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I. évfolyam

idén éráéin és ImlréeiH taÉMé
Leedsben nagy ünnepséggel fogadták a bukott kormányelnököt

(Hécs. október 22.) Becsből jelenti telefonon 
'A Heggel tudósítója: Londoni lapj el öntések sze
rint ünnepi fon ad tatásban volt része a bukott 
angol min i raterei nőknek, Lloyd George-nak. 
Leedsben, ahol első agiiációs beszédét szom
baton tartotta, A Majestic Hall-ban több mint 
,•>()()(» ember hallgatta Lloyd G'eo?'<7e-zsot. Más
fél óra hosszat beszélt ‘és beszédét talán ebbe az 
egy mondatba lehetne sűríteni: „Most a nép 
döntsön, vájjon a párt fontosabb-e neki, mint 
a nemzet." Beszélt a béke megzavarásáról, a le
szerelési kérdésről, a békés kereskedelmi és gaz
dasági .kérdésekről, szólt az Írekkel kötendő 
békéről, majd szószerint. ezeket mondta:

— Minden érzésem és törekvésem a demo
kráciáé és a haladásé.

Bár tudom, hogy ezt; nem veszik szívesen. 
A népért dolgozom és sohasem dolgoztam uny- 
n.vit, mint, a legutolsó hat esztendőben. Annikor 
szigorú kritikák jelentek meg rólam, nekem 
nem volt időm, hogy a nép elé álljak és föltár
jam őszintén az igazságot. De most időm van. 
Most én is munkanélküli vágyóik. Most anódoni 
van rá, hogy jelentést tegyek a népnek és vár
jam az ítéletét: vájjon jól szolgáltam vagy sem. 
Csak egy célom volt, a mi országunkat legjobb 
erőmmel szolgálni. Versailles után

mi maradtunk az egyetlen nép Európában, 
amelynek költségvetése egyensúlyban ma

radt.
í>, az. utolsó illőben gazdaságilag annyit Iia- 

1. dilink, liogy lépést tudtunk tartani a dollár
ral. Most az összes kombinációkat — amelyek

Az «3tík?©8 munkásság verseng a kormányhatalomért
< London. október 22.) Clynes munká<párti 

vezér Bristolban beszédet mondott, amelyben 
fejtegette, hogy a munkáspárt tekintélye soha

Hötzendorfi Conrad tábornagy 
Budapesten

(A Heggel tudósítójától.) Amint a „Neue 
Freie Presse'4 jelenti, llötzcndorfl Conrad tá
bornagy, a monarchia volt vezérkari főnöki}, 
az elmúlt héten egyhavi tartózkodásra Buda
pestre érkezett.

Gumibottal szerelik föl a rendőrséget
Cf Reggel tudósítójától.) A főkapitány el

rendelte. hogy a budapesti államrendőrség 
legénységét a gyakori éjszakai verekedésre 
'aló tekintettel, angol mintára, gumibotok
kal szert Ijék föl. A legénység egy része már 
meg is kapta uj fegyverét

élettelen a vasárnapi magánforgalom
Budapesten »

A mai magúuforgalmat lanyháéiig és üzlet- 
lelenség jellemezte. A tartózkodó piacon nem 
jelentkezett som áru, sem pénz. Néhány kötés 
jött létre, Tájékoztató árfolyamok: Salgó: 
K0.0&0; Allamvasut; 3O.OO4V; Rima: 12.606—12.100; 
tipták: 4000—4450; Spódium: 0300: Általános 
Kőszén: 157.000 (áru); Lidiiig: 1650; Magyar
doh iparhank: 1150; Klotild: 0700.

Budapest, 1922 október 23.

Anglia kereskedelmi és hiteléletét elsősorba 
emelték az egész világ gazdasági harcában. — 
tönkrezuzták és merényletet követtek ej a nem
zet ellen.

A reakcionáriiuisok. akik a CarZíon-klubbaai 
most; a fehatalruat un agukhoz kaparintottak: — 
ha a választásoknál többséget, szereznek —, 
majd gondoskodunk, hogy ez meg ne történ
jen - tekintet nélkül arra, hogy mit Ígértek 
a választások előtt,

a maguk extrém programját fogják keresz
tülerőszakolni. És ez az országot katasztró

fába dönti.
Majd Honar Law-ró) beszélt Lloyd George 

és a következőket mondotta:
— Bonur Law még a barátom, ég faj. ha ra- 

lami olyat kell mondanom, ami ezt a személyes 
barátságot széttépné. Közösen csináltuk az ír 
békét, de szegény Honar Law ma olyan, hely
zetbe u van.

mint egy kocsis, aki kiejtette kezéből a 
gyeplőt és a lovat most, a farkánál fogva 

akarja irányítani.
Én mn is azt vallom: egészséges haladás. És 

ígérem a népnek, hogy ha bármit hoz is a 
jövő: soha becstelent vagy alávaló dolgot nem 
cselekszem.

Még szombaton este visszatért Lloyd George 
Londonba, ahol hatalmas tömeg várta érkezé
sét és ünnepelte régi lakásáig, a Downing 
Strcetig. A bukott, miniszterelnök most kiköl
tözik a Downing Street-i palota miniszter
ei nöki lakásából és valószínűen a városban 
bérel uj lakást.

sem volt olyan nagy és ellenfelei sohasem tar
tottak tőle annyira, mint most. A munkásság 
beáll a versengésbe a kormányhatalomért.

Bemar Law kihallgatása a királynál
(London, október 21.) A Beutcr-iigynökség je

lenti: A király Honar Lau't kihallgatáson fo
gadta.

Bonar Law a londoni City-ben 
lép föl képviselőnek

(London, október 22.) Mac Kcnna volt, liberá
lis kincstári kancellár, ezidő szerint a City 
egyik vezető bankembere, a „Sunday Héráid* 
tudósitójának kijelentette, hogy nézete szerint 
Honar Law a páriáméul I választásokon mint a 
City jelöltje fog föllépni.

Béesbeni
(A Reggel bécsi tudósítójának lelafonjelcn- 

tusc.) ÁÍlamvasut: 865.000: Krupp: 580.000; 
Salgó: 1,680.000; Rima: 350.006: Coburg: 100.000. 
Irányzat bizakodó.

Berlinben i
(A Reggel bécsi tudósítójának tele, fon jelen' 

tése.) A deviza-árfolyamok emelkedése tovább 
tart. A newyorki kifizetés délelőtt 4500-ig emel
kedett. Az összes értékpapírok árfolyama 
emelkedett.

6. szám

Se. E^zellenz Ereky
Azt az intranzigens ikiskésit neki, hogyan 

bámultam e széles mellkasa férfiút, amikor 
először kinyitotta a száját és úgy látszott, 
föl falj a est Lenyeli az egész csonka magyar 
glóbust. Mát még, amikor a fúróval jött, uj 
Szent, György a lándzsával, hogy átfúrjon 
minden gyanús üzletet, főleg olyat, amely 
„nemzeti javak kivitelére irányul". Emlék
szem arra a dörgő tapsviharra, amely kegyel- 
mesünknek azt a talpraesett kijelentését fo
gadta, hogy ő bizony zsidóval se politizálni, 
se üzletet kötni, se barátkozni le nem ül egy 
asztalhoz. A tájvédelemnek ennél határozot
tabb, elmésebb, tömörebb definícióját inég 
Zsilinszky Endre sem adta, pedig ha valaki
nek, úgy doktor Zsilinszky képviselőnek ér
teni kell e problémát, hiszen napilapot adtak 
alája, hogy' a fajvédőimet gyakorolja. Beval
lom, el voltam ragadtatva Erckytöl és az uj 
magyar közélet tüzrŐlpattant natnrbursschá- 
ból még a politikai pedigréje sem ábrándított 
ki. hogy tudniillik Friedrieh István kegyel
mes ur védőszárnyai alatt kezdte el pálya
futását. És most nem iá? szíri ai lapokból kell 
értesülnöm: arról, hogy az én büszke spanyo
lom, fegyvertársam a korrupció elleni hand- 
gemengoben, Se Exzellenz Kari von Ereky 
holmi lószindikátusi ügyekbe gabalyodott és 
egy Vas Izidor nevű izével, le sem merem 
írni, de Vas és Izidor titkolhatatlan lelki, sőt 
testi defektusokat árul cl, szóval Ereky olyan 
szindikátus élére került, amely kétezer lovat 
akart külföldre exportálni és e működése bi
zony „nemzeti javak kivitelére irányult", 
Izidorok Ereky t tették meg a lószindikátus el
nökének és ö, saját nyilatkozata szerint, „mi
vel megtiszteltetésnek vettem, hogy ez, a nagy 
szindikátus fölkér elnökének..." azután igy 
folytatja: „a szindikátus alapszerződései kö
rül komplikációk vannak, miért is az elnök
séget egyelőre nem fogadom cl". Mit nevez 
hősünk komplikációknak? Feleljen meg e 
kérdésre Schandl földmivelésügyi államtit
kár: „Nekem az a. fölfogásom, hogy az ilyen 
ügyekben senki sem, keresheti, agyon magát 
az állam, terhére. Éppen ez a lószindikátns az, 
amely legutóbbi bevásárlásaival agy fölverte 
az árakat, hogy az állam a. maga bevásárlá
sait. képtelen volt eszközölni." Hát, igy még 
hátba nem vágtak! Elképzeljem Erekyről, 
hogy lóvá tette a fnjvédelmi politikát azért a 
megtiszteltetésért, hogy a lószindikátus el
nöki szókébe ülhessen? Lehetségesnek tart
sam, hogy a közérdek barátja és a szindiká
tusok ellensége helyet foglaljon abban a szin
dikátusban, amely az állam terhére agyon 
akarja, magát keresni? De megkérdem 
őnagymélióságát’, hogy az elnökség egyelőre 
való el nem fogadásával lemondott-e szindi
kátusi részesedéséről isi Mert akármit, is fir
káljon Szíria, én úgy látom, Ereky Károly 
a zsidókat tette lóvá. Nem ült le közéjük, 
állva vett részt a szindikátusban, mint, ahogy 
a tőzsdére is csak azért jár föl, mert ott az 
ügynökök nem ülve, de állva kötnek üzlete
ket Közútiban. Ne féltsük Erekyf, hiszen 
Friedrieh Pista oldalán nyütte el első gyér 
mékcipőit a magyar politikai morál zegzugos 
utjain. Nem is ez a konfuzus, de érdekes és 
temperamentumos exminiszter a hibás, ha
nem a. társaság álszomérmes mohósága. Ne
kik minden üzlet keresztyéni, amelyen 
gyorsan és sokat kereshetnek. Ennek pedig 
éppen az ellenkezője az igazság.
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November 13-án Lausanneban lesz a Keleti Konferencia
(Párisi, október 21.) Az Havas-ügynökség je

lenti: A londoni, párisi és római kormányok 
teljes megegyezésrö jutottak arra nézve, hogy

a keleti konferenciát november hó 15-ére 
Lausauneba hívják össze. 

'A tengerszorosok kérdését élikiilőniive fogdák

tárgyalni. A konferencia ez utóbbi Urgyala- 
sairá Franciaországon. Nagybritúnnián. Olasz
országon, Japánon. Románián, Jugoszlávián, 
Görögországon és Törökországon kívül. Orosz- 
országot^ Georgiát, Ukrán tál Bulgáriát is 
meff hívják.

Apponyl beszéde
a Killügyi Társaság gyűlésén.
(A Reggel tudósítójától.) A Mugyav Külügyi 

Társaság a Xé?j>sz<üvetségi Ligák Uniójának 
budapesti tanácsülésével kapcsoltabban vasár
nap délelőtt a Vigadóban a. Nemzetek Szövet
ség® eszméjének isnieptetéífóre és tóinogatására 
ünnepélyes nagygyűlést tartott, Appotnyi Al
bert gróf elnöki megnyitójában a mai ülésnek 
kettős céljáról szólott. Az. egyik cél az, hogy 
fölvilágosítsák a. magyar közvéleményt arról a 
kérdésről, amelyről Díintss egy véleményen, 
(tudniillik a Nemzetek Szövetségébe való belé
pés célszerűségéről és annak céljairól. A gyű
lés másik célja: hogy a külföldi vendégek a fő- 
város szélesei)!) rétegeivel is érintkezésbe lép
hessenek és hazánkról hiteles benyomásokat 
szerezzenek. Mi abban a szerencsés helyzetben 
’t^agyunk, hogy elég, ha megismernek bennün
ket. Az Európában uralkodó zavart máskép, 
mint Magyarország helyre ál Utasával, meg
szűnte Lni nem llehet A Nemzetek Szövetsc-gébe 
való belépéssel nemcsak a magunk ügyét akar
juk előmozdlítani, hanem a in agyar nemzetben 
rejlő értelmi és erkölcsi erőkkel részt akarunk 
yenni a nagy emberi ideálok megvalósitiusaban.

'Ezután az egyes nemzetek delegátusai tol
mácsolták hazájuknak Magyarország iránt ér
zett rokouszenvét Ruffini (Olaszország) után 
Bernstorff (Németország) szólalt, föl s kije
lenti, hogy Németország nem fegyverrel, ha
nem szellemi fegyverekkel akarja kivívni az 
igazságos békét Garay (Argentína) a jogért 
való harcot hirdeti, gróf Mensdorff-Pouílly 
((Ausztria) hangsúlyozza, hogy a népek kibé
külését nem lehet egyik napról a másikra meg
teremteni. Scié-Ton-Fa (Kína) fölemlíti, hogy 
mint a magyarokkal, rokonfaj. a békét és a. sza
badságot vallja elvéül. Grönborg (Dánia) 
hangsúlyozza, hogy Wilson eszmélt, bármeny- 
nvire szépek legyenek 1b azok, a gyakorlatban 
nem lehet keresztülvinni. Aullard (Francia- 
ország) azt fejtegette, hogy ezelőtt a népek 
háború által leltek naggyá, ma csak a békével. 
Flennessy (Franciaország) a Népszövetség esz
méjét francia eredetűnek vallja. A magyarok 
csak akkor lesznek a magyarjaink'^ ha a 
mi eszméinket magukévá teszik. Giesswein Sán
dor elmondja, hogy valaha utópia volt az, 
hogy az emberek ne az öklükkel vívják ki 
igazságukat éipp úgy utópia most az, hogy’ az 
íillamok a vitás kércíésoket döntő bíróság előtt 
intézzék el.

A „Nova** és a főváros 
OtssAsmlliitfs alaptőkéje lesz a f&várcs 
uj részvénytársasá&íjárBak. — December- 

ben lesz az alakuló kOzgyUiés.

(A Regqél tudósilójától.) A A ovo ügye a 
főváros legközelebbi, yjagyis holnapután tar
tandó közgyűlésén kerül szóba. I)r. Bedo Mór 
törvén vh a tósági bizottsági tag megújítja az 
ebben a tárgyban annak idején előterjesztett 
interpellációját, amelyre, értesülésünk szerint, 
ismét dr. Szabó Imre tiszti főügyész fog választ 
adni. Nem hisszük, hogy a főügyész, akit rend
szerint az ilyen kényes kérdések elintezesero 
szokott a tanács föHhaszuiálni, megváltoztatta 
volna három hónap elölt ugyancsak a közgyű
lés színe előtt kifejezett véleményét. Akkor a 
főiigytéisz nr kijelentette, hogy a Közúti, nem 
csinálhat ingatlanaiból külön részvénytársasá
got, mert ehhez joga nincsen. A Közúti azon
ban. nem nagyon törődött a hivatalos fölfogás
sal és igenis megcsinálta az uj részvénytár
saságot, amely Nova néven akarja boldogítani 
gazdasági élet ii nket.

Egyébként A Reggel úgy értesül,, hogy a 
Közúti és a főváros között ujabb tárgyalások 
folynak, amelyek kétségtelenül nagy érdeklő
désre tarthatnak számot. .Arról van szó. hogy 
a Közúti, mint kisebbségi részvényes. érdekelt
séget vállal a főváros által alapítandó uj köz
lekedési részvénytársa Ságban és ezzel mvlel- 
kezésére bocsátja a fővárosnak azokat, az in
gatlanait, amelyek nézete, szerint (!) az ő tu
lajdonát ikénezik és a.m< b t kre a vilkimosvas- 
utaknak üzemük vezetéséhez föltétlenül szük
ségük van.

Ugyancsak tárgyalások folynak a földalatti 
és a BÚR-vasút átadására, .4 Közüli ugyanis 
hajlandó a két vasutat a fővárosnak átadni, 
ha a főváros a két vasútnak a Közúti tárcá
jában levő részvényeit a mai árfolyamon át- 
veszt.

