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A német császár esküvője
A. hercegnőt porosz királynővé koronázták

Berlin, november 5.
(A Reggel berlini tudósit ójának télefonjélcn- 

tése.) Doornban tegnap összegyűlt a régi csá
szári Németország, A trónörökös a wieringeni 
polgármester kitíóretébon érkezett Doornba. 
Minden jel arra vall, hogy a császár nem 
várta esküvőjére legidősebb fiát, mert a pálya
udvarra nem küldtek érts kocsit és a trónörö
kös a közúti villamost haaanálta. A trónörökös 
föltűnően rosszul néz ki, megöregedett, régi 
{eszességének és délcegsé-gének semmi nyoma. 
Jgyanezzel a vonattal érkezett Hermina her

cegnő, akit gyermekei vártak. A vasárnapi 
esküvőt, ellentétben a holland esküvőkkel, 
nem az aoiyakönyvvezetöhivatalban, hanem a 
dcomi ház egyik termében, az úgynevezett 
udvarmesteri hivatalban tartják meg. Hol

57 eg'yhang'u választás Angliában
Lloud George-ot már megválasztották

London, november 4.
(Reuter.) Az általános választáson 57 kép

viselőjelöltet, akiknek nem álli<ottak ellen
jelöltet, megválasztottnak lehet tekinteni. Kö
zülök 33 konzervatív, 10 írországi unionista, 
5 liberális, 5 nemzeti liberális, i munkáspárti és 
1 nacionalista.

Szovfetufapafnával
megindult az első vasúti forgalom

Varsó, november 4.
A „Rzecz Pospolita’* * jelenti: November l én 

megindult a vasúti forgalom Volocziskon át 
Szovjetukrajná val.

megbeszélésről, amelyet Mussolini vei folyta
tott, hogy számol a nemzetközi helyzettel és 
célja a politikai status guo föntartása.

Nem akarja Olaszország és Jugoszlávia kö
zött az eddigi barátságos helyzetet föl

borítani,•
sőt szándéka az, hogy az olasz, politikai irány
változással ezt a baráti érintkezést még ki- 
mélyiti. A beszélgetés azzal zárult, hogy 
Mussolini megígérte a követnek, hogy a no
vember 16-ára egybehívott kamarábiiii a Sunta- 
Marghcrita-i olas*-jugoszláv egyezményt noti- 
fihálásra elöterjesz t i.

Árfolyamok a mai magán forgalomban: Rim* 
440.0(10, J$algó 1,330.000, Kóburg Ifi0.000, Alpesi 
610.000, Allamvasut 1,000.000. Hangulat bizakodó.

Berlinben s
(A Reggel bécsi tudósitójának lelefonjelcn- 

tése.) Newyorki kifizetés 620A-SW®: a deviza
piac tartózkodó. Az értéktőzsdén a hangulat 
rendkívül szilárd.

Mussolini nem afcarfa fölborítani 
az olasz-fugoszláv békét 

BéKés szándékát hangoztatta Belgrád római Követe előtt
Bécs, november 5.

(A Reggel bécsi tudósilója jelenti telefonon.) 
Belgrádból érkezett távirati jelentés szerint 
tegnap a külügyminisztérium Mailandból ér
tőéi tést kapott, amely szerint

Mussolini sürgősen tanácskozásra szeretne 
összeülni a délszláv külügyminiszterrel, 

dr. Nincaiccsel.
A. tanácskozás egyetlen célja: az olasz és 

jugoszláv kormányok egymás iránti magatartá
sának megvitatása.

A római jugoszláv követ, dr. Antonovics, 
hosszabb tudósítást küldött Belgrádha arról a

— , a*'   -------------------—■—

Üzletfelén a vasárnapi magánforgalom
Budapesten i

A vasárnap déli magánforgalom nagyon szűk 
keretek között mozgott. Érdeklődtek Rima, 
Sajgó, Földhitelbank. Magyar Általános Kő
szén, Kender. Klotild, Atlantika iránt. A han
gulat bizakodóbb, mint szombat este volt.

Bócsben í
(A Reggel tudósítójának telefon jelentése.) 

landiai törvények szerint bíz esküvői szertar
táshoz hat tanú szükséges, e tanuk között volt 
a trónörökös. Az ő nevét azonban az utolsó 
órában törölte a császár és helyére gróf Goltz 
tábornokot, a balti csapatok egykori vezérét 
jelölte.

Hága, november fl.
(Havas.) Ma este az amerongeni kastélyban 

diszlakoma volt, amelyen Vilmos császár, Her
mina hercegnő, a császári család tagjai és a 
család sok barátja vettek részt, A braun- 
schweigi herceg és neje vasárnap reggel ment 
a hercegnőért é.s délelőtt 11 órakor érkezett 
Doornba. A polgári esketés délben, az egyházi 
pedig délután 1 órakor volt. Utána a hercegnőt 
porosz királynővé koronázták. A lakodalmi 
ebéden 56 vendég vett részt.—

Páris, november 5.
(Havas.) A lapok londoni híradása szerint az 

57 egyhangúan megválasztott képviselő között 
vau Lloyd, George és a kormánynak több 
tagja is. Ugyancsak egyhangú választás utján 
jut a parlamentbe több munkásképviselő.

■ — !■■■

A „Kurier Varsavski* 4 szerint Rigából köz 
lés érkezett a litván (kormánytól, amely azt ki 
ván.ja, hogy jövőre részt vehessen a balti álla 
moh konferenciáin.

PESTI JOGREND
Nem okozhat annyi örömet egy premier 

mint amennyi bánatot okoz a premier közön
sége. Mélyen fájlalom, de nem tudom élvezni 
azt a manikűrözött fejű u.j társadalma), 
amely most a pesti élet páholyaiban iro
dalmi, művészeti sikerek célbírója. Nyug
talanná, síit fascistává tesznek ezek a mohó 
ezlovenszkói középbirtokosok, a tőzsde lép
csőiről a tereidbe besurranó Rastignac- 
fignrák, acélszürkére borotvált aertésügynö- 
kök, akikről ijesztő érzésem, hogy gomb
lyukukban a virág porladó halottak ínyéből 
nőtt ki. A Londontól Bukarestig rothadó 
világnak, persze, közönyös, hogy egy pesti, 
jobb napokat is látott újságíró undorodik a 
társadalmak orkánjának hullámverésétől és 
nincs elbájolva attól a bniűcdinsza.gu arisz
tokráciától, amely bizonyára Rassayt hiszi a. 
„Liliom'*  szerzőjének és Molnár Ferencet 
összevéti Wagner Richárddal, aki a „Fáraó 
hitvese**  című filmet irta. E leküzdhetetlen 
érzelmek miatt nem voltom Molnár Ferenc 
uj drámájának bemutatóján sem. és igy a 
darabról csak annyit tudok, amennyit a lapok 
kritikáiból megtudhat az ember. Szóval nem 
sokat tudok az „Égi és földi szerelem"-ről, 
mert egy fiatal kartúrsamnak, Fóthy János
nak. pedáns, müveit bírálatát leszámítva, a 
kezembe vett újság irmából előre sejthettem, 
rajongó dervis avagy fölényes bölcs, el érzé
kenyül! Brandes avagy keserű Sarcey kon
fúzióján- keresztül kell eljutnom Darvas 
kisasszony >.ikeréig, amelyben a legkülönbö
zőbb világuézletek, hála a jó Istennek, mqgi 
egyeztek. így uein is merem ajánlani Molnár
nak, hogy pesti kritikusai tanácsát meg
fogadva, azok ntmutatásai szerint dolgozza, . 
át a darabjai, mert külföldön mégis inkább 
az. ő képzeletének játékára kiváncsiak, mint 
belföldi gáncs,óléira és imádóira, Látatlanba 
merem állítani, hogy az „Égi és földi szere- 
lein**  című dráma a magyar irodalomnak be
csületére válik, hogy az tovább el, mint 
teszem Gömbös Gyula eddig elmondott és 
ezután elmondandó parlamenti, szónoklatai
nak emléke. Azért éppen a Gömbös Gyuláé, 
mert az ő lapjában. Molnárral kapcsolatban, 
„Pesti jogrend**  cimii rovatban, olyan alpári 
hangú cikkely jelent meg, amely talán még 
Kuiiu Pé képviselő urat, is félre nem érthető 
sereeiitásre készteti. Az a magyar fascista, 
aki saját oxevementiunaiba mártott tollal 
ilyen pesti jogrendet szánt a kedvezményes
áru papírra. nem haragvó vagy elbírni ti 
meggyőződését szolgálja. Ez a boldog lelki1 
szegény Míg, a sápadt irigység, a fönhéjázó, 
de mélyen átérzett, Önmagát marcangoló 
ti het etlenség titáukodása. Mussolini „Szó
zatba, a „Popolo d‘Italia“, a forradalom zűr
zavarában ujjongva fogadja Sem (Samui 
Benclli (igen, szintén) uj darabját, „mert 
olaszul csiholja agyából vízióit, és hivőkot 
Szerez tengereken túl Itália uj dii^óségének". 
A latin fascismus, ugy tetszik, egy zengő 
hárfa; a magyaroké, ha annak a „Szózat 
jogrendje a tükre, vályogom cigány nyávogó, 
sgyhivru, fülsértő hegedűje. Micsoda sivár 
fantázia, amely egy magyar író ellen szikrá
zik a gonosz indulattól és nem jut eszébe 
más. mint hogy Molnárt huszonöt év előtt 
Neumannak hidák. A Stüswd vadász célt 
tévesztett. Á „Liliom**  költőjének a magyar
ság szempontjából ez u dicsősége.
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Ma ismét összeült 
a nyugatmagyarországii értekezlet

Majna-Frankfurt, november 5.
A WolfT-ügynökség jelenti; Az elszakított 

11 yu gat m agya rország 1 er ül e t re v o.i í utk ózó 1g 
rövid i<lő előtt Bécsben eredménytelenül szét-

oszlott magyar-osztrák értekezlet ma újból 
összeült. Az értekezleten, amelyen a nyugat 
magyarországi üggyel, kapcsolatos pénzügyi 
kérdések is tárgyalásra kerülnek, Zimmcr- 
memn dr., rotterdami polgármester elnökök

Zf/ciiO szémet-orosz 
gazdasági szerződés

Btflin, november 5.
■g jelenti: A riipaUoi ne

sze rző dós ne k I ’e 11 é r o ro: zo rszá g ra,
köz

ős a távol-keleti köz társaságra való 
ügyében folytatott német-oio:;" 

c, (-d,-eS‘nyckép ' .> r t jö't léire, 
indkét fél képviselői ma Írtak alti. 

\z uj szerződés lajtalmazza az. 1921 május 
6-iki szerződés lényeges ponljail, amelyek a 
.Németország és a nevezett államok közötti 
gazdasági ÓA. :• köti éli* 
lésére szükségesek. (,,A1.

A Wolff-iigynökséi 
met-orosz 
t.'krajnára, a három kaukázusi föderatív 
társaságra <• 
kiterjesztése 
tárgyaló* 
amelyet -nn?

tartalmazza az
pontjait.

államok 
alapjának nug! r m- 
T. IÁ)

^ia.l^áría közeledése 
Hűmániához 

Stamö’ultnsftS Bukarestben
Bukarest, november 5.

(Oilerdrauio.) A lapok megerősítik azt 
hírt, hogy Stand':!inski 
sáliak az a célja 
Bulaáuia és a kisántóni. elsősorban 
között. K — . —
1 árnogi* í ásó t- tze-rc 11 > ó niegsze rezn i 
kix ánúágáimk a 
Dcdeagacsuál való . ,

k fejében a román aruknak az 
lé bolgár területen szabad Irán 
ajánl föl. Slambidinski egyúttal 

Romániában zár altk lielye- 
Bratiánu mi-

HuIgái-ía oihkó 
Egeí-tcm cr 
ziióí 
bőig 
zolt 
niszlerei nők 
leletére.

megerősítik azt a 
miniszterelnök utazá- 

lj'>. iiogy közeledést létesítsen 
........... ' ” Románia 

A bolgár kormány ugyanis Románia, 
annak a 

meg'valósitására. amely a 
szabad átjáróra vonatkozik.

f
'ocg:' huni
::>• alattvalók 
javainak fölolcását kérte.

reggeli adott StanrbuLm.-ki túsz

s

az osxtr&h és német fSHftt
A Bu&apestf /ae?e2ikaö E«uto eíílsiajpos nemretkezE birkőxávarsenyeKiSJtíl

es
A 
o

(.1 Reggel tndós’tójátó1.) A 13.-IK nemzetközi 
versenye u.iabb bizonyítékát adta annak, hogy 
a magyar birkózó .port csak a finn 
birkózókbuii talál méltó ellenieiekef 
áldozatok arán lehuz.iíoti legkix ó’ól;b
és német versenyzők. .> nehéz sül.'ben umi. 
Mileder (Gráe) kix'éteic.vel. nem üiuínü '■ 
lauf nagy technikai készül Lse 2"1.

Mileder—Kadox’elz (e'f<') kiizöftnu* a ver
seny egyik k'gS7/‘bb mérkőzése vei*.

