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I. évfolyam

Mussolinit, a fascisták vezérét 
megbízta a király kormányalakítással 

Győzött a fascista forradalom Olaszországban 
A király akadályozta meg a polgárháborút

7?ór>Rz, október 28.
A Stefawi-ügynökség jelenti: A király ma 

este megbeszélést folytatott Federsonival, a 
racionalisták vezérével és utána Orlandoval 
és De Navával, Mint- a „Giornale d'Italia" je 
lenti.

a király fogadta a fascista miliőin főpa
rancsnokát, De Vcschif.

Lapjelentélsek szerint Kalandra félhivatalo
san megbízást kapott, hogy alakítson kormányt. 
Parlamenti körökben azon a. véleményen van
nak, hogy Salandra missziója komoly nehézsé
gekbe. ütközik, minthogy Mussolini nem haj
landó őt támogatni,

Róma, október 29.
A .S7e/a>b-ügynöWg jelenti: Salandra nem 

vállalta a kormányalakitást.
A király megbízta Mussolinit, hogy alakít

son kormányt.
Róma, október 29.

A S’íe/ani-iiffyiLÖk&ég jelenti: Valamennyi lap 
meleg dicsérettel adózik a királynak, amiért, 
megtagadta, az ostromállapot kihirdetésére vo
natkozó dekrétum aláírását.

Rónia, október 29.
A »S7e/am-ügynöKség jelenti éjjel ’/»12 óra

kor: A város képe a rendes. A közúti kocsik és 
az egyéb szál li tó eszközök úgy közlekednek, 
mint máskor.

Incidensre csak néhány fascistaellenes új
ság háza előtt került sor.

Róma két pályaudvarát konnánycsapatok 
tartják megszállva és még egyre erős csapatok 
érkeznek a fővárosba. Ugyanebben az időben a 
nemzeti szövetség is általános mozgósítást ren
delt, el.

Éjszaka jelentették Rómába, hogy a fascisták 
megszállották a cremonai pályaudvart és a 
La Provincia című demokrata újság szerkesz
tőségét. Éjféltájban a karabinieri legénység és 
a királyi gárdisták

minden felsőbb parancs nélkül lövöldözni 
kezdtek és négy fiatal fascistát. megöltek.
A fegyveres összetűzés után 12 sebesültet 

szedtek össze az utcákon.
Ugyancsak véres összetűzés volt San Gio- 

vanniban is, ahol két karabinieri. és egy 
fascista csetf áldozatul. Éjszaka jelentik, hogy 
a fascista főparancsnokság rendeletére két mi

JMegszilárdult a vasárnapi magánforgalom.
Budapesten i

A szombati magánforgalom bizakodó hangu
lata folytatódott, a vasárnapi lassan, de foko
zatosan szilárduló magán forgalomban. Mintán 
áru alig jelentkezik, a pénzkínálat még a szom
batinál is magasabb árfolyamokat hozott létre. 
Kerestek Rimát, Salgót, Általános kőszenet, 
Hazai fát, Urikányit, Dán Icát, Izzót, Atlanti- 
eát, Lichtigct, Jutát, Kendert és Unió szín
házat is. Kötések: Rima 13.700—-13. JIM); Salgó 
41.500, Kőszén 133.00O~134.0M): Spódluin 6350; 
Uchtig 1800-1875: Llpták 3800; Kender 4060: 
Unió 2700-2800; Égisz 2450; Atlantién 6400.

Budapest, *1922 október 30.

lánói újságot a fölkelők ellenőrzés alá. he
lyeztek.

Sienna, október 29.
A fascisták benyomultak a kaszárnyákba és 

hatalmukba kerítették a fegyvereket és az 
összes muníciót.

Milano, október 29.
Az Havas-ügynökség jelenti: A fascisták 

több városban teljesen urai a helyzetnek, 
igy különösen Páriában, Novarában, Torto- 
nában, Mortarában, Noéiban, Liguriban és 
Alessandriában. Alessandriában állítólag je
lentékeny hadianyagot, különösen távbeszélő 
és táviró anyagot foglaltak el. Páriában a ki
rályi gárdisták, hír szerint, átadták fegyverei
ket a városba bevonuló fascistáknak.

Milano, október 29.
x\.z Havas-ügynökség jelenti: A fascisták az 

éjszaka megszállották a bersaglieri laktanyát.
Mussolini kijelentette, hogy kész a kor

mányt megalakítani,
annál is inkább, mert mar készen van munka
társainak teljes nés'sora.

Géniig. október 29.
A Stefani-iigynökség jelenti: A fascisták fő

parancsnoka u Sccolo római jelentése szerint 
aláírta a légió mozgósítására vonatkozó pa
rancsot abból a célból, hogy a rendet tartsák 
fönn és a stratégiailag fontos pontokat száll- 
ják meg. Az egyes községek pályaudvarain

már megkezdődött a fascisták fölsorakoz
tatása.

Veszedefem fenyegeti 
az olasz-iugoszláv békét 

(London, október 29.) A „Daily Tolegraph‘‘ 
rámutat arra, hogy a fascisták olaszországi 
befolyásának növekedésével fokozódik az a 
feszültség is. amely Olaszország és Jugo
szlávia. közölt már régebben fönnáll, annak 
következtében, hogy az olaszok nem ürítet
tek ki a. harmadik dalmát zónát. A demar
kációs vonalakon megnövekedőit az a vesze
delem, hogy összeütközések fognak bekövet
kezni és hogy a fascista provokációkra a 
vérmes szláv ifjúság erélyesen fog vála
szolni. Ha a fascisták átlépnék a szerb határt, 
akkor csuk nagyncliczen lehetne véres őse
in é- n y ck e t n i r ga k a d á I y oz n i.

7. szám

A pápa szózata az olasz 
békéért

Róma, október 29.
A Reggel bécsi tudósítója jelenti telefonon: 

A pápa Olaszország összes püspökeihez levelet 
intézett, amelyben sajnálatának ad kifejezést, 
hogy a nyugalom még nincs helyreállítva. Új
ból a béke és szeretet szavait intézi hozzájuk ős 
Szent István szavait kiáltja oda az olaszoknak: 
„Testvérek vagytok, egyesüljetek!'1 Inti a 
püspököket, hogy tegyenek, meg mindent a bé
kéért. A pápai szózat apostoli áldással zárul.

Az olasz szabadkőművesek 
nagymestere a fascizmusról
(Róma, október 29.) A Reggel bécsi ludósitója 

jelenti: A szabadkőműves páholyok nagy
mestere az összes páholyokhoz körlevelet in
tézett, amelyben azt mondja, hogy Olasz
ország egy nagy megújhodási válságnak a 
küszöbén áll, amelynek az eredetét abban kell 
keresni, hogy a demokrácia és a liberalizmus 
között hiányzik, a bizalom és az egyetértés. 
Hangsúly ózza, hogy

a fasrizmns nagy és Literes hatalom 
Olaszországban,

.amely mint uj hatalmi tényező azért jelent 
meg a színen, hogy a nemzet, éleiében i észt
vegyen.

A fascisták 
harcias k ü lp olitikája

(Paris, október 29.) Mint a „Chicago Tri
büné" Rómából jelenti, a fascisták megállapí
tották külpolitikájuk alapelveit. Azt követelik, 
hqgy a dalműt partra vonatkozóan Olaszország 
és Jugoszlávia között megkötött minden szer
ződést semmisítsenek meg. a washingtoni 
egyezményt változtassák meg, hogy Olaszor
szág szaporíthassa flottáját. Olaszországnak a 
jóvátételekből való részesedését emeljék föl. a 
lausannei konferenciát pedig balasszák el, mó
dot adva igy Olaszországnak a keleti probléma 
gon dós la nulni á n y < izására.

Bonar Law erélyesebb politiKát 
Követ Németországgal szemben 

Lloyd Georgnál
London, október 29. 1

Bonar Law az Observer szerint úgy nyilat
kozott. hogy

Németországgal szemben határozottabb po
litikát, fog követni, mint Uoyd George.
Az uj miniszterelnök ezt. mondta: Az enge

dékenység utján már nagyon messzin inon- 
t “11 IIMMI

Újra megjelent a Vorwárts!
(Berlin, október 29.) A Vorwdrts ma újra 

megjelent.

Éjszakai razzia a bárokban
(A Reggel tudósit ójától.) Vasárnap este 9 

órakor nagyarányú razziát, tartót bak a. VI1. 
kerületben. Mintegy ötvon detektív és rendőr 
fölkereste a hetedik kerületi bárokat, mulató 
helyiségeket és kávéháznkat, ahonunn GO férfit 
és 90 nőt állítottak elő a Hársfa-utcai rendőr
kapitányságra.

Búcsbeni
(A Reggel bécsi tudósítójának telefonjelen- 

iése.) Szilárd irányzat mellett áruhiány követ
keztében nagyon kevés kötés jött létre. Salgó 
1,280.000; Rima 420.036; Koburg 150.000.

Berlinben i
(A Reggel berlini tudósitójának telefonjelen- 

lése.) A hangulatot, tartózkodóvá teszi a bizony
talannak látszó belpcJitikai helyzet. Magyar 
értékek a tegnapi nívó aló gyöngültek. A de
vizapiac forgalma is korlátolt..
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nem
A kormányzó beszéde Salgótarjánban

(Scdgótarján, október 29. — A Heggel tudó- 
'silójától.) Vasárnap reggel 7 órakor futott be 
a itknnusg, hangjai m-eJiett a salgótarjáni 
Főtér-állomásra a kormányzó Jkiilönvonata. A 
•jelen-'1 -:->pk fogadása után e kormányzói, a 
Jirtó*. ,‘>k és ‘kükctöt-tsógek üdvözölték lelkes 
beszedekben. tköriöttü'k a bányász ruhába öltö
zött szodúldetnokrata munkások nevében 
Gurszky István hányómunkás. A kormányzó 
az üdvözlésekre így válaszolt:

— Alá az; egyetlen és legfőbb cél. amelyért 
■mindenkinek: vállvetve 'küzdenie 'leéli, az or
szág talpraáliitáftR. Ooa.k erős, egységes nemzet 
állhatja meg helyét, a mai nehéz, ezen ve dós tel
jes időkben. Ha számra kevesen is, de szívben, 
'lélek) jf-a egyek Tigyunk, akkor kétségtelen, 
hogy fölvirrad a, mi napunk. Hitem és meg
győződésem, hogy belátható időben jobb na
poknak nézünk elébe, de ehhez kell, hogy rend 
és nyugalom legyen az országban. Csuk rossz- 
akarat és kishitűség tagadhatja haladásunkat 
a konszolidáció terén. Az egyik olyan biin, 
mim a másik. Ha a gyógyul!ás, különösen gaz- 
d-asúíH téren még nem haladt. annyira, amint 
azt mindannyian szeretnek, ne feledjük cl, 
hogy ezek a nehézségek nem ázór.itkóznak őr
szagunkra, hanem a. világgazdaság remijének 
az évekig tarló háború által fölidézett zavarai
ból folynak ós orvoslásuk éppen mért csak a. 
'világgazdaság rendjének fokozatos holyreálli- 
1,ásótól várható. Türelem és önfegyelem, kitar
tás és mogfeszitoít munka segítenek át a műi 
nehéz helyzetim, valamint áldozatkészség a 
tehetősök lAk részéről azokkal szemben. akik 
íiniséget szenvedjék'. Az eddigi eredmények 
biztató reményt nyújtanak arra, hogy a föl
in vasomra megindult országos inségenyhitő- 
akcióval a közelgő télen átsegíthetjük azokat, 
akik ön ki bájukon kívül aggódva néznek annak 
elébe.

— Anarchia ebben az országban többé nem 
lesz! i£s ha volnának még olyanok, akik tervei
ket erre építik, azok legyenek tisztában azzal, 
'hogy szemben fogják találni magukkal az ál- 
Januhat-iilmn kérlelhetetlen erejét és a hazáját 
szerető magyarság ércfalát. Gyöngeség a föl
forgató törekvésekkel özemben a legnagyobb 
bűn.

r- A munkásuiÉhoz akarok még külön néhány 
szót intézni. Különös örömmel hallottam minő
ikét szóuokuik részéről a hazaszeretet hangozta
tását Legyenek meggyőződve, liojry nincsen 
ebben az országban számottevő tényező, aki 
az önöik munkáját meg ne becsülné, sorsukat 
szivén ne viselné. Hogy a munkás igyekszik a 
maga és családja megélhetését biztosítani és 
eaért a törvény korlátái között küzd, termé
szetes. De az ország .t-alpraállitúsának nagy ér
deke, hogv az ország suilyos helyzetével szem
ben önöktől is megértést követel. Azért, mert 
mindent, amit jogosnak és méltányosnak vél
nek, -egyszerre egy csapásra megvalósítani 
nem lehet, a termelő munkának egy percre sem 
Szabad megakadnia. lla egy jionton megáll a 
munka, az végzetes lehet az egész országra és 
tönkreteszi á konszolidáció eddig elért ered
ményeit, Felelőssége tudatában lévő kormány 
ezt nem engedheti meg, már csak a munkásság 
érdekében sem, mert végeredményben a mun
kások vallják kárát egyesok hatalmi törekvé
sei miatt. A munka szent és a legnagyobb biin 
munkájukban megakadályozni azokat. akik 
dolgozni akarnak. A kormány gondoskodni 
fog, mert gondoskodnia kell, hogy ez meg ne 
.törítéHh essék.

••A kormányzó 9 óra 40 perekor visszahajtatett 
a pályaudvarra és folytatta útját Balassa
gyarmat felé.

(Balassagyarmat, október 29. — A Reggel 
tudósitójáfól.) A kormányzó különvoimta 
Salgótarján felől érkezve, útközben két helyen 
rövid ideig lartózkodott. Aesaerdőkiirt állomá
son Prónuy Dezső báró földbirtokos üdvözölte. 
A kormányzó kijelented te. hogy meggyőződése, 
hogy ütvén vágj' száz év múlva, unokáink azt 
fogják mondani, hogy szeremmé volt a magyar 
fajra az. hogy Keresztülgázolt ezeken a szeren- 
esetlenségeken. Ha mindenki becsülettel telje
síti kötelességét ott, ahová a sors álli-lotta, ak
kor nem lehet kételkednünk abban, hogy rö
vid juőn belül ott leszünk, almi lenni akarunk.

Dél id én 2 óra 20 perckor érkezeti, meg a kor- 
ínányzó kíséretével egyi.it' Balassagyarmatra. 
Ez alkalommal a föl lobogózott és föl díszített, 
pályaudvaron díszes és előkelő közönség jelent 
meg a kormányzó fogadtatására. A kormányzó 
egyszerű szavakkal köszönte meg az üdvözlé
seket.

Délután 3 órákor kezdődött az 1.919 január 
29-i.ki eseti l i vereté is alkalmával elesettek em- 
1 é k íé h 1; i j á mik lel epl e zé.si ii.»i ncpél ye. I Ív szár 
Aladár nyugalmazott, főispán mondott beszé
dét. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a 
kormányzó :? következő szavakkal adott enge
délyi az emléktábla leleplezésére:

• Azol. akikről e tábla szólni fog, igaz ma
gyarok voltul., 'nerí, forrói’ - z',,r?!féli hazáinkat 
és hősök voRq.k. meri hazaszeretetüknek életü
ket is föl áldorSík, Hálából emlékük előtt ma 
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egy nemzet tisztelete, es emlékükét egy város 
zárja mindörökre hálás szive.be.

Ha1- órakor a vármegyeház kistermeken a 
különböző egyházi és társadalmi kulturális 
egyesületek és hatóságok tisztelgését fogadta a 
kormányzó. Az üdvözlésekre a következő be
széddel válaszolt:

— Itt, úgy érzem, tud-ataban vaunak annak, 
mit. kíván a haza fiaitól. Itt önl'öláldozói'.n tel- 
jesiíették kötelességüket a. múltban es ma is 
azt az erényt gyakoroljál;, amelyre ma legin
kább szükség van: az összetartást. Amint az 
itteni vallási előkezel eh példás egyetértése mu
tatja. le tudjuk? vetni a. széthúzás régi hibáját. 
Azt kívánom, hogy ez a nemes példa, találjon 
termékeny talajra az egész országban. Terjed
jen el minden társadalmi rétegben, minden 
vallásfelekezet hívői között az az önökben elő 
ludat, hogy egymásra vagyunk utalva, hogy 
egymásra kell találnunk. Csak, ha mellőzünk 
minden viszályt, ha összeforrunk a. haza, szere- 
telében, ha egyek vagyunk a nemes munkában, 
csak akkor teljesithctjük azt, a nemes fölada
tok amelyet a gondviselés e súlyos időklx n a 
nemzet.'.jövőjének biztosítására reánk bízóit.

A kormányzó válaszál, lelkes éljenzéssel fo
gadták. Este 8 órakor a. vármegye disczlermó- 
beu 30ü terítékes gbéd volt.

~ imát a c—mi

Leleplezték a kiskunfélegyházi 
Petöfi-szobrot

(Szeged, október 29.) Ma flélclőtl leplezték le 
Kiskunfélegyházán Petőfi Sándornak Segesvár
ról megmentett ércszobráI. A. leleplezési ünne
pély délelőtt kezdődött a Himnusz iiang- 
jai mellett, nagyszámú iközönség jelöniéi ében. 
Az iiimepi b,eszedet Pakots József képviselő, a 
Petöfi-Társaság tajj'ja, fölolvasUa Petőfi ciuiii 
irodalmi forradalmaid méltatta. Jakab (időn, a 
.Pelőfi-Társaság tagja felolvasta Petőfi cimii 
nagyhatású költeményét. Holló Béla polgár
mester a város nevében átvette a szobrot, és 
talapzatára helyezte Kiskunfélegyháza közön
ségének koszorúját. Majd a törvényhatóság ne
vében helyeztek el koszorut. Hasonlóképen 
Szentes, Kiskunhalas, Újpest függetlenségi 
•pártjának küldöttségei. Az ünnepség « Szózat 
eléneklésével ért véget

Két órakor a Korona.-szál ló (tiszteméiben 
'bankett volt, amelyen Holló Béla polgármes
ter. Pakots József és Horváth Zoltán nemzet- 
gyűlési képviselő mondtak pohárköszöntőket.

A főkapitány megvonta
az hsztria-kávéház korlátlan záróóráját
(A Reggel ludósitójától.) Néhány héti d 

ezelőtt a. Magyarországi Artisták Egyesülete 
engedélyt kapott a főkapitánytól, hpgv <vz ar
tisták .munkájuk végeztével, záródra után az 
Andrássy-ul és Nagymező-nica sarkán levő 
A usztria-kávéliázban összejöhessenek. A kor
látlan záróóraengedelynek hamarosan híre fu
tott és a kávéház záróárú után valóságos 
ostromnak volt kitéve azok rAszéről. akik nem 
voltak ugyan tagjai az artistacgyesülAuck, 
do mindenáron tovább akarlak dáridózni 2 
érzi tubán is. Az artista egyesület vezető'sége 
reudkiviil szigorúan kezel e az engedély i'gyéf, 
a .kávéház. bejáratánál < gy választ mányi tag 
igazoltatta a bemenni akarókat és aki igazol
ványát nem tudta, fölmutatni, azt nem enged
ték be. A kávés azonban, visszaélve az enge
déllyel, a. hátulsó kapun egész társa^ágoknf 
engedett be a kávéházija, akik azután külön 
szobákban hajnalig tivörnyázfak.

Miután azonban az ügyeletes rcmiőriii'Zlvi
selők é« detektivek is ide tértek be éjfél után 
étkezni és ki^sé megpihenni, a. turpisság ha
mar kisült, a 'ká.vós-f. föl.jeleiiP'ttók és a főkupi- 
túny vasárnap délelőtt megvond' az Ausztria- 
kávéház korlátlan záróóraengcdéli/él, jn i. mái' 
tollái az, Auszii iának is 2 órakor kell csuknia.