Bákőezl-ut 43 — Telefon: József 125 91 
Igazgató: Ujváry Ferenc

Minden este

a megnyitó műsor
Föllé)

BoroM Gésa 
Feruncuy Károly 
Ujváry Lajos 
Salamon Bóla 
Dékeffy Lásxló 
Ujváry Ferenc

>nok:
Antal Erxr.l 
Harasity Mlcl 
Gy. Batory Etaa 
Sa&sdjy Ali* 
U. Földes Etxn 
Heresegh Jenit

H. í’eírtftübeffii Albes-í
Aa nrl vilár találkozóhelye! A műsort Harmath 

Imre irta. Frauciu konyha. Vacsora 8-tól 
Elöadas kezdete 10 órakor 
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Esti i»énztárnyitás » órakor

Sándor, 
Kamáriy OESy, 
Lantos-dúst, 
TeSeky Ilona,
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NAPONTA MÜVÉSZESTÉK
Föllépnek:

KÖKÉNY ILONA
Bihari

Gombóca Vilma,
GoincSa Ernő,
ComfcrcScx Welüjf,

Medgyasray Magna!
Bárdi Irén, Bárdos Margit, Bándi Viki, 
Dalnoki Gizi, Fekete Lili, i?elliő Ilus, 
Gyöngyösi Mici, Kosa Böske, Kulcsár 
Böske, Kis6 Anci, Mezei Ilona, Pataki 

írón, Seres Mici, Szécsi Irén
MÜ VESZf VEZETŐ: SÁNDOR JÓZSEF. 

Karmester: KÓLA JÓZSEF. 
ZI M M E K M ANN Gí;Z A hegedül.
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R függetlenségiek győztek 
az újpesti városházán

(A Reggel tudósítójától.) Újpest uj kép- 
N iselőtestületének legutóbbi közgyűlésén a bi
zottságok tagjainak megválasztására került a 
sor. Az összes pártok: a függetlenségiek, a de
mokraták, a keresztények és a szocialisták föl
készültek a szavazásra. A tanács jelöltjeit Tless 
Pál főjegyző terjesztette a (közgyűlés elé. Utána 
Tihanyi Kálmán, a függetlenségi 48-as Kos
sut h-pári titkára, a tanács javaslatával szem
ben a vártja által összeállítóit, listát ajánlotta 
elfogadásra. A függetlenségi listára 81, a ta
nácséra csupán 50 szavazat esett. _4 tanács lis
tája végig elbukott a következő szavazásokon 
is. Föltiinést keltett, hogy a keresztény községi 
párt a függetlenségiekkel szavazott, mig a de
mokraták és a szocialisták a. tanács javaslatát 
pártolták. Ennek az eredménye, hogy a jog
ügyi bizottságon kiviil, a demokraták és a szo
cialisták mindenhonnan, kibuktak. Az érdekes 
ujj)e.sti eseménynek, mint A Reggel tudósitó
ját informálták, két előzménye is van. Az 
egyik: a polgármjesteiválnsztásnál a. demokra
ták a függetlenségi és liberális dr. Szalag Sán
dorral szemben a kormány és a mai rendszer 
jelöltjére szavaztak, a szocialisták pedig pasz- 
sziv© viselkedtek. A másik: a liberális biokba 
tömörült pártok a legnagyobb községi pártnak, 
a függetlenségincík, elenyészően kevés helyet 
biztosi tolt ak a bizottságokban, amiért. r füg
getlenségi 48-as Kossufh-párt kényszerítve volt 
ez erőpróbára, amely döntő sillerrel járt. Az 
újpesti liberális közönség megnyugvással fo
gadta a választás eredményét és a, kedélyeket 
mm izgatják a helyi sajtó szenzációs közle
ményei, amelyek a függetlenségiek és a ké
re-zP-lv párt blokjikról szólnak. E kérdésben 
egyébként az újpesti függetlenségi párt egyik 
vezető lap;.) a igy nyilatkozott:

A. függetlenségi párt dvt álláspontja 
alapján semmiféle felekezeti párttal nincsen 
biokban és nem is lehel. Rendíthetetlen hűség 
grl kitartunk a kozstdhi liberalizmus mellett.

♦
A fővárosnál nagyban folynál; a munkáin 

tok az uj Városi Villaanos Vasút Részvény
társaság előkészítésére. Az uj társaság alap
tőkéje 500 millió korona lesz és a részvények 
egyelőre c főváros birtokában maradnak. 
Azért mondják, hogy egyelőre, mart; a város
inál boldogok volnának, ha valamely külföld! 
lársaság megvásárolná a részvényeket vagy 
legalább is anyagi érdekeltségért vállalna. A 
titokzatos Mr. Botié, aki a belga vasúti tröszt 
íuegbizásából a villamos  vasutak bérbevétele 
tárgyában itt. járt és kilátásba helyezte, hogy 
nemsokára, konkrét, ajánlatot küld a főváros
nak, még mindig nem hallatja, sza.vát. Az uj 
ré sz vein y társaság címe Budapest Szél'esf óvá
rosi. Villamos Vasút Részvénytársaság lesz. Az 
alapszabály tervezetet és^ az üzletvitelre vonat
kozó előterjesztést a főváros tanácsa az első 
novemberi közgyűlés elé viszi, mert december
ben akarják megtartani az alakuló közayülést.

Egyelőre pedig nem tudják még a főváros
nál. hogy a vasutak viteléhez szükséges forgó
tőkét honnan veszik. A fővárosnak nincs péri’O 
és a legsürgősebb szüksélgleteket is csak iigy- 
gyel-bajjal tudja födözni. Még azt sem tud
ják. hogy azt a 250 millió koronát, amelyet a 
tanács a villamos vasú ti személyzet tűzifa 
beszerzésére megszavazott, honnan teremtik 
majd elő. Nem inarad más kivezető ut, mini 
hegy n főváros az október hónap folyamán 
begy ülő l'orgalmiadójö védelemből kölcsön 
jón

3 SZGhöS fllfidBíll Éósl
(teres &r;£nyjogoswlt 
a belterületen.

Leveleket „Lc'.ApAsl jUj'* jeligére « U, 
^AreKi^-eitca 11.)

Oeak pár mAtonnássu iPAjirifin 
tiizolfinnyagot és egy mfllWüll 
oiöfiltők.'ilyhát vogyen « ngy 
nőin fog fázni a tálon. Knvható 
VI, Aindróssy-ut Ii2. suám, 

_ __  _ _ telelőn 38-69, további! min- 
riftn i°í,h vaR)tereskcd<'nben.

rmjai
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Pénzt nem adok!
de szf-p paplant olcsón igen. Sxainl. a pnpfanhlróly
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ZEKK0W1TZ EM1L I S TAHSAI BE 1)A PEST
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ft vasútnak.
a il-

Bombagyár Dublinban
(Dublin, október 21.) A nemzeti állam 

patai Dublin egyik 
rat födöztek föl. 
letartóztatlak.

ÖOON RITKASÁGOK
bot^a József - kör utf 25.

Régi mngynr könyvek vótclo és elnd.ísn
U£háxy >ercktly£h, J6kai-| Chol-
n©ky-, Atfy-késiraQok és levelek

TELEFON: József 2« 90.
■51

esa- 
vá n>s részében bomba gyű- 

■Ezzel kapcsolatban többeket

. .... i ii a «>■<». i -----

Az angol munKásság 
végletedig harcol a Koalíció ellen

(London, október 21.) A Rcutcr-iigviiökség 
jelenti: Hodgc munkásvezér egy beszédben ki 
jelentette, hogy meg van a'lehetőség árrá, 
hogy r koalíció újra föléled és a munkáspárt 
elten fordul. párt ebben az esetben a harcot 
a végletekig folytatná. (,,M. T. J.")

Óriási áralfat fizeteK használt 
férfiruhálcért Í.'X'“.&?

plalinrit, í!j tiks-crt rlráotin veszek. (Iross Antal 
.!<i:sef körút 2J. fiion cint~i i .1. ^„.1 ,rl

SCHLICK-NÍCHOLSON
VAR-,

WAUHON 
fts 11 A JOG VAK

HUDAPKST
VI, VAUI-ÜT 45 -17. SZÁM

FERENCIEK«TERE 4. i^wy^uftcw sarok.

Belvárosi seflyemvásfir. X"e^n3^.
FERENCIEK TERE 4. „reu.
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Rakovszky éles beszéde 
a jóvátételről, a kalandorokról, a szocialistákról és a drágaságról

belátni a mi igazságunkat. Azonban, amíg a 
teljes belátás elkövetkezik, addig férfiaknak 
kell, lennünk és tűrnünk kell.

Tűrni és dolgozni, ez az egyetlen jelszó, 
am el 1 ye 1 j i>vendőn ke t moga lapoz 1 iát j u k.

A drágaság kérdésére visszatérve, kifejtette, 
hogy a tört árbócu hajó kormányosától csoda
kút várni nem lehel, épp iigy nem lehet azt 
várni a. magyar kormánytól sem, azonban a 
magyar kormány igyekezni 
nek fölhasználásával 
dogubb, szebb révbe 
nagy, erős és boldog

Vcszprémből jelentik: A Veszprém várme
gyei .keresztény- kisgazda, földműves és polgári 
párt alakuló nagy gyű lésére a 'miniszterelnök, 
képviseletében ma reggel. 8 órakor megérkezett 
Rakovszky Iván belügyminiszter, nagyatádi 
Sf.abó István földmivelésiigyi miniszter, Dréhr 
Imre, Eckhardt Tibor, Erödi-Harrach Hála, 
Gömbös Gyula, Héjj Imre éa Kuna P. András 
nemzetgyűlési képviselők kíséretében. A ven
dégeket a pályaudvaron dr. Magyar Károly 
Veszprém vármegyei főispán és dr. Komjáthy 
László, Veszprém város polgármestere üdvö
zölte. majd a városi színházba menteik, ahol 
pontban 10 órakor megkezdődött az alakuló 
nagygyűlés.

Magyar Karoly fóispá.11 nyitotta meg az 
ülést és átadta a szód Rakovszky Iván belügy- 
nrini<-/.térnek, aki a következőket mondotta:

Rakovszky a hazáról és hazaftságról.
Igen tisztelt uraim! .Nagy és erős jövendővel 

bíró gazdag államok csak akkor alakultak a 
világtörténelem folyamiul, ha azok az összefogó 
és egyetemes érdekét megérteni és szolgálni 
Indiák.

Ma a llaza fogalmát és a hazafi súg szót cini
kusan, mondhatnám, majdnem perverz indulat
tal igyekeztek nevetségessé tenni. Akadtak ál
próféták, kalandos politikusok, aklik az embe
rek önző érdekére hivatkozva, azt kezdték pré
dikálni, hogy a hazaíiság elvont fogalom és 
111a, amikor az élet gazdasági oldala nyomul 
mindinkább előtérbe, a. hazaíiság fölösleges 
idealizmus. Ez, nem igaz, mert ha még a leg- 
maleriálisabb alapon állunk is, akkor is a ha- 
zafl-ág fogalma, mint közös kötelesség jelent
kezik, mert közös érdek. Azt hiszem, hogy- a 
társadalom fejlődésének ebben a képében meg
látjuk a. mai .Magyarország politikai éleiének 
tükörképét is. A magyar politikai éleiben há
rom A'i Tág-föl fogás áll egymással szemben.

Az egyik, amely az egyéni érdek, a másik, 
amely az osztálycrdek alapján áll és ennek po
litikáját folytatja, a harmadik az egésznek az 
érd 'k ért, a hazáért küzd.

Mii akarnak a szocialisták?
A szociáldemokrata part azt mondja, hogy, 

a gazdasági, politikai és általában a. közélet 
terén osztályoknak, foglalkozási ágaknak kelj 
egymással szemben állaniok es igyekeznie; 
arra, hogy egymást légy iirjék a sajat rendjük 
önző érdekeinek szolgálatában, 
demokraták ezt. tartják a 
es a világ haladását dv módon 
mozdítani. Ebben tévednek es 
vezetni a, népet. Szerintem 
h"nem a. középkorba való

Még tovább mennek a 1 
ie.k, amelyek az .egyéni 
akarják a politikát alapítani. Ez a polgári 
dikál is 
s ?,c. ni 
utján . 
a. köz, 
l>>nk ra 
galrna,

mindenki érvényesüljön
sí: gá nak birtoká ha n,

sz ár ni ázás i k ülő nbseg

A szociál-
j övő pol i ti k áj á n a k 

akarják elő- 
félre akarják 
mm. haladás,■ •

1 eisszalérés. 
polgári radikális pár- 

önzésre és érdekre
rá

ír szabadság magasztos és 
él \ isszi . amikor apostolai 

ember szabadságul és érdekét 
akarja érvényesíteni. \ z.ász- 
irv.'t az egyéni szabadság fu-

polilika 
eszméjével 
az egyes 
re vásárit 
föl van 
de. ez azt jelenti, hogy

a maga szabad
osztály, felekezeti és 

nélkül,
de. csak akkor, lm meg tudja mutat ai. hogy a 
!.• znek akár politikai, akar kulturális tereli 
to.olgála 1 ot Imi tenni.

\ bei ügy miniszter ezután 
Kével foglalkozva kifejletté, 
Magyarországon mutatkozik 

igéiéit magyar jelenség, 
ej esz Európa.

a drágaság kérdd 
bog* az nemcsak 
és iyy ez nem < l- 
hanem sínyli azt

A jóvátétel és a kalandok.
Ezután a répa ráció kérdését tette szóvá es 

1 •.i .jelenteil.e. hogy jóvátételt a koldussá telt 
Alap.varországtól követelni nem lehet, sőt

joga jóvátételtMagyarországnak vidna 
követelni.

X rt parácio kérdésében 
széjjel válnak a. pártok. Az, ... 
mindig a magyar becsülettel ellenkező módon 
a-’ o i utcirnaeionáli.s fölfogásába szeretné 
brit olvaszdani a magyar virtust, idegen mill
ióra akarna Európa elé járulni, azonban erre 
sem a magyar kormány, sem más józan ma
gyar ember nem vállalkozhat, mert. lm. valaki 
lelki erejét és önérzetét veszti el. annak szá
nul "a i.incsen jövendő.

A másik part kalandokkal szeretné meg- 
di.i jni n répa ráció kérdéséi. Ebbe sem sza

bad beleincnniiiih,
mert, a kalandokból csak újabb es súlyosabb 
n? omorm-ag következnék. Ellenben nekünk 
\iin egy nagy és erős fegyvertársunk, ez pe- 
i''a az igazság, amely á mi pártunkon van. 
• rre 17, igazságra kell hivatkoznunk és erre 
kell támaszkodnunk. Limuuukcnt íuár kezdik

mondotta — ismét 
egyik part, amely

fog műnkaerejö
tt magyar népet egy bol- 

vezetni, amikor ismét 
lesz Magya rország.

N agy átáll i fi gyei in ez te 1.
__  .. beszéd 
földmű elc-mgy.i

ulan nagyatádi 
miniszter cmel-

■S SU-

A tapssal fogadott 
Szabó István f"I ' 
Ikedett szólásra:

— Tizenhárom esztendővel 
vármegyében született meg 
amely elveiből egy jottányit sem engedett,

Lelkii-meretl'enscg ma ebben a nehéz é 
lyos helyzetben az amúgy is túlfűtött kedé
lyeket még jobban fölizgatni. 
lelkiismeretük, azok könnyen dobálódznak az 
izgató anyagokkal. \ bajon azonban ezzel nem 
segítünk. Azok, akik ma annyira szítják az 
elégedetleuségct, nem gondolnak arra, liogyr en
nek az, agitációnak beláthatatlan a kihatása. 
Azok, akik h forradalmat előidézték', talán nem

ezelőtt ebben a 
a kisgazdapárt,

Akiknek nincs

Egy zágrábi Kettős rablógyilKosság tettesét 
Budapesten Keresilí

K-ziiaitóéátEc.ni.aí wejjíjEle és SiírahoSfia Sűé* társát etjy sxa&aősegéd

kollégáját kalapács-

(Becs, október 22.) A Heggel tudósítója je
lenti: Zágrábbaj egy Becsből oda szár mázott 
szabó légé n\' két zágrábi 
illésekkel agyonverte és kirabolta.