A köz p ó) ,-uiyhan induló R'eger (B't.i 
'ter, .tzoubaa még biz. uytal'' 

iu iidó P nl'ik (Wien) huí 
lábaló i'or' v.’í. mi.':' A

/1ersr-ht-rimi (Wiéit) !’«• u ülik im 
kbu-szi:-”))ka; s n

kitünően rendezett - 
szépséghibája az xolt, h':g.-.

Matúra (MTE) l !i: í (' 
olyaR brv.t áiiían dolgozat f, 
bíróság kénytelen "olt őt 

lemhm ki'/á’,'
A vi-ir* ny eddigi c;'*dmíh;
/. hcgsulyba, a (Kiiaé-éií 

Magyar (Vasas) fognak m\

n..gyen (-r; s ei 
A peh'dx sulx oan 
tolt még clfog 
(Berlin) í 
a másodii:

A nyn
T

]{ Pehelysúlyban a döntőbe körűitek: Pol
gári (BAK), bkerlctz (MTE) és Molnár (Tö-

III. Könny üsulyban lladcány Ödön (BAK) 
Friegler (B.VK), í lián (l TE) és 
között ne^n nehéz megjósolni a

\ ilágh. inok.
A>/.7.-7 (l.’TE) 
győztes!.

I \ . A’óir.o 
kefe (Húsos*) .
Görbíts (liusosi és Aleiszler (Törekvés) 
mi Ihatna.).- helyezésre.

V. Kk'.ép b) súlyban Miskcji (Ni 'A. I, 
?/?én,y (BAK’. Kovács (BAK) és I-asei 
(i 1 u sí ’ -) < • 1 kese red élt k űzd cím et foga ak 
az el .őségért.

Ví. Nehézsúlyban; 1. Badovetz (FTC). I 
l'dcr (Grác).

I*'öl tűnést kellett az MTK birkóz/únak 
velmaradása, akik pedig az elmúlt héten Bzlo- 
censzkó bajnokságát Losoncon valamennyi 
sulyesojjortban megnyerték és így kiváncsiak 
letiiin’k volnfl. az itthoni, szereplésükro is.

X be nem fejezett súlycsoportokban a döntő 
küzdelmek ma (hétfőn) este 7 órakor fognak 
Jei'olvni a BAK klubhelyiségében (Andrús-.y- 
kávéház, Aréna-ut és Danijanich-uteu saruk).

a) súlyban Szalay (MTE) <\ 
az, aspiránsok. Rajtuk kívül

Ff. 
lllóg 
szil

a ; •<

’cT’-<C*-^»

Nézeteltérés a tisztiOgyészség 
és a főváros tanácsa között 

a villamosvasirtak n^eííváitása kürül
í-Jem Besa: otyiSvános

xc.5. — Mr. EJoííq a

I.! Reggel ladd-átájáléd,) 
a főváros tanácsúm.k várva 
Közúti vasul és ;i Budán: -íi 
Vasul 1 negvá 1 túsúró 1, va.íamim 
csolatban leit és a jövőben s/.iii 
désekről. Ezzel a jeleniésse! 
ségének uiuesen oka büszkéik 
lentésbeu olvashafó, 
lóg és liszt ára 
közlekedési 
mindez nem ér lökii és 
■roll a sok százezrekbe kerüli 
nyomtatvány előállítása.

A fővá.rixs közönségéi az érdckclie volna, 
ami ebből a vaskos jelentésből hiányzí!.. Mire 
fordította a vasutak mostam vezetősége a 
milliárdos bevételeket, minek- áll az a sok 
autó a Llpót-Itömli palota udvarán, milyen 
ellenőrzést gyakoroltak a főváros delegátusai 
a vasutak üzemvitele és g péiizüg.xi gpzdilko 
dúsa tekintetében, miért néni terjesztette

?>>e,i jelei- xé/re 
xáii jelr.iileso a 
\ ms árosi 

z ezzel knp- 
ége.s iní-zke- 

éssel ; rő.xáros vezető- 
. biiszkcík Ini. Ami a. je- 
hz mind köztudomású do- 

hiirokratikns beszámolója a 
'ügyosztálynak. A közönségét.

b iábavuló pénzpazarlás
17í oldalas

i

el-tanács a sokszori uia^iia ,ok 
lenére a, főváros közgyűlése 
Vasiitalx szál ua dal.oii., az
k ölő elől dátáíj.sal történtek-i 
jövőre ebig szene, olaja 
iiz: U’ vitelére, 
majd és x’égi 
a ióváros a

A tanács ugyanis, bizonyára a vezeí i . \g A 
tempóinak .megfelelően, azt akarja, bog; a 
meg: állott vasúti üzemek mindene,.[öl az gla- 
■pitandó részvénytársaság hdajdonúba uda>- 
senalc -ál. ami azt jelenti, hogy a. ráros az 
egész vagyonréd a. részvény társa súg jardra /■ ■ 
mond. Ali történik akkor, ha péidúiii a xálla- 
lat esődbe jutna és a hitelezők oszíozko ’nak a 
vasúti kocsikon? .'1 liszlliigyészség szerint a 
tulajdonos csak a főváros lehet és a vasúti 
vagyon csak használatra és üzemvitelre en
gedhető át a részvény társaságnak.

Ár, uj részvénytársaság részvényeinek nyil
ván's aláírása, tekintetében is félreétl xlk 
merültek föl egyes sajtóorgánumok liiradá ai 
nyoaiiián. Azt irii'.k. hogy 14,OOO.IMIOkorona értékű 
részvény forgalomba kerül. A’:- nem ul,’, rneri 
az összes részvények a főváros birtokában ma
radnák és a nyilvános aláírás csalt /ormai, 
hogy ezzel a kereskedelmi törrény Jjli. szaka
szának 7. pontja ktelégilésl 'nyerjen.

Mr, 1/ctte, a belga x'asuti 1 rüszt, igazgatója, 
amim .ízt J Reggel legutóbbi .számában elsír

I-
/ '• < A

közel- 
, sine a vasul aknai., az 

szükséges tőkét honnan R.löz'k 
ül ‘milyen tariják várnak ránk, l a 
vasutakat átveszi.

uek jelentette, Budapesten van és .szói alma 
san tanulmányozza a vasutak berendez?'"'.. 
Mr. Bette e napokban megjelent a városházáé, 
ahol bejelentette, hogy konkrét ajánlatá a 
vasutak bérletére nézve csak a vasutak i>\ mé 
nek alapos ismerete után fogja benyn 'i-o.g. 
Tény >az, hogy Mr. Bette komolyan foglalÍ-. >zii. 
a [kérdéssel/aminthogy az is igaz, hogy :> \. 
rosházán ő benne látják 
tok igaz megváltóját. A 
nnl az, hogy a fővárost 
ma csak egy külföldi 
meg azzal, ha a vasutakat vagy megvásárolj 
vagy bérbeveszi. Jól érzik ezt a város veze > 
urai is, akik most epedve várják B He ur < - 
határozását! Bánják is ők, szabadlóji.

.Bette vagy kongreganista, m. i.ulist. . 
zsidóistu, a fontos az: nyújtsa b ■ i 
az ajánlatár...

mrrix r (i—w

it
a vasutak és a ..." - 
helyzet tagadhat ;i> 
kritikus helyzetéii!.! 

érdekeltség luciii h í

Mr.
vagy 
ve grc

ATJ

Lanwasszos egyenruhát 
KapnaK a rendőrtisztviselőK

(A Heggel tudós Hójától.) A belő ;j ii-é.‘z 
rendeletét adóit ki, aineJyhvn a rerdő ;ő(í 
viselők u.i egyenruhájáról intézkedik. I á i 
az V. fizetési osztályba tartózó í1 I ; i .

őbui
II.cg ■ 
•libát

osztályba tartozó :ől 
főkapitányok ünnepi .

jelentek iik g, a 
egyenruhában lesznek kőidé- 

ünnepi alkalmakhoz, ej <*zg 
még pedig széles kék láb* í im i 

nudniffot és három arany rozcB u 
A lampasszos nadrág tervezői •; 

Károlyi-forradalom alatt Dietz fők api 
lány vezette be, azonban a forradalom után - 
laiupassz eltűnt a rendőrség életéiből, de ug: 
l átszik, csak ideiglenesein, mert a bei ügy n 
uiszcer most, ismét bevonul tatja a lámpái- zt ; 
rendőrségre.
r» -,*.w.-nx3 rcnrí*a«xn.>a4rmj«r>«xn»J- »R

beivel lesek és 
kor civil ruhában 
.szintén 
jelenni. Az 
is kapnak, 
lampassz.os 
pléhgallért.
még a

fog a féle ni
i I ■'> ne in ctw, yw 'yfl. i elóf üt <>k u 1 j'liút. mcly-
:iii?’::c,r.i!< ;.'í:iLarit;'is..- Kapható: Andrá-sy ut <>2. Telefon:

.".8 a.) és minden jobb vaskercske.désben.
jowrr

jl
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□7K hői gyapjukamgarnszövetek . . 
fürt) öltöny kelnie, strapára kitűnő . 10©Q— 
Télikabútszövetek, kabát* 

velúrok, dublszö vetek.......... TW04ÓI
-—— — — ..... «^.» ■7<rMaHwn«si>in:gt=mwK.-iri( <iMGOL és FRANCIA női koscxtUm* és katoáií-

kelmék, Cjurs®ny©}f, se’ymelí, zaftrek, kanavásznaB és v^s«oMárwkín©t».

Szövött barchet sasi* ÁRUMÁSA, DUDAPEST, KAROLY-OCKrut St4.
Velurilanell, legszebb kim int. 6HS K P -n—Scbottisch női ruhakolme, .. ■8375 K u p'^h-?/ < - .

fkvásarbiAfi előtt ftttétlen ki rakd latinul!
vpiRsxt^kí EREDETI ANGOL áimenetf, fié3lk<abúác- és féirf^ukakclmékbcn
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71 liberális blokk Debrecenben
Rassay és Peidl nagy beszéde

Debrecen, november 5.
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 

Hegymegi Kiss Pál vasárnap délután tartotta 
a Bika-szálló nagy termiéiben beszámolóját. A 
gyűlésre lejöttek Rassay Károly, Horváth Zol
tán. Drózdy Győző, Rupert Rezső, Nagy Krnö, 
Peidl Gyula, Györki. Imre és mások. Hődy 
elnök megnyitó beszéde után Hegymegi Kiss 
Pál 1 ártotta meg beszámolóját, majd Rassay 
szólalt föl. Egyszer már beszélt erről a hely
ről — mondotta — és akkor nagyon megha
totta a lelkes fogadtatás. Az ellenzék már-már 
elcsüggedt akkor, de mi újból lelket öntöttünk 
a póriba, amely három ellenzéki képviselőt 
küldött a parlamentbe. De akkor nem is lehe
tett többet várni a. választásoktól. Az úgy
nevezett keresztény ellenzékkel közös deklará

ciót adtunk ki, ez magasabb rendű szerződés

VaSutacsempéssés miatt 
őrizetbe vettek esgy kOHWIdli gyárisjazogatőt 

Szombat éjszaka 22 ismert nagykereskedőt és tőzsdésft ffogtak 
valutázás gyanújába. — Mégy őrizetbevétel. — Kwsz m5EHó értékű 

valutát Befoglalt a rendőrség
(A Reggel tudósítójától.) Szombat éjszaka 

mozgalmas volt a főkapitányság detektivfolvo- 
sója, A tiltott devizaüzletek leleplezésével fog
lalkozó Kállay detektivcsoport egész sereg 
olyan ismert budapesti nagykereskedőt, tőzsde
bizományost és ügynököt állított elő, akik az
zal vannak gyanúsítva, hogy a Drvizaközpont 
megkerülésével vásároltak és eladtak valutá
kat, csekkeket, sőt egynéhány közülük azzal a 
Ru.lyos gyanúval is terhelt. hogy kicsempészték 
vagy legalább is kicsempészni igyekeztek va
lutát — természetesen a Devizaközpont és a ha- 
tárrendörsi • g k iját szásd va 1.

Az izgalmas rendőrségi éjszaka előjátéka 
szombaton délután játszódott le a keleti pálya
udvaron. Az Angyal detekti vcsoport, két detek- 
tivjo már órák óta állott megfigyelésen a ke- 
1 ti pályaudvar indulási oldalán, Félnégy óra 
tájban, amikor a Hidasnémeti—Kassa felé in
duló vonatnak k'dl kifutnia a pályaudvarról, 
egy sánt’káló, nehezen lépő férfi igyekezett 
a már mozgó vonat, felé. A két detektív mintha 
erre az emberre várt, volna. Mielőtt fölléphetett 
volna a mozgó vonat lépcsőjére, megállították 
és minden tilt okozása dacára a rendőri őrszo
bára. állították elő. A németül tiltakozó idegen 
itt írásokat, szedeti, elő, amellyel külföldi vol
tát igazolta és erélyesen tiltakozott- a detekti- 
veknek az ellen a gyanúsítása ellen, hogy 
csempész volna és idegen valutát akarna ki
lopni. az országból. Sőt levetette felsöka hatját 
és ajánlotta, hogy azonnal motozzák meg' - de 
a. detektívek nem a ruhára voltak kiváncsiak, 
hanem levétették a harisnyáját és cipőjét és 
ekkor

francia frankban, svájci frankban, dollár
ban és csekkben körülbelül SíOOO.GTí® korona 
értékű valuta került elő a kél cipőből és a 

harisnyákból.
Majd kiderült az is, hogy a sántító idegen 

egyáltalán nem sánta, csak az, összezsúfolt va
luták szorították annyira, hogy sántitaui kény
szerült. A percekkel előbb még idegesen és 
'méltatlankodva tiltakozó ur most már beis
merte, hogy tényleg csempészni akart. Max 
Spiegelnek hívják, lomibergi lakos és egyik 
igazgatója a világhírű Kari Vogl bielitai tex- 
ti Így árnak.