Sokkal előnyösebb volna, ha u hatóság szolid 
üzleteknek adna, záróárúmegiiosszabbiláá en
gedélyt, ahol az. éjjel dolgozó emberek, hivbip- 
■irók. nyomdászok, artisták valóban pihenhei- 
nének nuinikájuk után, morf azok a ki - kávé- 
liázak, amelyek n flórt by-akciór:' heunkénf 
kétezer kórm i ős kapnak záróéra negh.isszab- 
bitási engedélyt, a legvadabb tivornyáknak 
szinhclyei.

1. IX. I.’ö '.Tol. 135-fi!) és
.1. l.V .
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iesta szanatórium
Budnpust legszebb klimatikus helyén. 
Diétás közeién, Modern központi fű
tés. Vlzgyégyintézet bejárók részére is
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Zrffedeti párisi modellek
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December elsején életbe lép a fölemelt
vasúti tarifa

Mr. Bette tárgyal
a villamosvasutak bérbevételérői

Tlll tanácsnokot nem engedik a villamos- 
hox, <9e CsiSEéry sógora irodalgazgató 

lese
(A Reggel tudósítójától.) Mr. Bette az az elő

kelő idegen, akinek megjelenését a főiváros ve
zetői oly epeivé várták. Mr. Bette, a beírja vas
úti tröszt igazgatója ismét Budapesten van és 
világszerte ösmert vendégszeretetünk azt pa
rancsolja, hogy öt körünkben meleg szeretettel 
üdvözöljük. Üdvözöljük nemcsak a magunk, 
hanem Sipőcz, Wolff. Csilléri. Bidber. sőt még 
Poser cxkalauz és Zilahi-Kiss Lajos, a mészá
rosok pausáhés patronusa nevében is.

Bette ur már két hónappal ezelőtt itt járt és 
a belga vasúti tröszt, megbízásából érdeklő
dött. a villáinosvasutak -*bérbe>vétele iránt. A 
főváros potentátjait ezúttal nem érdekelte Mr. 
Bette keresztlevele. A legnagyobb előzékeny
séggel kalauzolták napokon, sőt éjszakákon ke
resztül a villamosvasutak áramfejlesztő tele
pén. kocsiszíniéiben. pályatestein és föltárták 
neki összes üzleti, titkaikat. Mr. Bette alaposan 
tanulmányozta a villamosvasutak helyzetét és 
adatokkal fölszerelve visszautazott hazájába. 
Onnan udvarias levélben arról értesítette 
Xipőcz polgármestert, hegy társasága október 
hónap folyamán konkrét ajánlatot tesz a vas
úink bérbevételére. Mr. Bette beváltotta ígére
tét és az elmúlt héten ismét fővárosunkba érke
zett. napok óta fárnyal az Egyesitett Villamos 
Vasutakkal, illetőleg a főváros ottani meg
bízót íjaival^ A városházán komolyan veszik a 
belgák érdi'klődésó. és nagyon örülnek a kül
földi vendégnek, mert, tőle várják, hogy ki
húzza őket, a bajból. A. város ugyanis a mai 
gazdasági viszonyok és háztartásának súlyos 
helyzete méllett teljesen képtelen volna a vas- 
lutakat saját kezelésben vezetni. Minthogy 
azonban nem egér-zen biztos, hogy a belga ér
dekeltséggel meg tudnak egyezni, kényszer
helyzetükben meglesznek minden intézkedést 
a házi kezelésre is.

Természetesen első és legfontosabb fölada
tuknak tartják a személyek elhelyezkedését. 
Ugy volt, hogy n városi tisztviselők közül 
Rengi alpolgármester elnökigazgatói, Tilt ta
nácsnok iigyvezetőigazgatói minőségben kerül
nek a villamosvasutak hoz, ifkik a vasúti 
iigvok ki* inő szakértőjét: Horváth József ta
nácsost, valamint Vallinyi műszaki főtaná
csost. magukkal vinnék oda. 7’17/ tnáesnoknak 
a vasúthoz való átmeneteié azonban kétségessé 
vált, mert Wolfféle pártja ezt nem helyesli és 
öl továbbra is a közlekedési ügyosztály élén 
óhajtja. Annát érdekesebb Csillén/ sógorának, 
Sántha Dénes tanácsnoknak a rí II amos vasú lak
nál leendő elhelyezése. Sántha tanácsnok a 
katonai és illetőségi üayoszlály vezetője, akit 
a polgármester nemrégen hosszabb szabad
ságra küldött. Akkor úgy volt, hogy a tanács
nok nyugdíjazását kéri, de két hét elölt ismét 
megjelent hivatalába)i. Most azután mégis 
nyugdíjba megy és kárpótlásul iraidaigazgatói 
állási kap a villamosvasútnál. Az üldözések 
városházi politikaiját különben a villamosnál 
is folytatni akarjuk és már arról bes&éln k, 
hogy n városi urak a nekik nem tetsző vagy 
rmrdezi'tJen felekezetű alkalmazottakat el fog 
.iák bocsátani. Ez azonban nc n lesz valami 
könnyű dolog, mert a villamos alkalmazottjaira 
nézve a vasúti pragmatika az irányadó és őket, 
csak fegyelmi vétségért, vagy üzem redukció 
esetén lehet a szolgálatból elbocsátani.

Bánffy külügyminiszter november elején 
Budapesten lesz. Gróf lián ff y Miklós külügy
miniszter a genfi konferencia, után, ahol tudva
levőleg Magyarországot fölvették a Népszövet
ségbe, rövid lartózikodásra Parisba utazott, és 
innen betegen érkezett, haza Budapestre. Bó.nff.v 
Miklós nem erős és edzett fizikum és a genfi 
ni pszövetíégi ügyekkel kapusi latos fáradalmak 
valóban megviselték. Budapesten csupán egy
ke tszer volt bent a hivatalában és a lakásán 
re forá Itat ta magának a külügyminisztérium 
folyó ügyeit. Végül is. millión állapota nciu ja
vult. barátai és orvosai tanácsára, az ausztriai 
Bvrk< rsdarf szanatóriumban keresett, üdülést. 
Bánífy elutazíisával kapcsolatosan különböző 
hírek keltek szárnyra, amelyek a külügy
miniszter betegségével foglalkoztak. A Reggel 
e hirekro vonatkozólag illetékes helyről a kö
vetkező információt kapta:

— Gróf Bánffij Miklós már Gevfbe is kime
rülne és tárcája gondjaitól agyoncsigázva in
dult el. \ genfi tárgyalások, szónoklatok, tár
sadalmi kötelezettségeik még jobban megvisel
ték a külügyminisztert, úgy hogy Parisból, 
ahol hosszabb időt akart, tölteni, hogy francia 
államférfiakkal ‘s érintkezést keressen, egyik 
óráról a másikra hazautazott. Itthon az álla
pota nem javult, és ezért, orvosai kelheti teljes 
elvonultságot és zavartalan pihenést, ajanlot- 
lak sürgősen a külügyminiszternek. Bauffy

(A Reggel tudósítójától.) Néhány hét óta 
egymás után jelennek meg különböző nyilat
kozatok, amelyek az államvasutak közeli 
tarifaemelésének cáfolásával foglalkoznak. A 
cáfolatok nem födik a valóságot. Az állam
vasutak tarifaemelése annyira bevégzett tény, 
hogy a hét első felében a minisztertanács elé 
kerülnek a benyújtott javaslatok. A Máv. igaz
gatóságának illetékes osztálya három javasla
tot nyújtott, be a kereskedelmi, illetőleg a 
pénzügyi kormánynak, amelyek szerint elkerül
hetetlen a szállítási illetékek újabb emelése. 
A munkabérek és a nyersanyagok az utolsó 
hónapok alatt rendkívül nagy mértékben emel
kedtek, úgy hogy a mostani díjtételek mellett 
kiadásainak csak elenyészően kis részét tudja 
föd ózni a Máv.

Az egyik javaslat szerint a kocsirakarnányon- 
kénti áruk szállítása 50—60°/*-kal drágulna, 
mig a kisebb mennyiségű darabárukat 70—75°.'n- 
kai magasabb árért szállítaná a vasul. Nagy
mértékben fognak emelkedni a gyorsáruként 
föladó!í élelmiszerek szállítási díjtételei, ame

Másfél napig rendőri őrizetben
tartották a Liberté-bár tulajdonosát

(A Reggel tudósít ója.) Pénteken reggel 
8 órakor a Zrinyi-ulcai főkapitányságra két 
detektív elállitotta Bernáth Miklós, a l.ioerte- 
hár volt, tulajdonosát, akiinek .jelciniig rongy 
csokoládégyára van a Rózsa-utcában. Az eíő- 
állitásra két bűnvádi följelentés adott okot. 
Az első bűnvádi följelentést Dcmény József, 
a Budapesti Kereskedők és Iparosok Bankjá
nak igazgatója tette Bernáth Miklós ellen és 
azzal vádolja nieg a Libertc-bár egykori tu
lajdonosát, hogy 800.000 korona értekig meg
károsította egy közös üzleti társulásnál, 
l'gymrebben az időben hasonló följelentést 
adott be Bernáth ellen Kőváry Manó keres
kedő. aki rendőri utón szintén 800.000 koronát 
követelt a bárt illa jdonosun.

A följelentések szerint Beniáthal ugy Kő
vár!!, mint Dcmény közösen egy élelmiszer
üzletet bonyolítottak le. amelyekből differen
ciák támadtak a. három üzletember között. A 
differenciákat Dcmény és Kőváry ugy akar
ták kiegyenlíteni, hogy csalás, valamint sik
kasztás és hűtlen kezelés címén bűnvádi föl
jelentést tettek üzlettársuk ellen. A följelcn- 
lé.ükben súlyos kitételekkel gyanúsították meg 
Bernáth Miklóst, ugy. hegy a rendőrség a 
vádak alánján azonnal előállította a bártulaj- 
rkniost. Péntek reggeltől szombat, délig a 
rendőrség őrizetében tartották Bcrnáthot, aki 
ügv'Aljo, dr. Vécsey Marcell utján a bizonyí
tékok egész sorát mutatta be szombat dél
előttre. Szombaton délben, másfélnapi rendőri 
őrizet után elengedték a főkapitányságról 
Bernáth Miklóst. Az előállítás és őrizetben 
tartás kincs föltiinést keltett, mert Bernáth 
m \ e nem ismeretlen Budapest, életében es szo
katlan az. hogy polgári jellegű elszámolások 
miatt, másféínapig a rendőrség őrizetben 
tartson bárkit is.

gró’vn nagyon jó hatással volt, purkersdorfi 
üdülése, ugy hogy már 8—10 nap múlva vissza
tér Bűrlapé síre, hogy átvegye hivatalát. Pur- 
kersdorfban többek között. Daruváry igazság- 
üg.vmin.iszter is meglátogatta.

— V reformáció emlékünnepe. Ar. cvnnffólikus egyház, 
a reformáció emlékünnepet w iaci évben a szokottnál 
imjKizánrabb kővetők között üli meg. Az. cnilokiinncpsőRck 
Mnasla m;í..- v».*áninp Megkezdődött, amikor dói- 
után órakor a Pork-téri iskola dísztermében a Konür- 
mnl'.-k lÍRvesiiloto uirtoftn nirg ünnepi uyübVt. Ezen a 
frviiléscn meff’clont llafOni Shidor < ■. ancrélikus püspök. 
har.fjTiil áli.untitkér s- nz evőmrőliku< cgvh.’iz sz;i-
mor. kitiinósógo. Az iinncp-őg zsoltárénokhssol kezdődött, 
amely után dr. < ongfidy T ászló evangélikus lelkész 
iitiv ii'zölto a reformáció ünucpéu megjelent evangélikus 
ifjúságot.■ Szénhiány miatt korlátozzák a Mav. tor- 
galmát. Az egyre erősebben érezhető szén- 
hiány miatt a korcs köde Imi minisztériumban 
már a vasúti forgalom csökkentéséről tanács
koznak. Un a szén helyzet, nem javul, ngy 
kevesebb vonatjáraiot fognak bcóllitanl a 
Már. vonalán*

— Berlin, amikor a dollár 150!'! Berlinből je
lenti A Reggel levelezője: Érdemes pár szót 
szólni egy halódni látszó óriásról, még a^kor 
is, ha a haldoklása, hasonlít egy törpe haldok
lásához. A déli lapokat ugyanolyan mohón 
kapkodják szék mint, régebben a pesti utca
sarkokon, hiszen a legnagyobb politikai szen
záció, vagy rablógyilkossá# erejénél, is jobban 
hat ez a pokoli mondat: Nctcyorki kifizetés: 
■f50f)l A Dollár! Egész Európa helyzetét ki le
het fojezni ezzel: A dollár uralmi. Amint egy
kor a Niebelungcik sokasága Alberich kinéző 
alatt, ugy görnyed ma egész Európa a dollár 
hatnimn alatt. És a németek érzik ezt. Talán a 
legjobban! És a Nicbelungok sötét gyűlöletével 

lyeknek tarifáit 100^-kal, emelik. A szén szállí
tási illetéke csak 30%-kal lesz magasabb. Egy 
másik terv szerint., külön, díjszabási osztályt, 
létesítenének a luxuscikkekre. Ezeket az áru
kat tetemesen meg fogja drágítani az uj ta
rifa, mert valószínűen W%-ncH is magasabb 
illetéket fognak megállapítani.

A kormány azzal védi a tarífamelést, hogy 
a Máv. még így is a legolcsóbb egész Közép-' 
Európáiban. Október, hónap folyamán az iksz- 
szes szomszéd államok tarifáit fölemelték, 
csupán a Csehszlovák köztársaság az, amely 
fokozatosan lejebh és lejobb szállítja az ille
tékeket, a cseh korona emelkedésének arányá
ban.

A Máv. igazgatóságában egyidejűén Javas
latokat dolgoznak ki a személy száll ilási. tari
fák. emelésére vonatkozóan is. A tervek sze
rint az első osztályú jegyek tetemesen meg- 
drágulnának, amíg a harmadosztály utasai 
alig 2O-25°/o-kal fizetnének, többet, mint eddig.

A megdrágított tarifa valószínűen, már 
december elsején életbe is lép.

Búd miniszter a kartelek
ről és a monopóliumokról 
Nem szünteti meg a karíelekei, de ellen

sége a magánmonopóliumoknak
(A Reggel tudósítójától.) Búd János közélel

mezési miniszter, a drágaság két jelentős oká
ról. a kartolekről és a magánmonopóliumokról 
a következőkben volt szíves nyilatkozni:

— Mint minden kérdést, ezt is iparkodom 
a legteljesebb tárgyilagossággal megítélni. 
Könnyű dolog volna arra a szélsőséges ál
láspontra helyezkedni, hogy a kartelckct és 
hasonló alakulásokat egyszerűen be kell 
szüntetni. Ez a szélsőség gazdasági lehetet
lenség. A kartelek a mai gazdasági életnek 
kialakult szervezeti formái, amelyek annak 
idején azért jöttek létre, hogy a termelésben 
bizonyos rend, teremtessék. Aki azonban a 
kartelek működését a normális időkben is 
figyelemmel kisérte, észrevehette, bogv a 
kartelek e hatáskörüket, nem egyszer túllép
ték és az óraiakul ásókat, a fogyasztók hátrá
nyára befolyásolták. Ma. amikor az árkérdés 
tényleg minden érdeklődés középpont jóban 
áll. elengedhetetlen, föltételnek tartom, hogy 
a kormány keresse ebben az irányban is 
mindazokat az eszközöket és módokat, ame
lyek a kartelek visszaéléseinek és kinövései
nek gátat vélhetnék.

_ Mi a véleménye Excelienciádnak a ma
gánmonopóliumokról?

Ami a magán monopóliumokat illeti, 
eddig is mindig hangsúlyoztam, hogy én 
minden ilyen irányzóinak ellensége vagyok. 
Ezt az elvet a. magam hatáskörén belül a leg
teljesebb energiával ezentúl is érvényesíteni 
fogom.

gyűlölik a dollárt, gyűlölik az idegent. Csak
hogy! Csakhogy a. 4500-as dollár ellenére is alig 
tudsz végigmenui a Friedridbstrassén, ahol 
földalattit, építenek, a másfél millió idegen 
(nem túlzás!) szipolyozása ellenére, is tizeuhat- 
emelotes iizletp aló kákát építenek a Sprec part
ján és lóptcn-uyomon. épülő ház és Berlin körül 
lépten-nyomon épülő gyár. És nemcsak Boriin. 
Hamburg is ó.piil és minden épül... A némete
ket, elkábitotía ugyan, de nem temette el a 
márka lavinaszerű zuhanása.* Az utal só héten 
a dollárhausse 25% volt, ezzel szemben az ipari 
értékek piacán 32^-al emelkedtek az érték
papírok. Amíg a. bécsi korona éf? lengyel márka, 
kialvása helyi katasztrófa, volt, addig a márka 
haldoklása át reszket az egész világon. Napkelet 
és napnyugat minden sibere itt tanyázik. porj 
szí-, hozzászámítva, azt, a. magyar-lengyel-osz
trák csűrhet, amely Bécset legelte le és most, 
itt szimatol, mint a görény a galambdúc körül. 
Az utolsó hónapban külföldiek (sok budapesti 
is) több mint tízezer házal, hétezernél több be
építetlen telket, tizenkilcncezret meghaladó Ber
lin területéhez már nem is tartozó ingatlan! 
vásárollak össze. A birodalmi kereskedelmi mi
niszteri um’ban A Reggel levelezője azt a vá
laszt kapta ez ügyben bejelentett kérdésére, 
hogy rövidesen ki fog derülni: a külföldi spe
kulánsok nem vásároltak olyan olcsón, min! 
ahogy ők azt mai. napig joggal hihették. ÍR. .1.)

------ umi n—u-------lT— ‘

Fázni fog a télen!
Un nnin JC*—«xw»e^Jf/r»w*<<''|ófritó):Alylitíf,mclv- 
vc:<7. egy ™ lycl nag.' a tüzclő-
anyngmcgtnknrltáR. Kapható; Andrósny-nt fl2. Tolcfon: 

38- C0 ón minden jobb vaHkorcKkedósbcn.
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A kormányzó beszéde Salgótarjánban

J

D

(Salgótarján, október 29. — A Reggel tudó- 
sifójától.) Yasárnap reggel 7 órakor futott be 
a ILmnuSz hangjai, mellett a salgótarjáni 
Főtér-állomásra n kormányzó kiilönvonata. A 
•jelent' vések fogadása után a kormányzót a 
lu’tós: :ok és küldöttségek üdvözölték lelkes 
beszedekben, (közöttük a bányászruhába öltö
zött szociáldemokrata munkások nevében 
Gúrszky István bányamunkás. A kormányzö 
az üdvözlésekre igy válaszolt:

Ma az egyetlen és .legfőbb céh amelyért 
mindenkinek vállvetve küzdenie kell, az or
szág talp ráállítása. Csak erős, egységes nemzet 
lállhutja meg helyét a mai nehéz, ezenvedóstel- 
jes időkben. Ha számra kevesen is, de szívben, 
lélekben egyek vagyunk, akkor kétségtelen, 
hogy fölvirrad a mi napunk. Hitem tw meg
győződésem, hogy belátható időben jobb na
poknak nézünk elébe, de ehhez, kell, hogy rend 
és nyugalom legyen az országban. Csak rossz
akarat és kishitűség tagadhatja haladásunkat 
a konszolidáció terén. Az egyik olyan hűn, 
mim a másik. Ha a gyógyulás, különösen gaz
dasági téren még nem haladt annyira, amint 
azt mindannyian szeretnek, ne feledjük cl, 
hogy ezek a nehézségek nem Szorítkoznak, or- 
wzágmrkru, liánom a világgazdaság remijének 
az évekig tartó háború által fölidézett, zavarai
ból folynak és orvoslásuk éppen évért csak a 
•világgazdaság rendjének fokozatos helyreállí
tásától várhaió. Türelem és önfegyelem, kitar
tás és meg'feszitett munka segítenek át a mai 
nehéz, helyzeten, valamint áldozatkészség a 
tehetősehbtk részéről azokkal szemben, akik 
ínséget szenvednek. Az eddigi eredmények 
lyjztíló reményt nyújtanak arra, hogy a föl
hívásomra megindult országos inségenyliitö- 
akcióval a közelgő télen átsegíthetjük azokat, 
akik önhibájukon kiviil aggódva néznek annak 
elébe.