A tettes Srolh János rovott élőéi* in cs mar 
a bocsi hatóságok elölt is ismert egyéu, aki 
lop.’;-, és egyéb büiitcíiek miatt, több ízben sú
lyos börtönbiirileb sre volt Ítélve. Srotli, aki 
vé-res tette után, elipenckiilt, 17.001) jugoszláv 
dinárt, raboj. két áldozatától. A zágrábi rendőr-

Garázda fiatalemberek

rágyújtottak az 
zelben pusztuló 
licit. A rendőr 
heg> oszoljanak 
zavarják. Erre 
A Con ti-utcában 
társaság isméi ; 
majd sorra inzultállák a

megsértők

(A Begyei tudósitójától.) Szombaton este 10 
ói n fajban a teljesen m ptelen Bérl>ovsis-uteá
ban egy t.-apiü, fiatalember hangosan énekelt 
hazafias dalokat, majd a Józscf-körut sarkán 

..Eiyer-Kergei”-re, amire a kö- 
nnidörőrszem is figyelmessé 

fölszólította a luilalembereket, 
szét, az, utca nyugalmát ne 
a fiatalemberek elhallgatta.k. 
az időközben meg lágyai kozott 

az . Erger-Berger“-be kezdett, 
jáiréj-kel őket. Szil áss 

Lajos 1,0'/rendőr, akt követte a társasagot, újra 
fölszólította őket, hogy hallgassanak el, az(>u- 
bau ennek sem volt eredménye. Amikor látták, 
hegy a rendőr energikusan lép föl. karéje se- 
reglettek és zsidéibérencnek ni rczlck. Ekkor 
már nagyobb tömeg’ a ette okol körül, amciyn ’k 
egyik tagja, (Jberk Károly né, megjegyzéseket 
telt a fiaí.'deml'erekrc. A fiatalemberek erre 
ütlegelni kezdték az asszonyt, kiszakitot álc 
kezéből táskáját és amikor érte nyúlt a földre, 
többször megütötték. Szilass Lajos rendőr 
ekkor előrántotta kardját, hegy a bántalmazott 
asszonyt megvédje. Azonban a fiat(dcndv'rek 
kicsavar Iák a kardul a. rendőr kezéből és dula
kodni kezdtek relé. \ rendőr .segítségért kiál
tott, X \épszinház-iit(’á.ban cirkáló kerékpáros 
rendőrök azonnal a. ht>l\sz.inére siettek, azon- 
ban a verekedők ekkor mar futásnak eredtek. 
FciDtitills Ivíjszfi lki ct kcrékiHirox tchia* 
őrök és a támadók között, amelynek az. lett az 

Xrosziiiház. utca sarkáp si • 
Még< r Géza 23 óacs fog

úiig a többiek 
bevitték a fő

nből meg- 
nem felelt a hozzá 

délelőtt a sérülési 
elolt azt haiigoz- 

a rendőr-

eredménye. hog\ a. 
került a rendőröknek 
lalkozásnélkíili egyént elfogni, 
elimmkültek. Négert azonnal 
k a j > i I..1 n y sá g k őzt) e:11 i i i g ye 1 e. í é re. 
kezdték kihalbroiá.sát. Ez 
intézett kérdésekre, mig nia 
osztály egyik fogalmazója 
tolta, hogy itta-' volt. Ezzel szemben 
orvos megáll a pi ód 1 a. hogy Néger ivott ugyan 
bori, de részeg semmi esetre nem toll.. Előzetes 
letartóztalásba helyezték.

VI, Eévay-n. 18 KIS KOMÉDIA Telefon 14-22. s«.
Rótt és Steinhardt föllépi óvót: Madnnto Drciluss é«

Dér B»ichd5«jc. KcxtkTc poulbuu 1'4 órukoK 

akartak a kommunizmust, de amikor a nóp- 
szeuvodélyeket iölkorbácsolták, a lejtőn már. 
nem lehetett megállni.

Vigyázzunk és óva intem a magyar polgár
ságot, hogy ha ma nem is latszik olyan vesze
delmesnek a drágasággal való kacérkodás, ha 
azonban ezekkel a jelszavakkal sikerülhetne 
anegdönteni a mai komoly alapon álló kor
mányzati rendszert, senki sem tudja, hogy az 
hol áll meg és annak mi lesz a vége.

A kormány ki akarja vezetni az országot 
ebből a súlyos és nehéz helyzetből. Igyekszik 
ezt az országot erőssé és naggyá tenni.

Gömbös Gyula és a fajvédelem.
(tömbös Gyula, szólal föl ezután és a tájvé

delem terén való szervezkedés szükségességét 
fejtegette az ország megmentése szempontjá
ból. A fajvédelem — mondotta — egy bizonyos 
szocializmust és demokratizmust is jelent. De 
jelent gazdaságpolitikát is. mert azt akarom 
látni, hegy a magyar necsalk a földet túrja, 
hanem a kereskedelemiben és iparban is el
foglalja megfelelő helyét.

A nagygyűlés a Himnusz szavaival ért véget.
Déli 12 órakor a Korona étb-rmében 15Q terí

tékes bankét volt, amelyen az összes vármegyei 
és városi előkelőségek is megjelentek. Itt íla- 
kovszky Iván belügyminiszter a pohúrköszöu- 
tőre adott válaszában kifejtette, hogy az or
szág és nemzet újjáépítésénél nemcsak a teore
tikus ismereteikre és gyakorlati tapasztalatokra, 
hanem szeretőire és így szívre van legelső
sorban szükség.

Á bankot végeztével a miniszterek és a kép
viselők délután 2 órakor indultak vissza a fő
városba.

ség azt hiszi, hogy Magyarországba és aligha* 
nem Budapestre szökött.

A Béggel budapesti munkatársa jelenti: Va
sárnap délután távirat érkezett a budapesti 
lökii.piiaij'y sfighoz, a.mely-btm Zágrábból rész
letes személyicirást adtak Srotli Jánosról, aki
nek ailiíolag Magyarországba szóló útlevele 
vau. A budapesti rendőrség széleskörű nyomo
zást indított Sroth kézrekeritésérc.

Tüníetíés Bécsien 
a vfg/almt ellen 
(Becs, október 22. — A Reggel tudósítójától.} 

A bécsi' egyletek vasárnap délelőtt nagyarányú 
tüntetést rendeztek a városháza épülete előtt a. 
vigalmi adó ellen. Közel ötezren vonultak föl 
zászlókkal és zenekarokkal és erélyesen tilta
koztak u. vigalmi adó kíméletlenségei ellen. lógy 
küldöttség bement Ileimann polgármesterhez, 
aki fogadta a küldöttséget es megígérte, hogy 
meg fognak tenni minden lehetői, hogy J'ó 
egyesülcleket megdumálják a. kellemetlen adó 
lói. Belátja, — mondotta a polgármester —- 
hogy a vigalmi adórój szóló rendeletét módo
sítani kell. de. legyenek türelmesek, mert Becs 
pénzügyi helyzete nagyon, nehéz és ezen csak 
a bevételek fokozásával lehet segíteni.

CLÖB-GARAGE
KÖZPONTI TELEP ÉS IGAZGATÓSÁG
1. IX. Köztelük-utca 4. Tel. 135—69 

ée .1. 139-78.
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. IV, Mária Vnlértu-ütOB 8. j él. 189-75
. . A ll, Kerté:,z-utca. 4.1-4 1, építés alatt, 
flaroao elzárható boxok-kal, javító
in uholy, üxomanynRok, alkatrészük 
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Konferánsz
a Városháza szerdai premierjére

K üszőm j ük városunk atyáit, akik jól meg
érdemelt nyári pihenőjük után szerdán tanács* 
k ozásra összeülnek. Azt mondják, hogy az
1.Tjx árosháza művészi Ízléssel épített tanács
kozó termének rossz az akusztikája. Nem baj. 
.Budapest mind a tiz kerülete visszhangzik 
attól a sok bölcsességtől és szociális alkotás
tól, amit ott két éve elkövetnek. Polgártárs, 
hát nem érzed, hogy Eldorádóban élszí Meg 
1udod-e becsülni azt a sok jót, amelynek ré
szese vagy és le tudod-e róni háládat méltó 
módon azokkal szemben, akiknek boldogságo
dat köszönheted. Oltsd magadra ünnepi ruhá
dat és zarándokolj szerdán délután pontban 4 
órakor a Váci-utcai városházára, együtt talá
lod őket, akik mindannyiunk atyái. Nézd csak 
ott az első padsor szélén azt a jóltáplált atyát, 
aki arról nevezetes, hogy „udvari" lakása el
lenére két szilaj, hófehér paripán jár. 0 nem
vsak a város, de a fai véd elem atyja, aki meg
hozta azt az óriási áldozatot, hogy letette bírói 
palástját, csak azért, hogy közibénk vegyülve, 
segítsen bajunkon. Amellett ráér az egész or
szág bajaival, sőt királyunk boraival is bíbe
lődni, mint ahogy volt ideje annak idején a 
Nemzeti Tanáccsal konferálni. Wolffnak hív
ják és a tőzsgyökeres magyar ,.woJffenau“-iak 
leszármazottja. Nézz körül a táborában és óit 
csupa érdemes férfiút találsz. Csokorba kötöm 
őket, hogy illatosak is legyenek. Csilléri az 
exminiszter, aki olyan elhatározott férfin, hogy 
egy pártban ül azzal, akit nyílt színen pana
mistának mondott. A szép Bevárd szintén ex- 
miniszter, a Gellért-szálló egyik termét ne
vezték el róla elvbarátai. Kossal ka professzor 
ur, a hidépitészet kiváló szakértője, pártjának 
alkotásaiból állítja majd össze sóhajaink, hiú
iét és azzal szerzett magának elévülhetetlen 
érdemeket Budapest közönségénél, hogy an
nak idején sikraszállott Frenreisz vendéglői 
bérlete érdekében, Zilahi-Kiss Jenő, aki faj
védőkéi extázisában pausálé összegeket kapott 
a mészárosoktól. Baranszki Gyula dr. régi 
f'álár. Ezt a dalosmadarat nemrégen cg.v bí
rósági tárgyaláson kioktatta a főváros tiszti
ügyésze, hogy bizottsági tag létére nem illik 
a várossal szemben port vállalni, még akkor 
sem. ha az ügyfél a nem kívánatos fajhoz tar
tozik. Piazza Győző egyik leghangosabb párt
hívünk, a vörös uralom idején különös vonza
lommal volt a nyilvános és olajjal szagtalaní
tott illemhelyek iránt. A temperamentumos 
Bálin József sokoldalúságával tűnik ki. Vala
mikor Hűvösek árnyékában a józsefvárosi 
„maczesz"-klub lelkes tagja, most a hatalmas 
vezér szőkébb környezetéhez tartozik és szak
tekintély a temetkezési vállalat kuporsóg.vára 
és a cirkusz-ügyek terén, legutóbb pedig abban 
az irányban tejt. ki elisrnerésremáltó tevé
kenységet, hogy a főváros hirdető 'monopóliu
mát egy, magánvállalkozónak akarja, kiadni. 
Pasck hrnő volt főispán, ügyvédi minőségben 
ússzékülöu.'bözött az árvaszékkel egy ingatlan 
eladási ügyből kifolyóan. Hibádé József a bér
kocsisok elnöke önzetlenül működik közre a 
taxik szédületes ugrásában. A párt büszke
sége: Czigány Sándor, volt Máv.-alkalmazott, 
majd nyomozó. Ez az ember kesernyés humo
rával vidítja föl pártját, mint, ahogy vörös 
katona korában Tja.ndler népbiztos-tábornagyot 
ion láttatta dalaival. Poser István, aki mint 
villamoska.la.uz került a vezér támogatásává! 
w. közgyűlésbe, inig egy 40.000 koronás tévedés 
miatt el nem mozdították állásából.

Ezek kezébe tette le a polgárság bizonytalan 
sorsát. Ezek dominálnak a főváros közgyűlé
sén. Külön fejezet szóljon azokról, akik a vá
rosháza. hivatalainak állandó vendégel és bi
zottsági tagságukat mindenféle kijárásra 
használják föl, sőt még attól sem riadnak 
vissza, hogy egyik-másik tisztviselőt leterrori- 
zálnnk. A városháza mai rezsim jénck e hőseit 
is alkalmunk lesz még bemutatni. Addig is 
kő-szintjük városunk derék atyáit, akiknek az 
uj feievben is sikeres munkát kívánunk, (hív 
nekik!

- Gróf Teleld Pál tiidőgynlladűsbuu súlyo
san megbetegedett. Gróf Teleki Pál, volt mi
niszterelnök. az egyelem közgazdasági karának 
dékánja, amintA Heggelértesül, súlyos betegen 
fekszik J ózsef-téri palotájába*. Kezelőorvosán. 

■In.uácsára már szombaton szanatóriumba akar
lak szadii tani, de a nagy beteg magas láza miatt 
ez lehetetlenbe vált. Vasárnap délben állapota 
javult, laza valamivel csőként, 89 fok volt. Or
vosai Korányi és 711 és professzorok.

— Kraszin fontos tárgyalásai Berlinben. 
Sínekbőlmból táviratozzak: Kraszin Berlinbe 
utsztáhan a svéd bolsevisták lapjában ki jelen
let te. l óg,- a vérnél fővárosban fontos tárgya
lásokat fog folytaink

| .... t’gy keli neki!... Hiszen megmondta a
| miniszterelnök: a. 'nemzetgyűlést nem lehet 
I összehívni, mert még sok dolog van elvégzendő 
I az ország érdekében. Majd, ha minden fontos 
| dolog készen lesz, akkor ismét sor kerülhet arra, 
| amit a képviselők egymásról tudnak, addig pe- 
| tlig csak gyűjtsék az adatokat a legközelebbi 
I ülésszakra és a. kormány ezalatt elkészítheti. 
I azokat a törvény ja vasiulokát, amelyeket két 
I személyes kérdés közli pihenőben megszavazhat 
I a dolgozó nemzetgyűlés.

— Nagy Vince Budapestre költözött. Z)r. An//.v Ktncc. 
I a Károlyi kormányzat volt belügyminisztere, aki a bolse- 
I vjzmua elől Szalmáira menekült és akit a románok több 
I mint nyolo hónapig internálásban tartottak, nz elmnlt lió- 
I ten Budapestre repatriált. A belügyminisztérium már elő 
I zően megadta Nagy Vince optáló kérvényére a magyar 
I állampolgárságot, a menekültügyi hivatal pedig a hőköl 
I tözési engedélyt. Nagy megérkezése után fölkereste A'd- 
I Uoís.v Zaire országos főkapitányt és lejelentette, hogy ha 
I bármilyen hatósági eljárás szüksége merült volna föl el- 
| lene, minden törvényes váddal szemben az állami ható- 
I Ságoknak készséggel rendelkezésére áll. A főkapitány ki- 
I jelentette, hogy tudomása szerint Nagy Vince ellen nem 

volt eljárás folyamatban. A volt belügyminiszter egyéb
ként bejegyezteti magát a budapesti ügyvédi kamara tag 
jóinak névsorába.

j — Az u.i sajtófőnök. A hivatalos lap vasár
napi száma közli vorösberényi Ángyán Béla dr. 
budapesti ügyvéd miniszteri tanácsossá való 
kinevezését. Ángyán Bébi szombat óta a mi- 

; niszterelnökségi sajtóiroda vezetője, már elfog
lalta nehéz és felelősségteljes hivatalát és 
programot, is adott. Mcgállapiihaljuk, hogy ezt 
a férfias beköszöntőt az egész magyar sajtó, 
párt és világnézleli különbség nélkül, őszinte 
rokonszenvvel fogadta. Bethlen István gróf úgy 
a saját, mint az ország szempontjából nem vá
laszthatott volna szerencsésebben, hiszen Án
gyán Béla dr. képességei! a legsúlyosabb idők
ben próbálhatta ki: Becsben, a. kommiin alatt, 
amikor az uj sajtófőnök éppen a miniszterelnök 
mellett fejtett ki hasznos és emlékezet >s tevé
kenységet mai minőségében. Az uj sajtófőnök 
régi, pesti patrícius család sarja, atyja orvos
tanár. a. legkitűnőbb belgyógyászok egyike 
volt: Sándor-ntcai házukban megfordult az 
elmúlt, boldog Budapest egész úri társadalma. 
Ángyán Béla irodalommal is foglalkozott, ki
váló muzsikus, műgyűjtő, olyan egyéniség, 
akinek munkássága elé bizalommal és türelmes 
megértéssel tekinihetiink.

- A franciák megdöntötték a német motor
nélküli röpiilőrekordot. A Reuter-ügynökség 
jelenti Londonból, hogy Maneyrollc francia 
röpülő mótortalan repülőgéppel 3 óra és ‘21 por
cig volt a levegőben, amivel a német rekordot 
15 perccel meghosszdbbitotla.

