dr.. v.lr: la -6. Ih), i 
/>/ e*ó,. FctonoiiH / ur yf.irsrhall I inti SoD’lurti
Sdndoi kariillak, okik óddiif elért eredményéül 
valdszinilen a bndnok»A^an Is ugymülyen 01 end . . 
lógnak rlhob. cz.t.erln)

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

ViléROHwin--kóuyvnvnmiln rt. Bu<bi.pr«f. Vili, < onú-uten 4. 
igazgató; Doutwch D.

kits/.fi
tartoll.it