— Anarchia ebben az országban többé nem 
lesz! És ha volnának még olyanok, akik tervei
ket erre ópitik, azok legyenek tisztában azzal, 
hogy szemben fogják találni magukkal az ál 
lamhatöhnn. kérlelhetetlen erejét és a hazáját 
szerető magyarság ércfalát. Gyengeség a föl
forgató törekvésekkel szemben a legnagyobb 
bűn.

r- A munkásukéhoz akarok még külön, néhány 
szót intézni. Különös örömmel hallottam mind
két szóuokttk részéről a hazaszeretet hangozta
tását Legyenek meggyőződve, lioífy nincsen 
ebben az országban számottevő tényező, aki 
az önök munkáját meg ne becsülné, sorsukat 
szivén ne viselné. Hogy a munkás igyekszik a 
maga és családja megélhetásét biztosítani és 
ezxVrt n törvény korlátái között küzd, termé
szetes. De az ország talpraállitásának nagy ér
deke, hogy az ország súlyos helyzetével szem
ben ÖJiííktől is megértést követel. Azért, mert 
mindent, amit jogosnak és méltányosnak vék 
nek, egyszerre egy csapásra megvalósítani 
nem lehet, a- termelő munkának egy percre sem 
szabad megakadnia. Ha egy ponton megáll u 
munka, az végzetes lehet az egész országra és 
tönkreteszi á konszolidáció eddig elért ered
ményeit, Felelőssége tudatában lévő kormány 
ezt nem engedheti meg, már csak a munkásság 
érdekében sem, mert végeríkbnéuyben a mun
kások vallják kárát egyesek hatalmi törekvé
sei niintt. A munka szent és a legnagyobb bűn 
munkájukban megakadályozni azokat, akik 
dolgozni akarnak. A kormány gondoskodni 
fog. mert gondoskodnia kell, hogy ez meg ne 
.történhessek.

A kormányzó 9 óra 40 perekor viasza hajtatott 
a pályaudvarra és folytatta útját Bidassa- 
gyánnat felé.

(Balassagyarmat, október 29. — A Reggel 
tudósitójólói.) A kormányzó kiilöiivoimta 
Salgótarján felől érkezve, útközben két. helyen 
rövid ideig laitózkodött. Acsaerdőkiirl állomá
son i’rónuy Dezső báró földbirtokos üdvözölte. 
A kormányzó kijelentette, hogy meggyőződése, 
hogy ütvén vagy száz év múlva, unokáink azt 
fogják mondani, hogy szerencse volt, a magyar 
fajra az, hogy Keresztülgázolt ezeken a szeren
csétlenségeken. Ha mindenki becsülettel telje
síti kötelességét ott, ahová a sors állította, ak
kor nem lehet kételkednünk abban, hogy rö
vid időn bolill Oilt leszünk, ahol lenni akarunk.

Délután 2 óra 20 perckor érkezett meg a kor- 
niányzó kíséretével együtt Balassagyarmatra. 
Ez alkalommal r föllobogózott ás földi.szí telt 
pályaudvaron díszes é.s előkelő közönség .jelent, 
meg a kormányzó fogadtatására. A kormányzó 
egyszerű szavakkal köszönte meg az üdvözlé
seket.

íViutáii 3 órakor kezdődött az 1919 .január 
29-iki cseh kivorotús alikalmával elesettek ein- 
lékíábhijának leleplezési iinnepélyo. Huszár 
Aladár nyugalmazott főispán mondott beszé
det. A nagy tatszó.ssel fogadott beszéd után a 
kormányzó következő szavakkal adott enge
délyt az rndéktébla leleplezésére:

• A;ok. akikről e. tábla szólni fog, igaz ma
gyarok voltak, mert ’orrón • zeretták hazáinkat 
és hősök voltak, mert hazaszeretetüknek életü
ket is föláhloztúk, Hálából emh kük előli ma 

egy nemzet tisztelete és emléküket egy város 
zárja mindörökre hálás szivébe.

Ha< órakor a vármegyeház kistermében a 
.különböző egyházi és társadalmi .kulturális 
egyesületek és .hatóságok tisztelgését fogadta a 
kormányzó. Vz üdvözlésekre a következő be
széddel válaszolt:

_  Itt, úgy érzem. tudatúban vannak annak, 
mit. kíván a haza fiaitól. Itt önlölaldozór.n tel
jesítették kötelességüket a. múltban és ma is 
azt az erényt gyakorolják, amelyre ma legin
kább szükség van: az összetartást. Amint az 
itteni vallásié  lekezelek példás egyetértése unt
tatja. le tudjak vetni a széthúzás régi hibáját. 
Azt kívánom, hogy ez a nemes példa találjon 
termékeny talajra az egész országban. Terjed
jen el minden társadalmi rétegben, minden 
vall ás felekezet hívői között az az önökben elő 
tudat, hogy egymásra vágnunk utalva, hogy 
egymásra keli, találnunk. Csak, hu mellőzünk 
minden viszályt, ha összeforrunk a haza, szere- 
telében, ha egyek vagyunk a nemes munkában, 
csak akkor teljesíthetjük azt a. nemes fölada
tot. amelyet a gondviselés e súlyos időkben a 
nemzet .jövőjének biztosítására reánk bízott.

A kormányzó válaszát lelkes éljenzéssel fo
gadták. Este 8 órakor a vánnegye diseztermé- 
beu 30ü terítékes fbéd volt.

Leleplezték a kiskunfélegyházi 
Petöfi-szobrot

(Szeged, október 29.) Ma 3élelőtt leplezték le 
Kiskunfélegyházán Petőfi Sándornak Hege-vár
ról megmentett éreszobrál. A. leleplezési ünne
pély délelőtt kezdődött a Himnusz hang
jai inellet 1. nagyszámú közönség .jelenlétében. 
Az ünnepi beszédet Pakots József képviselő, a 
Petőli-Tá)saság taj»ja. föJolvastía, Petőfi cimii 
irodalmi fórra dal ma rí méltatta. Jakab Ödön, a 
Petőfi-Társaság tagja fölolvastti Petőfi cimii 
nagyhatású költeményéi. Hollót fíéla polgár
mester a város nevében átvette a szobrot és 
talapzatára helyezte Kiskunfélegyháza közön
ségének koszorúját. Majd a törvényhatóság ne
vében helyeztek el köszönti. Hasonlókópcn 
Szentes, Kiskunhalas, Újpest függetlenségi 
pártjának küldöttségei. Az ünnepség a Szózat 
elének lésével ért véget

Két óraikoi’ a Korona-szálló dísztermében 
hankett volt, amelyen Holló Béla polgármes
ter. Pakots József és Horváth Zoltán nemzet - 
gyűlési képviselő mondtak poíh árköszön tőket.

A főkapitány megvonta
az Ausztria-kávéház korlátlan záróóráját
(A Reggel 1 udósi tójától.) Néhány héttd 

ezelőtt, a Magyarországi Árlisták Egyesülete 
engedélyt kapott a főkapitánytól, Imgy :v/. ar
tisták munkájuk végeztével, záróéra után az 
Andrássy-ut és Nagy mező-utca sarkán levő 
A usztrift-.kávéházban összejöhessenek. A kor
látlan záróóraengedélynok hamarosan Ilire fu
tott és a kávéház záróóra utón valóságos 
ostromnak volt kitéve azok rezéről, akik nem 
voltak ugyan tagjai az artistaegyesük-fuck, 
de mindenáron tovább akarlak dáridózni 2 
óra nitán is. Az artistaegyosület vez.etcwgc 
rendkiviíl szigorúan kezelle az engedély ügyét, 
a .kávéház bejáratánál < gy választ mányi tag 
igazoltatta a bemenni alkarokat és aki igazol
ványát nem tudta fölmutatni, azt nem enged
ték be. A kávés azonban, visszaélve az enge
déllyel, a hát alsó kapun egész túrsaság<<kal 
engedett be a kávéházija, akik azután külön 
szobákban hajnalig I i vörnyéztak.

Mintán azonban az ügyeletes remlőriiszlvi
selők és jletektivek is ide tértek he éjfél után 
étkezni és ki<sé megpihenni, a turpisság- ha
mar kisült, a •ká.véyf. ioljolent'dték <\s a fökapi- 
lávg vasárnap délelőil megvonh' az Ausztria- 
kávéház korlát tan záróárúéit gcdéltiél. mi. már 
léhát az Ausztriának is 2 órakor kell csuknia.

Sokkal előnyösebb volna, ha a hatóság’ szolid 
üzletekneh adna. ■Arúú'o ni' aiioss-.(d>i)i!á:-.i , n- 
gedélyl, ahol az. éjjel dolgozó emberok hivlup- 
árók. nyomdászok, artisták valóban piht nbel- 
nének ni.irnkájuk után, inért azok a ki . kávé
házak, amelyek n Hort’iy-irkciórn beimként 
kétszer kórm l. és kapnak záróórírnp.vrhu-szab- 
bitási engedélyi, a legvadabb tivornyáknak 
színhelyei.

I
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A szenzációs novemberi nagy műsor 
köreiében továbbra is föllépnek:

The Megró Harmonle 
Four and Aboie Mitschell 

világhírű néger énekesek.
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December eSsején életbe lép a fölemelt 
vasúti tarifa

Mr. Bette tárgyal
a villamosvasutak bérbevételéről

Tll! ttnsíácswokott nem engedik n willemos- 
hox, <Se CsiUSéry sógora irodaigazgató 

lesz
(A Reggel tudósítójától.) Mr. Bette az az elő

kelő idegen, akinek megjelenését a főváros ve
zetői oly épeivé várták. Mr. Bette, a belga vas
úti tröszt igazgatója ismét Budapesten van és 
vilfágs>erto ösmert vendégszeretetünk azt pa
rancsolja, hogy öt körünkben meleg szeretettel 
üdvözöljük. Üdvözöljiilk nemcsak a magunk, 
hanem Sipőcz, Wolff, Csilléri. Bieiber, sőt még 
Poscr cxkalauz és Zilahi-Kiss Lajos, a mészá
rosok pnnsáhks patronusa nevében is.

Bette ur már két hónappal ezelőtt itt járt és 
a belga vasúti tröszt megbízásából érdeklő
dött a villamosvasutak 'bérbevétele iránt A 
főváros potentátjait ezúttal nem érdekelte Mr. 
Bette kereszt levele. A legnagyobb előzékeny
séggel kalauzolták napokon, sőt éjszakákon ke
resztül a villamosvasutak áramfejlesztő tele
pén. koesiszinjeiben. pályatestein és föltárták 
neki összes üzleti, titkaikat. Mr. Bette alaposan 
tanulmányozta a villamosvasutak helyzetét és 
áriatokkal fölszerelve visszautazott bazárjába. 
Onnan udvarias levélben arról értesítette 
Xipőcz polgármestert, hogy társasága október 
hónap folyamán 'konkrét ajánlatot tesz a vas
ul ak bérbevételére. Mr. Bette beváltotta Ígére
tét és az elmúlt bélen ismét fővárosunkba érke
zett. napok óta fárnyal az Egyesített Villamos 
Vasutakkal, illetőleg a főváros ottani meg
bízót íjaival. A városházán komolyan veszik a 
belgák órdtTdődéi-A és nagyon örülnek a kül
földi vendégnek, mert tőle várják, hogy ki
húzza őket, a bajból. A város ugyanis a mai 
gazdasági viszonyok és háztartásának súlyos 
helyzete mellett teljesen képtelen volna a vas
utakat saját kezelésben vezet ni. Minthogy 
azonban nem egészen biztos, hogy a belga ér
dekeltséggel meg tudnak egyezni, kényszer- 

— helyzetükben megtesznek minden intézkedést 
■a bűzi kezelésre is.

Természetesen első és legfontosabb fölada
tuknak tartják a személyek elhelyezkedését. 
Ugy volt, hogy n városi tisztviselők . közül 
Rényi. ni polgármester elnökigazgatói, Tilt ta
nácsnok ügyvezetőigazgatói mi nőséiben kerül
nek a villamosvasutak hoz, ífkik a vasúti 
ügyek kitiinő szakértőjét: Horváth József ta
nácsost, valamint Vallinjfi műszaki, főtaná
csost magukkal vinnék oda. Tilt tnáesnoknak 
a vasúthoz roló átmeneteié azonban kétségessé 
vált, mert Wolffék pártja, ezt nem helyesli és 
őt továbbra is a közlekedési ügyosztály élén 
óhajtja. Annál érdekesebb Csillém sógorának, 
Sántha Dénes tanácsnoknak a rillamosvasvfák
nál leendő elhelyezése. Sántha tanácsnok a 
katonai és illetőségi üayoszlály vezetője, akit 
a polgármester nemrégen hosszabb szabad
ságra. küldőt í. Akkor ugy volt, hogy a tanács
nok nyugdíjazását kéri, de két hél előtt ismét 
megjelent hivatalában. Most azután mégis 
nyugdiiba megy és kárpótlásul irodaigazgatói 
állást kap a villamosvasútnál. Az üldözések 
■városházi politikaiját különben a villamosnál 
is folytatni akarják és mér arról beszélnek, 
hogy a városi urak a nekik nem tetsző vagy 
rendezetlen felekezetű alkalmazottakat el fog 
iák bocsátani. Ez azonban nem lesz valami 
könnyű dolog, meri a villamos alkalmazottjaira 
nézve a vasúti pragmatika az irányadó és őket 
csak fegyelmi vétségért, vagy üzem redukció 
esetén lehet a szolgálatból elbocsátani.

••a
Bánffy külügyminiszter november elején 

Budapesten lesz. Gróf Bánffy Miklós külügy
miniszter n genfi konferencia, után, ahol tudva
levőleg Magyarországot fölvették a Népe-zövét
ségbe. rövid tartózkodásra Párisim utazod- és 
innen betegen érkezett haza Budapestre. Bánffy 
•Miklós ni ni erős és edzett, fizikum és a. genfi 
m pszövet.-égi ügyekkel kapcsolatos fáradalmak 
■valóban megviselték. Budapesten csupán c.g '- 
kétszer volt bent a hivatalában és a laka.san 
referáltatta magának a külügyminisztérium 
folyó ügyeit. Végül is. miután állapota nem ja; 
■vilit, barátai és orvosai tanácsára, az ausztriai 
Pvrí.u rsdorf szanatóriumban kereset t, iidülést 
Bánffy elutazáséival kapcsolatosan különböző 
hírek keltek szárnyra, amelyek a küliigy- 
üniniszter betegségével foglalkoztak. A Reggel 
e hírekre vonatkozólag illetékes helyről a kö
vetkező információt kapta:

Gróf Bánffy Miklós már Génibe is kime
rül re és tárcája gondjaitól agyoncsigázva in
dult el. \ genfi tárgyalások, szónoklatok, tár
sadalmi kötelezettségeik még jobban megvisel
ték a külügyminisztert, ugy hogy Páriából, 
ahol .hosszabb idol akart tölteni, hogy francia 
államférfiakkal is érintkezést keressen, egyik 
óráról a másikra hazautazott. Itthon az álla
pota nem javult és csért, orvosai kétheti teljes 
elvonultságot és zavartalan pihenést ajivnlot- 
íak sürgősen a külügyiDiiaisztcrnek. Bánffy

(A Reggel tudósítójától.) Néhány hét óta 
egymás után jelennek meg különböző nyilat
kozatok, amelyek az államvasutak közeli 
'tarifaemelésének cáfolásával foglalkoznak. A 
cáfolatok nem födik a valóságot. Az állam
vasutak tarifaemelése annyira bevégzett tény, 
hogy a hét első felében a minisztertanács elé 
kerülnek a benyújtott javaslatok. A Máv. igaz
gatóságának illetékes osztálya három javasla
tot nyújtott be a kereskedelmi, illetőleg a 
pénzügyi kormánynak, amelyek szerint elkerül
hetetlen a szállítási illetékek újabb emelése. 
A munkabérek és a nyersanyagok az utolsó 
hónapok alatt rendkívül nagy mértékben emel
kedtek, ugy hogy a mostani díjtételek mellett 
kiadásainak csak elenyészően kis részét tudja 
födözni a Máv.

Az egyik javaslat szerint a kocsirakoniányon- 
kénti áruk szállítása 50—60%-kal drágulna, 
mig a kisebb mennyiségű darabárukat 70-75%- 
kai magasabb árért szállítaná a vasút. Nagy
mértékben fognak emelkedni a gyorsáruként 
föladott élelmiszerek szállítási díjtételei, ame

Másfél napig rendőri őrizetben
tartották a Literié - bár tulajdonosát

(A Reggel tudósítója.) Pénteken reggel 
* orakor a Zrinyi-ulcai főkapitányságra két 
detektív elállitotta Bernáth Miklós, a Liberte- 
bár volt 'tulajdonosát, akinek jelciniig tnagy 
csokoládégyára van a Bózsa-uteában. Az elő
állításra két, bűnvádi följelentés adott okot. 
Az első bűnvádi följelentést Dcmény József, 
a Budapesti Kereskedők ’és Iparosok Bankjá
nak igazgatója tette Bernáth Miklós ellen és 
azzal vádolja meg a Libertc-bár egykori tu
lajdonosát, hogy 800.000 korona értékig meg
károsította egy közös üzleti társulásnál. 
Ugyanebben az időben hasonló följelentést 
adott be Bernáth ellen Kőváry Manó keres
kedő. aki rendőri utón szintén 800.000 koronát 
követelt a bártulnjdonosun.

A följelentések szerint. Beniáthal ugy Kö- 
ráry. mint Dcmény közösen egy élelmiszer
üzletet bonyolítottak le, amelyekből differen
ciák támadtak n három üzletember között. A 
differenciákat Dcmény és Kőváry ugy akar
ták kiegyenlileni, hogy csalás, valamint sik
kasztás és hűtlen kezelés címén bűnvádi föl
jelentést tettek üzlettársuk ellen. A följelen
téséiben súlyos kitételekkel gyanúsították meg 
Bernáth Miklóst, ugy. hegy a rendőrség a 
vádak alapján azonnal előállította a bártulaj
donost. Péntek reggeltől szombat délig a 
rendőrség őrizetében tartották. Bcrnáthot, aki 
ügv'édjo, dr. Vécsey Marcell utján a bizonyí
tékok egész sorát, mutatta ‘be szombat dél
előttre. Szombaton délben, músfélnapi rendőri 
őrizet után elengedték a főkapitányságról 
Birnáth Miklóst. Az előállítás és őrizetben 
tartás kincs föltiinést. keltett, mert Bernáth 
neve nem ismeretlen Budapest, életében és szo
katlan az. hozy polgári jellegű elszámolások 
miatt másféínapig a rendőrség őrizetben 
tartson bárkit is.

gyi

grófra nagyon ,ió hatással volt, ptinkorsdorfi 
üdülése, ugy hogy már 8—10 nap múlva vissza
tér Budapestre, hogy átvegye hivatalát. Pur- 
kersdorfhan ifibbek között Daruváry igazság- 
ügy miniszter is meglátogatta.