— A huszkoronás villamos. Vasárnap reggel 
7 órakor lépteitek életbe a 30 Aoronds villamos
jegyeket. A közönség ezt az újabb drágítást ifi 
meglepő és tisztelet re inéi tó fegyelmezettséggel 
viselte el. Az újpesti vonalakon, a Bur-vasnton 
és egyáltalában a perifériákra menő és onnan 
induló villamosokon voltak apróbb összekocca
nások, néhány utas, főleg gyerekek, le is szál
lottak, mert csak 15 koronát adlak nekik az 
útra, egyébként keserű viccektől eltekintve, 
elég nyugodtan bonyolódott le a forgalom. Az 
igaz, hogy sokkal kevesebben, utaztak, mini a 
mull vasárnapon. Az utashiúiiy szm mell útba ló 
volt a késő délutáni órákig-. Legjobban a föld
alatti villamos érezte ezt a szervezetien boj
kottot. amelyen, délig alig akadt utas, úgy hogy 
a. valóban szép, tiszta kocsik üresen robogtak 
az A.réna-uttól a Gizella-térig.

— Pufi arany valutája a munka. Berlini tu
dósítónk írja: A bel városban, a Kochstrassen 
van a „Hucar filmé" irodája, üzlet palota máso
dik emeletén. Az el ő szobában két kisasszony 
kopogtat, a másodikban egy férfi ül (szintén 
magyar) és a harmadikban Puli. \ muTnii 
konyha nem viselte meg, ugyanolyan ..jó hús
ban" van, mint azelőtt, sőt talán... Amikor 
arra kérem, hogy mondjon pár szól A Reggel- 
nek — elhallgat. Kit érdekel az Pest i), vele 
•nem történt, semmi különleges, slb. Biztosítom, 
hogy érdekli a pestieket, mit csinál, mik a ler- 
vei. hogy éli. amióta eljött otthonról? Az író
asztalának támaszkodik és gyorsan, szinte 
hadarva, ezeket mondja:

■ Több mint, kőt éve, hogy eljöttem otthonról. Kijöttem 
ős örülök a sznbadságoinnak. Semmi ina* oka az cljíísc 
totemnek nnm volt, mint hogy 111 túgnbb minden, nagyobb 
n bolt, több a segéd tere vnn n munkának, Az utóbbi 
évek meggyőztek arról, hogy o» crgieUcn ubuzolut rirmi.y- 
kI<i)hI<ii(I valulti; a nutnlut. Ehlnil a valutából akarok élni. 
..9 éves voltam, amikor elkezdődött n fölfordnlús, most 
3< vagyok és csak nem akar jobbra fordulni! Éppen ezért 
én már nem várok, hamm erre a világra rendezkedem lm.

— Most, hogy itt is kezdenek az emberek a bőrükbe 
nem férni é« a nyugodt munkába n.ár itt is belevág a 
politika, vállalatommal együtt fehérárban átmegyek 
Amerikáim, hogy komoly ni mi tómat, komoly értékre" — 
n dollárra cseréljem át. Hogy n it. dolgoztain eddig, azt. 
nagyrészt Pesten is ismerik. A Jövőre nézve nincsenek 
valami nagy koncepciójú terveim, dolgozni akarok to
vábbra is, hagy az öreg, kövér Puli - ha ugyan öreg lesz.

- ne koplaljon. Hogy mit logok végezni azt majd 
másik Iá óv múlva mondom cl...

Közben háromszor jelentei(e az Iroda lány, 
togv ez, os ez, vár.j;t k.||| c.s lieni szatiiojf.niu 

meg, luiuyszor csilingeli n t/j

— A kassai magyar színészet válsága. Kassá
ról jelentik A Reggel-iiek'. Faragó Ödön, szín
társulata, amelynek annyi viszontagság után 
adta meg a csehszlovák hatóság a játszási en
gedélyt, nagyon súlyos helyzetbe került, Kassa 
unagyar lakossága fájó rószvétlenséget tanúsít, 
a nemzeti műveltség e nugyuchezen kivédett, 
hajh'ka iránt és megdöbbentő csekély számmal 
•ű’.ogatja az előatlásoka;!. Az igazgató mindení 
elkövet, hogy megnyerje a közönséget, egymás 
után léptet ío löl Bút kai Mártont, Fcdák Sárit, 
Medek Annát, Székel yhidy Ferencet, Mar- 
schallkó Rózsit. Vencelt Bélát, de — talán a 
Fedálc-eslék kivételével — egyetlenegyszer sem 
teli meg a nézőtér. Csütörtökön például a „Pil
langó kisasszony"-1 Medekkel és Székelyhidy- 
vel negyedház előli játszották. ng*y hogy a 
vendénmüvészeik föllépéBli diját sem tudta a 
társulat, kikeresni. Szombaton. ,.Aidá"-t játszót 
Iák teliig telt nézőtér előtt. — négy budapesti 
vendéggel. A valóságnak megfelelően meg kell 
állapítani, hogy a szánházi bérlők kilencven 
százaléka „daytrukíiv“ elem, akiket. Csonka. 
Aiagyarország fajvódelmi lovagjai olyan szive 
sen rágaJmazuak meg minden alkalommal. \ 
cseh hivatalnokok messze elkerülik a színhá
zai. még akikor is, amikor itnternaeionális ér
tékű operákat adnak elő. A város és a. környék 
földbirtokosai nem támogatják a színházat. A 
társulatnak napi 800Í) cseh korona kiadásával 
szemben áilfllag őflOtt—1000 korona a bevétele. A 
gázsik, magyar viszonyokhoz mérten, nagyon 
magasak. A. vezető ingok 4000, a iná.sodreiuiüek 
3000 cseh korona havi fizetést kapnak. A. S>-ii;ill:- 
ház-szálló tulajdonosa napi 8 koronáért ad szál
lást a színtársulat tagjainak. Ha nem emberei! 
meg megát. Kassa város magyar társadalma, 
a színészet hu in árosán vidságba jut, és csődöt 
mond. Karagó igazgató már most sem tudja a 
tagokat szerződésszerűen fizetni. A társulat 
nagyon népes, kórussal és zenekarral együtt 
90 tagja van. A csehszlovák: kormány közöm 
bősen nézi a magyar színészet, vergöd'-séí, liogv 
aztán erre a bukásra hivatkozva, az egész Fel
vidéken megía.gadia a. magya.r játszási enge
délyt. Kérdéses, hogy Faragó társulata ki- 
birja-e a téli szezónt. Kínzó kontraszt gyanánt, 
hadd iktassuk még ide, hogy a vándor cseh 
opera-társulatok előadásai mindig telt, nézőtér 
előtt, folynak le.

— • I Irow.tclr Győző — erc.sasóRÜjry! tanáraos. A liivsta 
Jós lap vasárnapi ő7áma közli, hosrv » koimAnyzó Eirosz/cA 
(it/Ozöt, n mentők JgazsMitóhelyettMíét A* főorvosát fro»- 
eoés»sógilfi)li tanácxon-nak •nevez.te kf. Viroftzt^k dr. nng.-on 
nópflzerii és nagyon kitűnő ember, akinek a« érdemei köz 
tudomásnak.

— Kra.oHz Jenőt letartírztatiák. Krausz Je
nőt, az Adri a-részvények hnmirtásával és for
galomba bozósá.val vadolt tőzsde- és bankbizo- 
mányost a rendőrségen vasáru au délelőtt dr. 
Körös Artúr rendőrtan4csos újból vállalóra 
fogta. KraitRz .lenő megmaradt amellett, hogy 
a részvényeik hninisitás'áré>l neaii tudott és jó 
liiszemüen hozta lőrgalomba azokat. Előadta, 
hogy az Adri a-részvényeket, sógorától, Weiss 
Simontól kapta, aki viszont, egy liécsi tőzsde- 
bizományostól vette óit. Weiss Simont a detek 
1ivek vasárnap elő akarták állítani r. főkaui- 
1 ányságra, azonban lakásán nem taiálíák. 
Krausz Jenőt vasárnap délben leta.rlőztátlók 
és még a délután folyamán átkisórték a királyi 
ii gv cszség Jög<h á z-d ■ a.
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í; — Dr. Rwzics Ferenc újra vádlott. A Land au-< 
líele ltümjjör olBŐreotiji vád-lottja, d.r. Jtyzicn^ 
^e^ertc^buila-peielí ügyved. volt, akitc'a’biTfiáág.j 
xsiúlyoíí- fiztóbadtógvmzlésbüiitete'ÍHre ítélt. Ez 
Sigs^Ruztesnalc most, a.% iteMtólblúin van föUób-' 
phozés alatt. A .műi najKin azonban ujra -víuilótt-i 
bkx'mt szerepel ós most nőm zsarolással, havené't 
közönséges árdrágító visszaélés vétségével vá- 
dói ja az ügyé szség. Ez az ügye Rtizius IApi-cimj- 

‘nelc régikalchü, veé'K IJH7 szeptember havában 
pkövette el, mégpedig Goldsclnnied Alfréd divat- 
hkiereskedövel következve. Az ügyészi váöin- 
ditvány szerint,dr. Ruzics.és Gobhchimied 1917* 

■<Mwón, tehát babom fafején, nyerészikedés oéljá- 
bél 2 mté>termáw?a pótkávét szereztek be., anel- 

ilkül, hogy erre ipari gazolván nyal ■rendelkeztek' 
volna. így ‘ mint lánckereekedlők árdrágítást 
•követtek el. Ennek az/ügynek a főtárgyai ását K 
a mai napra tri®te,'<ki a. budapesti, büintetőtör- 
vényszék, dr. 'BéíkelTy Iván táblabrró elnökié-- 

‘lsével. i i - i
— A petrtf izraelita, bitkdz.ség taiimte mélyzetc megkezdi a 

munkát. 'A.' pesti izraelita hitközség fanszcrnélyzelének 
mozgalmában fordnlat ellőtt be. A ’lanszemélyzot vezető- 
Hégo tudvalevőén fölkérte Pd-eon.irí rVil-mott, liogy tásno-, 
írassa ügyüket. Fdgstmj/í kijelentette, hogy támogatja a 

. 1 aiiszeméiyzatot, da addig te kérte * küldöttség tagjn.it, 
.hogy kezdjék meg a rmmkat. A tanszem ólyzot vezetősége 
Vázsonyi javaslata ügyében vasárnap dóltilúntu gyűlést 
hívott egybe, amelyen kimondták, hogy az ígéretekben 
bízva, a sztrájkot íölfüfifiM-dik, remélve, liogv a vezető-

■ *ég a november Utóra kitűzött gyűlésen kielégítő ered
ményről fog beszámolni. A munkát tehát hétfőn reggel 
megkezdik.

— Maróczy 3 évre Angliába szerződött. Ma- 
tróezy Géza, a hírneves magyar sakkmester, a 
tepljíz-.schönaui verseny után — ahol Tté.mileg 
megjavította világpozicióját -- a Becsben ren
dezendő nemzetközi sakktornán fog legközelebb 
ínérkőzni. >/ Heggel munkatársának alkalma 
volt Ateróc.zyva.l beszélni o napokban. Kassára 
•Imiit a mester pár napi tartózkodásra és óit a 
magyar .klubban IC szimultán partit .létezőtI. 
15-öt megnyert Hoöziiliik. Marórzy elmondta, 
hogy most „újra, n.veriíglwm érzi magát". I I 
évig nem dolgozott (rendszereden, do még fog
nak róla Ihallani, a régi dicsőséget ujra föl- 
gagyoglatja és Ibocsiiletet szerez a magyar nóv- 
rrek. V (bécsi mérkőzés után, amelytől nevezetes 
sikert, vár. Angliába utazik. Egy angol vállal
kozó esztendőre szerződtet ie. Először ljondou- 
üian fog versenyezni. azután beutazza Anglia 
'nagyobb városait.

- Galambos cukrász adócsalási ügye. Heg
gel irta inog először, hogy a hiintetőtörvény- 
Kzék az adócsalásokat tárgyalásra tűzte ki. 
Dr. Korpády Zoltán táíbJabiró tanácsa hétfőn 
tárgyalja az első ilyen természetű bűnügyet, 
amelynek Galambos Szilárd liákóczi-uti etik- 
ráíw a vádlottja. A fönnálló tö rvények éri el
mében Galambos cukrászdája a nap minden 
'■zakában köteles Cényiizési adót, fölszámi Inni, 
illetve a.z állampénztárnaik beszolgáltatni. A 
vizsgálat a.zonban megállapította, hogy « cuk
rászda fölszámít ugyan fényilzési adót, azon- 
bán eladási, bá.rcát csak elvétve állít ki. Meg
öl la oltották, hogy Gula*nihos Szilárd három 
hónap alatt löO.OÖO koronával károsilolla meg 
vz államot. \ törvény a bűncselekményt enn
ém fogházzal, a kárösszeg megtérilésérel, va
lamint a;: ipar i gazolván y bevonásával bíinlet- 
heti. Dr. Bnron'.an István ügyész a hétfői túr 
jryaíáson mondja el vá db estédét, amely u'én 
ítéleten kerül a sor.

A tnnklir.y vlrók Is nzcrvozkminél,. A 'l'nnkön.vvírók 
Országos Szövetsége vasárnap délelőtt tartótig alakuló 
Lózgy üléaét a belvárosi főgimnáziumban. Ur. fizéh'ly Ist
ván elnöki megnyitója után, - r.mcdyben hangoztatta, hogy 
a szövetség ni cg fogja védeni a tnnkfinyvirókat a kiadók 
kai szemben -- , dr. Nafiy István ismertei te a saicrzői jog
ról szóló törvényt, majd a közgyűlés elhatározta, hogy az. 
Írók ezentúl csak a szövotsé;: alján tárgyalhatnak a ki
adókkal, valamint a honoráriumra néz.vo az. igaz,ga(óság 
dönt. A határodat kimondja, hogy e.zvntiil nem ivcnlatnti 
<ÍM:ab<ilji, hanem sz'i 'tléhnx n’: <• vlés <ill'rpi''inrl" 7 a 
konnrárium fejében.

I.cégeit papirraklár. Vasárnap délután je
len tették a központi tüzérségnek, hogy az 
\. Akadémia-utca 15. számu ház pincéjében 
levő napirrak tár, amely a László és Braun cég 
’ iii.í jdoiin, isméiről len ok ból kifHfilliadt. Az 
V. kerületi tiizőrség mótorfetwkcndövel v>- 
niili. ki a, helyszínre, ahol akkor már hatalmas 
lángok <•>;)] t«’ik elő a pincéből. ujDf hong a föl- 
h a / mozoll na!)gmen njuiséffü paiji r készt elet, vieg- 
tn'uicui már nem lehetett. A kár több millió.

A kézmii iparosok és kereskedők országos 
közgyűlése. Vasárnap délelőtt 10 órakor tar 
tollú a Közmű iparosok «s Kereskedők Orszá
gos Szövet éjre rendkívüli közgyűlését a régi 
kc;i\iseiőhú.z ülés termében Bánszkij Féregé al- 
• dii.ök vezetésével. Pfeiffer Sándor, a szövetség 
főlil.kúna, tartott előadást a ik.v.müiiinr és korcs 
kö telem gazda.s;tgpoiri1ikai helyzetéről és jövő- 
.i< röl. A tetszéssel fogadott előadás után 
Si<hib‘ Jenő számolt, be az egyesülői eddigi rnü- 
kod;.-'ról. nmj<l követelte a iniinkásl)izt<isitó 
rmvAtár antouómiáljáxiuk vlsszaállitnuát. I)r 
Györki. Imre kópvis dő hangsúlyozta, hogy az 
egész orsz. " ra ki kell o szcrvczkc’dösnek terjesz- 

\ szooiáldemokiutu. párt parlamenti 
teakci(;ju.]ink nevében üdvözölte a közgyűlési, 
o/zuláii a szövetiség a választásokat, cjtelte meg. 
E.iiökku Somló Jenőt én rőrf.itkárrá Pf'iffcr 
Nándori \ .danztofta m<’g a közgyűlés,

Özv. dr. Fedák Isívánnénál Pestszenílőrincen
CA^Rcggcl tudósllőjálől.) Az utóbbi idődé 

legérdekesebb esküvője után elhatároztuk,. 
/ hogy fölkeressük a kétségkívül legboldogabb 
'anyát és anyóst: Molnár Ferenc anyósát, Fe- 
■ dák Sári anyját. Az idős úrasszony a Fedák 
'pestszentlőrinci villájában lakik, itt kerestük 
'föl vasárnap délelőtt.

örvendezem fogad Fedákné. Egyszerű, fekete 
ruhában van, karcsú termetű, egészséges, friss, 
pirosarcu, csili ogószomü hölgy, ljefiimitoft' 
czíisíüs haj övezi fejét, egészen úgy hat, 
mintha Kódúk Sári lenne a színpadon, idősebb 
dámának maszkírozva. Mondja is:

— Sokan idegenek megszólítanak az utcán:, 
, ugy-e, hogy a Fedők Sári anyja, mondják.' 