Este 6 óra tájban a fakapitányságra állí
tottak elő Max Spiegelt, ahol Kállay detektiv- 
fől'<‘!ügyelő két detoktivve! fogta vallatóra a 
kiiltiöldá gyár fcsr-mpészigazgatójái. A kihall
gatás olyan részleteket hozott napfényre, hogy 
egy óra múlva már 20 detektív dolgozott a Jfu.V 
Spiegel által előadott dolgok tisztázásán. Min
denekelőtt elmondotta Max Spiegel, hogy a 
Kari Vogl cégtől azzal a meghizóssal érkezett 
Budapestre, hogy itt. a cég künlevóségeit — 
köret 30.u00.000 magyar koronaértéket lukast* 
szdljon — de ne magyar pénzt, hanem idegen 
valutát hozzon. Föl kereste itt Pesten a cég bu
dapesti megbízott iá t és ügynökéi, Szcndrő 
Miksát, akinek a Károly-körut 22. széni alatt, 
a Rikser-bazár épületében van az irodája és el
kérte a ix‘sfi hitelezők névsorát. Sorra járta 
azokat n cégekéi, akiknek tartozásuk van a 
Kari Vogt cégnél és a tartozásokat követelte,

211 30 perceni, engedményt, adott azoknak, 
akik idegon valutában fizettek.

lg' gyűjtötte össze n 8,000.000 korona értéket.
Nemsokára rlőállitottnk a főkapitányságra 

Szcndrő Miksát, is, aki ugyanúgy adta elő az 
idegen valuták származását, mini, Max Spicg/I, 
de .közben a rendőrség olyan adatoknak jutott 
a birtokába, amelyek azt, látszottak igazolni, 
hogy Szcndrő maga is vásárolt idegen valutát 
a Kari Vogt-cés pénzén a Devizaközpont meg

volt, hogy az ellenzék kötelességének tartja, 
hogy a harciban kitartson. Ezután a kormány 
politikája ellen beszélt.

Ezután Peidl Gyula beszéli. Szűnjön meg az 
osztályuralom, a gyűlölködés politikája, he
lyette jöjjön a demokrácia, hogy az országot 
ismét naggyá tegye. Lenz egyetemi tanár 
\olt a következő szónok.

A gyűlést %12 órakor bankett követte, ame
lyen Ballhazár Dezső is fölszólalt, aki magán 
a gyűlésen nem jelent meg. Ruppert, Drózdy, 
Nagy Ernő, Peidl és Györki a kereskedelmi 
alkalmazottak gyűlésére jöttek le, ezt azonban 
a rendőrség nem engedéJ yezte azzal, hogy egy 
napon két nyilvános gyűlést nem leket tar
tani.

kerülésével és valóságos ügynöki hálózattal 
rendelkezett, akik az idegen valutát fölhaj
tották.

Egy sereg detektív moiit ki Szcndrő laká
sára, házkutatást tartottak és behozták teljes 
könyvelését, levelezését, dossziéit, .számláit — 
egy eg'sz kocsi rakomány iratot, amelyekből 
az derült ki. hogy ’a de vizák özpont megkerü
lésével valóban idegen valutákhoz jutott 
Szcndrő. A könyvekben pontosan föl volt tün
tetve, hogy kitől, mikor és mennyi valutái ka
pott és a könyvek alánján

22 ismert és előkelő budapesti textiluagy- 
kereskedőt idéztek azonnal a rendőrségre, 
mert nevük mint valutákkal fizető üzletfe
leknek neve szerepelt Szcndrő könyveiben.
Most a 22 nagykereskedő kihallgatására ke

rült a sor, hogy tisztázzák, kiktől szereztek a 
nagykereskedők a De viza központ megkerülésé
vel valutákul a fizetések teljesítéséhez.

Közben Vasser József is Holczmann Márton 
nevű ügynökökéi állították elő és vettek őri
zetbe, mert a d •tektivek gyanúja szerint több 
lőzsdebizományo.stól részben a. Szcndrő. részben 
a Spiegel és a nagykereskedők számára ezek 
hajtották föl a szükséges francia és svájci 
frankokat, dollárokat, lengyel márkát, szokolt 
és frank-csekket.

Az éjszakai órákban már 30—35,000.000 koro
nás tiltott \ al ul a üzletek ről beszéltek, amelyek
ben súlyosan koinpromitáli néhány ismert 
nevű lőzsdés és bizományos is. Dr. Vándor Mi
hály, dr. lioda Dezső é< Halász Elek ügyvéd ok 
kiizbi :íjért'-á.r.-t még az éjszaka szabadlábra 
helyezték az őrizetben tartott Szendrőt. J ussért 
és Herzogot, de Spiegel továbbra is őrizetben 
maradt.

Vasárnap délelőtt aztán az ismeri textil nagy
kereskedőkön kívül 8 tőzsdebizománynst idéz
tek be és hallgattak ki. Mindnyájuk ellen az a 
vád. hoau a .Devizaközpontot és a decizarende- 
letet kijátszottak. A késő esti órákig ujabb Őri- 
zelbevét*'! nem történt. de a szabadlábon levő 
ügynökök, lőzsd-sek és textilnagykereskedök 
ellen az eljárás e>; a nyomozás iolyik • — Ügyü
kéi pedig az uzsombiróság elé teszik ál — tá
lalt valuta üzérkedés címen.

\ házkiitatómk egész sorát í’1 g un a1 ősi tol Iák 
szombat éjszaka és »iv.arn'ip délelőtt es már 
eddig

több mint 20.tb0.liWI ki.rima értékű valutát 
foglaltak le.

A kipattant valutáim'* lánnyal kapcsolatban, 
mint olyan pénzt, amelynek legális. a Deviza
központtól való lármázását a tiltott valuta- 
manipulációra! megi'Idolt előkelő nagykeres
kedők és ismeri tőzsdeügynökök eddig nem 
tudták igazolni. _____________________
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2 Az előrehaladt idény miatt mélyen lesznl- 
" litott árak l'éríi- és női szövetekben, nmsó- 
8 Ihmellekben, céruubu robotokban, vász- 
* nakban és bélésárukban.
8

A konstantinápolyi kormány 
lemondott

Riffnat basa a helyzet ura
Bécs, november 5.

(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 
A szultán utolsó kísérlete, hogy a helyzet, ura 
maradhasson, meghiúsult. Az angorai kormány 
lemondásra hívta föl a kabinetet.

Konstantinápoly, november 5.
(Havas.) A kormány lemondott.

Konstantinápoly, november 5.
(Havas.) A kormány lemondása következté

ben Rifaat basa tábornok, az angorai kormány 
rendeleté értelmében, átvette a, konstaníüiá 
polyj közigazgatás vezetését.

Konstantinápoly, november ■?.
Az Havas-ügynökség jelenti: Hír szerint a 

lemondott minisztereket az angorai kormány 
értesítette, hegy

hazaárulókként bánik velük, ha továbbra 
is ragaszkodnak hivatalukhoz.

K oustant i n ápol y k ül v árosa i bán t ii n tetésrk 
voltak, de komolyabb incidens nem lör/ént. A 
tömeg barátságosan üdvözölte Pellet tubo*•<»•)- 
kot, amikor ellm,itatott a Yildiz-kioszk r-lőo. 
Stambulban a tüntetők a szultán lemondását 
követelték.

A szövetséges megbízottak tauácskozta* 
azokról az intézkedésekről, amelyeket az uj 
helyzet tesz szükségessé.

Pdris, november 5.
Az Havas-ügynökség jelenti: Jól értesült 

körökben úgy vélik, hogy a legújabb török
országi és olaszországi események miatt elő
nyős lenne, ha a. békekonferenciát csak no
vember 20-án kezdenék meg.

Vasbotos fiatalemberek 
megtámadták az Ujságüzem Stáfcty- 

utcai kapuját
(A Reggel ludó/sitójától.) Szombaton éjszaka 

közvetlen a záróóra előtt egy tizenöt-busz tag
ból álló társaság vasbotokkal fölszerelve meg- ' 
jelent, az Ujságüzem Rt. Stáhly-utcai kapujá
nál. A fiatalemberek követelték, hogy azonnal 
bocsássák be őket a nyomdába, mert három 
szedőt keresnek, akik az „igazságszolgáltatás1 
elől oda menekiiltek. Német István, a nyomda 
portása, megtagadta a ka,pn kinyi fását. Erre 
husángokkal és vasbotokkal döngetni kezd
ték a nehéz kaput, úgy hogy az már inogni 
kezdett A nyomda személyzete kisereglett az 
udvarra és értesítették a főkapitányság köz
ponti ügyeletét, ahonnan egy szakasz rendőr 
sietett autón a helyszínre. Amikor megérkez
tek a nyomda elé. a fiatalemberek futásnak 
eredlek, azonbau a Rökk Szilárd-utca sarkán 
sikerült közülük hármat, névszerint Bcrsps 
Józsefet. Simon Lajost ős Miklós Sándort el
fogni. A központi ügyeletén a hárem előállí
tott fiatalember előadta, hogy a Sí áhl>-iite:>.!>un 
lévő „S',?c/m«r“-vendéglóbcn mulattak. almi 
egy óra fele egy háromtagú muukáskinéz’sii 
társasággal összevesztek, fíorsits József nz 
egyik fiatalembert leöntötte egy pohár borral, 
mire az öklével az arcába sújtott. .Erre Borsi!s 
barátai ütlegelni kezdték az ismeretlen em
bert, azonban az elmenekült. Ök azt. hitték, 
hogy az Ujságüzem munkásai és azért dönget
ték a kaput. Borsitsot és társait a rendőrségeit 
őrizetbe vették.

iesta szanatórium
Budapest lofi>zobb kliniutikns h ' .1. I
DjéUis küzolós, Modern I.i |n, , ■ '
(<■!>. Vizgyógyintézet beirt rét. n , r? is

Budapest I, Ráth Gytfytsy-uSca 5.
a Dél! vasúti villamosmegállótól 1 por . TM' ron 113 ’

Kakóezbut 43 Telefon: József 125 0 
Igazgató: l'jváry Ferenc

Meg esők néhány napig
a megnyitó mt^isov

Föllépnek:
Borosa íléz.o 
Fercnczy K6> oty 
Ujvtbry Latos 
Salamon Etéla 
BAhaHy Lóss.ó 
UJvAry Ferenc

H. Heidslbcig Albart

Antnl F.rr»l
Hara3.:ly
Gyf. fintor/ Eicn

U. Fötdes ISIzn 
HerfiKngh Jenií

Az úri világ tnlúlknzóhol.vc! A műsort. Hnrmath 
Jtnre irta. Frnnciu konyha. Vacsora R tói 

ElAailás kezdete 1H Arakor 
Jegyelővétel: délelőtt 12-1-ig, délután 5- 7-ig. 

JL’sti punzlúrnyitás ö órakor
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Márkus Miksa ünneplése
az újságírók rendkívüli közgyűlésén

(J Reggel tudósit ójától.) Abból az alka- 
Imulm-i, hogy ma. 10 éve választotta meg a Ma- 
g.varorsz.ágL (akkor még Budapesti) Újságírók 
Egyesülete .Vcír/cws Miksát elnökévé, az egye
sület meleg ünneplésben részesítette. A iköz- 
gyiilés az Otthon nagytermében folyt Jc Hoitsy 
Pál elnöklete alatt. Hoitsy elnöki megnyitójá
ban vázolta az ünnepi alkalmat Az újságírók 
legalább szavakban akarják kifejezni Márkus 
Miksa iránt való hálájukat s hogy ezek a sza
vak ékesek legyenek, Rákosi- Jenő fogja az 
újságírók érzéseit tolmácsolni. (Éljenzés, taps. 
A közgyűlés tagjai fölállnak és percekig ün
nepük Márkus Miksát, és Rákosi Jenőt.) Ez
után Rákosi Jenő tartotta meg ünnepi be
szédét.