K reformáció emlékünnepe. Ar. ovongélikuj. egyház 
a reformáció emlékünnepét az idei évben a szokottnál 
inip»!Zán.*Abb korotok között üli mcu. Az cmlekünnopsúflro.c 
sorozata ni:i.; vasárnap nieffkozdödött, amikor _ dob 
után '•5 órakor a. Deák-téri iskola diszterméhpn a Konflr- 
inélt.-'k Egyesülnie tartotta meg ünnepi gyiilovM. Ezen a 
#yülúsoii Tlafífiy Sándor cvancfélikus püspök.
I.nv'jrúf l.thzlri államtitkár > az evcTuréliknl egvh.iz szá
mot-. kilünósógo. Az ünnep-ég zsoltárén ok lesből kezdődött, 
nmeit után dr. ( -ongödy T.ászló evangélikus lelkész 
iidvbzö]tn a reformáció ünnepén megjelent evangélikus 
ifjúságot. ,

Szénhiány miatt korlátozzák a Mav. for
galmát. Az egyre erősebben érezhető szén
hiány miatt a kereskedelmi minisztériumban 
már "a vasúti forgtdom csökkentéséről tanács
koznak. Ha a szcnhclyzet, nem javul, ugy 
kevesebb vonat járatot fognak beállitan' a 
Már. vonalán^

— Berlin, amikor a dollár 1508! Berlinből je
lenti A Reggel levelezője: Erdenics pár szót 
szólni egy halódni látszó óriásról, meg akkor 
is, ha a haldoklása, hasonlít egy törpe haldok
lásához. A déli lapokat ugyanolyan mohón 
kapkodják szél, mint régebben a pesti utca
sarkokon. hiszen a legnagyobb politikai szen
záció. vagy rablógyilkosság erejénél is jobban 
hal ez a pokoli mondái: Ncwyorki. kifizetés; 
■1500! A Dollár! Egész Európa helyzetét ki le
het fejezni ezzel: A dollár uralma. \mint egy
kor a Niebólnngcík sokasága Alberich kincse 
alatt, ugy görnjcd ma. egész Európa a dollár 
hatalma alatt. És a németek érzik ezt. Talán a 
legjobban! És a Nicbehniffok sötét gyűlöletével 

lyeknek tarifáit 100%-kdl emelik. A szén szállí
tási illetéke csak 30%-kal lesz magasabb. Egy 
másik terv szerint, külön díjszabási osztályt, 
létesítenének a luxuscikkekre. Ezeket az áru
kat tetemesen meg fogja drágítani az uj ta
rifa,, mert valószínűen 200%-nál is magasabb 
illetéket fognak megállapítani.

A kormány azzal védi a tarífamelést, hogy 
a Mtív. még így is a legolcsóbb egész Közép- 
Európáiban. Ok tábor, hónap folyamán az iksz- 
szes szomszéd államok tarifáit fölemelték, 
csupán a Csehszlovák köztársaság az, amely 
fokozatosan lejebb és lejebb szállítja az ille
tékeket, a cseh korona emelkedésének arányá
ban.

A Máv. igazgatóságában egyidejűén javas
latokat dolgoznak ki a személy szállítási, tari
fák emelésére vonatkozóan is. A tervek sze
rint az első osztályú jegyek tetemesen meg
drágulnának, amig a harmadosztály utasai 
alig 20-25%-kal fizetnének, többet, mint eddig.

A megdrágított tarifa valószínűen, már 
december elsején, életbe is lép.

Búd miniszter a karlelek- 
ről és a monopóliumokról 
Nem szünteti meg a karfelekeí, de ellen

sége a magánmonopóliumoknak
(A Reggel tudósítójától.) Búd János közélel

mezési miniszter, a drágaság két jelentős oká
ról. a kartelekről és a luugánmonopóliumokról 
a következőkben volt szives nyilatkozni:

— Mint mindem, kérdést, ezt is iparkodom 
a legteljesebb tárgyilagossággal megítélni. 
Könnyű dolog volna, arra a szélsőséges ál
láspontra helyezkedni, hogy a karteleket, és 
hasonló alakulásokat egyszerűen be kell 
szüntetni. Ez a szélsőség gazdasági lehetet
lenség. A kartelek a mai gazdasági életnek 
kialakult szervezeti formái, amelyek annak 
idején azért jöttek létre, hogy a termelésben 
bizonyos rend teremtessék. Aki azonban a 
kartelek működését a normális időkben is 
figyelemmel kísérte, észrevehette, hogv a 
kartelek e hatáskörüket nem egyszer túllép
ték és az áralakulásokat a fogyasztók hátrá
nyára befolyásolták. Ma. amikor az árkérdés 
tényleg .minden érdeklődés középpont jóban 
áll. elengedhetetlen, föltételnek tartom, hogy 
a kormány keresse ebben az Irányban is 
mindazokat az eszközöket és módokat, ame
lyek. a kartelek visszaéléseinek és kinövései
nek gátat, vethetnek.

_  Mi a véleménye Excelienciádnak a ma
gánmonopóliumokról?

— Ami a magán monopóliumokat illeti, 
eddig is mindig hangsúlyoztam, hogy én 
minden ilyen irányzatnak ellensége vagyok. 
Ezt az elvet a. magam, hatáskörén belül a leg
teljesebb energiával ezentúl is érvényesíteni 
fogom.

gyűlölik a dollárt, gyűlölik az idegent. Csak
hogy! Csakhogy a 450Ö-ns dollár ellenére is alig 
tudsz végigmenni a Friedrióbstrassén, ahol 
földalattit, építenek, a másfél millió idegen, 
(nem túlzás!) szipolyozása, ellenére, is tizenhat
emeletes üzletpalotákat. építenek a Spree pari
ján és h'Ptcn-n.vomon épülő ház és Berlin körül 
lé’ptcn-nyomon épülő gyár. És nemcsak Boriin. 
Hamburg is épül és minden épül... A némete
ket elkábitotta ugyan, de nem temette el a 
mérkn. lavinaszerű zuhanása. • utolsó héten 
a dollárhausso 25% volt, ezzel szemben az ipari 
értékek piacán 32%-al emelkedtek, az érték
papírok. Amig a bécsi korona és lengyel márka 
kialvása, helyi katasztrófa volt, addig a márka 
haldoklása átreszket az egcsz világon. Napkelet 
és napnyugat, minden sibere itt tany;íz.ik. per
sze, hozzászámítva, azt. a. magyar-lengyel-osz • 
trák csűrhet, amely Bécset, legelte le és most 
itt, szimatol, mint a görény a galambdúc, körül. 
Az utolsó hónapban külföldiek (sok budanesii 
is) több mint tízezer házat, hétezernél több be
építetlen telket, tizenkilcncezrct meghaladó Ber
lin. területéhez már nem is tartozó ingatlant 
vásároltak össze. X birodalmi kereskedelmi mi
nisztériumban A Reggel levelezője azt a vá
laszt kapta ez ügyben bejelentett kérdésére, 
hogy rövidesen ki fog derülni: a külföldi spe
kulánsok. nem vásárollak olyan olcsón, min! 
ahogy ők azt mai napig joggal hihették. (R. J.)

Fázni fog a téten!
tfn nőm S*MxwM^Vz>*««c,"r'itól-AlyhiK,fnv1v- 
vc37. egy ,cs nB.eJAS™ )ycl nag.v n tflzol/í-
anyngniogtnknrlt.'íR. Kapható: AndrAsny-nt H2. Tolcfon: 
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— Igaza van Károlyi Imre grófnak? az
tán? Ali közünk nekünk, szegény, wolfenaui 
kórságos, drágaságba ffémbpredett, jóvátétellel 
fertőzött magyaroknak ablkon, hogy mit gon
dol Károlyi gróf Friedrichről és hogy egyálta
lában gondol-e a nemes gróf valamit" Ha gon
dol, szép tőle, mert nem volna neki muszáj, de 
tegye ezt otthon a palotájában, vagy ha nagyon 
haragszik, verje meg Friedrichet gumibottal, 
de ne csináljon nekünk a maga hangos és erő
szakos jelentéktelenségével ebből a jelentékte
len és link futballistából megint .magyar köz
életi tényezőt. Friedrieh olyan, amilyen és lm 
ma fuscista, holnap esetleg binietullista lesz, ha 
ez az idegen szó fog számára alkalmasnak tet
szeni, hogy viselt dolgairól elterelje a figyel
met. Lehet felölünk konfnzista vagy anoma- 
lista, vagy excesszista, vagy esetleg kaval'lo- 
rista, sőt feketelista, vagy' októbrista, novemb- 
rista és deeembrista. is lehet, mindenki tudni 
fogja, hogy ezt a sok cifra szót egyképen lehet 
magyarra fordítani: Friedrieh István minden 
esetben alibista, akinek minden uj izmus ak
kor és annyira kell, amikor és amennyire az il
lető izmus leginkább takarja meztelenségét a 
tömegek szeme elő és -mennyire készteti óva
tosságra az indiszkrét ellendemagógiát. Fas- 
cizmus? Friedrieh szerint ez annyit tesz, hogy 
busz faseista megver egy nemfascistiát és ez a 
praktikum bizonyára alkalmatos most neki, a 
faseístáimk, aki folyton en garde kénytelen 
tartani magát, védekezvén valami ellen, amiről 
folyton beszél, figyelmet elterelő rejtőim esség
gel’ és amit sohasem mond meg egy világért 
sem. Hogy ő mi vc.lt, mi most és mi lesz ez
után: Ugyanaz linkben, ami Károlyi gróf a 
maga agresszív balogeágábau; lázas akarnak, 
akinek azért adott az Isten szájat, hogy jár
jon. De országos esetet az ő ügyükből ma még
sem illik csinálni. Inkább beszéljünk talán 
másról. Mert van miről, hála Istennek.

— Vasárnap 194 gyermek érkezett haza Hollandiából. 
Vfaárnan reggel érkozstt u keleti pá’yaudvarr.'i dr. 
Micsky Gábor főorvos föliigyelcto alatt az. OiszAgos ’Gyer- 
mekvídő Líjki 324—317. szánni kórlrázvonato, anmly Dágó.n 
keresztül hozta haza n Hollandiában üdülni volt 191 
nia.j.\vnr gyermeket. A vonatot az állomáson Notiffcbíiucr 
Vilmos kir. tanáe.«os, az Országos Gyermekvédő fi'ju 
is'azmUó.ia és a gyernwiiek csoport okban fölsorakozoft 
hozzátartozói várták löbbszáznn. A visszatért, gyermekek 
mind <‘«r<-Azsé;r<:sek. o legtöbbjük hízott is néhány kilót. — 
Xetigehtiue.r iirazgaló kijelentette. hogy a liga. ezt. >iz 
nkeióíá!. a tóton is folytatni fogja, és a legközelebbi 
gyermekvonní, amely üdülőket visz TlolJanóiábn. december 
3 <in indái.

Nászutazás — letartóztatással. Steril 
József mint utazó Hartmann Sándor nagy
váradi bőröndgyárosnál volt alkalmazásban. 
A nyáron elrzámolásdiffcreneia keletkezett 
köztük, Hartmann följelentést. alkart tenni az. 
utazó ellen ezé”!., mert a differenciát nem 
tudta megfizetni. L szán dók át ól azonban el
állóit, meri. Steril- ígéretet, tett, hogy rövidesen 
gazdagon megnősül és akkor rendezi ügyét. 
Néhány' nappal ezeflőtt a bőrönd-gyáros távirati 
utón följelentést tett a budapesti főkapitány
ságon volt utazója ellen, amelyben 120.000 lei 
élsikkasztásóval vádolta. Bejelientette, hogy 
Steril .József valamelyik’ budapesti szállodá
ban lakik fiatal feleségével. A föTjolentiés 
alapján, megáll api tolták, hogy Síern a Gellért- 
szúllóban lakik, előállították a főkapitány
ságra. ahol Stern méltatlankodva tiltakozott 
a sikkasztás vádja ellen, azzal védekezik, 
hogy elszámolási viszonyban állanak. A 
rendői.-j’g Sterilt. letartóztatta &t á4ki.v/érték 
az ügyészség fog-házába.

— A Polónyi—Novák-pör. Ismeretes ay. a 
hcc‘ü tetőért t^i pör. amelyet Novak Elemér 
alezredes indított dr. Polónyi Dezső ellen. Már 
négy tárgyalás volt ez ügyben, amelynek foly
tatását hétfőn reggelre tűzték ki.

— Osztrák lapkiadók az osztrák papírgyárak 
ellen. Becsből jelenti A Heggel- tudósítója: Az 
osztrák lapkiadók egyesülete ma adta át a ke
reskedelmi miniszternek sürgős memorandu
mát, amelyben havonként .125 vagon német ro- 
túcióspapir behozatalára kér kedvezményes en
gedélyi. X beadvány elmondja, hogy az osztrák 
üzemek újság-papirosának az ára wuír it(P/*-kal 
az aranyparitás Jölé került. Háború előtt az 
osztrák papír olcsóbb volt, mint a. német, (az 
osztrák kilónként 21 fillér volt. a német 24 fil
lér. 20 pfennig). Németországban 5(Xi-sz.or drá
gább ma, mint bőkében. Ausztriában pedig 
20.000-szer. A márka mai tesiilyedt állása sze
rint a ioiációspanir ára Németországban 1700 
osztrák korona, az osztrák gyáraké közel 300%- 
kal magasabb. Az újságkiadók, fölszólítják a 
kormányt, hogy a német gyárosok kalkulációja 
alapján szabja meg a. papírgyárak 1 i*ztességjs 
hasznát és o számítás alapján rekvirálja el 
készleteiket. E hírhez hozzáfűzhetjük, hogy a 
.Magyarországba beszállított rotáeióspapir ki
lója ma 180 korona, szóval olyan kétségbeej- 
tően drága, hogy’ a komoly, nagy nyilvános
sággal rendelkező, népszerű napi és hetilapok 
helyzete nemsokára katasztrofális lehet.. Ná
lunk is a kormányunk kéne, a papiruzsora 
dzsungeljába beleavatkozni, de nem az eddigi 
módszerrel, amely a kormánypárti lapokat 
látta el az adófizetők pé'nzén — ölesé/ papiros
sal...

• • Az Ariim csoportos kiállításán (Kossuth 
La.io utca '1). amint értesülünk, angol és hol. 
laiwli vendégek jártak tegnap, több festményt 
vásároltak és elragadtatva dicsérték az izlé'-e* 
rendezést és a gyönyörű termeket.

— Vancz.ák János mentelmi joga,
Árpád, a Magyar Bányászati es Kohászati Szö
vetség elnöke mellé’ífoglalikoziiske'pen időnkéül 
„Közérdekű Levelek" cinieu röpiratot ad ki, 
amelyből) a szocializmus eszmeit ta.inad.im A 
Népszava ezért többizlre.ii foglalkozott Galocfi.V 
személyével, olyan formában, hogy. Galócsy azt 
magára nézve sértőnek találta. Minden közle
mény után helyreigazitási panasszal élt. de a 
Népszava a helyreigazitási nyilatkozatokat 
következetesen nem adta. le. Gúlóesy ezért \w- 
latnenyi esetben a bírósághoz fordult., A Nép
szava felelős szerkesztője, Fanczák János (kép
viselő. azonban mentelmi jogára, hivatkozva. 
minden egyes panasz tárgyalása alkalmával 
mentelmi jogának megsértését jelentet t c be. A 
budapesti bűt ető törvényszék nemrégiben ki
mondotta, hogy a helyreigazitási eljárás le
folytatása nem sérti a mentelmi jogot. A tör
vényszék ú telető ugyan jogerős, de vegleges 
döntés még nincs (“ben a kerdés'beu. mert dr. 
Ponijrácz Jenő ügyvéd, Vanczak dános képvi
selője, a jogeaység érdekében való döntés céljá
ból a Kúria elé vitte az ügyet. Giüócsy azonban 
nem válva be a Kúria, döntését, egymásután 
adja be a helvreigazitasi páti® szóikat. Bal a tői
vé nyszék elei' döntése e. tárgyalásokra is vo
natkozik, ’az ad az ügynek különös érdekessé
gét. hoo’v ha a bíróság a törvényszék döntésé 
értelmében kötelezheti is a felelős . szerkesztő, 
nemzetgyűlési képviselői a helyreigazító nyi
latkozat közzétételére. a közzététel megtaga
dása esetén kihágás miatt, a sajótörvényben 
megállapított 600 koronáig terjedhető pénzbün
tetést. hehnilhatatlanság esetén pedig 30 napi 
elzárásra. átvált őzt at.li a tó szabadságvesztest 
a mentelmi jog fölfüggesztésr nélkül nem 
mondhatja ki.

— Francia ha jósíársaság tiltott Talutaüzclwel. A’ fökapl- 
tánvs:ÍK“ bizalmas főijei ’ite■« alapján I ii<li>má*t szerzett, 
arról, liogv a Baross-tércii lövő CúM/pí/zzn/e Ocnerol 
Tia,sallanti<in<- fiam-iu lm jósiár.:isá;r a Deyízakozpont 
ímíjíkeriilásévol ilollárüzlcicket kői. A defokt ivek moj'- 
.iclcntek a )iivjóst:ii>jisáK irodájában ó;< mint loldbirtoKO-• 
sok. dollárokat akarlak viuár ilni. Ajánlatot kaptuk. 
P llOtl dollárt á "áSo koronáért kaplmlJiak. A detcktiyo.c 
leleplezték nmciik.'it w a velük fárayaló két tisztviselőt, 
Váll/ .li/'i-d <-é'>'vez<,tőí <■.' Jiath Irán hivatalnokot elő
állítottak n fókanilánysú/írn. (gyunosalc előállítót tűk n 
főkapitjuiysáp'nt Shifsobu l-l.<iil iaazp,'al<>t. i*. a.ki azonban 
azzal védekezik. Imiup- mint Iránéin, vállalatunk az leráz- 
Katója. joR/ibnn állt a dollárokat beváltani. A \aliito- 
ii.'.’R.vel kapcsolat mm íi kél lőzsttobizonmn.vosf i« előállítot
tak'a főkapitáiiysáirra. akikkel a Imiéi társa sók az iizlo- 
teket lelmnvolitani szokta.

— Leesett a Gellérthegyről. Karács Jenő 
10 éves tanuló a Gellérthegy szikláiról le
zuhant. A mentők súlyos sérüléseivel a .Fehér- 
kereszt Jkó eh ágba szó Ili tót fák.

— Megindult a betiltott „Szeged". Ismeretes, 
hogy 3 hónappal ezelőtt a kormány betiltotta 
Sze ged egyel len liberális napilapját, a „Szc- 
ged‘-v\. Most, ezt a rendeletét visszavonták.- 
A/ uj liberális „Szeged" felelős szerkesztője 
Lövik Károly, helyettes szerkesztője Vér 
György.

— Fényes Samu u.| darabját egyszer adták elő. A' torssal 
magyar színtársulat a múlt In len mr.tofta lx> a Magyar 
országból emigrált dr. /'V»i.>/es Soma 11.I drámáját. „A", 
clrl i;it-l.i/réf/ri" ennek a bölcseleti nzinmiinek a címe, 
amely erősen szociális izii. A „Knrucz Fe.ia Dávid'' szer
zőjének nem sikerüli rolc.nérzést ébreszteni azóllomi új
szülöttje iráni, a rliánui. a. szépszámú közönség teljes 
rószvcllensóg : mellett pergett le és iiuifailstor vtár nem >x 
Irriill miitre. Faragó igazgató kénytelen volt levenni a 
műsorról. Fényes Samu kudarcának nincs politikai liiit- 
tere. Kason az ő szőkébb liazúja, ahol senki sem neheztel 
rá. A drámát azért ejlette el a közönség, mert m-m 
találta, érdckosiiok.

— Ki met! November 3. Kismet!
— A Felsőoktatási Egyesület közgyűlése. A 

négy tudományegyetem, a. közgnzdusági fakul
tás, a műegyetem, az állatorvosi, a bányászati 
és erdészeti fői-'kolák tanáraiból alakult Felsö- 
okfattisi Egyesület vanárnap délelőtt 11 órakor 
taidottíi meg ezévi rendes közgyűlését a Mária- 
utcai I. számú szemklinika tantermében. Dr. 
Tauffer Vilmos elnöki megnyitójában rend
kívül érdeke.-, n fejtegette a. kultui fölény fo
galmának jelentőségét, l’tána óv. (torig Sán
dor be-rzélt. Kzután rátérlek a köz
gyűlés legérdi kesébb pontjára, a főiskolai ta
nárok illetményeinek rendezése tárgyában iké- 
s/ ült. javaslatra, amely et dl*.’ Zelot ich h őrnél, 
a. műegyetem rektora terjesztett elő. Ismer
teit? a főiskolai tanárok nyomasztó helyzetét 
és rámutatott arra, hogy a kenyérszerzés ne
héz gondja, megakadályozza a tanárokat tudo
mányos munkálkodásuk kifejtésében. Hogy 
lehat a Ihrdományos munka, meg ne akadjon, 
követelik anyagi helyzetük javítását: a fő
iskolai tanárok vetessenek ki a tiszt viselői 
státusból és áruig ez .meg nem "történik, a fő
iskolai tanároknak fejenként, évi lOlMiiiű korona, 
segély, ez.rnkiviil külön működési pót'ék adas- 
fífk. Az egyetemi tandijak emeltessenek föl 
szemeszterenként 2MKI koronára. I<z. nem súj
taná a sz.egénysorsu tanulókat mert, lilrzon a 
jó előmenetelő szegény diákok úgyis íandij- 
nicntesség ben i észcsülnek.