Hámismornek, oly nagy a hasonlatosság kö
zöltünk'.

Azután:
— líát bizony az esküvő még az én szá

momra is meglepetés volt. Szerdán történt, de 
ón még másnap sem tudtam róla. Csütörtökön, 
.amint belépek Zsázsához a lakáéba, clbámu- 
.lok: ahov:L nézek, virág. Az egész lakás egy 
virágerdö volt. .Jaj, gyö-iyörü, gyönyörű volt, 
telve az e!>ész ebédlő, a szalon, minden virág
gal. Éppen hazajött a próbáról a leányom. 
Délután 4 óra volt, ö is bámulta a sok 
virágot. Kérdem tőle: mi ez. Könnyes szemek
kel széttárta karjait, átölelt, Dyakhmba borult 
és megcsókolt:

— Tegnap volt az esküvőin mondotta - - 
és már mutatott is az ajtóra, ahol ebben a pil
lanatban lépett a szobába férje.: Molnár, ö is 
oda lépett hozzám, átölelt. És most megszólalt 
a Zsuzsa, kérte, adjam rájuk az áldásomat. 
Alegíeí f cm.

Zsuzsa mondtam —, te még sohaseih 
tettél olyat, ami nem jó és remélem, most is 
jót cselekedtél.

Bizony, amit, ő életében csinált, az még 
mind sikerrel járt...

A buga, íren azután elébe rakta a gratulá-

Uiúáloznn. Kun Itichard újpesti polgár hosszas íwn- 
vodós u'íiu. 43 eves korában Újpesten elhunyt. — Galanda 
flic.hnid hadnagyot, aki cseh f< rrsúgban ez.ersott betegségi- 
ben Budapesten nMgha.lt, vasárnap délután temették el a 
Koropesi-uti temetőben óriási részvét melleit.

Mozgókép-Otthon. Priscilla Dean, a ra
gyogó amerikai világsbar, a 7 fölvon-ásos Miss 
Labo H'ka ei.mü Ilimben, amely a legtte.lf'k- 
í‘< .v.ilőbb filmalkotások egyike, amelyet valaha 
lát lünk, valóság'gal megbabonázta a közönsé
get. A három bolygó című 6 fölvonásos vigjá- 
lékban Ifenuy Portén pazar alalkitásúval nyúj
tót i újabb bizonyifókot művészetéről. Mindvé
gig táblás házak gyönyörködtek az előadások
ban. (4, 6, 8, 10.)

Wózsaliejryl K.ihi'An vezeti -. vei az Knú.e pince n.ü.vész.- 
^árd/ij." ’ kt'ib'.T bi-án. hóttőu lautat-ta he uj műsorát, föl
léptek: Kondor Ibolya. Mer.ol Ilonka, Hollós Bora, KraJ 
nik Múri.i. Bi-k 'fTy l/i-zlo. H :<!ó Sün ior. Simái István, 
Kováé'! tudor -s (tabanyi l.d.-zló. \z előadás kezdető 
lOtu órakor.

I<Z4T és rwr ismerőse inc£tnoii<lha(ja, lio/ry brilliáua-, 
nrisny- és rziisleksz.’rckért valóban l'spúr flíoli n /co- 
mnfiti abb árakat. I'bii.'rt: .■tndrd.is.u-ut 37. Klók; Király
iért ;.o. Telefon 61—9’.. Brillinnsok. riranyridikiilök, nrany- 
.szeleneék, svájci arnnj ór;.’., eziirl ridikiilök és di«z1úrRvak 
legolcsóbban kaphatók. Szolid árak!

b’árao hitvese • az. Urániában in. c ixibány napit; 
inii-soron marad. \z. a n.igv érdi klódé-, amely ezt a film
l.idoo- ’-.i’e: mind'’é';ii; ki- rí. meg'bo </.abbir>t.lii a tervezed 
H.o-eiimn nrai’ i-ái. \ nazdair lálvAnyossúff valóban fö
lülmúl irindcn i'ddiirit és az. a művészi l<>kelrlt|ssó^, nmo- 
lyot nz olőndó ?•••■ ■ nyújtanak. ofcytöl-Cfirylíf meder
mii. Vz. I'rini.; előadásai ■’•, •’i", és in.10 arakor ke?>-
dödtick.

A Helikonban ílcnny I’ortcn és Madame X. A. Helikon 
fllm.vzinház llenny Porton íöllépté'el „A három bol.vRÓ", 
ck.v tllmdiva karrierje 5 fiilvmiáshan és Madame X, a 
Majf.vnr Színház volt mÜEordarabja, Amerika legkiválóbb 
traglkájúval. Patilluo Frederk-k-el a rősr.erepben. Előadá
sok 4. :J<6, ',.3 éa 'itO órakor.
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A mulatságos októberi 
mii sor utolsó napjai!

SSndor Stefi, Kmochni, 
Sxainntnl Feri, Póxménné, 

Viz.'gh, tl'taAry, LénArct, 
Pűrmán. ForJo”, Gyöngyi 

fölléptével
Kezdete 9 órakor
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TEREM Z! KÁROLY. SALAMON 
l>ÉLA, Radó Sándor, Saasdy Alice, 
Dr. Erdélyi Géza. Kende Mária, 
Ura.iuik M.. Ooliós Bora, Kósa M„
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dókat. Rengeteg levél, sürgöny, .névjegy. Nexrt 
győztük álolv/zRui. AÍiwi'enlíi gratulált, akit 
csak ismer Ő és a férje. Nehéz is megmondani, 
elsorolni, hogy kik. A Vígszteháztól, Miklós 
AndoTÓklx/l, a Beöthyéldől, Rohozéktól kezdve 
miude-uki, az igazgatók, a színészek, színész■ 

i'nők, írók. De azt nem is lehet mind az ész- 
‘ ben tariaui, hogy ki mindenki. Nem is csoda,

■ hisz ő páratlan egy gyermek, nagyon jó min
denkihez.

A szó csuk mgjr önáik -a znelegszivr. barátsá 
gos uriasszony száján, ami-mt a boldogságtól 
eltelve tovább mondja:

— Azután Ixeszélt Zsazsa az esküvőről. De a.zt 
már mástól tudtam meg, -luogy az aMyakönyr ■ 
vezetö-hivatal, épülete mennyire ki volt vilá
gítva, még az udvar is egész fényárban úszott, 
amint várták őket az esketésre. Csak az isten 
segítse őket. De én azt moniiom, hogy ez már 
igy volt elrendelive.

Elmondja azutáin, hogy ő is régóta ismeri 
már Molnár Ferencet., szereti, nagyon jó cm 
bérnek tartja. Az uj házaspár egyébként külön 
lakik. Mindegyük megtartja régi lakását. Mól 
nár továbbra, is a Zsigmoíid-utcában, P’edák 
pedig a Személyaök-utcába'n. „b/zt már igy ki 
vánja az ő pályájuk, a hivatásuk igényli a 
külön' lakást.*4

— A. Zsázsát — mondta uiég. — mostanában 
csúnyán m^eglotptók Kassái), vendégs’/ei-ej)lése 
alkaímúv.'il. Alig a szin/hlázba.n játszott, .szál
lodai lakásáról elloplaik <8000 szokolt és égj 
drága, ékszert, egy családi ereklyét, amely nem 
tudom, hÚJiiyadik nagyanyámtól maradt a csa
ládba n.

- Zsázsának hozománya bizony nem igen, 
vall, feleli még kérdésünkre Fedákné. akinél 
végül Kedúk Sú.ri jövendő terveiről kérdező.'- 
ködíiünk. Elmondta, hogy le.ánya a jövő ér. 
szcptirmberébe.n ismét Amerikába megy v-m 
dégszereplésrc. Esze ágában sincs, hogy a szín
pad tói megváljon.

NYn.TTÉR*)
Nagyságos Kel<torraiiii Kcreiíf uraok

Bwdape.'rt, Rákóczi-ut ír.
Urasú<oi) műfűiért bennünket, hogy S-Irmai Ifrnáe. őrtől 

(Nópszinhát-utca W* magyarázatot. iHetve lovacrtas élre 
tételt kérjünk nzon sértésekért, amelyekkel PraxaRwlat m. 
Er/.-K’lietvárusi Kaszinóban iBetta.

Szirmai Ignác ur mcpbizá sóból mcR jóiéin toli bl<id>u Mái 
é« l'ajda Oeífd niok. akik felük nevében <?.< megbízásából 
ki iirten-tei-tók. hogy felük a lovaglás elégtALeiadást meg 
tagadja ée a továbbiakban szabad kezet tart fönn ma 
génok.

Ezek tntlotnásnlvétele utón ei ügyet üraságod részérói 
a lovagiasság wtobályal eaerint egyobiahian befőjezet-bnok 
jelönijük ki.

Kiváló tisztelettől
dr. Rúeg Vilmos,

VTT. KfiroTv-köriit S (Tel.: .1. IflS • 36.)

• 1? rovat aSatt köziöMekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztő.

IFe/ss Richárd.
\', Berlini-tér 4

FÉRF8ÍHGET
F E HE UN E MG.SZALON. Vili. BÖK K SZU.ARP-r. -1!>.
II. EMELET 18. - ’l ELKEON'SZA.M: JÓZSEF 3-1 42.

A legreálisabb vas- és fémkereskedő

HERCZ ALBERT
Újpest, József-u. 19 Telefon: 162 -09

Lakást cserétek
Ajánlatok „SOHGÖS LAKAS“ jolipéro A HEGGEL ki 
adóhivatalába (Aradi-utca 11 az.) küldendők.

4 Bzobás modern I zabéila-ntcai lakosomat 
olcsorólcm ráfizctóam l G—7 woböa mo
dem InMGsra n beiícrUleten.

diimtuMonságok
legolcsóbban beszerezh el ők

Elsnev»né&
TV. Koroiiulictceg-n. 10. VII, ILikóezi ut 3% 
IV. Cálvin-tér. II. I'ö-utcu 52.

ILredeti párisi modellek
KosrtÜniök, ruhák, szőrmék és köpenyek 
Pun valusztók szövetek- selymekben!
MAUTNPR-S7.AI.0N IV, Váci-utca 17 Telefon. 

159—-5’

tagjn.it
nMgha.lt
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
(A Reggel munkatársától. — Budapest.. októ

ber 22.) A tőzsdét e héten üzlettelenség jelle
mezte. Azok az idomként föl-fölcsiUánó hausse- 
ki&érleteik, amelyeknek szinte csak félórákra 
taojui voltunk, rögtön belefulladtak az általá
nossá vált üzleti közönyösségbe. Hiába, voltak 
az ipurváHalatok tőkeemelései, hiába a belpo
litikai helyzet egyensúlyozására vonatkozó hí
resztelések, a bágyadt hangulatot nem lehetett 
megváltoztatni. -Amit egy ltóttel ezelőtt irtunk, 
pontosan bevált: a hét első napjának kedve
zőtlen hangulata eldöntötte az egész hét tőzs
déinek sorsát. Mint mindig, most is kiét cso
portba kell osztanunk a tőzsdét irányító oko
kat, a gazdasági és politikai okok csoportjára.

A gazdasági okok közül döntő súllyal esett 
a mérlegbe a korona stabil volta. A nehéz 
kosztpénzekkcJ terhelt hausse-angementok csak 
•akkor lettek volna hasznosíthatók, ha a ko
rona további romlásával a.z elértékelés folya
mata tovább lc-lyt volna. Ez nem történt meg. 
Budapest teljesen, emancipálta magút a már
kától és a magyar korona Berlinben a 170-es 
árfolyamot is elérte. Ez a jelenség abban leli 
magyarázatát, hogy a legális kereskedelem a 
Deviza-központ utján kielégítheti igényeit és 
az őszi kampányra várt exportüzlet a Deviza- 
közpoutot ellátja a kellő valutával. Amint már 
iöbbizben rámutattunk, a tőkék az értékpapí
rok helyett a kosztokban kerestek elhelyezke
dést. Ez az elhelyeződé© tovább és olyan mér
tékben folytatódott, hogy a Ihét vége felé a ka
mattételek a negyedére szálltak le a két hét 
előttieknek. A spekuláció meg sem akart moz
dulni és szívesebben tette a pénzét kosztba, 
jsemmint a közönyössé és bizonytalanná, vált 
értékpapírüzletbe. így történt azután, hogy 
kis játékosok reggelenként egy-egy kisebb pa
pírt kaptak föl. két óráig játszottak vele föl
felé ás azután fáradtan, dobálták el.

mégis azt kell mondanunk. hogy komoly 
és mélyreható gazdasági okok nem szólnak a 
hanyatlás mellett. Ellenkezően, Semmi sem 
■változott azóta, hogy a nagy emelkedés hul
lámában voltunk, sőt az általános drágulás 
egyenesen amellett szól, hogy az értékpapírok 
sem lehetnek olcsóbbak. Sokat példálództak 
tőzsdei körökben azzal, hogy egyik-másik ko
moly vállalatunk .részvényeit egy jóblbfajta, 
húsétel vendéglői árán meg lehet venni ás ha 
ez a példa érv volt négy-öt. héttel ezelőtt, 
mennyivel, inkább az ma, amikor a húsételek 
árlapjából hatalmas ihaussemozgaloni ikonsta- 
tálható. Másszóvah a korona stabilizúJtsága 
.mellett, annak vásárlóiképessége <*gyre csök
kent és igy nem tudhatjuk, melyik pillanat
ban állhat be az az eset, hogy a zürichi jegy
zéstől nemcsak a vendéglősök, piaci árusok, 
szabók, suszterek, stb. emancipálják magukat, 
hanem az értékpapírral kereskedők is.

Nyilvánvaló tehát, hogy nem gazdasági, ha
nem egyéb, jórészt 'politikai okok irányítják 
két hét óla a tőzsdét., vagy jobban mondva, a 
közönség hangulatát. A hangulatváltozás ak
kor állott be, amikor a Goldberger-üggyel a 
magyar fascista-induló első ütemeit, játszották 
el, folytatódott, amikor a közel Kelet esemé
nyei u.\ rgtahinitoíták az embereket. A harci 
indulói, azóta tovább fújják a. belpolitikában, 
a keleti események pedig tovább gyűrűznek 
Angliában. Az angol kormányválság lehetsé
ges következményeivel ugyan nincsenek egé
szen tisztában az emberek, de a rosszkedvű 
tőzsde mégis érzi, hogy Lloyd George lávozása 
nem olyan esemény, amely nyomtalanul marad.

Ismételjük: a gazdasági, okok egyenesen és 
még a múlt hetinél is világosabban az árfejlő
déi irányába utalnak. A politikai, ma. [főleg 
külpolitikai, okok ellenben tartózkodást és 
‘nyugtalanságot keltenek. A kérdés az, melyik 
'n döntő és ferőteljeisebbl faktor, illetve Imely 
okcsoport tudja, erősebben befolyásolni az em
bereket.

Prognózist, fölállítani a fönt vázolt helyzet 
mellett, ugyancsak kockázatos föladat. Mi azt 
hisszük, hogy

a. közel napokban csönd lesz a tőzsdén és 
legföljebb sporadikus emelkedéseket fo- 

gunk látni a piac nehéz értékeiben.
A drágulás folyamata azonban minden perc

ben kiérlelheti azt a fölfogást, amelynek gaz
dasági igazsága kétségtelen, hogy az egész vo
nalon tapasztalható áremelkedésből csak indo
kolatlanul maradhatna cl a tőzsdei, értékek 
emelkedése. Ez a fölfogás érőben van. \?t a 
kérdés, mikor keríti hatalmába a közfelfogást,

X A Hazai takarék előnyös tőkeemelése. Az 
ország legrégibb intézete, a Pesli Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesület tőkeemelése nagyon 
előnyös lesz a részvényesekre. Kél régi rész
vényre egy újat adnak 25.000 koronáért. A 
Hazai takarék ] lenieken 45.000 koronával zá

rult, ami azt mutatja, hogy a kontremin okozta 
hinyhasíig meg nem ingatta, a közönség hitét 
ebben a komoly, tőkebefektetésre kiválóan al
kalmas részvényben. Főleg' vidékről mutatko
zik nagyon jelentős érdeklődés a Hazai taka
rék iránt.