Azt hiszem, hogy mindenféle komolyabb 
szellemi karrier irodalmi, művészeti, költői 
■munkássággal kezdődik. Matematikus, íiziknis, 
doktor, ügyvéd is csak akkor alkotott nagyot 
a maga szakmájában, ha költői munkálkodá
son kezdte. Miért van. ez így? Azért, mert aki 
nem versíráson kezdi, abban nincs inspiráció, 
nincs benne fantázia, A költő a halhatatlanság 
költője, az ujságiró a múlandóság költője. A 
költő eget ostromol és örök életet biztosit ma
gáinak, az újságíró az életet ostromolja és 24 
őréről 24 órára való dicsőséget szerez magának. 
Feleleveníti, hogy Márkus Miksa is egy szép
irodalmi alkotással, kezdte írói .munkásságát, 
majd az újságírásra adta a nugát és az újság
írás minden terén, minden rangfokozatán, szig
nálástól kezdve egész a vezércikkig, mindenen 
végighaladt és végigfutotta, azt a karriert, 
hogy ma az újságírók vezért*, tanácsadója, 
alvói, és mustrája. Méltatja Márkust mint ki
váló újságírót, mint példás családi életet élő 
embert, mint a. közügyéiben fáradhatatlanul 
munkálkodó politikusi. A mai nap az ő kar
rierjében nem lehet biincsuztató. csak határkő. 
Azzal fejezi, be. hogy Márkus Miksa, unég sokáig 
legyen az újságíróknak vezére. (Éljenzés, taps.) 

Márkus Miksa válaszolt ezután az üdvöz
lésre. Szent Ágoston mondását alkalmazza. 
Vhol az újságírásnak nagy és közös vagy szel

lemi érdekeiről esik szó, otl ne álljanak egy
mással szemben. hadakozó csoportok, hanem 
<* gy ségesen -álljon az egész i íjwági rőt á b o r, egy - 
ségesen harcoljon vagy egységesen munkálkod
jék, vájlt vállnak vetve. Ahol azonban kétsé
gek vaunak, ahol politikai, irodalmi, művé
szei i. társadalmi kérdésekben kell véleményt 
vélemény ellen kialakítani, ott. az egyéni sza
badság legyen az irányadó. Ez szembe állít 
bennünket, de nem ziilleszt szét, nem mulaszt 
el. M indenekről ölt pedig legyen caritas, le
gyen szeretet. Erre, a szerelőire helyeztem min
dig a legnagyobb súlyt: Szeretőire egymás 
iránt, és szeretettel, a magyar haza iránt. Nem 
fognak félreérteni, ha azt anomíom, hogy ez a 
mai ünnep nem igazi ünnep. Az ország mai 
sanyarú helyzetében nem lehet itt ünnep. És 
nem. lehet itt. ünnep mindaddig, amíg el nem 
jő az az ünnep, amelyről a költő is beszél, 
mondván: lesz még egyszer ünnep is a világon. 
(Taps.) itt állok ma ezen a helyen érdeműd len 
ember, Cnnep majd akkor lesz, amikor itt Hun
gária asszony szobra, lesz, diadalmas pajzsán 
a. teljes értékű és teljes érvényű magyar cí
merrel, fölötte pedig ragyogjon régi dicsőségé
ben Szent- István koronája. Ez lesz majd az 
ünnep, amikor mi. akik most, itt vagyunk. Jo
hn) ulimk majd előtte és itt lesznek velünk 
együtt azok is. azok a kartácsaink, akik ma 
nemi lehetnek, itt.! -.

Az Otthon-kör nagytermét- zsúfolásig meg
töltötte az ünneplők sokasága, és percekig tar
tól 1, amíg a taps és az éljenzés alábbhagyott.

Este az Otthon -Körben, lakoma keretében 
f< lytatódott Márkus ünneplése. Elsőnek tfoitsy 
Pál, mint jó embert köszöntötte, fölsorolva 
érdeméit. (Hóna Bonitz Ferenc az Otthon, >S'«- 
liisinszky Jmve a San natórímnegyesület, ez
után Sziklai János « Pázmány-EgyoAíilvR

Bé/a a lapkiadók. Lányi. Zsigmonci a kül
földi laptudósitók nevében köszöntötte Márkus 
Miksát. Pakots József nemzetgyűlési képviselő 
beszéde után Márkus Miksa köszönte meg az 
öinmplést, kiemelve, hogy fiz évi működése 
alatt csak a kötéleasógét teljesítette én működé
sét mindig kari ársninak' szeretető és bizalma 
telte lőhetővó,

A villamos halálra gázolt egy iáltauivasuti 
felügyelőt Vasárnap este a Baross-téren, a ke. 
leli jjáilyatudvar előtt, egy 19-ots jelzésű villa
mos elgázolta Pongrácz Sándor államvasnU 
fölügyelol, i'f i • mielőtt a mentők kié-koz 
tok vokm <• sebeibe betehalt.

- - Választási harcok a városházán, A lo- 
város tisztviselői körében megindult, a kovti's- 
hadjarut Megüresedő állasukról van szó es 
ilyenkor mindig nagy az izgalom. A Reggel 
irta meg. hogy Bényi alpolgármester és Till 
tanácsnok a villamosvasntakihoz kerülnek, 
ahová Sá-nthu Dénes tanácsnoknak. Csillery 
sógorának is szántak valamilyen állást. Ezen
kívül betöltik a Sallay Árpád elhunytéval 
megüresedett tanácsnoki állást is. Az aU,o\- 
gárrnesteri állásra Csupor József dr., pénzügyi 
tanácsnok a komoly jelölt. A tanácsnoki állá
sokért azonban már folyik a nagy tülekedés. 
Úgy volt, hogy Wolffék megkegyelmeznek az 
eddig háttérbe szorított kitűnő tisztviselőknek 
azért a bűnükért, hogy szabadkőművesek vol
tak, akárcsak Kossalka professzor ur. L)e , a 
keresztény községi párt intéző bizottsága más
ként döntött és kimondta, hogy nincs keble
iéin. így hát ‘nem is jelölik a. rangsonban első
ket, hanem a kurzus kegyeltjeit veszik elő, 
akik utolsókból ni őst elsők lesznek. Arról is 
értesülünk, hogy Stankorics Szilárd, akit, a 
kurzus annak idején kilniklatott a tanácsnoki 
állásból, ismét pályázik és mint a többségű 
j)árt jelöltjét, meg is választják. A főorvosi 
állás betöltése körül u.iabb Imre fejlődött. Be
fejezett tény volt, hogy l égii János dr. mos
tani helyettes tiszti főorvos lesz az egyedüli 
jelölt, mert orvostársai kijelentettek. hogy 
nem pályáznak vele szemben a tiszti főorvosi 
állásra. É napokban azonban jelentkezeti Borsi 
Jenő dr. kerületi tiszti orvos, aki körlevelet 
küldött a bizottsági tagoknál:. Ebben a körle
vélben Borsi dr. támadja Végit János helyet
tes tiszti főorvost és tiltakozik az ellen, hogy 
őt ..-mint egykori .szabad kő mii rest'* a tiszti
főorvos díszes állására megválasszák. Ez. a 
körlevél most zavarba hozta a. többségi par
tot, amelynek- Végh János a jelöltje, mert ha 
őt megválasztják, a többi szabadkőm ö résnek 
is nieg keB kegyel mezniök.

Amikor a dollár Berlinben 6208 márka! 
Berlinből írja alkalmi tudósítónk: Ez a Berlin 
nem a félév előtti Berlin. ./ mai Bellin a két 
év előlit Becs. Ugyanazok a nemzetközi .sille
rek, akik Bécset kifosztották és az lmperiiiltol 
a Sucherig elviselhetetlenné telték a tisztessé
ges polgárság életét, most, iit nyüzsögnek az 
Adlon körül, a Ériedrielist-rassen, a káprázatos 
éttermekben, burokban és varietékben. Az ős
berlininek az az érzése, hogy egy sáskara.j szál
lotta meg a. városál. Csehek, lengyelek, dél- 
franciák, hollandusok és mint a berlini börzei 
zsargon mondja: „Oesterreieh ungarnP. Sok
pesti arcot látunk lihegni itl, akiben kevés 
örömünk telik, akikre az iskola sgyoTeke.k is 
rámutatnak: Siber! Alit, házakat, utcákat vesz
nek! Berlin, átszámítva a márkát magyar ko
ronára. MF/e-kal olcsóbb Budapestnél. Húszezer' 
márkáért jó féríiöHőnyi, 12()l> márkáért a leg
gyönyörűbb selyeminyakkendőket, 8060 már
káért tökéletes cipőt, egy finom vászoning 
300(1 3500 márka, egy férlikalap 3800 mátka, 
stb. En garda áll sokezer idegen és hallatlan 
spekulációjával kontreminálja a márkái, 
amely vérében fekszik az aszfalton. Módiiig? 
Berlin belenyugodni látszik sorsába, de mintha 
viharelőtti csönd- volna ez a némaság. .1 spe
kuláció) itt a párisi frank esésére figyel. Német
ország azt várja, mikor rágja lo busát a nem
zetközi sáskaltud és indul: Parisba. Parisba... 
Álért a tendencia, ezt az irányt mulatja, kö
nyörtelen i 1 at ározo11súgga I.

A KotAnyl nővérek hHngverwnyp a Vigadóban, 
Amikor imprúl-naprti egy; zon Rablém szerinti lutnjr- 
\ er.'enyiniisorokl»;i) InlíiJkozimk. <licHéi;ele« ki vóíc.tképen 
emeljük ki a Ivolányi nővérek vnMÍrnap esti baiiRv.-r.-e. 
ily amely 12 inotle.: ti magy.ii* szerző ituivét sz.olaitattn 
inén, gonclo*'m kicsiszolt ebiaiía-ba.n. A I ővi’.ti- g móléir a 
ünnepeik) n művésznőké’..

- Ileircdiiiinngvf recityek. lli:!»i' iiie-feri-knia jál.ól k<- 
riilt ki n Halni lieirticl Cluiiriiy. akinek szélen tótin-i. tnl- 
fűtött ti mpenimo’ituina kellő elmélyítés állni il jövőben 
nagyobb fölatlafok helyes mcgolda-ára bizonyára képe*, 
lesz. Ugyancsak 11 ubay tanit.vány Ihiiiinfj S:in u. aki 
linóm.m pergő staeeat<óva1. bársonyos <<>a!i)',nájavai a 
kis darabok előadása elán szép sikert aratoll.

Venczel Béla megnyerte pőrét a Briiaii- 
nia-száliodával szemben. Venczel Bélát, nz 
Operaihoz művészét 28 föllépésre szerződtette a 
a Brltanma-szálló, a télikertjében rendezőit, 
esti hangversenyekre. Vem-zel 14-szer már föl
lépett. de a további föllépését ;t szálloda veze- 
tőí-ége egyre halogatta azzal, hogy a női mű
vésznők jobban vonzzák a \ ac-orá.zó publiku
mot. A művész port imiifotl a szálloda, veze
tősége ellen és őO.böf> korona szerződésileg 7>i 
kötött kötbér niegfizeléAt körcteUe. X járás 
bíróság előtt megtartott tárgyalás után Jir.zi- 
zek. llezsöt és Xeményi Bélái, mint a Britan
nia vezetőit, kötelezte az itélel az 5(1.001) korona 
’kö1;bér ég p pörkölt«égek megfizetésére.

riorío paiotatiölgyet kirabolták. Ihimá.ból 
•jclcnlik: Élorio palotaliölgypt egy via reggioi 
szállodában meglopták. Elvittek .szobájából 
rgy ékszeres dobozi öJtőb.áOO Ura érlékii ék
szerrel. A lopással két svájci embert gyamisi- 
tanak. (..M. T. L“)

llá/nssng \ n’-t.rilap délben a Ttolióny-iiPat 7/<idó 
IcmnlombHti fényen esküvő volt. Ih rt .<i l'ricm' dr., «’//'- 
kehieltúrt ái 1 főrabbi vt'zx,.! Le oltárhoz llollcnMiifidút. 
Az esketesi szeiUirtást Ucvffi Shnm főrithbi végezte.

Enyhítik a vasúti forgalom kortalozn- 
sát. A forgalom korlátozása a Máv. vonalai t. 

azdasági életünkre bénító lmI xolt. 
............. • «i Má-v. is belátja. Imgy a íorgnlmat 
kizáróan élelmiszerekre és liiz.előkro korlátozni, 

kereskedelem njabh me.gnyomonta-

egesz g 
Ma már

ezért a. tranzit óáru kai is fönn-
egyenlő 
sávat és éppen ..
akadás nélkül fogjak továbbítom.

— Hol vau a polgármesí<*r arcképe? Bódjl 
Tivadarnak hívták a. fővárosnak a V’c'ir Ka
roly s:<. C. előtti polgármesterét. Kel eve tini , 
hogy olt hagyta állását, vagy hogy ’* 
ítéli iga/sáiíPak megfeleljünk, minta. \\ önti-., 
kitessékellék onnan. Utóda Sipocz J' Uo. azon a 
közgyűlésen, amelyen Bódy nyugdíjazása s/o >;i 
került, azt imliiványozta. hogy a közgyűlés 
rendelje el „kiváló elődje'- afeképrm'k m<’2k- 
tését és adjon erre a tanácsnak iidhatalma'z.u:- . 
Helyesléssel és tapssal fogadta a 'közg> iilé; az 
ni polgármester indítványát es meg Zilahi-I'. iss 
is, bólogatott, a fejével. Szeptember 23-an mul’ 
két eszlen'deie, hogy ezt a határozatot mv;.*iio. - 
ták, de Bódy arcképét nem faljuk sem a fuva
ros' tanácstermében, sem a közgyűlés Iái"" fiú
jában. jYyilváu megfélcdkeztek róla.