— Arany- é« ev.üMImváltoa Vurmciryc.iilcn bet. Divata. 
lo< órák 9 .’ciir.

Mozgókép-OGhmi. Amerika óriási filmje: 
„.leaiino D'A)-e‘ (Orleáir.si szűzi III föl vonásban, 
művészi kivitele, meste’l rendezése, gyönyörű 
fölvételei mindvégig niogkapóak és órdékf.’- 
szif.ő liirinlmáx al állandóan nagy eikert arat. 
Nagyon tetszik „Agenor öröksége“ cimii kü
lönleges nagyszerű francia vígjáték. (4, 6, 8, 10.) (

— Adófizetésre egymilliós pénztárjegyek. 
A „M. T. !.“ jelenti: A pénzijg.yminiszter az 
adófizetés megkönnyítése céljából a magyar 
(királyi állampénztárukat az állami jegy intézet 
által'kibocsátott 100.001). 500.000 és 1,(100.000 ko
ronáról szóló, nem kamatozó péuztárjegyeknok 
íize.téské.p való kötelező (dlogíidasara utasította.

— Százezer szocialista tüntetett Genf ellen, 
z/ Heggel bécsi tudósítója jelenti: Az a tünte
tés, amelyel a szocialisták a genfi egyezmény 
ellen a városháza előtt rendezlek és amelyen 
körülbelül százezer ember vett részt, teljesen 
nyugodtan és rendbmi folyt, le.

— Nem engedélyezték a házföliigyelők gyű
lését. iBudapesf. htr/..fölügyelői Aimárnap dél
utánira nagygyűlést, hívtak össze a régi kép
viselőházija, anyagi helyzetük megbeszélésére. 
Már .1 ómkor nagy tömegekben jöttek a ház- 
föliigyelők. A gyűlés színhelyére érkezve 
azonban, meglepetés várt rájuk, mert a kapu
nál rendőrök fogadták az érkezőket és tud- 
tukra adták, hogy a. főkapitány a gyűlést nem 
engedélyezte. Hzalati mindig újabb és újabb 
tömegek érkeztek, akik az utcán kisebb csa
pot í-okba. verődve, még sokáig nagyon szen
vedélyes hangon, vii'tatták meg a házfal ügyelők 
helyzetét. A házfal ügyelőik éjfél dőlt kél 
zsemlye árát követelnek kapupénzül. 10% liá/- 
mesterpénzt kivannak a. teljes házhéy után, 
ezt azonban fizesse a háztulajdonos és nem a 
lakó. Lifíimnz éjjel 20 korona legyen, széniéi 
pénz minden szoba után egy fé] kiló kenyér 
ára. A háztulajdonos köteleztessék a világítás 
fizetésére és a tisztxrgatáshoz szükséges esz
közök beszerzésére. Követelik továbbá, a la
kásínség tartamára n föJmondás korlátozását.

— Arany- és c«!lstb«TÍ.UAs Vármejrye-iitca hét. Hivata
los órák 9—-5-ig.

— A víllnmos halálra gázolt egy gyermeket. 
A Boráros-tér és Mester-utca sarkán egy fi-os 
jelzésű villamos halálra gázolt egy 10 -12 év 
körüli fiúgyermeket, akinek kilétét nem tud
ták megáll api tani. A rendőri nyomozás meg
indult.

ICacr cs ezer ÍMiierőse nicKinou<iliat.ja. hojjv briliiaii.s . 
.'ivaii.t- /’s ezüst:'1 kszerckórl. valóban Esndr fizeti a /rp- 
manasabb árakat. Főiizlct: An<lráxs//-ut Hí. Fiák: Kirrih/- 
■utca 5Ö. Telefon fíl-92. Brillián/sok, aranyridikiilök. arau.v- 
Mieleneók, svájci aranyórák, ozüalridikülök és difez.lárgyak 
legolcsóbban kaphatói;. S-olirl árak!

CD

Nem Is hiszi
milyen megkönnyebbülést nyújt 
sok viszontagságunk közepette a

sösborszesz
állandó használata. Szervezetünk 
állandó képességét már koraifju- 
ságunktól fogva, ápolnunk kell. 
Semmiféle szerrel sem érhetjük 
ezt el olyan biztosan, mint a 

s6s5>ors2essxsl.
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KAkóczI-ut 43 —• Telefon: József 1S5 01 
Igazgató: Ujváry Ferenc 

Mindon osfe

cl mesjuiyltó miisoi*
Föllépnek:

Borons Béta 
Fersntiy MAroly
UJvéi-y l.«Jos 
Salam.-1';: L?<íla 
BéUteffy LAcztó 
UJváiry Fei-énr.

Antal Erssl 
ftarus::ty Mid

íaAsrfj; rtlls 
M. Földes EIbb 
Mnrcxngh Jenő

K. ír9eU«tberg Albert
Az úri víIók találkozóhelye! A műsort Harmath 

Imre irta, rmneia konyha. Vacsora S-tól 
ElAmlAs kezdete 10 órakor 

.Tcgyelővéfel: déh lőtt y„ i-iR, délután S-T-ig.
I.sti  pouzliirn.vitás s órakor
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Művészei i vezető: ACÉL VIKTOll.
A szenzációs novomberi iniísor kimagasló számai:

THE OROAnWAV-GIRLS, 
CALicani, 

WARRISOU and SGASTINOS, 
YENKV arai XOMKV stb. «lb.

iw wwujo.- var

TABARtN
n&v@mfeeir eBsejJI mUsora 

tele van 

világvárosi szenzációkkal!
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Mi LESZ A TŐZSDÉN?
íÁ/ Reggel tudósítójától.) Az elmúlt hélt a 

JuuyhftBág jegyében indult. Az utóbbi hetek 
áresése a. hét eJejéu mindjobban Fokozódott. 
Akiknek fölösleges tőkéik voltak, még koráb
ban drágább árakon helyezték el pénzüket, 
újabb! vátórliápuikiba Jpénz é« egyéb ösztönzés 
hiányában alig ment valaki bocsátkozni. Hozzá
járult a. nagy lanyhasághoz a spekulánsok egv 
nagy csoportjának tulihalumzott. engagcment je, 
akik nemcsak a papírokon vesztették el a pén
zükéi. de a hónapok óta. fizetett heti 5—2%-o.<? 
kamatokon is elvéreztek. A hét, első tőzsdei 
napjai vesztett ütközet képét mutatták, ame
lyen a harcosok fegyverüket eldobálva, ha
nyatt-homlok menekülnek, csakhogy puszta 
életüket, megmentsék. Csütörtökön, az árfolya
mok megállapodtak, sőt már a javulás remi 
jelei mutatkoztak, pénteken azután a lokalspe- 
knláció, bécsi ösztönzésre, nagy födözésekot. és 
vásárlásokat eszközölt. Az elmúlt, hónapok 
tanulsága: csodálatosan éppen azok adtak el 
iüauco culissapapirokat a legolcsóbb árakon, 
akik a legvadabb hosszban határt nem ismerve, 
minden áron vásárollak.

*
A következő tőzsdékét mozgalmasnak Ígérke

zik. Bár a lapokban már napok óta szellőzte
tett korona javítási akció az elkövetkezendő 
események homlokterében áll — nem tévesz- 
leudő szem elől, hogy napok vagy csak órák 
kérdésé lehet, hogy a reparációk kérdésében a 
kormány milyen álláspontot foglal el. Kormány 
még talán soha ilyen súlyos helyzetben nem 
volt, mint, e kérdés észszerű elintézésével, mert: 
egész gazdasági életünk, jelenünk, jövőnk ál
lói l’iígg, elbirja-e az ország a nag.v reparáv.iós 
összeg terheit. Kétségtelen, hogy az értékpapi
rosok nagyrésze lényegesen alá van értékelve. 
Prognózisba az áralakulásra nézve nem szíve
sen bocsátkozunk, de hisszük, hogy lefelé az 
árhalár merj van vonva.

A bankpapírok között, n. Földhitelbanknak, a 
malompapirokból az Jjlsii budapesti gőznek es 
a fíorsoantiskolainak, a bánya,papírok közül a 
Kohónak és LTrikűnynak. a vegyesek közül a 
Részvény sörnek, Danícának. és izzónak, a fa
papírok közül a Gallmattnak, Nasicinek és Ha
zai. fának, a közlekedési papírok közül az Ál
lam vasútnak és Adriának gyors karriert jósol
nak. A papírok iránt táplált jó véleményünk 
mellett is A Reggel olvasóinak azt ajánlhatjuk, 
hogy csak olyan összegért- vásároljon érték 
papírokat, amennyit különösebb anyagi meg 
terhelés és erejét túlhaladó kockázat nélkül 
elbír,

♦

A hansse mozgalom megindulását sokan már 
e hét végére várták. Várták pedig egy hirte
len erupció formájában ugy, hogy éjszakán át, 
megjavul a szituáció. Ezt. a várakozást nem 
igazolták az események, mert, a hét végén ta
pasztalt gyönge javulás csak lassan, és óvato
san következett be. és ez is csak a komoly tárgyi 
értékű papírokban.

Annyi azonban bizonyos, bőgj h fordulat 
küszöbén állunk és ha nem is viharos emel
kedésre, de lassú és mérsékolt emelkedé

sekre kell számítanunk.
Tgy azt várják komoly tőzsdei körökben, 

hogv a jövő hét meghozza u hansse eiső jelen
tősebb avanszait és mintegy előljár abban a 
mozgalomban, amelynek végre is be kell követ
keznie. Egyelőre azt jósoljuk, hogy az üzlet 
tovább sem fog nagyon nagy keretekben nu>- 
zugai, de az elsőrendű papírok ked rezöbl/ nu-g 
Ítélésre találnak.

X .,Az értékpapírok javulása matcmaiikai 
pontos;-,ággal hí következik.’* Kreutzcr Jenő, a 
Hazai Ránk ügyvezető igazgatója, az érték
tőzsdéi! észlelhető eseményekről és a korona- 
javiiússaj'l összefüggő jelenségekről a követ
kezőket mondotta I Reggel munlkulársámik:

Az a szándék nm«í, hogy a koronái föl- 
javiijál,'. Az Állami Jegyintézcl, illetve a 
I é'\i/jiközpoutimk elegendő devizája vau tű re, 
a tálra. De én ízt mondom s velem együtt 
bizonyára, nagyon sokan: kár minden fillérért. 
■ I javulás csak idclg-óráig tart fait. \ ter'v 
i ulvalevőcn Teleszky Jánosiéi indul ki. A cél: 
' drágaság letörése. Igen ám. de mihelyt abba 
hagyják az intérvénrí óh külföldi korona 
Misárlást, megszűnik az emelkedés. A dra-ga 
ság nem enyhül, gazdasági életünket, újabb 
megrázkodtntásimk teszik ki és az eredmény 
•'gyonlő a semmivel.

Ami a hetek óla. ■fartól tőzsdei lanyltasűgof 
illeti, ép lelejltsiilk el. hogy ez az irányzat ke! 
abszolul koholt hírből indult, ki. Először azt. 
hiresztolték, hogy n kormány depót /.áriáiul, 
rendel el, azután kormányválságról roiiesget- 

ték nagyon átlátszó tendenciával. A közönség 
egy része elég helyt elenül piacra is dobta pa
pírjait. Amikor a. korona 0.20—0.22 körül mo
zog és amellett a pénz vúsúrhiereje idehaza 
folyton.' csökken, mert a drágaság egyre na- 
ffyob'b, az értékpapírok 30—-40%-kul mentek 
vissza, sőt merem állítani, hogy a veszteség 
nem ennyi, hanem jóval több, majdnem 
90%-os, mert az értékpapírok hanyatlásával 
párhuzamosan a korona. vásárlóereje is 
csökkent.

■ Azt, a lélelt állítom föl. hogy minden ér
tékpapírnak kétféle értéke van: egy valóságos 
belső és egy mobilitási érléke. Az első alatt a. 
papiénak mérlegszerűen kimutatott értekét 
értem, a mobilitási érték ped:ig azt jeleni, 
hogy minden papír annyil ér, amennyiért 
realizálható. Az, aki a papírt a mérlegszerű 
értéke szerint vette, nem veszít, de aki a. mo 
'hilitási érték alapján vásárolt és a lanyha- 
ságlmn volt kónytelen eladni, az jóval a valódi 
értékén alul váll meg (értékpapírjától. Ebből 
az következik, hogy a mai árfolyamok nem 
tükrözik vissza az értékpapírok belső értékét, 
é.s matematikai -pontossággal be kell követ
keznie az általános javulásnak.

Ami a konlremín/ illeti, ugy látszik, le
áldozóban van napja. Becsben azért hűt olyan 
hirteleniil sziláid az irányzat, mert a konlre- 
minnek föd izmié kéllelt és az egész vonalon 
darabhiány volt. A budapesti koni remin is 
födözni kénytelen. tehát az. árfolyamok emel 
ködnek. Szilárd tőzsdét várok.

Ai fnnelMI! Hó mából iija .1 levelezője: A
Metróim) lialljiibau orra íig.x elme; teltek, hogy eg.-. 
magyar mini ••■/.tér <'rl:< z.plt Kómáim. Sietek a. portáshoz,, 
oki fölüli a vendégkönyvet < s íminlvii oíviimhii. amint i(l 
kin étkezik: ...S'aa rcceltue.a Eiit/ciiio ilc Pohni}/ ín niíni*- 
teio ... Három-zor kioltottam. hogy hurrá, hurrá, hurrá, 
de nem mntattitm be hódohiloiiHii őnngynicHósAíCa von 
l’olnny volt miniv.ter elölt...

X Miért vásárolják a csehek a Kiinát’í A 
tőzsde általános lanyhaságál és a kontremin 
egyre vakmerőbb előretörései fi Rima M00 ko
ronás emelkedése állította meg valamelyest. A 
Rimái Becsből adtak föl péntek reggel nagyobb 
lételekbcii és amint A Reggel értesül, cseA ke
zek vásárolják. A cseh vásárlások magukkal 
ragadták a bécsi tőzsde kontreminőrj'únck azt 
a részéi, amelyik már megunta a baisse-t es 
zajosabb, hasznosabb mozgalmakban kívánja, a 
pénzét kamatoztatni. Jg\ lörtént. hogy amikor 
Bécsbeu már 13.300 magyar koronának meg
felelő árfolyamon vélték r Kimúl, in még nem 
lévén megbízható) wieni jelentés, a kontremin 
nyugodtan adta ll.OOíl-ért. Erre kezdődött, meg 
Pfcifor, Verő és a többi koni remi növök fedező 
vásárlása, amely kis •'ob-nagyobb tempóban 
jolytató lőtt, a szombati és vasárnapi magán- 
fcrgalombp.n is. Annyi bizonyos, hogy az ira
mot nem a Kereskedelmi Bank, hanem Becsen 
kérésziül a csehek diktálják. Önkéntelenül föl
merül az a kérdés, mi indítja Prágát a Rima 
vásárlására.' Tudnivaló, bar anny.szor halljuk 
és olvassuk az ellenkezőjét: a Kima teljesen 
magyar vállalat. A külföldi érdeklődési majd
nem természetessé teszi a Kinia es a_ Splgo in- 
dokolntlanul mélyre csúszott kurzusa. A Reg
gel értesülése szerint a Ki ma t arcúja bán kel. 
cseh vállalat részvénye van: ft hernádvölgyi 
majoritása és az l nion lllcch csaknem teljes 
részvényállománya. Ezek annyira megszenved
ték a cseh ipari depressziói, a szokni magas 
árfolyamát és ;>• cseh •‘■'■meles áldatlan mim- 
kásvíszonvail. hogy bcszüntel'ék az üzcmi'kf i. 
Ugy a herntídvölgyi, miül az I nion Blech most 
üzemük újra föl vételéről tárgya! nal: es eppen 
íz a körülmény a cseh tőkések körében a t’ima 
iránti érdeklődésnek erősebb lendületet adott.

A Mua.víii* SxnlAiniiiyíii' tranzakciói Ausztrláhnii. 
\ S uliiiliifii/i'o . Hinint I Ili énél órtosiil, iizembr

li< iy'.'ic st’liv,ochitli la.Ihász «•* s,.iiliiniig.v:irá(. A kjiiv 
t,zt>inb<.|iriv<'z''Se á.ütiO.düü.Ollii osr/idA' l.(>i outiba Kerüli. Ili 
omliljük ine;c, hogy a M.iiryar S nláinigyár rt-z\ón> cil 
!><i\. aiht r hónapban brecu’lil: a le'eii liitutlen.

X A Hungária műtrágyagyár egymásután 
kétszer emel alaptőkét. Amint beavat üt hely
ről értesül .1 Reggel, a 11migária-mütrágya- 
gyúr Ki. a napokban ,?6‘ millióról :12 millióra 
emeli alaptőkéjét. Ül régi ré;-,zvényre egy újat 
ad llOtnt koronáért, azután h'bélyeg:l a részvé
nyt kel Imi koronára és ujabb tőkeemelést, hajt 
régre. \ második tőkeemelés megduplázza a 
32 millión, vagyis fit milliós alaptőkéje le-z a 
Hungáriának és a részvényeseknek egy ni rész
vényt ul eyx régire. A miitrag.x agyári rész
vények árfolyama ma 40.000 korona körül mo
zog. Azok a liirek, amelyek a Hungária és a 
Spódium összemül-iidéseról vannak, forgalom 
bán, nem léiéinek meg a valóságnak.