X A kontremin rémhírei. A tőzsdén jól szer
vezett kontremincsoport árut most, amelynek 
kitűnő hírszolgálata is van. Két hét. óta több 
rémhír terjedt, el Budapesten, mint a bábom 
legkritikusabb napjaiban. Bethlen megy. Göm
bös jön. Bethlennel Kálluy, Walkó, Klebels- 
berg, Belitska is megy és restéljük leírni, kik 
jönnek a helyükre. A Iont remin, mint látjuk, 
előbb a belpolitikai rémhírekre vetette magát. 
Amikor ebből kifogj ott és a könnyen ijedős, 
úgynevezett gyönge kezekből is alig hullott 
papiros, a kontremin a külpolitika hiiívasziile- 
tett szenzációinak terjesztésével 'kezdte a lany- 
haságot fokozni. .A románok megütköztek a 
bolsikkal. Csapalösezevonások Besszarábiában; 
csapatkivonások Bulgáriában. Kommunisták 
és monarchisták forradalma és ellenforradalma 
Németországban. Kornál basa előretör a Bal
kánon., Szegény emberek, megspórolt pénzükért, 
zálogba tett szőnyegükért, ezüstjükért vett egy
két kötés papirost sietve dobták ki. mielőtt a 
földindulá.s, égszakadá.s el nem temet minden 
értékét, mint a. lavina. És ennek a megréimiill 
kispolgárnak a veszteségét vágta zsebre a kon- 
Ireminesoport, Azoknak a. pénzéi; akik tüze
lőre, télikabátra, négy pár gyermekcipőre ját
szanak a tőzsdén. Akinek kifizetett, vagy jól 
födözöiti papirja vau, az legnagyobbrészt nyu
godtan várja az aranjuezi szép napokat, ame
lyeknek szerintünk nincsen végük. A legfris
sebb lrir, amely a két hét óta törté .lanythaságot 
magyarázza: a pénzügyi kormány most adatja 
el a bankok TÚszvényváltiságait, A Reggel ér
tesülése szerint ez a hír nem födi a valóságot. 
A bankoknak ugyanis vi^szakináltáik a rész
vényekben leadott válteágot és az intézetek, az 
érdekkörükhöz tartozó vállalatok részvénjyit, 
kevés kivétellei. vissza is vásárolták. Ami vé
gül a kontremiu ellen való védekezés módjait 
illeti, erről eltérőek a vélemények. Egyesek azt 
tanácsoljá.k. hogy az exponáltabb rémhirter- 
jesztöket fölön kell fogni ór átadni a bíróság
nak, mások a nyilvánosság előtt való kipellen 
gérezcsüket javalják. Szerintünk *a ikomti-emin 
tulmélyen ásta bele magát a piacba és az első 
sailérdságj fuvallat fölborítja majd minden 

Az, igazi sziJárdulás n konti^e- 
vúsárlé^aí folytán fog

szám itásu kát.
3nin eszeveszett föd'özési 
kialakulni...

X JRankiezérck nem lewiej 
pgyes lapok mes: is irt&k, sőt 
kot portált ák azoknak a 
nniny a kegyelmes címre 
zí ni'tUV'l órtAsiilóse waecint a bankvilág e karrfcKonyt afán- 
dékdnak egyelőre semmi alapja, a kormány e-.idfí sserint 
nem foglalkozik azzal a gondolattal, hogg 4—.5 nagubank 
elnökét méltóságon urból nagyméliósánui>á léptesse elő. 
Benfmtcsek szerint maguk a vnlósziniinn kijelöltek sem 
ujjongtak a boldogságtól, hogy Polnai Jenövei, az atlan- 
tikás kegyelmes unal cgyaz.on rangra kerülnek. Sőt vol
tak, akik kikötötték, hogy csak akkor fogadják el, ha 
l’olnait eltiltják a kegyelmes oini viselésétől. J>. az. utóbbi 
értesíihte pei«ze megerősítésre szorul.

X E hét bőse: az l'nio-Szinház részvény. 
Amíg a hét bágyadtságábun az elmúlt hónap 
1‘avoritpapirjai 10 és 20 ezer, meg 8 és 5 ezer 
koronákkal estek viosza, a csütörtöki tőzsde
napon váratlanul előretört és szinte meg
háromszorozta árfolyamát, az Unio-Szinház Rt. 
évekig elhanyagolt papirosa. Az Unió az ug
rásszerű emelkedéisek szép napjaiban, amikor 
a figyelem, már. képzeljék csak, a ('outiiie.nt.al 
filmre és a Just-izzóra is ráterelődött, 600 és 
8(M) korona között, feküdt a piacon. Csütörtökön 
kétszeresére emelkedett, a pénteki általános 
lanyhulásban pedig 28W1 koronával zárult.. És 
éppen mert az Unióban volt egyedül zajos 
üzlet, a Ganz-Danubius és az Általános Kőszén 
helyett most erről a papírról beszélnek a tőzs
dén. Hogy külföldi kéz vásárolja, (az a bizo- 
3tyos Külföldi kéz!), hogy Kohuer bániék, akiké 
a majoritás, kivonulnak az Unióból, hogy 
többségi harc vau készülőben. Mindebből 
persze, egy árva, szó sem igaz. Az Unió alá 
volt, értekeivé; a belértóke legalább hatszor 
annyit ér. mint a régi áj'l'olyaimi. És ezen fölül: 
a. 85.000 Unio-részvényböl 15.000 a. Kohnerék 
tárcájában van; eszük ágában, sincs kivonulni 
vagy megválni az Uniótól. A kisebbségi 
40.000 részvényből 5000 biztos kezekben van; 
2>>.0(!0 darab egy ismert bankház közben jöttével 
Németországban, Berlinben 
hogy a tőzsdén alig marmi 
az ( nio lökét nem emel, az 
és ezeknek legnagyobb síilii .......
ha.n természetszerűleg emelkedtek, sőt mé; 
I. „í_!   i vállal at h ozzákapcso 1 ásó ró I

kejryftlinetjek ll>Te járt.. hói 
mi több, mar a néxEort te 

bankvCTéj’ekneb; akiket a Iíw- 
fölterjeszt a Kormányzónak.

kétszeresé re eme 1 ke d e 11.
eppen meri az Unióban

talált gazdát, ngy 
8- 40.000. Miután 

értekei (öt színház 
fölszerelése) azon- 

hatalmas vállalat hozzákapcsolásáról is szó 
Van, így nem is meglenő, hogy az álértékelési 
folyamatból az Unió Rt. is kiveszi a maga 
részéL

X Két kérdés a Deviza központhoz. A de
vizarendelet megkötötte a devizákban és valu
tákban való forgalmat akkép, hogy a deviza, 
kát és valutákat csakis a Devizirközpont ni 
ján lehet, venni, eladni. forgalombaJioziii, Ez; 
a kötött és büntető rendelkező sekkel aláíámo 
gátolt rendedet még sem tudta megakadá
lyozni, hogy bizonyos zugforgalom ne létesül 
jön. E zugforgalombfui kifejezékro jutott árak 
sok esetben a deviza központi árjegyzések, alatt, 
állanak. Így értesülésünk szerint a cseh ko
rona. amelyet a legutolsó <tevizaközponti 
jegyzés 8000 koronával vesz és 8400 koronával 
ad el, a zug'forgaJcmifban 8300 koromm al volt kap 
Írató, tehát 100 koronánál olcsóbban, min! a 
hivatalos. büntető szankciókkal körülhatárolt, 
forgalomban. Ugyanez az eset áll. a márkára, 
svájci frankra és egyéb devizákra., E jelenség 
láttára két kérdésre kellene megfelelni. Elő
ször a paragrafusok alapján ugyan joggal, de 
mily erkölcsi bázis alapján büntethető az ngy 
nevezett zug forgalom, amely azt a világgazd; 
ságban példátlan esetet illusztrálja. hogy ol 
csóbban elégíti ki a szükségletet, mint az errt 
kirendelt hivatalos fórum. Másodszor hova jut 
mik azok az óriási összegek. amelyek a deviza 
központi pénz- és áru jegyzések bői kifolyóan a. 
Deviza központ pénztárálba nyereségképeii be
folynak?

X Közgazdasági hírek. E héten a Schwartzcr- 
szava tórium .részvényei. 20fl0 koronáról 8000-ig 
ugrottak, // Reggel értesülése szerint az utóbbi 
időkben példa nélkül 
indoka van. A,z egyik: a szanatórium 
menete, továbbá a 
Sie.st.a-szána t óri um zsúfoltsága, 
liós uj építkezésre késztette 
lóságát. A másik:

való áremeikedéfmek két. 
jó üzlet 

rés'zvénytúrsasághoz tartozó 
i, amely 150 mii 

a vállalat ígazgu- 
ameri'kai pénzosoporí ke

reste föl Komló© Jenő vezérigazgatót, amely 
a többséget, reprezentáló 15.000 részvényért da
rabonként. 10 dollárt, azaz huszonötezer koro
nát. ajánlott föl. (A teljes Sehwartzx^r-áltömény. 
28.000 részvémy.) Az amerikai csoport a s/ana 
tóriumokat, a hozzájuk tartozó telkekkel, é.pü 
leiekkel, berendezések kel 500,000.000-ra Ijccsülte 
c-s igv e vasari-al 370.000.íM!0-én. juthatna a. vál
lalkozás birtokába- Természetes, hogy a rósz- 
vénytórsasiig ewt, az ajánlhitot neon fogadta cl. 
- - Az Ang'ol-Magyar Bank vezérigazgatója. 
Elcisig Sándor és iigyv< /tő igazgatója, K’tíZ- 
'mán Henrik szombaton Bécnbe utaztak, bőgj 
a becsi fiók, a Britiscíh-österreichi.sche Bank 
személyi ügyeit végleg rendezzék. A Reggel 
bécsi tudósítójának értesülése szerint dr. F. G. 
Steiner igazgatósági tag. valószínűen Kastner 
és Lalzko igazgatevk kiválnak az intézetből és 
ezzel a Britisch-österueicJúscho kitűnő, uj műn 
kaerőlcnok biztositlia t teret, és helyet, — Licit- 
li.g Géza, a (l.vosz. faosztályálroak elnöke és a 
Lidiiig rt. vezérigazgatója hétfőn Londonba 
utazik, ahol sok rendkívüli jelontősí“!’-ü üzlete
ket köt le ipa Hol epei számára. — A Reggel ér
tesüléssé szerint Hugó Sfinnes december első 
'napjaiban Budapestre érkezik. — A Szikra 
gyufagyár, amely az Angol-Magyar Bank ér 
dekkörélm tartozik, 10,000.000 K-ás alíiptőkéjél 
20,000.000-ra emeli. Az Angol Magyar vállalatai 
közül az Újlaki, téglagyár, az Őlonuirugyár rl., 
a Temcsi Sör ég a Temcsi szesz áll nagyobb 
tranzakciók előtt. Az Újlaki téglagyár telkei 
többet c----1 ' ' ‘ '
értékelik; 
üzleteket bonyolít le 
30 lei osztalékot 
fizetni a. Temcsi . 
Bank a./, intézet 
zásái kér dinezi. 
Maguar-Német .......... .
100,000.000 koronára fogja fölemelni 
tőkéjét. Az újonnan kibocsátásra kerülő 
vénydoet Szász Dezső vezérigazgató I 
ffid és berlini intézeteknél helyezte 
Riegler József Ede papirnemiigvár .... <tlI, 
nek Nagyváradon, és Ruszcsukban íioklrl

érnek, mint amennyire a részvényeit 
a kei lem esi vállalni íredig nagystílű 

a Keleten. A Temcsi sör 
fizetett, ugyanennyit fog 

szesz is. — A Magyar-Kémet 
részvényeinek tőzsdei kotiro- 
A he.yi<ü ésf megelőzőleg a 
Ránk 55,000.000 koronáról 

az alap- 
. ...ó rész
ié esi, prá- 
el. - A 
rí.. amely* 

lepei 
A vál- 

A
vannak, bevezeti részvényeit a tőzsdére, 
lalat az A1 henaeiMn-koncerűhez tartozik, 
tőzsdei bevezetést a Lloyd-Rank hígja intézni. 

Megemlékezett A Reggel a Hitelbankhoz 
tartozó Baiixit-res'zvenyek tőkeemeléséről. X 
'zárolás alól fölszabadult daraboknak elhelve- 
zeset föltűnően forszírozzák. — A Zabolai kö
rüli mozgalomra az adott okott, hogy a Hitel
bank /.».ó-ó/ átvette a zabolni. rész vény mcnniji- 
segenek. - A Klolild tókeföl emel ősének máso
dik részletet október 28-án bonyolítják le.

X A Juta és.Kender nagy tranzakció előtt. 
A Juta es a Kender és Len az üzlet, telenség ée 
lanyhaság dacára elég szilárdan tartották ár
folyamukat, sőt a Kender múlt heti 3900— 400(1 
koronáját o héten 4800 és 4200 közöli láttuk. 
r< b7j Jardsa-gnak a. kot vaj kilát rend-
kívüli üzletmeneten kívül külső okai is vannak, 
yalu literes külföldi csoport érdeklődik a Juta 
<« a Kender iránt és A Reggel értesülés sae- 
j int e bel végien a társaság megbízottja már 
meg is kezdi tárgyalásait Szász Ernő' vv-Rv- 
igazgü tóval.
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X A Kereskedelmi bank és Hitelbank tőke föl

emelése. Jól informált körökből arról értesül 
U Reggel, hogy a Kereskedelmi banknak és a 
Hitelbanknak tőke fölemelései küszöbön álla- 
Hali. E tökoföleunelések indoka a nagy pénzszű
kében rejlik, amely & két intézetet arra kéez- 
iteti, hogy mobilitásiakat föntajfaák, azt le- 
’h.etŐswg szerint növeljék. A tökeföleinelések 
időpontját még nem tudják biztosan. Tudva
levő, hogy a Keresikodelmi bank és a Hitelbank 
standing tekintetében erősen versenyez egy
mással és alaptőke, esetleg tartalékok tekinte
tében egyik intézet sem akar a másik mögött 
maradni. A legutolsó ala pi ükétől emel'ések 
után a Kereskedelmi bank hátra maradt ezért 
is előrelátható, hogy a most aktuális tókoföl- 
ertiolést a Kereskedelmi bank csak oly időpont
ban óhajtja keresztülvinni, amikor a Hitelbank
nál tervezett tőkefölemelés arányait a Keres- 
kedclmi bank megismeri.

X Akciók a tőzsdetanács előtt. A tőzsdén 
nem nagy lelkesedéssel fogadják az apró és 
jelcntősógnélküli vállalatok részvényeinek 
most divatba jött, siirü bevezetését. Komoly 
helyről azt a véleményt hangoztatják, hogy 
ezek a kisebb, kevésbé komoly papírok fölsziv- 
ják a piacnak amúgy is vékony pénzereit és 
elvonják a közönség figyelmét a magyar 
presztízs-papírokról, a tőkebefektetésre való
ban alkalmas részvényekről. — A másik akció 
a tőzsdclátogatók. névsorának szigorúbb revi- 
dcdlására irányul.

A dr. Idpták óh Táron építési és vasipari részvénytár
saság rendkívüli közgyűlését o hó 31-én tartotta, amely az 
alaptőkének 180,non.non koronára leendő fölemelését el
határozta. Az elővételi jog az uj részvényekre október 
2fi-ától november 8-áig bezáróan gyakorolható az Angol- 
Magyar Bank főpénztárénál. Minden öt darab részvény 
alapján rgy uj részvény vehető át darabonként lOi/O ko
ronáért.

X A Magyar-Caeh Iparbank Rt. igazgatósága a novem
ber 4 ik.i rendkívüli közgyűlésnek javasolja, hogy alap
tőkéjét 100,000.000 koronáról 200,000.000 koronára emelje föl.

X A Pesti Hazai tőkeemelése. A Pesti Ifnzal Első Taka
rékpénztár-Egyesülőt igazgatósága elhatározta, hogy az. 
október 25-éro összehívandó rendkívüli közgyűlésnek az 
egyesület alaptőkéjének l.l.non darab uj ré^trény l.lbocsá- 
fásával 50,000.000 kúriáidról 80,000.000 koronára való föl
emelését fogja Javasolni.

X A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a Sagóiarjáni 
Kőszénbámya ltt.-gid történt megállapodás alapién 8 darab 
19‘.'3. évi szelvénnyel ellátott Észak luam/'u ars ;á'ii Egyesi- 
hit. Kőszénbdnya <’s Iparvállalat Itt részvényt 2 darab 
Salgótarján! Kőszónbénya Részvény Társulat uj kibocsá
tóira 1928 évi szelvényekkel ellátott részvényre cserél út. 
A eeere a bank értókpnph-pénztáránál (V, Fürdo-ntca 2) 
folyó évi októher 21-től november 18-ig eszközlcndő.

X A Wiener Bankvereln e hó 19-én tartott közgytlléeo 
az alaptőkét l.noo.ooo.onn koronáról 2.onn.ooo.(i00 koronára 
emelte föl. Egyelőre 500,000.000 korona névértékű részvény 
boceáttatik ki, amelyek az 1923. üzletóv eredményében tó- 
szoBiilnek és a ré.wvén vegeknek 2 : 1 arányban ajánltatnak 
ff’.