— Nem tudnak megegyezni a gyógyszeríár
tulajdonosok segédeikkel. Anyagi tereit mar 
teljes a megegyezés n .gyógys-zereszsegodek es 
a tulajdonosok közölt es teljesült a •' 
kívánsága, hogy havi lét minimumkeni 
koronát kapjanak. Ezzel szemben a 
szerészek azt kívánják, hogy ;i segédei, 
.•.•utak le a harmada após szabadságokról e 
gedjenek meg azzal, ha. minden negyem 
jttk szabad. A segédek erről nem ; 
mondani es állják tovább a harcot.

" yógyszerészsegí'd * k 
segédek 
' lUAhit

; i'itnid- 
és (‘le

li i. nap 
tkarnak le

— Írjon (<n » magyar Páni Lalíoitl-iutk vagv 
a francia Demény Károlynak! A lelelam.-ö1 
nek ma két centruma van a világon: l’ai's es 
Budapest A párisiaik elmésem, segítenek magu
kon. Aki nem kap a. rendes időre k-ipt .soht t, 
kivágja valamelyik napilapból az •'l.thbi blan
kettát és kitö’tve elküldi Páni lmíTonf. innak, 
a posta és láv irdamiiiiszferium államtifk-’ 
rúnák:

,..HI<imlill.ár ur!
Van Hzorciic^étn. mint a ..... 'wóititi telefon olöilzf 

tője, tudotmisőra hozni, hogy .1922..........hó............ nap
ján ......... számit telefoniul I kértem kapcsolást és a
.«7nl»ályszeTÍi kilóim másodperc helyett ..........potc............
másodperc alatt adták a kért w/unot.

Fogadja Államtitkár nr...stb.“
Ezt az. ügyes kis formulát, közlik a legelter

jedtebb párisi lapok és a közöns g már cz.r.- 
vei küldi a panaszle,velőt a francte Ihnié.ny 
Károlynak. A ..Matin“ azt; hiszi, hogy az. ö'f.-rt/- 
ezredik ilyen reklamáció után Pa-d Lufiéul, ur 
bizonyára segíteni fog a hajon. Nekünk any- 
nyira megtetszett ez a párisi ötlet, hogy szó- 
szerint ajánljuk a. mi agyongyötört. 24.000 ko
ronával sújtott telcfonelőfizotőinknek a; fönt 
közölt formulát. Azzal a vakmerő reménnyel 
áltatjuk magunkat, hogy a százezredik lölsz,ó- 
lamlás után a magyar posta állaintilkára is 
körülnéz, egy kicsit, a telcfondzsuiigelhen. Pe 
dig ha mi nálun k is !) másodperc, lenne a kap 
csolási idő!... Akkor meg se mukkannánk.

— A vasárnapi megyeri lóversenyek rryzh*- 
tes eredménye: /. futam: I. Onkel Imdwig (I1.) 
Hofbauer, 2. Myosotis (IVt) Martinok, 3. (>.i e 
ki (5) BiernáczKy. Futott inég 3 ló. ' I-. 11 h. 
’l'oi,: 50:95, 50:65, 70. II. futam: 1. Füszeg 1 1
Biernúezky, 2. Keszkenő (p) f-Iofbaucr, 3. El
sőm (4) Vass, 3. Virgonc (8) Triztibszky. f u
tott- még 3 lo. 1 j|i. 4h. Iioltv. Tót.: 50 : 135, 50 : 50, 
50, 50. 50. III. fulam: I. Kalifa (2'/s) .Popovit--.
2. Helia (41 Lapos, 3. Mariét te (8) Pópa. I’utott; 
még 3 ló. 111. 511. Tót.: 50 : 205, 50:115, |15.
/)'. faiam: I. Ilózsi II. (Pár) Ginipl. 2. Tenics 
(l'/ij llauser. Futott, még 2 lo. 2'/2li. Tok: 50:75. 
I'. falam: I. Iródiák (!’ ) llauser, 2. Hűség 11’. 
(41 Martinék. 3. Növelő (3) (iimpl. Futott, még 
7 ló. Nyakh., 'ói). Tok: 50 : 125, 50 : 65, 7K 70. 
I /. futam: I. Birtokos (2) Eporjossy, 2. Wi! 
liclmsltof (10) l’ópa, 3. Szüret. (6) Stenzel. Fu
tott tmég 5 ló. Köny. P/ih, 111.

Mozgókép-Otthon. A modern varázsló 
a mozgókéjt - a „Kismof" ben elénk vara 
z.solja Bagdad pompázó miliőjét, a szerelőm 
ben és hosszaiban egyaránt perzselő (‘letét, a 
hárem Htokzalosságál. A 9 felvonásból álló 
amerikai filinszenzácio az idény egyik leg
kimagaslóbb sikerét, aratta a tegnapi prcinic 
ren. Az ..Egy liii meg egy leány'* cimii ameri
kai ...Irwel" sorozatú regényről csak annnyii, 
hogy joggal nyerte a ...IcavcI** (Ékszer) ehieve 
zést, mert xalósúggal bizsuja az amerikai 
filininiivészel-nek. (4. 6, 8, .10.)

Ezer és ezer tHincrőHC jiH'g’niondhat.ja. hogy hrJlliio - 
arnny é« C7,iist ékszerekért v.-ilóbn/i lispitr llóott <i l<-<i 
wtfltii.alib arnkat.. /''őtí-./rL- .Imfr/fs - >/-nt :u. Pitik: KirtH’i 
ulcti ju fon 6i 1’.ii!li;u fok, arany rldtkiilök. 
H7.doiu-ék. rvftjd nrnnyófák. cziisi ridikülők és dlfT.nirg—ai< 
l(,gol<>'óbbnn kaphatók. S-olid dral:!

A .l.'iyccf.kiiriit. Hzenxficlújn. \ Jó;,s< í l.drnt Jobb 
oldiiló.n. a l(:>’.óezi tér I örryékén. í gy üzlctliclyű.'g i : 
r.'iluil.-n' nagy kőz.öi'M-g bámulja.. Híren eanlmrck rétit-vilii. 
k</iratai <s ritka régi magyar könyvek láthatók. A k 
rakatban érdekes < jhdzi ereklyék. .Id>/ Endre kézirata’. 
< hnluol-i/ Viktor utclRó irána faliilhntéi. A boltban _ amint 
tulajdonosa elmondotta — párisi mintára foélnlkozurik 
C'ekl.iék és ódon ritkaságok vásórlái árai és émdásávnl.

— Brltllánet, ék-zort, aranyat, ezüstöt, hamisfogat ne 
adton Cl snitci. amig meg n-am hallgatja Fisohm- én F,h 
ékw/erésxek lngmaímsalib napi ArtrtU Kéikérzt ut 97
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Mi LESZ A TŐZSDÉN?
Budapest, november 5.

(A Reggel. munkatársától.) Az (llentállőr 
képesség teljes hiánya és a vásárlási kcdv> vég
leges lecsökkenése .jellemezték az elmnlt hét 
lőzsdéit. Az általánossá vált, lanyhaság komoly 
<ikai(. senki sem ismeri, sem gazdasági, sem 
konkrét politikai okúi, adni nem tudja. Nagyon 
komolyan számbavehofő szakemberektől hallot
tuk e héten, hogy ritkán tapasztaltak hosszú 
tőzsdei ffyakorlatnkbrai olyan megmtigyarózha- 
I,•illan olkedvetlenedést, mint aininőnok a tőzs
dén tanúi voltunk és hogy ámhálor a tőzsde 
• ‘létének épp oly természetes funkciója az érté
kek emelkedésének és lehanyatlásának .játéka, 
mint ahogy az emberi organizmusnak a ki- és 
helélekzés, mégis, ezt; a makacs és semmivel 
.sem indokolt baisse-fendeneiút megérteni alig 
lehel, A tőzsdét egyszerűen a bai-se-lmugulut 
kerítette hatalmába, ezt a hangulatot, a kontre
min hatalmasan kihasználja, és mert a pénz 
megunta azt; a libegősig hajszolt értékpapir- 
iizlofet, amelynek hetekkel ezelőtt tanai vol
tunk, most a kényelmesei)!) és nyugodtál)!) 
kosz.tüzlcfckbe helyezkedik. Ha mégis van lo
gika ebben a mai helyzetben, úgy ez leginkább 
m<‘g azzal magyarázható meg legjobban, hogy 
a tőzsde időnként; önmagát szokta, megtisztí
tani és saját, belső erejével löki ki szervezeté
ből a betegségek csiráit. A gyöngék és abszo
lút játékosok még mindig nem eliminálódtak 
teljesen és ainig ez meg nem történik, hogy 
előbbi hasonlatunknál maradjunk, a tőzsde 
tüdeje nem tágul ki. *

\z ellentállásrn képtelen tőzsdén. amely re 
egyébként a már keresztül vitt tőkeemelési 
tranzakcióik is nyomasztóan hatoltak, ift-ott 
láttunk csak egy-egv olyan értéket, amely az 
általános lehanyatlás közepette, erősen tar
totta magát. így első helyen a Georgia és a 
magán forgalomban a mind erősebben szereplő 
Szegedi Kenderfovó-réserények állták kemé
nyen a vihart, mig a. félnehéz és könnyebb 
papírok közül a Földhitelbank, a Szalámi, a 
Pallos, az Unió színház maradt meg valame
lyest az érdeklődés előterében. A tőzsde leg
utóbbi favori Íjait: a TAptákot, a Magot, a 
Spódiumot és a TAchtiget azonban nemcsak 
hogy elhanyagolták, hanem erősen kínálták, 
sőt helyenként dobták is. A "Rima is függoHe- 
nit.etto magát az általános lanyha irán\zattól, 
bár az e héttőn jelzett, legmagasabb árfolyamá
tól Időnként erősen elfiávolodott. A vitkovioi 
vafrmfivekkol kötött szerződés előnyös volta 
animálta a spekulációt e papírban, míg a 
kontremin egész erővel vetette magát erre az 
értékre é*s ez az oka, hogy olyan nagy flukt uá
ciókat láttunk a Bírna árjegyző tábláján. 
Nagyjában ugyanez volt a helyzet, a Vó/r pa
pírjaival is, amelyet a spekuláció) többször rán- 
n»tt elő. de hiába, mert, a bécsi gyöngülés hí
rére az elért nyereségek ebben, sem voltak 
tarthatók,

*’
Mindent; összefoglalva, általánosságban meg 

l eli állanitannak, hogy a nyitott liaisse-ciiga- 
gementok száma, a decouven igen nagy. 
Po/.sd* technikai szempontból ez a hel.xzet m in 
hátrányos és egy’ megindido haiis'semíl az ár
folyamok föl fejlődésén ok nem kis r -zben lesz 
okozója. Ha már most ezt. a technikai szituá
ciót vesszük kiindulási pontul és hozzávesszük 
azt. is. hogy papírjaink. rendkívül. olcsók, ha 
továbbá figyelemmel vagyunk arra is. hegy a 
közönség lassanként kiheverte a .most lefolyt 
haijjse-periódus veszteségeit és újabb indiká
ciók mozgásba hozzák a tőzsdét — azt kell jó
solnunk. hegy mégis a hausse-mozgalomnak II 
kell alakulnia. \ égre is nőin lehet elzárkózni 
a.. elől a megfigyelés elől, amelyel a tőzsdén 
ragyon jellemzően állapítottak meg. Img.v egy 
Heveséi folytatott telefonos üzleti beszélgetés, 
amely ÍR percet vett igénybe, pontosan any- 

viba. került, .mint amennyiért ugyanakkor egy 
darab l?íma részvényt kínáltak a tőzsdén.

Mi tehát emelkedő irányzatú mozgalmat Jó- 
'ólunk talán már a jövő hét derekára. Te.rnié- 
szolej-on o föltevésünk alapja az. hogy milyen 
les/ <i magyar korona nemzetközi megítélése.

X „A tőzsde lanyliaságának kizárólagos oka 
a pénz viszonyokba n rejlik." lágy álszemérmes 
ujságesipálosi technika a lapok utolsó oldalán 
adja a tőzsdejelentést.. Ezért száz ujsá'gvá.sárló 
I ö/.iil kilencvenkilenc és fél hátulról kezdi az 
olvasást. Megbámult kereseti lehet (ősegek, az 
aiig elvisellhotö drágaság, minden társadalmi 
vs foglalkozási osztályt, rang, mód, vallás és 
iiunii különbségek nélkül megismertet lek az 
vrjvk|)iij>irpiae. változó konjnnktlíráival. A bét- 
‘égi. tőzsdei lanyhaság hatását megérzi a. ke 
roskedolmi forgalom, éppen úgy. mint a jótó 

konyság és a színházak, mulatóhelyek, étter
mek látogatottsága. A lanyhaság okéiról sokat 
beszélnek Budapesten és a. vidéken és éppen 
ezért A Reggel a Jcgi'lletékesebb helyre for
dult. í’ölvilágositásért: Fleissig Sándort, az An
golMagyar-Hűnk vezérigazgatóját, a tőzsde al
elnőkéi kerestük föl, aki a. következőkben volt 
szives nyilatkozni:

A lanyhaság kizáróan a pénzCiszonyokra 
vezethető vissza. \ lomberdők kamatlába még 
megjárja, a. kos zt pénzek azonban olyan, terhet 
rónak a spekulációra, amit nem hir ki. és las
sanként realizálni kénytelen. Szerintem a rész
vények árfolyama jelentősen alá van érté
kelve. Hogy meddig tart ez a folyamat? Amig 
a birtokoséra be nem fejeződik, világosabban: 
amig olyan körök, akik készpénzzel rendelkez
nek. föl nem veszik a piacra kerülő árut.