A (írói t'üiikx LAwIó Prakfalvl \Ch Acélgyár R', 
•íz. ''zlrti’.viT V! korona, i-ztnl/kot (Izet. Az (’M'rié-
l,es Hz.cjvón.v november .‘tói a Butlapesi Lipótvárosi Tnk.i 
iékp'hiztnrtml )ev. bcvalthnló,

X Közgazdasági hírek. A Kóburg a pesti 
tőzsdén is javult, Bécsbeu pedig 90.000-ről 
140.090 koronára, emelkedett. Jól értesült tőz»'dei 
körükben a Koburg körüli .mozgalomból arra 
kövi't'kezieínek, 'hogy a. szanálási akció/ előre- 
haladt. — Az ellanyhulí rupiu<;o.u Hazai fában 
élénk üzletet várnak. - A Gazdasági Gépgyéu- 
bun. amely 11,000-rő) 13.0(MI-re ugrott, külön
böző tranzakciókat rebesgetnek, A Reggel ón - 
tesülése szerint, a Kereskedelmi Ránk egyelőre 
nem tervez lökefölemelési a. Gazdasági Gép 
gyárban, a papírok, iránti keresletei a gyár 
clsőrangn iizlclmenetével és -rendéirii 11 nyere
ségről beszámoló/ -mérlegével magyarázzák. —• 
Fida Jenő, az Általános Kőszén vezérigazga 
tója. Párisitől, almi a. francia igazgatósági 
tagokkal az alapiőkemnelós módozatait, tár
gyalta. le. vasárifap este hazaérkezett. Ertesü 
lésünk szerint az alapi ökeenielésl most 
■már egész rövidesen és a részvénye
sekre nézve nagyon előnyösen végrehajtják.
A Pannonia-sör Rt., a Hazai lia-nknuk néhány 
hét előtt Ixevezytett papírja, az (diniilt hét 
lanyha napjaiban is (szilárdan lartoHu magéit 
és a pénteki tőzsdén 800 koronával javult. E 
vállalat részvényei fix kezekben vaunak, a 
szindikátus, amely az aluptőkeföleimdést ga
rantálta. már föl is oszlott. Most készül a mér
lege é.s _■/ Reggel értesiiló?se szerint a mait, éyi 
22 koronával szemben őt) korona osztalékot 
fizet részvényenként. \ Pannónia söi'g.^ár 
egyéhkéiit, jelentős exportlehetőségekre tet< 
szert Jugoszláviábaii. ( astigHoni Ca-mi/l és 
Neumann Gábor november 5-ón Budapestre, 
érkeznek. - A Diana Rt. részvényeit a Bondv 

' ' - Báró Ijll-
Adolf a hét végén Párishól, almi a 

lökefölemelési ügyét tárgyalta le. 
érkezik. A Frigó hiitőlurzi rt.. 
hasonló \állalataina’k számottevő 
elkészült egészén modern hiítö- 
nugy„st.ilii puly kaexport ját meg

ás Párján cég vezeti be a. tőzsdére. 
mann Adolf a hét végén Párishól, 
//i tel bank 
Budapest re 
amely Mó>z 
konkurense, 
Inizával és 
kezdte a konlinens dxszes államaiba. — A Her- 
mcs hir hZ.erint, a Musica Rt. részvényeinek 
Ilevezetési-n gondolkodik. Ez lesz az a papír, 
amelyet ha ön vesz vagy bérel, kidobja a 
pénzét. — A Reggel értesülése szeriül Sliimex 
november második leiében Budapestre érke
zik. Ezt megelőzően Dormnthba utazik, aihol a. 
Síin nős-gyárak központ ja \an, majd visszatér 
Berlinbe, ahová elébe utazik Faragé/ Ármin
nak. ív/. Angol-Magyar Bank iigyvezető-igaz- 
gálájának vezetésével egy szakreferensekből 
álló) küldöttség, hogy a Lipták-gyárral kapcso
latos terveket letárgyalják. A tárgyalások tar
tama alatt érkezik haza Amerikából Krausz 
Simon alelnök, aki előbb Budapestre jön és in
nét utazik Berlinbe, hogy részt vegyim a tár
gyalásokon. A tárgyalások befejezése után jön 
majd Stimies Budapestre, hogy Krausz. Simon 
látogatását visszaadja.

Feldmann Ferenc 
banHirodája

Szervita-tér 4. szám alatt van 

APESfiTŐZSDE 
uj szánui közli:

l.lel. (J.viUn. I'is<-lu.|- Gi-z.u, Fónagy Aladár, 
dr. Hatom Dezső. W<‘rtheimer Adolf, dr.
St rasser .1 ózset, Windi.srh Hermanti cikkeit 
S Z E I,’ K i: s Z T l: KALLÓS .) A N O S
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X Ganzból, Cukorból, Magnesitböl 1 darab 
legyen egy kötés. Újabb mozgalom indult meg 
a budapesti értéktőzsdén az egyes kötésekben 
foglalt részvények számának megállapítására. 
Ez is afélo átértékelési folyamat Boldog, régi 
időkben 25 darab Ganz-Danubiwshoz vagy 
Sajgóhoz nem kellett egész vagyonokat csata
sorba állítani. Ma ugyan 5 darab Ganz és 10 
darab Salgó egy kötés, de ezt a vásárt csak a 
nehézsúlyú multimilliomosok bírják. A piac
nak elsőrendű érdeke, hogy a tehetős közönség 
mindenfajta árut vásárolhasson. A bécsi érték
tőzsdén. már régóta háromféle kötés van: a leg
nehezebb papírokból 1 darab egy kötés, a iközép- 
papirokból 5, a kisebbekből 10 darab egy kötés. 
Erre a mintára mnuTlun'k is három típust akar
nak rendszeresíteni a tőzsdések. A Ganz-Danu- 
bius, a Magnezit, az Általános Kőszén, a Ma
gyar Cukor, vagyis azok az értékek, amelyek 
túl vannak a 100.000 koronán, darabonként ad
nának egy kötést; % Salgó, a Beocsini, a Ganz- 
villamossági, az Izzó, a Műtrágya, a Nasici, 
szóval azok az értékek, amelyek túlhaladták a 
40.000-es árfolyamot, öt darabonként, a többi 
papír pedig tíz darabonként jelentene egy kö
tést. Amennyiben a középpapi rok vagy a kiseb
bek megjavítanák árfolyamukat, automatiku
san előlépnének a magasabb típusba. Az érték
papíroknak ez a három osztályba való sorolása 
•beavatottak szerint, nyomban erőteljes lendü
letet adna az üzletnek, ami gazdasági szem
pontból már csak azért is fontos, mert a ki
sebb tőke számára is lehetővé kell tenni a 
.jobb és gyümölcsözőbb elhelyezést. Ha a mos
tani rendszer mellett marad a tőzsde, hova
tovább gazdasági oligarchia alakul ki, vagyis 
a legkitűnőbb értékpapírok egy tucat multi
milliárdos kezében halmozódnak föl. Ami nem
zetgazdasági és szociális szempontból éppen
séggel nem kívánatos. Csak még néhány hét 
előtt majdnem öt millió korona kellett egy 
kötés (5 darab) Ganz-Danuöiushoz és két
millió egy kötés (25 darab) Magnezithoz. A 
tőzsde tagjainak ez a mozgalma legközelebb a 
tőzsdetanács elé kerül, amely hihetőleg a gaz
dasági demokrácia szellemében fog dönteni.

X A dinárhansso Jugoszláviában, Bein rúdból jelenti 
'A fíenoel levelezője: Jugoszlávia egész gazdasági élete 
a dinár alacsony kurzusára van* berendezve. A. dinár- 
hausse váratlanul érte az ország kereskedelmét, iparát. és 
mezőgazdaságút és a gyors emelkedést kisérő ujjongás 
most már a piac krisiitjelenségeinek ad helyet. A tőzsdék 
kitünően tartják magukat és teljesen fiit/nettének n 
zürichi jeuyzésltjl. Ez persze jelentős disparitásokat idéz 
elő. Érdekesebb számok a devizapiacról: A dollár 62 
i Zürich szerint 59), London 279 (258), Páris 478 (135), 
Svájc 1172.50 (1080). Az árupiacon teljes üzlctteleiuéy. 
A liszt- és gabonapiacon a dinár ugrásszerű emelkedése 
egész forradalmat keltett. 'Az eladók egyszerűen ott
hagytak a piacot: a paraszt nem akarja olcsóbban adni 
terményeit, pénzre nincs szüksége, tehát vár. Amíg a 
Itrizis részleges katasztrófákat is okoz, lázas munka 
folyik Jugoszlávia és Csehszlovákia gazdasági közeledése 
érdekében. Hir szerint a csehek 500,000.000 dinár hitelt 
adtak a jugosxlávoknak a cseh árupiacon való bevásárlás 
céljaira. Más forrás szerint ez készpénzben folyósított 
valutastubilizúló kölcsön. November 1-én indul el ujra a 
jugoszláv küldöttség - Prágába és már vámunióról is 
beszélnek a kél utódállam között. Sőt a zágrábi piacon 
azzal számolnak, hogy Prága a cseh koronáig emeli a 
dinárt, mert különben képtelen Jugoszláviának túlzsúfolt 
ipari (érmékéiből bármit is leadni. Plavsics jugoszláv 
pénzügyminiszter szerint a dinárt 12 centime-ra teszik 
föl ós stabilizálják.

X A Boni érdekközössége Hatvanyékkal. A 
Boni Gyártelep és Mezőgazdasági Rt., amely 
most emelte föl az alaptőkéjét, különösen a 
A Tiszántúl gazdaközönségéiiek kedlvelt rész
vénye, úgy hogy tőzsdei körökben alig lehet 
Boni papírokat kapni. Az nj részvé
nyek egy részének elvonása a részvénye
sek összességétől ez esetben látszólagos, mert 
a részvények túlnyomó része egy csoportnak a 
-kezében, van. Még az ezenföliil elvonandó da
rabok jelentősége: a Boni tranzakciót. kötött a 
Matvany-csoporttal a részvények átvételére, 
amelynek kapcsán a mezőgazdasági rt. uj üz
leti terekhez jutott a Dcutsch Ignác és Fia. cég 
koncernjével érdekközösségben. A tőkeemelési 
közgyűlés báró Ilatvany Károlyt, mint az uj 
érdekközösség reprezentánsát választotta be az 
igazgatóságba. A közgyűlés melegen ünnepelte 
Mandel Dezső ve zár igazgatót, aikinek nagy
apja alapította, a Honit és ő maga 50 éve mű
ködik a részvénytársaság élén.

X Három és fél millió dollár. A bécsi 
amerikai missziónál, amely az amerikai vlssza- 
vándorlúst az utódállamokba is állandóan 
figyelemmel kíséri, azt fiz értesülést szerezte A 
Reggel tudósítója, hogy az idei .nyáron Ameri
kából 5000 ember vándorolt, vissza Magyar
országba. Hivatalos becslés szerint egy-egy 
visszavándorló állag 700 dollárt visz az 
ó-hazába és igy az idén mintegy három és fél 
millió dollár került ily módon Magyarországba,

X A RitnanHirányl-Sttlgótarjánl Vasmű Rt. október 
31-ikl közgyűlésének indítványozza, hogy az 1921/22. üzlet
évre az osztályjogosult 870.000 darab részvény ufón rész- 
vényenként 50 kouona osztalékot adjon. A társulat terme
lése a békcterinolés 50%-át érte el. Az, igazgatósétr a tár- 
Milat Jóléti alapjai javára 4.500.00U koronát, Horthy- 
akcióra 2,000.000 koronát és közjótékonysági és köz-művelő
dési célokra 1,500.000 koronát szavazott meg.

Folkuskázy ítffiz&s ftlvía
a Hbepúlisofiat és a

(A Reggel tudósítójától.) A főváros multheti 
közgyűlésén tudvalevőén kutbaesett az a békí
tési akció, amely Folkusházy Lajos alpolgár
mestertől indult iki, azzal a célzattal, hogy a 
liberális és demokrata és kereszténypárti bi
zottsági tagok a közüzemi pótlékok emelésének 
aproporf-jából üljenek le barátságosan a zöld
asztal mellé. Az alpolgármestert ez a kudarc 
nem térítette el eredeti szándékától. Amint 
A Reggel értesül, a törvényhatósági bizottság 
szabadelvű kisebbségének több vezetőtagja a 
következő MeghivóA kapta a szombati napon:

Meghívó. A közgyűlés határozatából kifolyóan a 
közüzemi pótlékok százalékos tételűinek megállapitáf/i, 
valamint a közüzemi pótlékról szóló szabályrendelet 
alkotásának ügyo a legközelebb tartandó rendes köz
gyűlés napirendjére lesz felvéve.

X Kérdések a Devizaközponthoz. (Levél a 
szerkesztőhöz.) A Reggel tette szóvá, hogy a 
pesti ugynie-vezetf valuta-„zugforgal ómban “ 
olcsóbbak a valuták, mint a Devizaközpont ál
tal megállupitott áruárfolyamok. Rámutatott 
A Reggel arra is, hogy a Devizaközpont az ár- 
folyammegállapitásoíknál és „rfru“ kö
zött nagy „Spannungot“ állapit, meg, ami ha
talmas nyereséget biztosit, a Devizaközpontnalk, 
illetőleg- az államuak. önkéntelenül is az a kér
dés Vetődik föl, hová jutnak e hatalmas ősz- 
szegek, amelyek beavatottak szerint nagyob
bak, mint a bankok hajdani deviza-tőzsde üz
letükből folyó nyereséget, hol tartatnak nyil
ván, ki ellenőrzi azokat és mi a sorsa, rendel
tetése ezeknek az összegeknek? Mégis csaík 
különös, hogy az állam devizarondszabályok 
köpenye alatt árdrágító tevékenységet fejt ki 
a deviizabeszerzés terén és árfolyamnyereségek 
címén milliárdokra menő ily újszerű be- és ki
viteli illetékekkel terheli a fogyasztást és az. 
egész közgazdaságot.

X Hungária Egyesült Gőzmalom Itt. 
gyűlése a részvénytőkének 2S.0ilti.0iiu l... 
emelését határozta cl. Ennek alapján 35.00(1 darab 
vény 2000 korona elővételi árban 
arányban átvételre fölajánltatik. 
folyó évi iizleteredmónyben részesednek. 
7922 október 25-Íöl november fí-lg ;i 
Hitelbanknál gyakorlundó.

X A Béni - gyártelep és mezőgazdasági rt. alaptőkéjét 
26,009.000 koronára emelte lol. Az elővételi jog 2 darab 
légi alapján 1 darab ni részvényre, 2000 korona, befizetése 
ellenében, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bánknál 
október 26-tól november 3-ig gyakorolható.

rendkívüli köz
koronára való föl

új rész- 
költségnieulcsen 1 : I 

Az nj részvények a 
, Az elővételi jog 
Magyar Általános

Lésport
Rekord közönség, rekord mezőnyök és vad 

meglepetések jellemezték a vasárnapi verseny
napot. Az Urlovasok Szövetkezeié meg lehet 
elégedve a most lefolyt meeting erkölcsi és 
anyagi sikerével. Az utolsó nap főszáma 
a 6400 méteres Alagi őszi nagy akadályverseny 
volt, amelyre hat steeplert nyergeitek föl, kö
zöttük a Kettős nevezésü akad (ily verseny nye
rőjét. Atta Trolit és másodikját, Akadékost. A 
nnásik négy résztvevő nem sokat számított. 
Akadékos ma helyesebb taktikával lovagolva, 
revanehot vett múlt heti legyőzőjén, Atta 
Trollon, amennyiben 3 hosszal könnyen nyerte 
a versenyt. A többi futamokban, a Felverek 
akadály versenyét kivéve, a kevésbé fogadott 
lovak győztek. Részletes eredmény: 
riette (5)»Selnieczy, 3. Pannikám (6) Odcscalohi. 
rictto (5) Selmccy, 3. Pannikám (6) Odescalchi. 
Futott még 12 ló. Bizt. 2 h. n/< h. Tol.: 50:420, 
50:3 55. 95, 220.

11. futam: 1. Asszonyfaló (ll/«r) Adda, 2. El 
ne hagyj (PA) Binder. 3. Rátartás (10) 
Podhradsky. Futott még 1 ló. Szállít, h., rossz 
3-ik. Tót

November

a u misanoft a cipői t ciFíósab bá 
ás eícgár.^abbá teszt.

FEBtENCIEK»TERE 4. n^wyi-uua sarok,
©Svárosa seSyemvásár.

FERENCIEK TERE 4. Ü±3±“‘«L»2I2íí:

kereszténypártiakat
Tekiutcttol a közérdekű ügy fontosságúra, alkalmat 

kívánok nvnjtani arra, hagy a hivatalos olőtarjo.,z,té- 
sek részleteikben is több törvényhatósági bizottsági 
tag előtt ismeretasek legyenek és ezen r.z alapun ki
alakult formában lehessen a közgyűlésnek javaslatot 
tcllBÍ. *

Evégből van szerencsém tisztelettől fölkérni, hogy a 
fönteinlitott ügyben október 30-án. hétfőn délelőtt 
10 órakor a központi városháza tanácstermében, tar
tandó értekezleten megjelenni szivcskodjek................

Folku&házy, 
alpolgármester.

Az alpolgármester tehát ragaszkodiik a_xá- 
rosházi Treuga Bei gondolatához. A meghívás 
dolgában dr. Bródy Brnő, dr. Gaar Vdmos, dr. 
Glücksthal Samu, dr. Márkus Jena, dr. Barucs 
MxltcgI és dr. Fuijct Sándor lictfou reggel 
zalmas értekezletet tartanak.

III. futam: 1. Akadékos (l*/i) Gimpl, 2. Atta 
Troli* (l’/«) Pclzcr, 3. Ossi (5) Hauscr. Futott 
még 3 ló. Köuy. 3 h., 5 h. Tol.: 50:100, 50:6a, 60.

7r. futam: 1. Maxim 13. (8) Podhradsky, 2. 
Iródiák (6) Odescalchi, 3. Pető (16) Jármy. Fu
tott még 11 ló, ,j/í h„ 2 h. Tót.: 50:885, 50:230, 
150, 280. o i^ti •V. futam: 1. Szépség (6) Patzak. 2. Kikcriki 
(3) Hofbauer, 3. Bollandist, (3) Takács B. Fu
tott. még 8 ló. Köny. 2 h., 2 h. Tót-,: 50:710, 50:18(1, 
90. 90.

VI. futam: 1. Keszkenő (3) Hofbauer, 2. 
Gyöngyi (1%) Biernáczky, 3. Negrcsco (6) llau- 
ser. Futott még 11 ló. Köny. l'/s h., 2 h. Tol.: 
50:240, 50:75, 85, 120.

VII. futam: 1. Gondos II. (5) Vondra, 2. Bír 
tokos (3) Eperjessy. 
még 11 Jó. Bizt. l’/e 
85, 90.

3. Rába (-1) Mauser. Futott 
h., 2 h. Tót.: 50:255, 50:85,

A Freudcnauban vasárnap futó 
Auslria-dijaf. A gazdag díjazású 
Lesvári-ménes Handfitl-m nyerte me 
és Szemfüle.; ellen. Futott, még 7 ló.

MUVÉSZ-SZINPAD
A VASÉT ES HAJÓZÁSI CLVB PALOTÁJÁBAN

VI, CSENGERI-UTCA 68
Igazgatók: Révész Ferenc 

és Láng József

Premier november 3-án, pénteKen
*

Odry Árpád
vendégjátéka, a Nemzeti Színház tagja, ac.

Akarat nélkül
c.imü drámában

Föllépnek; Rcrky Lily. Síró Annus a Király Színház 
tagja, m. v., Szoboni Margit, Hegyi Rózsi, Mihályi Vilcsi, 
Sziklai .József a Városi Színház tagja ni. v.. Gőzön Gyula. 
Békcffi László, dr. Erdélyi Géza. Széniére Gyula fő- 
rendező. Zenei vezető: lleidelherg A. — A megnyitó 
műsor szerzői Kosztolányi Dezső, Lakatos-László, Bns 

Fekete László. Békeffi László, Kőváry Gyula.

A premierra 
és a következő fiz előadásra 

jegyek a színház ycn/.táránéil délelőtt 9-től 
dé-lután 1-ig es délután 5-től 7 óráig 

válthatók

Telefon 
J.121-6SJSn8 - NEMZETI ROYAL ORFEUM

Minden esto >'s8 órakor 
a kitűnő októberi vnrietémüsor óh

MAGYAR ERZS8 vendégfölléptével 
ARftNVMflDÁR, Harmath-Zerkovitz nagj sikerű operettjo

elsQgé&ffí

JIRKA CHARLEY
és

EHRLICH EMIL

NEW-YORK
mUvészszob&jában

Hamisfogakat drbját 230 K-tól feljebb 
aranyat, ezüstöt legmagasabb árban veszek. Wyschogrod, 
Tisza Kúlmán-tér tizenhárom. Lovelozőlnphivásra jövők



1922 október 30.

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista

igaz, hogy a Nemzeti Színháznál újból igaz- 
gatóvdtság vau?

— Miféle igazgatóválság?
— Azt. beszélik, hogy miután az Operákáznál 

sürgősen szükség van egy kitűnő igazgatóra., 
Hevesi Sándor már a. legközelebbi, napokban 
átmegy igazgatni az Operához, a Nemzeti clcre 
viszont Odry Árpádot nevezik ki.

— Kérem, ebből egy szó sem igaz.
— Na, na, Pista. Járjon csak utána a dolog

nak, hátha mégis igaz.
— Utána, fogok, járni, De kérem, ha már a, 

Nemzetinél vagyunk, mondják meg, mért 
mondta le Paulay Erzsi a kiskunfélegyházai 
Petőfi-ünn eps éget?