X Magyar-Amerikai Bankra változtatta. óimét a Fővárost 
Kereskedők Bankja Rt., tekintette! amerikai összekötte- 
nésrire.

X A Salgótarján! Kőszénbánya Rt. r. hó 22 én tartóit 
rnodkávtill kozgyüléso elfogadta az igazgatóság indítvá
nyait. 16J23Ó részvényre a régi részvényeseknek elővételi 

biztosított nésr.vényenkó’tt 5000 korona én, 150 korona 
költség elleuéoon. Két régi részvényre egy oj részvény Jnt.

X A Bobé Damr.se és Társa, francia rendszerű nagy 
KZeMsparoláa rt. reszvényeinal. bevezetését kérelmezte a 
budapesti tő.-.«dén, A bevezetést a Baumfcld Z>igiiiond 
Fiai rég fogja intézni.

X A P.vramh Magyar Földbirtokosok é* *s  l-’öldbérlők K< - 
> eskedclm'l Rt. 100.000.090 koronára emelte föl alaptőkéjét. 
\ ..Pi rnmis" moziig.i/xla*-agi  termékek adásé val-vévé-iével 
foglalkozik és .leiem« forg: lir.i.t bonyolít le me.zőgaz-

• A legkiemelkedőbb színházt események egyisc lesz a
.Színpad oktéter 25-én történő ünnepélyes meg- 

nyitójn. A finom Ízléssel berendezett uj színház szenzációs 
megnyitó miisorát az orezág legkiválóbb írói és művészei 
viszik megérdemelt sikerre. Csiilhó Ktilmiumak. az. 
illusztris írónak pompás vigjátékában (Ulm Áradd, a 
Nemzeti Színház kiváló tagja fogja csodálatba ejteni a kö 
zonséget tartalmas és soká felejthetetlen alukilásávul. 
Kosztolányi ~ Dezső költői megnyitó játéka hányt. Viktor 
finom kísérő zenéjével méltó keretet nyu.1t n nagyszerű 
n.ftvészgánia bemutat)-zásának. Ssiklny József, a Városi 
Szin hú-, kitiinő művésze, Szebcni Marfjiltal, n kedves 
szubrettel^ viszi sikerre lius Eckcte hdszló frappáns opereát- 
jél. Derbi Lili, o színház nagynevű starja, egyéniségéhez 
méltó szerep'.u-rt fog brilli>-czni finom művészetével. Síró 
Anna, n Király-Szír ház bájos, flatal tagja. Erdélyi. Géza 
dr.-rul gyarapítják sikereiket. Köváry (lyula kedves szín
padi jelenetében, Gázon Gyula ritka művészeiében hossza 
idő után ismét gyönyörködhet a közönség, llegyi Itiizsi. 
a Belvároei Színház fiatal dráma.! művésznője. vaJajnint 
a kedves Mihályi Vilcsi sem szűkölködnek majd a sikk
ben. Molnár József, a taíentumcs drámai színész alakí
tása is ernlitésreniéltó. Nem hiányzik a műsorról Békeffy 
László elmés konferens7>a sora, aki egyébként saját darab
ján is megnovetieti a közöntégét. A műsor többi számait 
Harsányi Zsolt, Hálássá Emil. Törölt Rezső, a zenéket 
Lányi Viktor, Pallós Tivadar, Losonczy Dezső, Magyar 
László elmés ki nfera-nsca sem, aki egyébként saját dn.rab- 
válthatók délelőtt 10—1-lg éa délután, ö—7-ig a pénztárnál.

• A Vígszínház e hete Is a két szenzációs siker, a ,,Csere
bere1* és a „Három nővér1* Jegyében fog lefolyni, A ..Há
rom nővér''-t kedden és pénteken Játeezák. Hétfőn less ú 
„Ceerebore" . 3-dlk etfőadá-ának jubileum*.

• Dömötör Ilona, Honthy Hanna, Rá thai Jóvö héten j» 
minden este föllépnek az állandóan telt házakat vonzó 
„ÜftetibacJi** előadásokon a Király-színházban. Most vasár
nap délután a „Három a tánc’*, Jövő vasárnap délután 
„János vitéz'* van műsoron 3 érakor, mérsékelt hely 
árakkal.

• A „Tüzek1* 75-ödször. A' Magyar Színházban. Jövő pén
teken 75-ödszöt* kerül színre Hans Miiller „Tűzök** t-imii 
drámája, amelynek minden egyes előadására zsúfolásig 
megtelik a színház. A rendkívül népszerű darabot azou 
kívül még hétfőn és szerdán is adjak, mindannyiszor Dar
vas Lilivel a nő) főszerepben. Kedden éa sütörtököu a 
nagysikerrel fűlujilott „Greteheit", szombaton „A púpos 
Boldizsár1*, vasárnap este „II. Lajos király" van luiis.iron. 
Jövő vásárnál) délután „A kis lordot" adják 3 órakor, 
mérsékelt helyárakkal.

• Taulay Erzsi és Thurányl Alajos, a Nemzeti Színház 
miivfszel, minden csto föllépnek és viharos tapsokat arat
nak a népszerű Emkc-kabaré műsorán, ffcrczegli Ferenc 
azellomes vigjátékában. a „G-dur szonútd“-bt\n.

• „Ki-kszakáll nyolcadik felesége" minden előadására 
előre eladott, táblás ház. közönsége tapsol a Belvárosi íS'iu 
házban. A romlklviil miilatsagos darab a jövő bet.-o lu-i 
főn, kcdtlen, csütörtökön, petiteken és szomluttou Kerül 
.vinro Sonilayval és Titkos Ilonával a vezető szerepekben. 
Sz.erdnná„A gazdag lányt.11, vasárnap „A vig bnlál** és .. ‘ 
mosolygó asszonyt1* adják. Jövő vasárnap délután „A 
buta ember" kerül színre 3 órakor, mérsékelt holyúrakkai.

• A legjobb műsor * Pnllace-kabaréban vau, mondja 
mindenki, oki ennek a gyorsan népszorűvé vált elsőrangú 
művészi vállalkozásnak a megnyitó műsorát megnézte. A 
vállalat művészi igazgatója Újvári Ferenc, a híres l j- 
vári s/.inészcsalád egyik fogja, nki annyi hoz/zálátással s 
főleg olyan kitiinő érzékkel választotta meg a Unom lei 
színház művészeit es műsorát, amelyet egyébként Parmatb 
Imre irt, hogy a PaJlacc-kabaré ma már valóban fogalom 
l’eslcn. A kabarénak húrom primadonnája van: .-InLil 
Erzsi, aki egyik legtohctségesebb operettónckesnőuk es 
dizozünk, gyönyörű dalokat énekel, Hátliory Elza opera
énekesnő. aki a műsor énekbeli részét operaiíriakkui gnz- 
d.git.ia es a színház vígjátéki primadonnája fffraszthy 
Aiic-l, aki egy kis darabban arat minden nap óriási si
kert. A fcrllak közül, Ujváry igazgatón kívül, Boross 
Gé\u, Salamon, liékeffy László <n Ferenczy Károly azok, 
.-.kik minden este viharos derüll.sé-get aratnak mókáikkal. 
Valóban szenzációs Bon ss és Salamon duettje, amelyet, 
dübörögve iainételtotm k in g a ke1, népszerű kóniiki; il. 
Az elcad.is ’.-ll órakor kezdődik.

• üt török lép föl minden, este in órakor a Dohány -utca 
es Nyúr-ulea sarkán levő l.ovász.y kabaréban. Tréfál; - z 
magánszámok tarka t-oka-úga váltakozik a műsoron. l-\ Ihő 
Rózsi n „Fiatul művésznő** oimszoropél alakítja és pajkos 
knbarédaloka1 enckol. Lovászy Károly egy I rAnln - '.erű 
dőadás kerotéoen bemutatja a legújabb találmányát, u 
llmg lllm -t. Külön énlekesse-go a kahnrénak Kalmár 
Tibor és Magyar László zom.szerző, akik i> bii.ia „Morlln- 
kcringől" minden este eljátsszék a lesotét.itntf nézőtéren. 
Müso-- után külön l'olópődil ndkul bo Idiet. -tábii • t 
kertbe, ahol éjfélkor világvárosi tánokaimré kezdődik.

daaági g<-pck exportálásával. A \ tillalalniil a Wcisv, Mnn 
fré«l H1. is 1őkeórdeknlisé.got vállalt.

X A Városi Bank tőkeemelése. Városi Bank foki-emelő 
közgyűlését október- 19 én tartotta. \z alaptőkéi h.mo.odo- 
n>l 200,000.'M>-ra emelt, lz; minden régi i-í-íiény re fiiul ko
ronás árfolyamon egy uj részvényt. adunk, a föninarndó 
részvényül-nnyiséget belga nóiizesojiort veszi út, amely 
fiz n.i tagot delegált, az. igazgatóságba.

Feldmann Ferenc 
banKirodája 
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista

— tudja-e, hagy a város legérdekesebb asz- 
szonya, Hatvány Lili Budapesten van? Persze, 
sejtelme sincs arról, hogy mit csinál?

— Még mindig Pesten van? Ejnye, ejnye...
— Most fejezte be az uj darabját, címe; „Az 

érdekes férfi". Jól csalódili, Intim ur, valóban 
egy férfiről szól, akit az egész növilág érdekes
nek talál. Még nincs eldöntve, hol adják, mert 
az érdekes férfiút érdekes színésznek is kéne 
játszani, ilyen hódító jelenségre pedig nehezen 
akadunk ma a pesti színházak körül.

— Hát ha olyan mindentudó, mondjon valami 
újságot az elvonult Paulay Erzsiről.

— Erzsi persze Liliről jut az eszébe! Paulay 
Erzsi november 11-én a „Szerelem iskoláid"-bán 
játssza Stella szerepét, amelyet eddig Márkus 
Emília kreált, ünnepi előadás lesz ez a Nem
zetiben, Apponyi mellett a legkülönb magyar, 
Rákosi Jenő 80-iíc születésnapja alkalmából. 
December 3-án pedig Paulay Erzsi egyedül áll 
ki a Zeneakadémia pódiumára és Petőfit fogja 
szavalni, úgy, ahogyan csak ő érzi és tudja. Mit 
akar még, Pista?

— Azért is megfogom! Maradiunk a Nemzeti
nél. Kinek a darabját rendezi Odry?

— Csathó Kálmánét. Mi az érdekessége a sze
reposztásnak?
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— Kilenc nő játszik ennek a. jó Csathónak a 
darabjában. A meséje is érdekes. Vidéki, ab
szolút konzervatív miliőbe belecsöppen egy 
külföldön nevelkedett hipermodern leány. Most 
kapja a kegyelemdöfést, Intimként! Mondja 
meg, melyik művésznőnek szenvedélye a kül
politika?

— Petrdss Sárinak!
— 7?s melyiknek a belpolitika?
— Paulay Erzsinek!
— Hát éppen megfordítva! Hodin nehezen 

mintázhatta volna magáról, István, a gondol
kodó szobrát!

— Mi van a Molnár-darabbal?
— Premier november 3-án. Két hétre rá uj 

'darabot mutatnak be, mégpedig Molnár egyenes 
lfivánsdgdra, aki nem akarja, hogy az 0 darabja 
miatt más szerzők egészen kiszoruljanak a 
főszezonból. Egyébként egy hétre rá, november 
9-én lesz a Király Színházban a „Baja
dér" premierje, ez most már végleges dátum. 
Fcdák azt sem tudta, hogy kiért drukkoljon, 
magáért, vagy az uráért..,

— Óriási.
— Egyébként a Király Színházat A Reggel 

multheli cikke alapján pörli a Rcnaissancc- 
Színház, meg pedig azért, mert e cikkből arról 
értesült, hogy André Leonid darabiái, amely
nek címe: „Az ur, oki a pofonokat kapta" s 
amely a Renaissance tulajdona, már eljátszot
ták a Király Színház színpadán, még pedig a. 
„Fürdő hitveséről". Ilyen súlyos konzekvenciái 
vannak a Poffenbaeh niu.lt pénteki előadásánál,.

— Óriási.
- Egyébként Magának nem érdemes semmit 

sem il mondani, mert rögtön szalad a Fészekbe, 
eljár a szája s ebből a legnagyobb bajok van
nak folyton.

— .Vo de kérem ...
— Ugyan kérem, ott van például a Vízvári

eset. Vízvári Mariska A Reggel-töt Az hsi-ig 
minden lapban lenyihilkozott, hogy milyen íz
léstelen dolog őróla fölt cl cicán!. hogy ö férjhez 
megy.

— Óriási.
— Most mondja még. miéit kertek cl Hajdú 

Etától az „Olivia hercegnő", sőt a „Cserebere"- 
beli szerepét is.

— Hát elkérték?
— Itt van. Ezt sem tudja. Igenis A kér lék.

1 „Csereberédbe Més:ú,os Paiilu ugrott be he
lyei le, az Ilii'iá"-bu)i pedig Vigh Manci fogja 
a szerepét játszani. Ok: a művésznő hosszabb 
vidéki vendégszereplést körútra indul. R ha 
már a vendégszereplésekről van szó, meg ez 
egyszer < turuljuk, hogy a Pallae''-kabarcban, 
amelynek a legjobb kabarémüsora van Pesten, 
a jövő hónapban Trade Voígl, a világhirü né
met énekesnő is fii! fog lépni. Jászai Mari 
viszont a, kolozsvári Pclőfi-iinncpségekre uta
zik amelyek keret ében a magyar színházban, 
fog játszani. Varsányi Irén viszont Pozsony

ban lép föl a jövő héten a „Szerelem vcsará"- 
bán, a Oóth-pár pedig Ungváron játsza el 
ugyancsak a jövő héten a „Csereberéit,

— óriási. És mi újság Pesten?
— Pesten? Ferenczy Frigyes, a Városi Szín

ház főrendezője, a Gellért-szállóban operakaba
rét nyit. Csak operaénekesek fognak föllépni. 
Ifjabb hymenhirek is vannak. Orth Gyuri, a 
futballJenőmén feleségül veszi a kis Mihályi, 
Alicet, a Vígszínház tagját, akiben a jövő 
heroinájáit látják a direktorok. Lábass Juci, 
miután kosarat adóit egy kérőjének, megkérte 
egy ismert pesti nagy kereskedő kezét és...

— És ???
— És kosarat kapott.
— Na még valami kellemes dolgot.
— Kellemeset? Ma léptették életbe a szín

házak az uj helyárakat, amelyek a régieknél 
20*k-kal  drágábbak. Egyéb kellemesről a jövő 
számban.

Damr.se
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A Rapid gyászos veresége
Az MTK 5íl-re (2;I) győzött a bécsi zöld-fehéreit fölött. — Orth csodaszép jáíéha.— 

Az osztrák tanítok fölmondták a szolgálatot.
Huns6Ís*Rta.~tAti pálya, — 10,000

Az osztrák császárváros (kedvencei, a Rapid, 
múlt vasárnapi gyönge szereplése után uj em
berekkel (kísérletezett, de sikertelenül, mert a 
magyar bajnokcsapat, amelynek több sebez
hető pontja volt, katasztrofális vereséget mért 
reá. A valamikor félelmetes tankok: Uridill— 
Kuthan—Weszély ma csak itt-ott mutathatták 
oroszlánkörmeiket, amelyektől még a legkisebb 
„egér": Nádler sem ijedt meg és minden dicsé
retet kiérdemlőén zavarta a Rapid-csatáro
kat. Kuthautól nem egyszer röpült, de újból 
és újból (harcba szállt vele és a legtöbbször 
övé lett a labda. Az MTK lelke természetesen 
Orth volt, aki ma életének egyik legszebb 
játékát produkálta. Minden mozdulata csupa 
okosság volt, és 'ami nála szokatlan, nagy 
kedvvel tört előre és a legnehezebb labdákért 
is eredményesen küzdött. Mellette Siklóssy és 
Braun voltak jók. Molnár ördöugős diribling- 
jeivel nem használt sokat, Opata hasznosan 
játszott, de sokszor szaladt — labda nélkül. A 
födözetsorban Fdpó gyöngén szerepelt, Ker
tész II. meg sokat „kábarézott". Hátvédjeik 
közül Á'oudcs volt a kevésbé jó, de M.andl is 
gyakran hibázott, Fábián kevés dolgát kitü
nően végezte. — A Rapidből csak Kuthan 
tűnt ki, de megértő partnereik nélkül sokszor a 
levegőben lógott, segítséget inkább a jobb
szárnyban talált. A iodözetek egyformán 
gyöngéknek bizonyultak, inig a hátvédek kö
zül csak Popovicltnak voltak jobb momentu
mai. P*:.ulcr, a kapus, volt a mezőny legrosz- 
szabb embere.