Megjegyeztük, hogy az árde val rációt egy 
félóra ahill megállíthatnák a nagybankok, ha 
csupán saját iparvállalataik részvényeit föl
vennék.

— Nekünk, bankoknak, ma egyetlen köteles
ségünk válaszolta Fleissig —. hogy meg ne 
álljon az ipar és a kereskedelem. Az idei év 
elején lm ')<HM)ll.()iiU kellett valamelyik iparvál
lalatunkul k. ug.v ma. 250,<M!0.(HilJ-V'ul ugyanolyan 
vállalatnak forgalmát rediik>íb)i kéne. .Vem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy fölvéteti 
szindikátusi csinál jani.'. Már mondottam, nem 
arról van szó ma. hogy az értékpapírok kur
zusa. lulmagas. FA lénké tőén. A lanyhaság 
egyedüli oka; azok a kezek, amelyek a. 2%-os 
hitéit igi i\l.c veszik, lassanként, re. lizaln.ik. 
A folyamat, megszűnik, ha áru már nincsen a, 
piacon. Nem pánikszerű lemorzsolódás ez. ha
nem egy krónikus baj, amelynél: le kell folyni. 
A legjobb'hőmérő a lanyhaság enyhülésére, lm 
azt halljuk, hogy a koszt pénz het i ké.( percem
ről eg\ re és aztán havi egy százalékra esett, 
j koszt pénz olcsóbbodása, az a szlmpioma, 
amely után a gyors javulásnak be kell kö- 
szön lenié.

Bioikxczén-l: ntflz.HSa. Báró (líbiaiul "Adulf. aki kót 
Jiólitf J’árisbni) időzött, ahol n. Hilrtbank tői. érmeiéi ügyet 
tárgyalta te. vasárnap Budnpestro érkezett. A Hitelbank 
400.fií»(«.000 koronára, emeli föl alaptőkéjét. — Krausz Simon, 
az Anpol Matrynr Bank alelnöke. amerikai ntjából haza
térőén, tcgnxp Párisiin érkezett. A Ti egyel érfrsiiléso sze
rint Krausz. Simon newynrki tárgj'alásnival Igen nagy- 
stilii tranzakciók alapjait vetetlo meg. Kransz egyébként 
e bét végi ii. csütörtök reggel érkw.lk Budapestre. - l'.brr 
Antal, az Olasz-Magyar Bank vezérigazgatója, aki n 
Présein melletti Lalimann-sznnatóriuinban ildil), november 
12 én njra átveszi bankja ügyeinek vezetését. — Kónyi. 
Hugó, ti Hazai Bank vezérigazgatója, aki e héten Becs
ben folytatott jelentős tárgyalásokat, tegnap hazaérkezett.

X Vidn vezérigazgató a Mák. tőkeemeléséről 
és párisi tárgyalásairól. .A Magyar Általános 
Kőszén, az, értékpiacnak egyik legkedveltebb 
tőkeelhclyi zési, sőt spekulációs papirosa, e bé
len alaplökét emel. Gazdasági körökben igen 
nagy érdeklődés kiséri ezt a iranszakeiét és a 
Mák. tőkeemelésének a. részvényekre előnyös 
vagy kevésbe előnyös voltát, .külőnbözőképeu 
kommentálták és lalálgallák. A Reggel Vidít 
Jenő vezérigazgatóhoz fordult informacióÁrl, 
aki a következőikben nyilatkozott, mull heti 
párisi útjáról és a tőkeemelési közgyűlés ho
zandó határozatairól.

Párisi utam első célja az volt, hogy a 
francia részvényhirlokosoknak háború alatt; 
kormány tilalom folytán ki nem fizetőit osz
talékszelvény ügyét. a békeszerződés értelmé
ben rendezzem. Tudvalevő, hogy a békeszer
ződés az osztalékot a detlv fogalma alá so
rozza. Ezl az ügyet a társulatra nézve nagyon 
kedvezően sikerüli megoldanom, amennyiben 
a követelés lényeges redukciója után fönn
maradt összegnek csupán egy kis hányadát 
leszünk kénytelenek készpénzben kifizetni,, a 
többit, részvényeinknek mai. árfolyamát véve 
alapút, részvényekkel egyenlítjük ki. Arról, 
hogy a franciák a .kibocsátott rés/,vények több
ségét átvegyék, soha, szó nem volt, de nem is 
lehetett. Alapszabályaink szerint, a kibocsá
tandó részvények fele illeti meg a részvénye
seket.

Az igazgatóság a jelen alkalommal, e ren
delkezésen túlmenően, az újonnan kibocsátott 
részvények összességét fogja a vészvényesek- 
nek. fölkínálni akként, hogy két régi rész
vényre eijy vj fog esni.

Az uj részvények ára hir szerint 10.000 
korona lesz.

Magyar Agrár- és JáradéKbanK 
vetőmag-osztálya:

Budapest V. Xíidor iikn 16. Trtetnn: 7! #1 
Siirsönyelm: Agrár Budapest

\’»sz legmagasabb napi nron lóhere-és Iticcrtianiagnt és 
egyob gazdasági magvakat. Mintázott a.iiinlntokat kér

/\ Valamivel olcsóbb a koszlpéuz. A hot vé
gén, szombaton, enyhült, valamelyest a köl
csönpénz sulyossága miatti feszültség. 1'2 és 
/5/s százalékkal kötöttek nagyobb összegeket.

X Kozépárfol.vamok a tőzsdén. Azok, akik 
nemcsak játékhelynek tekintik a tőzsdét, de 
át vannak hatva azon fontos hivatástól, ame
lyet e valamikor nagyhírű intézményünk ga.v- 
dasági életünkben betölt, már jóidejo aggoda
lommal kisérik az üzletkötéseknek iijabban di
vatba jutott módját. Nem Imijük, kié e divat 
kreálásáért a babér, annyi azonban bizonyos, 
hogy a jóizlésü emberek, akilc a tőzsdei üzlet
kötések mikéntjét a közelből figyelik, bizonyos 
megrcmlülí.róo'gel, hogy no mondjuk, undorral 
fordulnak el onnan, ahol a kereslet és kim'ilat 
törvényei szerint, kialakuló árakat erőszakkul 
korrigálják. régi tőzsdetagok, akik a ,.'l r< u 
und Glanben" hitvallásával léptek a. tőzsde 
parkettjére, kezdik 1 iirelmiikef. veszteni, még
ha oly elnézők is, az uj emberek gyarlóságá
val, sőt némely felelőtlen elemek kilengései vei 
.szemlém, 'i'iii-elmükeí vesztik, mert nem nézhe
tik közönnyel, hogy bárki, - törté,njék ez sa
ját. vagy meg-bizóju érdekében. • olyan árfo 
Jyamoka.í produkáljon, amelyek a titzsdetagok 
egyetemét, vagy az értékpapírt vásárló közön
ségei. nemcsak anyagilag károd iák súlyosan, 
de számos esetben anyagi romlásukat idézik 
(lő. A tőzsdén jé> idejo gyakorlattá vált 
ugyanis, hogy az ügynök megbízója, de külö
nösen a, bankok által adott megbízásokat, közép 
árfolyamon leljesili. .jól értsük meg. \z űg\ - 
nőknek mindenáron ki kell hozirii a közénárfo
lyamot, az aztán mellékes, hogy a íőzsdeidő 
alatt valamely világpolitikai vagy gazdasági 
esemény ;i tőzsdei irányzatot alapjaiban meg
ingathatja. Iki van arra utalva, hogy bármely 
megengedett, vagy meg nem engedett eszköz
zel olyan árfolyamokat produkáljon, hogy a 
középárfolyamot kihozza, nehogy az üzletre rá
fizessen. X’égezzen a tőzsdetawáes helyszíni ta
nú Imán,y okai: lehetfléges-e az, hogy a tőzsde 
hű k-épét adja ilyen körülmények között, az ár 
folyam fejlődésinek, amidőn az ügynöknek vagy 
bizományosnak feje fölött, állandóan a „közép
árfolyam!* llanmkles-'kardja lebeg. Arról nem is 
beszélünk, hogy néhány nagytorkn és t-ága'bb 
lelkiismeretű tőzsdetag mesterségesen csinált, 
árfolyamárral száz, és száz kartársának érde
keit. sérti, sőt. a kenyerét, elveszi. Tudjuk, hogy 
az árjegyzőin zott súgok a lehelőség határán 
belül meghízik ikötolességüket, a hamis és a 
piao helyzoté'vel' Össze nem egyeztethető árfo
lyamok eliminálására. ArAcria a tőzsdetanácsnak 
kötelessége, ha az üzlet tisztességét megőrizni 
és megóvni, a. tőzsdei rendet föntaríaní ás a. 
tőzsdét régi nívójára, emelni akarja, tiltsa el. a 
tőzsde!agakat a középárfolyamon valót üzlet
kötési öl.

X Húrom í.lpfiik isy pír elpíí. A* értékpapírok ár
folyamúnak oktalan loinorzf'olóditsn, az Iparcikkek •■•< 
ólchnPzerok oktalan drágulása, egészen exot.lkns öeszc- 
hasonlitásokra ad alkalmat. Egy Magyar Hitelért, ha 
szerencsénk: van. két nyakkendőt, egy Kereskedelmi Bank
részvényéit. egy keményknlapot, két l.eszátnitolóbank 
papírért <‘gy zsebkendőt, egy Fabankért egy kemőny- 
grllért. i’gy BaróLiórt egy üveg Báróit pálinkát vehe
tünk. Egy kilogrnm hns bé-keárának P('y7»/s-drs?oros(ír« 
••melkedet:, egv Kereskedelmi Bank részvény, amely bé
kében óikul korona volt, nfUiys-errt pénzen áll. Togyiik 
még hozzá, hogy egy angol koldus, akinek Londonban 
a Strandon van n posztja, a mellényzsebéből összovásúrol- 
hatja akármelyik kisebb bankunk vagy lpsrvAllnJahiD\ 
részvény-többségét. Teleszky Jánosnál nirea zseniálisabb 
nemzetgazda ezen u szomorú világon, fiijani

g u m i s ni* o ft a cipőt tautósaö bá 
és elegánsabbá fesd.

Feldmann Ferenc 
banKirodája 

Szervita-tér 4. szám alatt van
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X „Meg van a hajiam egy liausse-irán.V; 
fcatra.“ A pénzpiac helyzetéről és a budapesti 
tőzsdén tapasztalható jelenségekről kérdést 
intézett A Heggel Wertheimer Adolfhoz, a 
Pesti Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgató
jához, aki a következőkben fejtette ki nagy 
érdeklődésre számot tartó véleményét:

— Sematikusan nem lehet fölállítani a 
tőzsde megjavulásának valószínűségét. A hely-- 
zet kulcsa a joéngpíac állapota. A közönségben 
meg van a hajlani egy hausse-irányzatra, csuk 
nincs meg hozzá a mód. Nem a pénzt értem ez
alatt, mert pénz van elegendő, de nincs meg az 
a pénz, amit a bankok adnának. Azáltal, hogy 
a bank nem ad, a közönség bizonyos tartózko
dási. tanúsít. A bankok nem ajánlják klien
seiknek az értékpapírokat, de nem azért, 
mintha az árfolyamok nem lennének elég ol
csók, hanem mivel a tanácsot, illetve az aján
latot nem tudják pénzzel alátámasztani. Innét 
van azután, hogy hiányzik a tőkésközönség 
kellő irányítása, pedig az a pénz, amivel ré
gebben hausse-t tudtak csinálni, ma is megvan.

— A kormány részéről meglehetős szűkén 
kezelt kereskedelmi hitelek is belejátszanak a 
helyzetképbe. Az a körülmény, hogy bizonyos 
szűkösséget lát a közönség a pénzadásban, so
kakat visszatart attól, hogy a maga pénzét 
odaadja, illetve a pénz hatalmas csatornáiba 
eressze. A Devizaközpont politikája nem .lát
szik szerepet a pénzpiac ellátása vagy meg
szorítása tekintetében. Szerintem, hipotézisnél 
nem egyéb az ellenkező fölfogás. Az csak ter
mészetes, hogy a Devizaközpont kezében tartja 
az irányítást, devizát szerez és tart készen 
szükség esetére. A korona stabilizálása pedig 
egyenesen hazafias kötelesség.

— Bár az ember nem szívesen mond prognó
zist, do aligha csalódom, ha azt mondom, hogy 
megvan a valószínűsége a tőzsdei árfolyamok 
emelkedésének.