— Jó, hogy kérdezi, legalább véget Telhetünk 
a. sok pletykának. Egyesegyedül, azért, mert 
Paulay Erzsi nagybeleg, a jövő héten elég 
súlyos operáción, fog keresztülmenni. Egyéb
ként Paulay Erzsit nagy megtiszteltetés érte; a 
párisi Sorbonne meghívta a párisi Petőfi-ünnei 
pékre, Paulay el. is utazik, mihelyt fölgyógyul 
és Parisban magyarul és franciául fog 'Petőfi- 
verseket sza válni.

— Óriási. Ml van még a Nemzeti körül?
— Odry Árpádnak 350.000 koronái fizet a 

Művész-színpad, amelynek harmadikon lesz a 
bemutatója, egyhónapi vendégszereplésért. Ez 
a. legnagyobb gázsi, amit eddig magyar színész
nek fizettek,

— ór/ásí. Ugyan kérem nem lehetne egy je
gyet a Molnátr-premiérre ...

— Fantasztikus ember maga. Pisla. Olvassa 
el A Reggel riport jól, hogy mi van a Magyar 
Színház előtt délelőttönként. Tudja-e, hogy 
Hátrány Lili sem tudott egy páholyt szerezni 
magának, pedig 100.000 koronái ígért érte? A 
főpróbajegyekért 5000 koronákat fizetnek 
már. Erről, mondjon csak le, életem.

— óriási. Valami pletykát yent halnak..
— Rengeteget. A Nemzeti minden darabban 

újabb sikereket arató ifjú művésznője, amint 
A Reggel már jelentette, végérvényesen válik 
rokonszenves urától.

— Ez nem újság, maguk után mások is meg
írták!

— Tudom. Újabban kőnyomatosnak használják 
A Reggelt. T)c vem is ez a. fontos. Az ifjú 
művésznő és a szimpatikus férj a jövő héten 
különköltöznek! Na aztán, a temperamentumos 
Lábass Juci, miután kosarat kapott a. nagy
kereskedőtől, bánatában, elment külföldre sze
ri ncsét próbálni, egy német filmgyárhoz szer
ződött le dicánuk. Sólyom. Janka, a. kitűnő 
kabar  Mi zőz szintén Németországba szerződött 
a Robert-s^inházakhoz. Németországból, viszont 
a kiszármazottak kezdenek, lassan a rossz 
márka miatt visszaszállingózni. Pufii például 
már jön és jönnek hír szerint a többiek is. 
Csátit ja őket a. „jó" korona. De tudja-c, hogy 
mi ,„d csábító?"

— Aki. 12 pár selyemharisnyái vesz kis- 
müvésznökm k!

— Ugyan, kérem. Ilyen tőkebefektetésre csak 
Sfinnes kapható. „A csábító" uj angol darab, 
amelyre most készül, a Vígszínház. A szer
zője mr. Channing Bolock, számítsa, ki, hány 
jubileuma volt, ha négyezredszer adják. Lon
donban. A csábítót Rajnay (tábor játssza, 
akinek, ez a bemutatkozása a Vlgbcn. A csá
bitó persze mindcidcit elcsábít, amire Hegedűs, 
a férj megöli, de Gombaszögi, a hitves, ön- 
fötátdozóan magára vállalja, a. gyilkosságot.

Egyébként egg dicséretes színészi, önföláldo- 
zásról is beszámolhatunk: Bánőczyné Ilona, 
akit szombaton a színpadon baleset ért, elesett 
és megütötte a csigolyáját s aki. fájdalmában 
tegnap egész nap sírt, délután, eljátszott stz 
Andrássy-uti Színházban lázasan egy olyan sze
repel, ahol, folyton hahót áznia kell. Faludi Sári 
viszont a múlt hét egyik estéjén kellemetlen 
szituációból rántotta ki ezt a színháza!; egy este 
négy beteg színésznő szerepébe ugrott be, még
pedig sikerrel. Bezzeg nem hahotázoIK Szenes 
Ernő, „a kövér művész", akinek tegnapelőtt 
párbaja volt. A felek, nem sebesüllek, meg, de 
viszont ki sem beleültek.

— óriási. Mondják, kérem, tényleg olyan, na
gyon mcgbukalt a Rapusa?

— Na, nem éppen. tJgy egy kicsit. Reszel
tünk a szerzővel, aki kijelenlele, hogy „csak 
azért in" százszor fog menni. .1 színház viszont, 
mh/láii a második előadáson fél hát volt, ki

tűzte a következő újdonságot próbára, amelyet 
igenis Pékár Gyula, Kulinyi és Vinczc írtak, a 
címe „Kisfaludy", műfaja: romantikus operett. 
Még egy uj operettről tudunk, egy magyar dal
játékról, amelyet Ernőd Tamás és Szirmai Al
bert írlak, a. címe; Mézeskalács és a Kíráty- 
S/.inházban fog színre kerülni. Szirmai egyéb
ként szegény Jacobi Viktor posthumus mun
káiból is össze akar állítani egy operettet, a 
meghalt barát iránti tiszteletteljes kegyeletből. 
Darabot irt Császár Imre, amelyet Beöthy 
Láf&ló fogadott cl előadásra. Beöthy egyébként 
kél uj színházat szándékozik Pesten építeni, 
ugyancsak színházat csinál Pesten egy nagyon 
kitűnő, ma. is aktív színigazgató. Ebből is 
látszik, hogy ilyen színházi honkunkl ura még 
sohasem rótt Pesten.

— Kérem szépen, még azt az egyel: mér! nem 
tud nyitni a Renalssanee.

— Mert Csortos egy nagy bankpász alatt a 
Fészekben még a kulcsokat is elvesztette. 
És — nincs tovább.

—' " ■■■Kflg. O at 1.......... I —

Harmincezer koronás páholy, 
négyezer koronás zsöllejegy 

a Molnár-bemutatóra
fiz ázsiótőrök öt és huszonötezer koronát keres

tek egy jegyen
'.4 Ueyael lat’,■•diójától.) Reggeli 7 óra. A Magyar- 

Színház bejáratával szemközti villanyóra jelzi az. idői. 
A színházi bejáró elölt már hcsszu 80 r áll. A Nzinllűzi 
pénzlániy itásrn várnak, jegyet akarnak venni nz u.i 
Molnár darabhoz. Az ácsorgók kö.ött észrevesszük azt * 
szinházakköriili tipusl. amelyet- ir. iióhiröl. nek neveznek. 
Ezek a jegyhiénák. akik előre vásárolják a bemutatok!
* jegyeket azután, ha mar a pénztári jegy elfogyott, 
drága áron adják cl. A Molnár bemutatok, amely iránt, 
a jegykereslot mindenkor a legnagyobb. az áz.siótőrök 
egyik legjövedelmezőbb üzlete. Az első uzsiotőr reggel 
’j9 órakor ke-zdte meg munkáját a színházi bejáró előtt. 
Zmhredngotl kezekkel járkál az ácsorgók között. Jobb 
kézfeje uzoubnn ngy vau < Ihdyezvc, hogy oim«n /■'’< 
színházi jfim kandikál. elő. Két háromszor elsétál a mind
inkább növekvő embersor elölt. Megállítják.

Egy idősebb, jól öltözött hölgy szól hozzá. A hölgy 
kiáll a sorból. Félromegy a Szövetség-utcában pminiórjegy- 
hiénával ős amint nn gílgyi Iliik kit elsöcnicleli
erkélyt .' kei I. amelynek ára darabonként 200 korona, pár 
percnyi alkudoeós után l lnu koronát fizettetett le. .Is 
ázsiói tehát az olcsó, emcDűi jem/nél 1100 korona roll.

Amire visszamentünk a sorbnnállók elé, egy másik 
e. tálót pillantottunk míg. Antoinntikusnn megjelent, 
mihelyt társa eladta a j<yye(. Nyilvánvaló, hogy epéxz 
dzslótörxzeivezet dolgozik. Az újabb jegyhiéna egész nyíl
tan lobogtatja kezében a jegyei. Sétálva megy el a vára
kozók előtt: •

ivet táinlánszéknm volna az. *lső < loadáarn, a )>• uz- 
téri.ál in*r régen elfogyott: két jó 1-imláf.szék: most még 
olcsón megkapható — imndja; nem az emberek felé, 
inkább magának morogja. <1* eléggé hangosan es ért
hetői n.

Egysze re kettőn i« meuállitják a iegyhiénát. Sokat 
kérhetett, mórt csak hosszas alku után ni<.nl ki a sorból 
egy jólöllöztitt ’ir. A Szövetség.utcái an megveltá a hót 
t.dinldsszékel ■ :k'On koronát llzrlclt ki árié. Körülbelül 
2.,mi korona roll. tehát u támláxxzák á:.thjja.

Valaki most kiv.il a sorból, odamegy a jegyliiénához. 
Be zélgi fnek. A Ilii n.-, azután diszkréten kát jr<in<‘l hu-, 
elő a :x bábot ás átrrxz snnn koronát.

Növekszik a tömeg A sor élőjén állók kipimsod.it t, 
arccal, izgatottan le.-ik n> ajtó nyilasát. '1 iz. óra elolt pár 
porccal megnyílik az ajt< . I alusáf/ox uxtroiv lejliitlil: ki. 
Urribouilik a sor elájo. Többen elörrrahav: ak; elxöl. akar
na! lenni a pánildrabloknál. Kiállotáx, sikoltozás. l.di'cH- 
koddx hallals ik. Most érku.ik a rendőr. z egvik civil
ruhás jcgysze<ló odaáll a pénziárabLakhoz és toli torok
ból kiáltja:

.4 pá iti ki be,.ralaló> löadásra wirilen jea.'l <ll,‘il!l,,l<. 
.á máxodi!.' rlöadtisra csal, emeleti jegj/ek k'r.jihalol.

Megnyílik a pénzlúrnhlnk. Éli-zdik árusítani a második, 
harmadik < kiadás jegyeit. Sokan kérlelnek, orőszakosk nl- 
n.ik. követclfidznel. érv cg' lamnlatójegyérl. de hiiihn.

A bejáró elöt.l most egészen megváltozott a kép. Aép'/ 
drsfd/ór doltin:il. enax.ine. Egymáshoz tartoznak. i»na. 
Pisa «'« koronát kérnek áfiu ea>t ieiii/árt. Most konflison
érkezik ágy i rémbnndá.s ur. Egy azwiotőr odnlep:

K’6 óul h iiii^ incjT pl alsö ^lőiidú>r i. A prein 
hundás vii som bederil. belep az előcsnriu.kbu. azután ki
jön. A z áze'őiar mar .lirin. M< galktlsznsk. l.orenáái t
rlvix-.i • kál j*!i):et. fíflllO komra dintől fizetett.

Megerdcklödöm. lenne • egy erkélypáhol' a bemuta
tóra? Az ázsiótör a izemcm köze nevet:

— Hétfőn kell el n . illák >> ZW.OOO l oronáái/1 - mond ja.

• Az Audfássy-ufi Sr.ínház keddi ItPinulafó- 
jaiiak íexnapi premierje. .V, AndrásRy-nti 
Sriivhár loR'nap délutáni előadásénuk közön- 
rógét a’»4i| lepte niotf a.'színház, hogy bemti- 
tati.i • ki főpróbákén! u.i műsorát, amelynek 
csak (lett P'de lesz a. premierje. Az u.i mii- 
RorndK ne. zii és hangos ajkért, biztosi! An- 
ripiliy Frigyesnek kitünően sikerült ptv 
rodi<-ztiikiis .játéka, amely voltam port az „így

irtok ti" cimii kötetének dramatizált, formája 
egy 40 perces viejáték keretében. Szerepel a 
műsoron 7Alahy Lajos és Harmath Imre euy- 
egy darabbal, umelyc-k szintén tetszettek a kö- 
zönséguiek. A magiánszcreplők közül Németh 
Juliskát tapsolták tüntető melegséggel, to 
váWbá a kitűnő Kökény Ilonát és Ilosvay 
Rózsit, aki leibilincselő kedvességgel énekelt 
két uj Emőd-samont. (c. z.)

— Nádas Sándor uj regénye. Nádas Sándor uj regényt, 
irt, a c.jino: .4 bolondok örökké étnek. Az uj regény Dick 
Manó izló«es kiadásában jelöni meg. Ara 200 korona.

* Fölcsigázolt érdeklődéssel várja a fővárosi közönség 
a .Müvész-Szinp.sd i»<'iii|-'ki premierjét. Jlé.vcsz Ferenc-, a 
színház művészeti direkti.•«. Szenioré Gyula főrendezővel 
karöltve, olyan szenzációs miisort állítottak össze, amely 
kivételes karriert jósol ennek az, uj színiiáznak. Odry 
Árpád, ,i Nemzeti Színház, előkelő művésze, C-at-bó Kál 
mái. ;< ..Nők titka” cimii vigjátéknbnn kezdi meg ven- 
dég-jalckát. Egy őrült nőgyüiölő alakját viszi színpadra, 
szenzációsan. A miiso ■ minden egyes .száma különben is 
nagy ínüvéízi eseményszámba megy majd. különösen 
Kosztolányi Dezsőnek, a kiváló poétának, „A bábjátékos” 
cimii mesojntéka. A premiér pénteken 9 órakor kezdődik 
és a pénztár már a további előadások jegyeit is árusítja.

* Borosa Géza és IJjváry Lajos, a két legkitűnőbb
magyar kémikus duettje, amely Bcross és szegény Sajó 
legkitűnőbb produkcióit fs túlszárnyalja, állandóan zsúfolt 
házakat vonz, a Pr/foce-kabarélm, amely a legrövidebb idő 
alatt, példátlan népszerűségre tett, szőri. A kabaré valóban 
kitűnő műsorát llaiinath Imre irta, aki Újvári/ Ferenc 
cél. n kabaré művészi vezetőjével együtt megérdemeltek 
a. közönség érdeklődő támogatását. A kabaré három 
primadonnája: .Irtai Erzsi, llaras-thy Miéi és Ci>/.
Hálliori/ Elza, továbbá Héke.ffy László és Fi renczy Károly 
is minden este föllépnek a műsorban, amely ’.li órakor 
kezdődik.
' A Vígszínházban a „Három nővér" legközelebb ked

den, pént •ken és azután hétfőn, november H-án kerül 
színre. A hói többi estéjén n „C9crcberó“-t ismétlik. Szer
dán déliiitín a ..Diákélet”.of. játsszák. Éjjeli előadásul 
szombaton a „Kék frakk" szerepel a műsoron.

‘ .A „I.lll bárónő” utolsó hete. A „Szép Heléna" reprizc 
elölt, ezen ti héten minden este, szinve kerül a imgy.- ikei ti 
Mnrloe -Husz.kti-oi>erett, a. „Julii bárónő”, Póciiy Erzsivel 
a címszerepben. Most, és vasárnap délután, valamint szer
dán, Mind zeniek üniio-pén. délnfún l) órakor a jiárntbui 
népszerű ,.l''i-Fi”-l ismétlik mérsékelt helyárak mellett.

‘ „Égi és földi szendéin”, Molnár Ferenc nj darabja 
november ll-áti kerül először (szilire a Magyar Színház- 
Imii. A közön-ég rendkixiili érdeklődésére való tekintettel 
az. iga ',i.ató--ig agy intéz.kr detl. hogy már az, elmúlt pén
tektől I:»■/lődőeti Magyar Színház pénztára a dráma 
ek.ő Jó előadó iára árusítja a jegyeket. Mint hogy a darab 
nem soroZnto,s előadásokban k ’riil színre, az igazgatósíig 
azt is közli. Iiogy ez az első l.i előadás november 3„ -t„ 
■|., <>., !»., Hl., I1.’., 13., 14., 16.. 17., 19., 20. és 21. napján

‘ Vígszínház. Hétfő: Cserebere. Kedd: Háront nővér. 
Szende délután: Diákélet; este: Cserebere. Csütörtök: 
C^erebofe. Péntek: Három nővér. Szombat: Cserebere. 
(Kezdete 7 órakor.) A kék frakk. (Kezdető 10!4 órakor.) 
Vn«árn«)p délután: Mérföldkövek; este: Gserebeve. Hétfő: 
Húrom nővér. Kedd: Cserebere.

• ,.A kéks-zakál nyolcadik felesége”, amelynek minden 
egyes előadáson előre eladott táblás ház közönsége szűnni 
min akaró tapssal es karagás.-al fogadja a szereplőket, 
élükön Soinlawal és Titkos Ilonával hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap este kerül 
színre. Ketldeii és vasárnap délután 3 órakor rondes esti 
helyárakkal „A gazdag lány“-t,, szerdán. Miudszentek 
délutánján, 3 órakor inóret'-kelt holyárakkal „A mosolygó 
asszony“-l és a „ViS halál“-t adják.

• Az. „Égi és földi szerelem” hemntatója. Molnár Ferenc, 
páratlan írói népszerűségének felöl meg az az úgyszólván 
példátlan érdek lődes, amdlyol darabjának pénteki Ma
gyar Színházi honiul:stóját várják. A darabban, amely
nek első öt előadására azóló összes jegyeket elővételben 
-.zétkíipko-Jták. Darvas Lili, Pécsi Blanlca. Báthory tiizn. 
Sisnon Marosa. Törz<. Stoll, Körmcndy. Torony' és Dávid 
iát-szák a vezető szerepeket.. Az. előadást szombat, és va- 
sámán i-to megi-mctlik. Hétfőn, szerdán és csütörtökön 
az állandóan zsúfolt hazakat vonzó ..Grvtchen” t. kedden 
és va»árnnp délután rendes esti hclyárnkknl a. nagysikerű 
„Tüzek” el adják. Szerdán délután a „Színház” megy, 
mér-ókelt helyártik mellett.
.•ékeli bel várak kai.

• „Offenbaeli” minden este színre, kerül a jövő héten 
is a Királv S'inhá'hun Dömötörrel, ilonthyval és TFit- 
knivnl a fő-zeropeklmn. Jövő vasárnap délután a „János 
vitóa”, -z.erd-vi. Mimi*r.'u(ek ünnepnap délután, „Három 
a. tánc” korül sznre 3 órakor mérsékelt helyúrakkal.

• Paulay Erzsi és Thurányl Alajos, a Nemzeti Színház 
m:'iV’’-'Z**i. mindeu este föllépnek c.s viharos tapsokat, arat 
nak a Népszerű Emlie-kabaró műsorán, Hcrczog Férc m 
szelcmes \ igiátékáhnn. a „G-dur ezonáttV-ban.

• Bózenhcgyl Kálmán vezetésével az Eniko-pinco művész
gárdája október 16 lin. hetföp nintatln lm uj műsorát. 
Fiúi'lilék: Kondor ibolya. Mezei Ilonka. Hollós Bnyn. 
Krajnik Mária, Békeffy Lá rló. íladó Sándor. Simái 
litván. Kovács Andor és Gaininyi László. Az előadás kez
dete m1 .■ órakor.

• Nagy Endre kabaréja (F, Márlcrulea ?. Telefon: 
.Zj—fí.p minden este pont 9 órakor kqzdi előadásait.

• Vj műsor a Fnnnban. ..Időse«■•“ a címe Mihály Istv.ri 
é« Ci Alfréd énekes, táncos mókn.soroz.at.'iimk. nmei r 
ma. Iiéifön e-le kerül bemutatni-ra. A kacagtate.”’’, mr- 
lat’égős műsor kerctélmn Kőváry Gyul.iimk két tréfája, 
is szilire kerül, mindkettő főszerepét, a szerző jut -zu.

’ Az Uránia uj műsora. A bonnit i(ón igen n-ur? sikert 
aratott > ..<‘villáiévá ember” cimii amerikai film. Eg-ik ■ 
a legmélyebb, legnemcscliö témáknak az., amit. < z. a film 
nynjt. Az, 1‘ránia e filmen kiviil egy ki tűnő luirle:z.l;ot 
is bemutatott. Ma. az előadások 3. 'fi és 10 óra
kor kezdődnek.