Az MTK kezdte a játékot és mar az első 
percekben meleg helyzeteket teremt a bécsiók 
kapuja előtt, amelynek eredményeként Orth 
már a 6. percben szépen helyezett gólt lő. 1:0. 
A következő percek alatt erősen hullámzik a 
játék, de a magyarok kapuja egyszer sem ke
rül komoly veszedelembe. Majd enged az iram

»» wt

Pompás eredményei! Magyarország miniatűré 
fegyverbajnokságában

Sc/aoft; Ferenc (EPLE) —- Vetsz. Rezsit (SWJE) vndsocitfi lett, — H
JelleneSt. ílntal frudblíeuml lövészverseny

Régi nemzeti sportunkban, a céllövészetben, 
amelynek a mostani időkben különös jelentő
sége van, vasárnap dőlt cl Magyarország 1922. 
évi miniatűré fegyverbajnoksága. A Magyar 
Országos Céllövő Szövetség rendezésében le
folyt bajnokság nagyon előkelő közönséget 
vonzott a Budapesti Polgári Lövész Egyesület 
Morcibányi-téren levő lőterületére. Ott lát
tuk a honvédelmi minisztérium képviseletében 
vitéz Raics Károly tábornokot, Karaffiáith 
Jenő nyug, államtitkárt, mint a cél lövőszövet
ség elnökét, a nemzeti hadseregből Sirsich Béla 
&} Hegedűs Pál altábornagyot, vitéz Nagy Pál 
táborszernagyot, Kolár Nándort, u BPLE fő- 
lövészmesterét.. stb., stb.

A bajnokságban 49-en indultak, akik az 50 
m.-es távolságra leadott 40—40 lövés közül 
majdnem mindannyiszor találtak töblb-kevesob'b 
biztonsággal. Magyarország lövészbajnokságát 
ezúttal a már többizben kitünően szerepelt 
Petracsek Ferenc (BPLE) nyerte meg 40 lö
vés közül 40 találattal és 362 körrel. 2. Velez 
Rezső (M.iSE) 39 találat és 354 körrel. 3. Beregi 
István (MLE) 39 találat és 344 körrel. Ezek az 
eredmények világviszonylatban is elsőrangúnk 
és megfelelnek a stockholmi olympiádon elért 
legjobb eredményeknek, ami a magyar lövész
sport kitűnő fejlettségéről tanúskodik. A ver
senyzők között ott láttuk a Pannonok nagy

Rózsát legyőztéK Bécsben
Az ‘egyetlen magyar professzionista boxoló 

szombaton fölment Bécsibe, hogy leendő ellen
felét Hana-t lássa az Apollo-Theaterben ren
dezett nagy nemzetközi versenyen. Itt azután 
ő is kedvet kapott a versenyzésre és beszállt 
a riugbe, de vesztére, mert a berlini Naujoks 
már a 3. menetben oly erővel sújtott az orrára, 
hogy erős orrvérzése minit föladta a versenyt, 
— Hana a müncheni Jlirschbergert a 4. round- 
ban megadásra kényszeritette.

Az ESC 15 kilométeres futóversenyét, ame
lyet a gödöllői országúton rendeztek, Krausz 
Béla (ESC) nyerte meg. Idő: 56 p. 17A mp. 2. 
Kalitza István (MTK) 57 p. 34 mp. 3. Kiéin 
(MTE) 60 p. 37 mp. Hat, induló. 400 miéterrel 
nyerve, 800 méterrel harmadik.

nézO. — Hirá: Tv/áncsilca Míhdíji,
és vagy 10 perces mezőnyjáték következik, 
amelyet Braun egy-egy szép trükkje, Nádler 
macskaiigyességü közbelépései és a Vili bosz- 
szautó kabarézásai élénkilenek. Egyetlen egy
szer van veszedelmesebb pillanat az MTK há
lója előtt, amikor majdnem öngól esett, de a 
következő percben Kovácsnak a kapu közelé
ben történt faultjáért megítélt szabad rúgást 
Uridill elfogja éis valósággal beviszi a kapuba. 
1:1! Most megélénkül a játék és csakhamar 
az osztrák kapu kerül veszedelembe, mert 
Opata centerét Pauler csak korner árán tudja 
menteni. A 26. nercben Braun bombaszerü lö
vése a kapu fölé megy. A 28. percben egy len
dületes osztrák támadást Fábián példaszerűen 
véd. Ezután Siklóssy és Orth bombázzák .Paü- 
ler hálóját, aki egy labdát már hátulról emel 
ki. Egy pár perces kapkodó játék után az MTK 
uj életre ébred és egy villámgyors támadásból 
Siklóssy ideálisan széip gólt lő. Újrakezdésnél 
a Rapid nagy igyekezettel előretör, de pillana
tok alatt visszaesik. Az utolsó percben Braun 
erős lövése a kapu fölött ment el. Félidő 2:1.

A II. félidő egészen az MTK-é. A Rapid tel
jesen beszorul, Fábiánnak egyetlen egyszer 
sem akadt komoly dolga. Már a 6. percben 
Opata beadásából Orth csodaszépen helyezett 
fejese a hálóba jut. 3:1! Ezután egyperces Ra
pid-támadás és újból az MTK a helyzet ura. 
A Rapidből már csuk a hatalmas Kuthan küzd, 
de a kis Nádler jól fogja. A 17. percben meg
akad a. játék, mert Popovich Orthtal összeüt
közve ájulton a földre esik, de csakhamar ma
gához tér. Vagy 5 percig „egy kapura" megy 
a játék és kezd cllanyhulni a játékosok kedve, 
de amikor Orth a 30. percben egy, a Csibi ál
tal beadott labdát kapásból oly erővel vágta 
be a kapuba, hogy a háló majdnem kiszakadt, 
újból megélénkül a. mezőny. A Rapid durván 
kezd játszani, de már ez sem használ, mert 
Molnár az utolsó percekben 5-re szaporította a 
magyarok góljainak a számát.

szerű amatőrtrénerét is, vitéz dr. Ősik Lászlót 
is, aki 39 találat és 326 körrel csak 15. tudott 
leinná. iKejlemes fölt öltést keltett két; fiatal 
luduvikás, Csukás Kálmán és Felsmann István. 
Az „öregek" közül Beregi, Somlyai és Tóth 
nyújtottak elsőrangút.

A bajnoki versennyel kapcsolatosan rendez
ték meg a Jellenek Antal jubileumi lönészver- 
senyt is. Jeliének „bácsi". a 68 éves folövész- 
anester 40 esztendeje tagja a BPLE-vek és ez 
idő alatt el nem múló érdemeket szerzett az 
ifjúsági céllövők kiképzésével. Az ő nevére 
rendezett verseny győztese a 200 méteres tá
volságon Zván János 20 találat és 144 körrel.
2. öry János 20 találat és .1.34 körrel, 3. Petra
csek Ferenc 20 találat és 106 körrel.

A gróf Andrássy Géza örökös vándordíját 
pedig a BPLE csapata (Iván—öry—Petra- 
csck—Kolár—Kenderessy) nyerte meg 91 talá
lattal és 560 körrel.

A nagy verstnízók után Jellenek főlövész
mester büszkeségei léptek elő. fiatal lányok ús 
ifjak, akik mindannyian kitünően szerepeltek.

A nagysikerű lövészverseny után melegen 
ünnepelték á győzteseket, de különösen ./"Hő
nek Antalt, akit fölkeresett dr. Prokopp Sán
dor, a céllövő világbajnok is, aki első Ízben 
szerzett becsületet a népek versenyében a ma
gyar lövészetnek.

BajuioBtB mérkőzések
FTC-Zugló 2:0 (1:0).

Az FTC csapatában (hosszabb szünet után 
ismét játszott Blwn, de mint bal hátvéd. A ki
tűnő játékos, amilyen megbízható mint, bal 
födözot, olyan bizonytalan volt- uj szerepében- 
Egyizlbén tisztán az ő hibájiiból került uz FTC 
lapuja nagyon meleg helyzetbe és csupán 
Séf esik elhamarkodottságán .múlott, hogy. 
Zugló nem szerezte meg a kiegyenlítő gólt. 
Egyébként is a zöld-fehcrck ma nem voltak 
olyan egységesek, mini az. elmúlt héten. Az I. 
félidőben a csatársor kombinációkra alapított 
támadások Jielyett. egyóni akciókkal próbálko
zott és csupán a II. félidőben forszírozta a 
tetszetősebb és több eredményt biztosító össz- 
játókot Zugló nagyon megérezte Paycr hiá
nyát nemcsak a védelemben, hanem a innia,dá- 
sekban is. Hiányozlak a hosszan előreadott, 
labdák, amelyek lendületbe hozhatták volna az 
álmosan játszó csatársort. Zugló híveit csak 
nagy ritkán hozta izgalomba egy-két lendüle
tesebb támadás, hogy azután lehűtse őket az 
akciók eliigyctlenkedetI. vagv elhamarkodott 
befejezése. Az I. félidőben inkább az FTC volt 
frontban, de csak a 30. percben sikerült Potyá
nak egy kapu előtti kavarodásból gólt lőnie. 
A II. félidőben a kombinativ játék nagyobb 
fölényt biztosított a zöld-fehéreknek, de gólt 
csak egyet ér el Kővágó révén, akit Potya 
ügyes szöktetéso juttatott biztos lövőhelyzetbe.

III. kér. TVK—Törekvés 2:1 (0:1).
A bajnokaspiráns Törekvés veresége meg

lepetés ugyan, de legkevésbé sem véletlen 
müve. A 7/7. kerületiek ugyanis — ha techni
kai készségben nem is —, de lelkesedésben 
mindeneseire fölülmúlták ellenfelüket. Gyors 
labdáraincnés, jó helyezkedés, pontos pusszok 
jellemezték a csatársor játékát, amelyet a 
halfsorból különösen a kitűnő formában levő 
Kiéber támogatott hatekonyan. A III. kerüle
tiek közvetlen védelme biztosan és önföláldo- 
zóuii dolgozott. A Törekvés vereségiének nem 
az általános fornmhanyatlás veit az oka, ha
nt in inkább az, hogy a félelmes balszárny 
(Weisz llirzer) ezúttal indiszponáltan, lélek 
nélkül játszott, A balszárny bénasága megza
varta az egész csatársor munkáját és lehan
golóan hatott az egész csapatra. A III. kerü
letiek 10 emberrel kezdték a játékot, mert 
Neuhaus elkésett. Helyét Schwarelc foglalta el 
a kapuban. Az első negyedóra a Törekvésé 
volt, csatársora sokszor nyomult föl ellenfele 
kapuja elé és WeiszHirzer összjátékából az 
utóbbi a. J0. percben megszerezte a vezető gólt. 
A 15. percben Neuhaus elfoglalta helyét a ka
puban és a teljessé lett III. kerületi csapat 
átvette a támadó szerepét. Az eredmény azon
ban késik, mert Horváth és Schnilzer kedvező 
helyzetből a kapu mellé lő. A II. félidő elején 
a III. kerületiek folytatják támadásaikat és 
a 1(1. nercben Palcsek ikornerből befejeli a. ki
egyenlítő gólt. A Törekvés most nagy erővel 
fekszik a .játékba, de akciói nem sikerülnek. 
Már eldöntetlennek látszik az eredmény, ami
ké'- — a nuh-kőzés vége felé — Sehnitzler be
adásából Palcsek belövi a második gólt és ez
zel meg&zerzi. csapatának a győzelmet.

Vasas MAFC 2:1 (1:1).
A Vasasok játéka nem < ICR-itette ki a közonaégot. A! 

kuinjilett öí^zeitJlitárban játszó csatársor a mezőnyben 
.szép ös-szjátékot és enalinényt iícérő lendfilottcl dolgozott 
ugyan. <:<• a kapu előtt tudásuk fölmondta a tzolgfila- 
tot. A MA.1‘0 két jókvali!;''-r hátvédje, Grubor éq Kup
iért. aránylag könnyen hí itatták meg a Vomis c*a- 
(árok végső akcióit. A Va* ok védőim*, általában miw- 
•midt i a helyét, de volta!, hulyot, hibái is. így H többi 
Között Nyergiv, rovására írható a kapott gól is, ame
lyet - ha. jobban helyezkedik - védenie kellett volna. 
Ko sz bonyoinú.-t keltett a contodhalf Gottlieb emberre 
menő jat,-ka <a a bírói itólkeziksek ellen való fol>tono& 
prolestál.-isa, amellyel zavarta a mérkőzés nyugodt me
netet. A Vasasuk védelmének a johbhalf Éeilhcim és 
u baj hátvéd Sl, ngt l volt a főertís.'vége. A MAFC Gaug 
helyett, tartalékot szaropeJtotett csat úr sor a bán, amely a 
jó tormában levő Gytnicskó és Lukács révén többször 
.intőit gólhelyzethez. A bal üaszekötőt játszó Kelti azon
ban a ]< gbiztosal'b gólokat elszalasztottá.

Kispesti AC-VAC 1:1 (0:0).
A xa.arnapí bajnoki mérkőzések Jogorósebbjél Kispesten 

játszották. Mar a játék elején kemény küzdelmet Ígért 
mindkét csapat, azonban a játékosok első oredménytclen 
félidő után olyan komolyon feküdtek a mérkőzés má
sodik felébe, hogy a fölvillanyozott közönség túlfűtött 
hangulatán is idejében hangzott el a bírónak mérkőzést 
bofejoző slpjolzése. A nedves, gyöpös pólyán az I. fel- 
> .'óben változatos .iátok folyik, do a kapuknál tömörülő 
védelem mindkét fél akcióit leszereli. Szabad rúgások fél 
Idejének lehetn- nevezni o. meccsnek eliső felét, mert a 
rend <‘-.é váló faultolt miatt, a bíró kénytelen a Já 
te.kot többször megállítani. Helycsere után erős küzdelem
mel kezdődül n. II. félidő, amolyot foltoz kispestiek 
hazai publikuniúiiaK tenipódiktálása. Kispest állandóan tó 
niml, majd az egyldőro VAC-lmz kerülő labdát a 22. perc 
ben Csiky. a KAO jobbszélsöjc, magához keríti és az 
egész, pályán lefutva, véd hetet lenül a VÁC kapujába lövi 
Ezután a VÁC jön lendületbe és erősen küzd, míg a 
mérkőzés vége felé, a 41. percben, c<ry kapu előtti kavaró 
dúsból kiégj colit.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
___ Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.
V'ilúgOBség könyvnyomda rt., Budapest VHT, Centi ntea A, 

M űszaki Igazgató.’ Dontweh D.

Egyéb mérkőzések.
II. üszUllr/u bajnoksrif/. Ékszerész: -33 FC 2:1 <l:0). Ku-

tik az utolsó pillanatban cserbenhagyta csapatát éa ez 
annyira kedv > „z.egtc a 33-usokn.:k, hogy a ik’izí. b dk< 
(leesel játszó Ékszerészekkel r,/.cinben néni tudlak kiját
szani rnudes formájukat. Testvéri-ég BE.\< 2:0 (1:0).
A győzelemhez szokott BEAC ot annyira meglepte a Test
vériség váratlan első p'd.ia (.’> perei, hogy látcka knpliodó 
és torvazorötlcn lett. Akciói sorra kudarcot vallottak, nlg 
szcrc'ic--'-s ellenfelének n mérkőzés vége előtt ir-búny pere
céi sikerült még egy golt szerezni. — Postán- li’J'K 1:0 (1:0).
— Ilusiparos BTI< 2:2 (1:1). E.VI'l'K VIE l;er. SC 4:0 
(3:0). A legyőzött csapat, tagjait n mérkőzés után az er- 
ZRébelfalvai közönség indokolatlanul megtámadta és töb
beket inzultált. — 'BAK -TTC 2:0 (1:0).

III. wxUibiu bajnokul'/. >. osztály: ETC- ETSE 1:0 (0:iü.
— OSC- MTE o.d. KTE l’eüőninnk.n 1:0 (1:0).
— RÁC—I. kor. SC ‘2:1 (0:0). _ B. osztály; l'öv. TK - 
Pestújhely 1:0 (1:0). - SA( Wekerletelcp 1:1,

Külföld,
I3éc': Meteor--\V AF 8:0! -- Adtaira- Ibi.koab 2.1. 

Rndolfshüge.l- WAG 2:0. - Sinunerlng Wackei 2:1 II. III..
WSC—llert'ha 2:1. —, V ieuua-Floridsdorf 3:2.