X Közgazdasági hírek. A Földhitelbank e 
héten 8850 koronáig javítót fa árfolyamát. Hogy 
az általános lány hiúságban a Köd-hitelbank 
részvényeit élénken keresték, A Heggel értesü
lése szerint nagyobb tranzakcióra vezethető 
vissza. Külföldi, főleg az utódállamokból való 
pénzcsoportokat sikerült a Földhitelbanknak 
saját érdeikiköréhe vonni. A tárgyalások még 
folynak és a jelentős tranzakció befejezése és 
nyilvánosságra, hozatala november második 
felében történik. — Az Angol-Magyar Bank ér
dekkörébe tartozó Nagybátonyi szénbánya
vállalat. legközelebb tőkét, emel. A Heggel ér
tesülése szerint a jövő héten tartandó közgyű
lésén 20,000.000-ról 30,000.000-ra emeli föl az 
alaptőkéjét és keltő az egyhez arányban az 
összes részvényeket a régi, részvényesek kap
ják. — Bécsben. amint A Heggel tudósitója je
lent5., a tőzsde legutóbbi időleges és indokolat
lan ellanyimiása, éppen ugy.jnint Budapesten, 
a horribilis prolongáciős dijukkal függ össze. 
A kamatláb ugyanis szerdán heti egy százalék
ról két százalékra emelkedett, ami a. spekulá
ciói, ti hintettél az (diétásra, eladásokra, kész
tet le. Darabonként vétel és eladás p. o. az Al
pesinél 20.000 o. K, az Allamvasutnál 24.1)00 o. 
K. a tőzsde legnehezebb puinirosánál, a Veit- 
í-.cher Magnezit-részvényeknél nem kevesebb, 
mint kerek 500.000 o. K. Tőzsdei körökben 
mégis, az ellátás sima lcbonyolitám után, a 
piac erőteljes megszilárdulását várják. - A. 
Tröszt e héten emeli föl alaptőkéjét. Tőzsd. i ’ 
hírek szerint imiuden részvényre egy újat ad 
1500 koronáért. - A Szcntlőrtnci Téglagyár rl., 
amelyet a Hitelbank natronizál, fölemeli alap
tőkéjét. Az igazgatóság határozata szerint. 
ti régi részvényre t újat adnak 200a koronáért. 
A Téglagyár alaptőkéje 8,000.000 vall, amelyet 
csak 2.000.000-val emelnek. — A Lipták-gyár ve
hetői DoHmuthba utazlak, ahol a Liptai: fog
lal koztatósái; illetőleg folynak szaktanácskozá^ 
sok. A. lhinagözhajózási. Társaság részvé-
njcinek ugrásszerű emelkedése a bécsi tőzsdén 
az. angol Danubian Co. vásárlásaira vezethető 
vissza. A társaság elnöke, dr. Sieglpirdt. Lon
donban az egész hajópark modernizálásában 
állapodott meg a külföldi érdekeltségekkel. — 
A bécsi tőzsde e héten sok száz és száz kötés 
Bírnál, Sulgót. Mákot vett föl a pesti piacon, 
amelyet, a magyar spekuláció drágán fog fe
dezni. Az arbitrúzspapiroik a hét utolsó tőzsde
napján. pénteken, magasan a paritás fölött 
zárultak' Bécsben. A Bírna 424.000 koronán, ami 
három és félbe számítva az osztrák 'koronát: 
11.000-res magyar kurzusnak felel meg. Pesten 
13.400—12.500 volt a zárlat, A. Salgó 3,305.(100 
koronám, aan,l átszámítva 4.5.000-as magyar kur
zust ad. Pesten: 39.500—87.500 volt. Az Általá
nos Kőszén 4,500.000 osztrák koronán zárult, 
ami. átszámítva megfelel 150.000 magyar koro
nának. Pénteki pesti zárlata: 125,000—119.000. — 
Nyomaszt éltig hat a lőzsdei forgalomra az a 
körülmény is, hogy a külföldi vásárlások meg
szűntek a Devizaközpont létesítése óta. Kül
földi pénzcsoDortok tőkebefektetési és spekulá
ciós célból .jelentős tételeiket kezdtek már vásá
rolni. amíg a Deyizalközpont ezt lehetetlenné 
nem tette. A külföldi valutát ugyanis be lehet 
váltani, de a visszaváltás már nehézségekbe 
ütközik és az üzlet gyors tempóját! megbénítja.

A Magyar ólouiAriigyár é« Fémkereskedclhi) Rt. 
hlapt&kéjét 10,000.000 korongról 20,000.000 koronára emeli. 
.Egy régi részvényre egy uj vehető ót 1500 koronáért no
vember 7 ig az Angol Magyar Banknál.

Erzsébetfalván Kertész IV-ot bekísérték a rendőrségre

(A Heggel tudósítójától.) Erzsebetfalva hffes 
arról, hogy az ott tartott vasárnapi tutball- 
miérkőzések rendszerint botránnyal végződnek 
és vagy a csapató^ verekednek össze a játék 
végén, vagy a bírót inzultálják olyan súlyosan, 
hogy még a mentőkre is szükség vaai olykor. 
A Magyar Labdarugók Szövetsége kétszeres 
rendőrt készenlétet ki az erzsebetfal-
vai mérkőzésekre éppen ezek miatt a szokásos 
botrányok miatt. Vasárnap délután mintegy 
2000 főnyi, főleg erzsébetfalvai lakosokból allo 
közönség nézte végig az Erzsebelfalvui MJ K- 
nak és a Budapesti Atlétikai Klubnak (BAK) 
a mérkőzését. ,

A mérkőzés aránylag nyugodtan folyt le es 
az a közönség, amely a durva játéktól es bot
ján vöktől idegenkedik, már-már kifejezést 
adott afölötti örömének, hogy nyugodt, inci- 
densnicníes befejezést nyer a mérkőzés es nem 
fogják inzultálni a pályáról levonuló .1:0 
arányban győző BAK játékosait. Sajnos, a

X A beremendi és a Mák érdekközössége. A 
beremendi portlandi cement és mészművek rt„ 
amelyről legutóbb jelentette A Heggel, hogy 
ipartelepeit 3 évi szünetelés után üzembe he
lyezte, szombati közgyűlésén jeleni ősén föl
emelte alaptőkéjét. A beremendi az Olasz-Ma
gyar Bank érdekköréhez tartozik. A moslavi 
uj emisszió egyrészét a Magyar Általános Kő
szén vette át, amely négy tagot, delegált az 
igazgatóságba.

X A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
a minap tartott ülésén elhatározta, hogy 
15-érc egybehívandó rendkívüli közgyűlésen
rek 150,000.000 koronáról 50.0IHI darab ' részvény 
ált-al 200,000,000 koronára való fölemelését fuj

igazgaléksága 
a november 
az. alaptőké- 

/ kibocsátása 
fogja indítvá

nyozni. olyképen, hogy az n.l részvények teljességükben 
a régi részvényeseknek ajáiiltussanak föl. A kibocsátás 
időjiontjá.oak és az uj részvények árának^ mcgállapitnsn 
az igazgatóságra lesz bízandó.

X A Magyar-Cooh Iparbank Rt. tőkeemelése. --Í Mumjnr- 
Cseh Iparbtnik ltl. közli, hegy szombat délelőtt megtartott 
rendkívüli közgyűlésén alapiőkéjénok korongra
leendő fölemelését határozta el. Minden régi részvény 
alapján egy uj részvényre gyakorolható az elővételi .mg 
e hónap 8—18. között az intézet értékpapirpénzltirénujl 520 
korona azonnali lefizetése ellenében. \z uj részvények 
1923 január l-től vesznek részt az üzleti erodméitybeu. A 
régi részvényesek által esetleg ál. nem veendő részvények 
egyidejű lebeiyezése biztosítva van.

X Az Első Dunagőzhajózánl Társaság 72.750 darab uj 
részvény kPmesátaséival részvény tőkéiét 229.l62.500 osztrák 
koronára emeli föl. Két régi részvény tulajdonosa (két 
l égi fél részvény egy egész részvét..' nck (zárni*) egy u j 
részvény átvétoljro .iogosv.lt. Az i/.i, 1923 január l-től fogva 
csztalákjogosiiJt résn'énrélclrírii tel <iik I 1,00'1.000 
os..teái; líovoua. A vcteljog 1922 november 6-tól 14-ig az. 
Aligeme.ine österr. Bodenkreditanstalt'iá), Wien, Teinfa.lt- 
strasse 8, vagy annak városi irodájában, Kürntuerstrasso 
49 gyakorolható.

X A Hungária Bank Készrénytársaság Jelenti, hogy a 
bank igazgatóságából alakult, csoport Sztáray Nándor gróf 
v. b. t. t. vezetÜM' alalt niegszerez.te a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Banktól a Hungária Bank részvényeinek több
ségét. Az eddigi érdekkapcsolat a Kereskedelmi P.unkkal 
továbbra is fönmarud, aminek külső mcguyilvámihísn- 
kt pen a Kereskedelmi lía ik bizalmi emberei továbbra is 
hei.vet foglalnak az igazgatóságban és a föiiigyelőbizott- 
súgban.

X A 
tarján! 
iiz.lotóv 
ilyenként 
lésre. 
lük'- az. igazgatós igba bevúlaszlatott. 
Pécsi Mór. Eröhlicli Pál és Mátyás Jenő 
tese.kcl az igazgatói, 
a pénztárigazgetói, Aezél Arnvimí eégvez.etőt 
helyettesi címmel ruhúzJii föl. Búdon Imre, 
i's Vas Lajos főtisztviselőket cégvezetőkké

A Magyni' Szalámigyár Részvénytársaság közli, hogy 
uj kibocsáiásu részvényeire az elővételi jog • egy regire 
két u.i ■ • ujdtírabonként 420 korona lefizetése és a rész
vények egyidejű bemutatása mellett, a gyár pénztáránál, 
X, Fiizér-nteu 37. novembor 2—14 között gyakorolható.

Rimám lírányi közgyűlése. A Rimanturány- Salgó- 
Vasmű Rl. rendes évi közgyűlésén az J921/PJ22. 
Ziirszámadásait egvhattglian elfogadták. A ré’-zvé- 

50 kcicna osztalék november l lói kerül Kifizn 
Sehustcr dr, az Altaláuos Cselt Bankegycsiilct el
űz igazgatóságba bevúliisztatotl. A*. igazgatóság

i'zaz.galóhelyel 
b'iiriit (lyiirmi főpénztáron-cégve ’.etöl 

Aezél Arnrtttíi cégvezetőt az igazgató- 
Peri A rnold 

nevezte ki.

f

AZ ERK8T-MÜZEUM HÖKCiÚIxxs.
GRÓF WI PÉTER EZÜSTfiíílJTEHÉrfE, 

valamint B. I. ur hagyatéka. Arany, 
ezüst műtárgyak, porceSiánok, goheSs- 
n eke szőnyegek, bútorok és írcstsvtőn^ek

Amorling. Barabás, Bncsano, Benczúr, Borsos, 
Canon. Küger. Hcndeeotter. Lót.:, Magnasco. 
Markó. Notscher, Paluuiedes, llihera, Székely slb.

Kiállítás: 1922 novembar 5-9-!g, rt. c 9-töl d. u. 5-ig 
Aukció: 1922 november 9-KI naponta d. u. M-kor.

Illusztrált katalógust és fölvilágoEllúsl ad az

Nagymczíí-utca 8. szánt
tmiacn ■■rQMB.’anvMUWKnDMnuanuKr.nuM

Telefon: 120-14

ingyen becsülök 
tg Vriinynt, ezüstöt bárki

nél magasabb áron, hamlsfognt 3t« lí-ig vesz: v I, \ A( l-l I. 4i>— L. SZÁM
LEMMEL LEÓ, VJ 1, DOB-(II C A 47. SZÁM

B E LVÁR 0 SPsTlYE MVÁSÁRL*

4 (irányi-utca sarok)
Szenzációs selyeniujtíonságok. Uraink mindig a legolcsókhak!

botrány nem maradt el, de váratlan oldalról 
érkezett.

A mérkőzés befejezése után n helyszínre ki
vezényelt rendőrök- megszállották- </ játeko- 
sok ózon öltözőkabinjait, ahol a. BAK játéko
sai éppen öltözködni kezdtek. Kiál lót Iák az öl- 
tözők ajtaját, oda senkit be. nem ereszti ltok és 
a játékosok távozását sem engedték meg.

Egy rendőrei lenőr odalépett a BAK egyik 
közismert játékosához. Kertész IF-hez és le
jelentette előtte, hogy letartóztatja. \ csodál
kozó futballista kérdésére azt válaszolta u 
rendőrcllenőr, hogy egy hölgy kérésére telje
síti. a letartóztatást. A hölgy kérte föl arra, 
hogy azonnal lógja cl Kertészt, mert Kér .ész 
eltuU jdonitott tőle valamilyen értéktárgyat, A 
fölöltözött Kertész IV-ct bekísérték az < rzs ■- 
bctfalvai rendőrkapitányságra, ahol a kínos 
afférral zárult futballbotrány a késő e-'i 
órákig nem ért véget.

Gyöngyök, bni

NEMZETI ROYAL ORFEUM
■c*3u.