'• Milvénz.etl és Kiállítási Hl. (Igazgníó-úg: VI. \ ihnos 
császár ul 43. T"lefon: 115 -411.) Jog'iroda: lláth M< .’
könyvkereskedő r, IV. Váci-ntea 30. 'I’ch *011: -"'t is, hmm- 
veri-enyel: N.ivenbei 15 -a ’-é1 órakor :i \ ivadómm Il 
itek Margit és Baló l'-lomór clő.id"* < ,m. íi.coi ttmr 10-éii 
'■•9 órakor a Zenenka iémíu n. gytermében Já-vti Mr* 
lM.rL.lt*. sznvnlóz'Stéjőt Bleyar Lillyvel. aki magva- íróktól 
erre az. alkalomra irt chansonőkal. énekel cs önmagát 
hárfával ki-éri. Ócinai érdeklődés < lóz.i meg a fiatul
művésznő el- > nyilvános szereplést'i.

* ,.A ncgyyen éves lány", „ó-breton ballada" In t Ion 
e«te R'_- ómkor rendes helyúrakkal utoljám keríti -z.lpre 
az. Andrti*-vnf i Színházban. Kedd este az uj mii-ort 
mutatják be. nmeljnck ke >féhen zinr« kerülő darabo
kat, tréfákat és nmaán-zamoknl minden este, valamint 
szerdán vasárnap délután me 'i’-nctlik 3’- órakor mór-

VI, Hévny-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon 11 22. sz.

Rótt és Stcinhacdi fíJHéplévcl: Mndnnie Dr-cttusz <'•
Dér Buclselige. Kezdete pontban 7'.- órakor

kipimsod.it
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Becs bajnokcsapatát legyőzték
MTK-Wiener SC 3:0 (1:0). - Orth és Molnár Kitűnő játéka 

Hungárta-ut, — SOOO néxö. — Bírót Scfrtssíei*.

Az MTK könnyű győzelmet aratott, ugyan 
az osztrák bajnokcsapaton, de felsőbbségét 
gólokban nem tudta eléggé kifejezésre juttatni. 
Ennek főoka az volt, hogy a WSC közvetlen 
védelme (Kannhauser, Beer. Teufel) jól meg
állotta a helyét a közelharcban, az MTK csa
tárok messziről lőtt labdáinak nagyrésze pedig 
vagy a fürge Kannhauser zsákmánya lett, vagy 
pedig a kapulécek közvetlen közelében sivitott 
el. A Rapid elleni mérkőzés hőse, Orth ismét 
tanúságot tett kivételes képességéről, de ez
úttal inkább egyéni akcióival, mint a csatársor 
játékának irányításával tűnt ki. Pompás 
stoppjai, mesteri driblingjei és kapásból való 
lövések sokszor ragadták tapsra a közönséget, 
amely lélekzetvisszafojtva leste, hogy a remek 
akciók góllal végződjenek. Sajnos a közönség
nek épp ez óhajtását Orth nem tudta kielégí

FTC—VÁC 2:0 (1:0).
Üllői-ut. — 8000 néző. — Biró: Ivancsics Mihály.

Az FTC végre teljesen komplett csapatot ál
líthatott sorompóba; Amsei, Hungler II. és 
Blum elfoglalták régi posztjukat és ezzel na
gyon megerösöldött a zöld-fehérek védelme. 
Amsei teljesen kiheverte a bécsi válogatóit 
mérkőzésen a kezén szenvedett sérülését; labd?.- 
fogásai 'biztosak voltak. Hungler Il.-nek is 
használt a pihenés, jobb formát játszott ki, 
mint állandóan munkában levő hátvédtársa. 
Takács. Blum, aki az elmúlt vasárnap mint 
bal back bizonytalannak mutatkozott, tegnap 
— megszokott helyén — a régi volt: védelem
ben és támadásban egyaránt hasznos halfjáté
kot produkált. A csatársor játékában némi 
visszaesést tapasztaltunk. Fitt kondíciót csu
pán Potya mutatott, nagy rutinjával és tempó- 
birásával ezúttal ő volt a támadások főirányi- 
tója. Pataky az I. félidő 20. percében lesántult, 
el is hagyta A pályát. A II. félidőben beállott 
ugyan, de játéka kissé rezerválínak látszott. 
A VÁC csak egy félidőn át birta az FTC által 
diktált tempót. Az I. félidőben a támadásokból 
egységes, tervszerű összjátékkal az FTC-vel 
egyenlő mértékben vette ki a részét. A II. fél
időben azonban a csapat két főerőssége: Weisz 
centerhalf és Breler jobbszélső visszaesett — 
az előbbi kifulladt, az utóbbi lesántult — s 
ezzel az egész csapat elvesztette lendületét. Az 
FTC már a 8. percben megszerezte- az első gólt 
Kővágó névén, aki a Potyától kapott labdát 
nehéz helyzetből fejelte Czeizler kapujába. Az
I. félidő végén kissé eldurvult a mérkőzés, de 
a biró erélyes föllépése biztosította a mérkő
zés sima lefolyását. A II. félidőben kialakult 
fölényo ellenére az FTC csak egy gólt ért el 
Pataky révén, aki a kapus által rosszul fogott 
labdát a kapuba helyezte.

Törekvés—MAC 3:1 (2:0).
Margitsziget. — 1000 néző. — Biró; Hcrtzka Pál.

Végre megtört a jég és-az atléták elérték első 
góljukat a legerősebb vasutascsapattal, a 
Törekvéssel szemben. A mérkőzés mindvégig 
változatos és érdekes volt. Az első félórában a 
MAC egyenlő erejű ellenfélnek mutatkozott s 
ha csatárai okosabban játszottuk volna, az első 
két gólt ők érhették volna el, de mindkét, tiszta 
gólhelyzetben súlyosan hibáztak. A Törekvés 
csak ezután kezd erősebben belefeküdni a já- 
tékiha. Hirzer egy alkalommal kiszabadul'a 
MAC jól működő védelme közül és védhetotlen 
gólt lő. A félidő utolsó nercében ugyancsak 
Hirzer lövi a második gólt a kék-sárga véde
lem súlyos hibájából. — A II. félidőben a Tö
rekvés fölénye mind erősebben kidomborodik, 
amely ellen a MAC csak lerohanásokkal kísér
letezik. Ezek közül egy sikerül is és Omelka a 
Törekvés második góljához hasonló helyzetben 
-- rosszul „haza** adott labda — lövi az atléták 
idei első gólját. A Törekvés ezután teljes erő
ved tör előre. Csatárainak gyors kombinációin 
játéka, amelyet a fényesen játszó Úrik, mint, 
center irányított, gyakran veszélyeztetik a 
MAC hálóját. A harmadik és egyben a mérkő
zés utolsó gólja Úrik egy 20 méteres éles 
szabadrúgásából ősik, amelyet a jól védő Fehér 
csak érinteni tudott, A mérkőzést semmiféle 
incidens nem zavarta meg. A Törekvésben ez
úttal újból a csatársor vonta magára a figyel
met. Úrik kitűnő játéka mellett Pruha is elis
merést érdemel, míg a MAC legjobb embere 
Omelka volt.. Szaffka és Ócskái fáradhatatlanul 
küzdöttek. — Hertzka Pál jól bíráskodott. 

teni. Sokkal szerencsésebb volt partnere, Mol
nár, aki két szép fejes góllal tetőzte be kitűnő 
teljesítményét. A másik összekötő, Siklóssi. für
gén mozgott, de szélsőjétől, Opatától kevés jó 
labdát kapott. Braun az I. félidőben lesántult 
s helyét a II. félidőben Senkey II. foglalja el. 
A MTK védelmének a gyönge WSC csatársor
ral szemben nem volt nehéz föladata. Plattkó- 
nak egyetlen egyszer volt, alkalma képességei
ről tanúságot tenni.

Az MTK győzelme mái' a játék elején biz
tosítottnak látszott, amikor Siklóssi a Molnár
tól kapott, labdát élesen belőtte. A mérkőzés 
innen kezdve a MTK csatársorának és a WSC 
közvetlen védelmének párharcává alakult. A 
II. félidő 17. és a. 27. perecben a második és a 
harmadik gólt Molnár fejelte Senkey II. pontos 
beadásából.

UTE—MAFC 1:0 (0:0).
Üllői-ut. — 2000 néző. — Biró: Schiller Gyula. 

Az (JTE nehezen tudott megbirkózni a nagy 
lendülettel és szép összjátékkal dolgozó mű
egyetemiekkel. Csatársorának eredményes mun
kájút nagyon befolyásolta, hogy a hiányzó 
Paulusz és Schaller helyén szerepeltetett tar
talékok (Bluchon és Milosovics) egyáltalában 
nem feleltek meg. A meggyöngült UTE csatár
sort a MAFC védelme, de különösen a jeles 
képességű bal födözet, Havas és az egyre job
ban fejlődő hátvéd, Rupprich aránylag köuy- 
nyen szerelte le. Másrészt pedig az UTÉ-tárna- 
dások erélytelensége alkalmat adott a MAFC- 
nak arra, hogy Gang és a két szélső — Gyű- 
ricskó és Gárdonyi — révén gyakran hozza 
veszedelembe a lila-fehérek kapuját. A mű
egyetemiek fölnyomulásait, azonban Fogl II. 
— aki hatalmas formát játszott ki — sorba 
megakasztotta, nemcsak a maga, hanem a bi
zonytalanul játszó Fogl III. oldalán is. Az 
UTE-nak az I. félidőben egyetlen biztos gól
helyzete volt, de a kiszökő Pribojt Barczer bra
vúrosan lőszerei te. A II. félidő 30. percében 
Priboj helyezett lövése hozta meg az UTE 
győzelmet jelentő gólját.

Vasas—III. kér. TVE 1:1 (1:0).
Határ-utca. — 5000 néző. — Bíró: Nyúl Dezső.

Két kitűnő formában levő csapat mindvégig 
izgalmas, érdekes mérkőzése nagy gyönyörűsé
get szerzett az óbudai publikumnak. Mind a 
két csatársor a gyors szélsőkre alapított táma
dásokkal dolgozott. A Vasasoknál Katzer és 
Himmer, a III. kerületieknél pedig a pompás 
kondícióban Jevő bnlszélső, Schnitzer vitte 
minduntalan előre a csatársort. A védelemnek 
mind a. két oldalon voltak gyenge pontjai. A 
Vasasoknál Slengl állt kissé bizonytalanul a 
lábán, de annál megbízhatóbb volt backtársa 
Zatykó és a kapuban Nyerges. A 1IT. kerüle
tieknél viszont Neuhaus látszott indiszpouált- 
nak, szerencsére az egyre jobban formába jövő 
Szabó Jenő, a halfsorbau pedig Kiéber olyan 
ideális játékot produkáltak, hogy teljesen el
lensúlyozták a kapus bizonytalanságát. A kél. 
csapat játékerejének tökéletes kiegyensúlyo
zottsága biztosította a mérkőzés változatossá
gát és hullámzását, az eldöntetlen eredmény is 
megfelel a mutatott formáknak. A meccsnek

LövészeinK újabb Kitűnő eredményei
A KMAC margitszigeti gaiamblövö versenye

A mull vasárnapi kitűnő ered mán .vekkel zá
ruló céllövőverseny után élénk érdeklődés 
előzte meg az Automobil Club galamblövő-osz- 
tályának kétnapi galantblövő versenyét, ame
lyet, a margitszigeti lövőpályán igen előkelő 
közönség előtt, tartottak meg. Lövészeink a 
lövő-sportnak nem kedvező Hőben is nagyon 
jó eredményeket értek el s általánosan kelle
mesen hatott, a 1 öbbszörös Ion yardon és távol
ugró bajnokunknak és rekorderünknek, dr. 
Mező Bélának e nemes sport lőrén való kiváló 
szereplése is. A Ihije:i György szakosztályi 
litkar mintaszerű íendczttsobcn megtartóit ver
senyeken közéletünk számos litünőségoi közt 
Belitska Sándor áltál)őrnagy, a galarnblövős 
osztály elnöke is megjelent s mindvégig érdek
lődéssel kisérte a küzdelmeket.

Eredmények: I. Megnyit óverseng. (5 p.'ir 
ag.vnggala.mbra, táv. 10 m.) 1. Dr. 'Mező Béla 
18—16. 2. Dr. Borsos László 18- 15. 3 (Jróf
Pongrácz Jenő 13 -11. 4. Szomjas Gusztáv 14 -11.

— sajnos — szépséghibája is volt. A mérkőzés 
végén, amikor már sötétség borult a pályára, 
Katzer a Vasasok, Schnitzer pedig a 111. ke
rületiek részéről durva faultot követett cl, 
amiért a biró mindkettőt kiállította. A \ ásá
soknál az I. félidő 17. percében Himmer szép 
beadásából Szentmiklósi szerezte meg » gólt. 
A. III. kerületiek kiegyenlítő gólja a II. félidő 
15. percében esett: Horváth lövését Nyerges 
Svarck lába elé ütötte, aki védhetetlenül a 
kapuba továbbította a labdát.

KAC—BTC 1:0 (0:0).
Hungária-ut. — 1000 néző. — Biró: Rcnncr I<\

A magyar labdarugó.snort 25 éves jubileumára 
készülő BTC vasárnapi játékával nem sok. 
örömöt szerzett híveinek, de árnál kellemeseb
ben lepte meg a közönséget a KAC. Labdabiz- 
tos közvetlen védelem és lapos, rövid pauszok
kal dolgozó csatársor biztosította a kispestiek 
inai győzelmét — az első győzelmet ebben a 
szezonban. Egyénileg a biztos kezű kapus 
Biró. a két nagy agilitásu födözet Sándor és 
Haix, a csatársorban pedig Fetter és Növik 
tűntek ki. A BTC-hen csupán a védelem ját
szott helyenként elfogadhatóan. Dicséretet 
Palcsek érdemel ön föláldozó védéséért, továbbá, 
az emberfölötti munkál végző Rauchmaul és 
Orbán hátvéd. A KAC győzelmet jelentő gól
ját a II. félidő 21. percében Növik lőtte.

Egyéb eredmények.
11. os-Mlyu bajnoksáf): 33 FC EMTK 2:1 (1:1). UT8E- • 

RTK 2:1 (0:1). - Postás KAOE 1:0 (1:0). NSC BTK 
3:0 (3:0). Jlmdpnr.iS—BEAC 2:2 (1:1). Ékszerész TTC 
1:0 (0:0). Testvériség -VII. kor. 80 3:2 (0:0). — ILSz- 
bajnoktóf/: MTK MTE 6:1 (4:0).

Ih'cr: Kupiil llcrlha 3:3. — Adinira ■ WAF 2:1.
Vienna • Siimnoring 1:0. - Wacker—Ilakoali 4:1. — WAC--<
FloridftdoiT 2:0.

Prriya: Slavia—A matmre 3:0 Az Amn.teureből
Konrúd Il-őt is Kattlszt lerúgták és sérülten vitték ki a 
pályáról. .

A bajnokság állása. /. o&zlály: 1. FTC 12 pont. 2. Törekvés 
12 ]>. 3. ITh 11 p. 4. MTK 9 p. 5. III kér. TVE 0 1>. 6. Vasas 
7 p. 7. ZAC 6 p. S. VÁC 6 p. 9. KAC 5 p. 10. BTC 5 p. 11. 
MAFC 4 p. 12. MACOp. Lényegesen javítottak helyzetükön 
a Vasas és a KAC. — //. nsztály: 1. l’TSE 17 pont.
2. 33 FC 15 p. 3. BAK 12 p. 4. BF.AC 12 p. 5. EMTK 10 p. 
6. Ékszerész 10 p. 7. Postás 9 p. S. Húsiparom 8 p. 9. Test
vériség 7 p. in. RTK 7 p. 11. KAOE 5 p. 12. NSC 5 p. 
13. BTK 4 p. 14. VII. kér. SC 1 p. 15. TTC 0 p.

A november 1-1 ..Kegyeleti inérk(>K<*s"«eii az I. nxst.
II. oszt, vúloi/atottak játszanak egymás ellen az FTC 
i llői u*i pályáján. A két válogatott csapatot az eddig 
mutatott formák alapján vasárnap este állították össze 
Kiss (li/ulri és Klemen! Sándor szövetségi kapitányok.

Eszerint az /. o.t?/. rdlnyatott esajuit a kővetkező: 
Amsei (FTC). - Fogl IT. (UTE). Szabó (III. kér. TVE),— 
Kertész II. (MTK). Kiéber 1111. ke.r. TVE). Blum (FTC). — 
Paulusz (UTE). Molnár (MTK). Orth (MTK), Hirzer 
(Törekvés), Woisz (Törekvés). — Tartalék: Fehér (MAC), 
Za’ykó (Va*'g<). Sándor (KAC), Katzer (Viuse.s) és Szent
mi k 1 ússy (V nsii s). »

//. /.se/. i>iih>!/(itr>!luk: Zsigmond (KAOE), — Oláh 
(33 FC). Kovács (\ II. kér. SC), — Bukovi (Ékszerész). 
Tóth (KAOE). Rokke-n (OTE), Pluhár (I1KAD, Rázsó 
(Ékszerész). Ková-si (33 FC), ilíiftlingar (TTC). Berkes 
(Trstvi risér’i. Tnrlukk: Boor (BF.AC). Gombkölő (TTC) 
Sóidén (I TSF.). Erluurit (BF.AC) és Kovács (EMTK). 
Az itt. fölsorolt játékosok október 31 én, kedden es!” 
étakor jelentkezzenek az MLSz-bon,

A nagy válogatottak küzdelme délután ’í3 órakor koz 
dödik: e'őtlük 1 órakor az. ifjúsági válogatottak játszanak.

Király Pál (ESC) a marathoni futás győztese.
A-/ Egyetértés SC által vasárnap délcHllt a Tíittorsnlban, 

J:> l:>n. wélcr td,;nhdfirfi rendez; tt waraflumi htld-
ternenyre. 13 Irnsszutávlutó jtl< i'tkezctt. A délelőtti hideg 
nem kedvezőn a vtiraeiiyzőknck, .-•l ík- -- a nehéz versenj 
hoz szükséges erör tvéuiug liljlán • gvöt ve kondícióban 
állták a klasszikus '.‘crseny startjához. AB g a ■ ors'py 
győztese, Király Pál t im állta végig n távot, időnként 
lns itott. Jodoizsídie'.tf magát, frissítővel igyekez. >11 u| 
erőre kapni. A többieknek még több külső beavatkozásra 
volt szükségük, halmi pedig kénytelenek voltak l.iállnni 
a versenyből.

Részleges eredmény; 1. Király Pál (ESC) Sára 59 n. 
5.8 mp. 2. .Vrscdros (ESI ) 3 <tr:j II ti. 3.8 mp. 3. Prrt';,:i 

.',,3 ór:' !’• 21 mp- I. Krli (FTC). 3. llaflny (ESC). 
fi. Kollner (M ). Tóth (Szckt^fflp rvár) 3 óra 3fi p 
42 mp.

5." Szomjas^ László 14 —11. — II. Ok!étberl han- 
dicap (I élögalíimbra, minimális táv. 21 ni)' 
1. Szilágyi Virgil 11 14 (!). 2. Ilellcbronth Béla

3 S^injas Gusztáv 8-7. 4. Miklóssy
Viktor 7—6. 5. Halassy Gyula 6-5. — III. TAg- 
nose-dij (20 agyaggahimbru): I. Dr. Mező Béla 

‘Al—18. 2. Sehiifí’er Károly 20—17. .3. Dr. Ilnlassy 
Gyula 23—20. 4. Dr. Lnmniczer Sándor 22 i.i. 
5. Szomjas Gusztáv 20-16. — /|z. Októbni
nagydij (9 élőgalamb): 1. Dr. Lumniczer Sán- 
í(.n\ 2> ,)r> Bor*:ns László 18—16. 3. Gróf
/neliy Kazmér 26 25. 4. Dr. Mező Béla *26 24 
5. Szilágyi Virgil 12- II.

A páros élőgalambversenyt a sötétség be
állta miatt később meghatározandó időben 
fogjak megtartani.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Mikién. 
______Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt
\ iliigossHR könyvnyomda rt., Bndnpist VHT, Contl-utca 4. 

Műszaki igazgató: Deuter.h D.
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