Telefon
J. 12I-G8

Telefon
J. 121-68

ékszerek, arany. és ozcHsCncmUcbéet a lcg-
~ külön fizetek. Il:;mis- 

fogakér* 289--30U K*lg, 
i Vili, G2ákócz:i*ut O

magasabb #
uapiáratés JO

| tSÜRTEHS! EIH, Dutfapost

TetőtóS íaEpSeg
(csecsemőtől 18 éves korig) 

ruháéui runuz u
k Tulipán Gyermek-Otthon Áruház
\ Darvas

Koronaherceg-uten 8. szám

Minden csto ’/sS órakor 
a kitűnő novemberi varietémiisor és

MAGYAR ERZSI vcndégfölléptével
ARANVíiADÁR, Harmath-Zerkovitz nagysikerű operett.lo

Pongyola kitűnő flanelből....................................K 2950
Blus Kitiinő flanelből............................................... K I9st»
Szjjvetalj............................................................................ K 19S9
Sstövetfiilun.......................................................................K ^950
Kabát, ruha, alj és bluzkülönlegességek a legolcsóbban 

jSJCMZÖTrWÖAr
T’RINCZ SÁNDOR, lll DAPESTX TI. KIRAT.Y-I Tí A 23

MMMaMiWMaMMMMMBKMUMKaomaaN —Mimu\«■»»*.>LC>AM w—srwi W 11«MMOU1-1—m• 1

ZERKOWJTZ EMIL ÉS TAKSAI III DAI’EST
MfiGYAR.AMERiKA! BANK n^vvork 
és pémzvAltöüzlet WIEN
KÖZPONT: BI'DAl’EST VII. KÉR.. THÖKÖLY-PT2 SZÁM

legolcsóbban besterezhctők
Elsnevnél

TV, Koronaherceg n.'lő. VII, Rákóczi ut 52.
IV. Cálviu-tér. 11. l ó utca 52.

1Szenzációs a

Pesti
uj száma

Szerkeszti: Kallós János 
Ara 30 korona

K a p h a l ó m. i n d o n il t t
.m.m- wn’w»«itr. r.j»<rain»5.u < r •«,

Jlsinar $enő és
Budapest percei Jtöösxtea k

Telefon 119-76
o O fa. O

Mindennemű használt és uj zsákok vétele és 
nagybani eladása

•wr

SCHMCK-NiCHOLW
VAS-, 

W AGGON- 
fiS HAJÓGYÁR

iogosv.lt


192*2 november 6. aReggel

li±Y?^.?!raiínTi,“TBti JLl UIJ.f(T‘.'?Bn,ffnrrir -••ji:i-~~TOTrniianT .mnwnii. minno ■ nuusmi

Hogyan zajlott le
(A Reggel tudósítójától.) El logom mondani 

azoknak, akik ‘Péntek este nem lehettek ott a 
Magyar Színházban, hogy milyen külsőségek 
fűzött folyt le az „Égi és földi szerelem" be
mutatója. Este 9A7 órakor érkeztem a Magyar 
Színház elé, ahol a permetező esőben körülbe
lül 100 ember ‘várt már, hogy kinyissák az elő
csarnokba ■vezető ajtókul. Alapjában véve cso
dálkoztam azon, hogy az eső esik. Molnár pre
mierjein nem szokott esni az eső. Alig szálltam 
ki a kocsiból, nekem jött: egy izgatott fiatalem
ber és lihegve kérdezte, hogy nem-e tudnék egy 
jegyet átadni neki. Nem is feleltem c. szeren
csétlennek. Az egyik csukott, ajtó előtt olt ál
lott az elsők közölt egyik vjságiróegycsülctünk 
méltóságos elnöke, várta, hogy kinyissák a 
színházat. Megkérdeztem, miért, van itl ilyen 
korán, azt mondta, hogy azt hitte, az előadás 
7 órakor kezdődik. Az egész dtlog vgy nézett 
ki. mintha az a százégynéhány ember gőzfürdő 
előtt állana a hajnali sötétben, és várná szép 
1 ürélmesen, hogy beengedjék őket a jó langyos 
bazinbe. Pont 7 órakor kinyitották az ajtókat, 
az előcsarnokban 30 szolga, állott, mindenkitől 
háromszor kérték a jegyet, majdnem igazoltat
tak mindenkit, ide aztán jegy nélkül be nem 
engedtek senkii. A következő öl percben </; elő
csarnok teljesen megtelt, a hölgyek kivétel 
nélkül. estélyi ruhában voltak, az urak frakkban 
cs szmokingban. Élénk föllünést kellett egy is
mert fiatal író fiatal felesége, aki hátul a dere
káig volt dekoltálva s akit régül a hölgyek sze
re tetreniéltóan rcndrculasitó derültsége, arra 
kényszeritell, hogy hatalmas boájával befödje 
vakítóan fehér hátát és vállait. Negyed nyolc
kor érkezett a színház igazgatójának felesége, 
és leánya, Beöthy Lászlóné és Beöthy Baba, 
akik a bal négyes számú erkélypáholyban fog
laltak helyei. Ekkor már az előcsarnokban mo
zogni sem leheteti, száz és száz ember egymás 
háláin, csupa ismert, pesti, figura, bankárok, po
litikusok, kaszinótagok, írók, színésznők, újság
írók, mind csupa premierhiéna, a. legnehezebb 
prcmicrpublikiiin, nem ártolt'volna a Magyar 
Színházat erre az estére alábelonirozlalni, ne
hogy elsülycdjen. Negyed nyolc, után néhány 
perccel kinyitották a nézőtérre vezető^ ajtókat, 
s a nagy várakozásra és izgatottságra jellemző, 
hogy alig öt perc alatt mindenki a helyén ült 
már, úgy hogy Hz perccel fél nyolc előtt meg 
lehetett volna kezdeni az előadást, mindé, ki 
olt volt, senki sem hiányzóit.

Pontban fél nyolckor kétszer egymásután 
megszólal a színpadról egy rekedt gong, a lám
pák elalusznak, a függőiig hirtelen szétszala l. 
A színpailon állnak Báthory Giza és Stella, 
így pillanat ezredrésze atat néma csönd van 
a nézőtéren, mindenki figyel. .1 fölvonás el
indul, valaki köhög, mások is köhögnek, pissze
gés, majd csönd. A színpadra hetibben Darvas 
fehér tenniszruhában, kezében rackettel. a haja 
kibontva, gyönyörű. Az első lő! vonásban. nem 
sok történik, meg tudjuk belőle, hogy Törzs, 
akibe Darvas szerelmes, a Darvas mamáját 
szereti, Báthory (íizát. Stella, aki a ,.ma.ma 
vőlegénye", féltékeny Törzsre, Darvas féltékeny 
a mamájára, sjusz, a függöny összeszalad. Gyér 
taps, Molnárt háromszor hívják. A foyerben a 
hölgyek egymás toileltjcit mustrálják, a: urak 
cigarettáznak, a darabról senki sem beszél, 
vagy csak nagyon óvatosan.

Jön a második föl vonás. Törzs egy béli után 
betör a hölgyek hálószobájába, Stella, a mama 
vőlegénye, rajtakapja, kidobja. Ez a jelenei a. 
színpadi ekrilibriszl ika tüneményes mutat
ványa, a legmolnáribb (üzijédék, világhírű 
artista nyaktörő, szivet szorongató produk
ciója, a sláger, amikor a zene elhallgat és a 
publikum (lérzékcnyiHt csöndben figyel. Mint 
ogyidörés, úgy dördüli el a taps ezután a föl
vonás után s Molnár Hl már meg is nyerte a- 
ü’ közel cl. Az idegek nyugtalansága, a. de
presszió megszűnt, a vagy siker előre relelic 
fényét. Fölkeresem Molnári a társalgóban, 
bágadlan cigarettázik, fogadja a gratulál io 
kai. Négyen beszélnek hozzá egyszerre, faragó 
Jmö magyarázza a darabot, senki sem figyel 
reá. Valaki jelenti, hogy mindjárt kezdődik a 
harmadik, a publikum még mimig tapsol, .il- 
lapsolták a szünetet,

A duna parii jelenet következik. Molnár Fe
renc mellett, egy nevel irok ide, a. Körmendijét. 
Egy dunai hajóst játszik, egy Lajost, egy Siess 

a Molnár-premier?
Lajost, egy Rongyos Lajost, egy Kutya Lajost, 
(j mentette ki Darvast a vízből, aki beleugrott 
a Dumába. Egy öreg, züllött, vén csirkefogó, 
volt orvhalász és tutajmosó. Mindenki sirt a 
nézőtéren. Molnárt tizenegyszer hívták ki.

A negyedik föl vonás. Darvas, aki azért 
akart meghalni, hogy a, fia, az édes, aki nem 
öt szereli, lássa öt a ravatalon, ahogy fekszik 
a. kék drapériák s a, lobogó gyertyák között, 
fehéren és halottan, mini egy menyasszony, 
hogy lássa őt és szeressen belé, követeli az ap
jától, hogy élve ravataloztassa föl és hivassa 
oda a. fiút a. ravatalhoz. Az őrült gyermek kí
vánságát teljesítik. Törzs bejön, kezében. pár 
szál virág. Odamegy a ravatalhoz, fönt, fekszik 
a lány, fehéren és ö azt hiszi, hogy halottan. 
Megáll. A ravatalon a lány csuklani kezd a zo
kogáslót. A fiú megrémül, az apa, bejön, föl
világosit ja. Most egyedül maradnak; a lám?; 
és a fiú. A lány a szerelméről beszél. A szerel
méről, amelyet ime, néki, őrizett, tartogatott, 
kínban, könnyben, szenvedésben — egészen az 
őrületig. I hangja zeng, mint egy arany gong, 
szárnyalván tölti be a nagy nézőteret, az em
berek. sápadtan figyelnek. Ez a fölvonás Dar
vas Lili vagy vizsgája, e'i a föl vonás emelte 
őt Európa legnagyobb tragikái közé. Boldog 
büszkesége fi magyar színészetnek, a rongyos 
Magyarország koldus kultúrájának.

Fel tizen két, órakor ért véget az előadás. A. 
zuhogó csőben négyszáz kocsi várta a vendége
ket, akik közül az utolsó háromnegyed egykor, 
távozóit a színház épületéből.

• Egyed Zoltán.

* Vasárnapi filharmonikus főpróba. .V húr-
jnadik hangversenyt Jleznicefa szimfonikus 
életképe: „Schlemihl" nyitotta meg. Az egyéb
ként érdekes folyamata mii nagy technikai 
apparátusa nem nyugszik szilárdan körvonalo- 
zotl eredetiség pillérén, arányai helyenként 
túlnőnek mondanivalóján, rikitó fnvósegyüt- 
teséből 'pedig ki-tki csillan a straussi .Jilulen- 
spi<‘g '!1' bohócsipkájáníík csücske, a Nibelung- 
partilura is kísértésbe viszi a szerzőt. Brahms 
hegedű versenyét fenkölt ívelésű fölfogásban 
édesen vibráló, sajátosan meleg tónussal adta 
elő a Genfben élő nagy magyar művész: Szi- 
g< ti József. Haydn derűs Modye-sziinfónláju — 
Kernen precíz ritmikáin vezénylete alatt — 
fejezte be a hangversenyt. (V. M.)

’ \z Eiuke - kabaré no/ombori műsora állandó zsúfolt 
hú ik.it vonz. lióz-.aimgyi Kálmán kitűnő vezeté.->o alatt 
a valóban <•] sőrangu műsor keretében minden este föl- 
j pi;,.!;: 1‘aulav Erzsi. Kondor Ibolya. Holló* Bora, Mm.ey 
líonlí , r< it.i:- Maria, továbbá Kovács Andor, Békoffy 
La /lo,’ llqd" Sándor, Gabátiyi László, Simay István 
Thnraiivi Alajos, n Nomzeti Színház tagja. A közönség 
nayv ■ ivz-tu’l hallgatja a miisor minden egyes Máinál, 
nn <jy illan záróéraig a Wolkcnbcrg zenekar mellett a 
publikum, is táncol.

• Nagy Endre kabaréja (V. Mérloguloa 2. Telefon: 
35—63) minden este pont '.) órakor kezdi előadásait.

* Az Operait:'zzal szemben levő „Faun" (Opcrupince- 
étterem) szenzációja uz ..Idcsíisa!"

" ..A rejtélyes táiicor.i'ó. * Xovem >er 2S án mutatja bo n 
\ úr. l infriz. Z. Kun Andor liúroinfölvonásos nagy operett
jét, aiiielv >e\ rz<>vegkönyvct Tyrutmev István irta. A 
kettő* mű Ii'-zcrepct l’app Manci játssza.
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• Rövid színházi hírek. A Vigszinház néni 
adja elő A fenevad című spanyol vígjátékot, 
amelynek az egész világon óriási sikere volt, 
meri, a darab rendkívül sikamlós. — A Magyar 
Szinházban kerül színre Vajda Ernő uj da- 
ra’bja, a válópörös hölgy, címszerepét Titkos 
Ilona fogja játszani. — Négyszázölvenczer no- 
rónál vett be a Magyar Szjnház a Molnár pre
mier estéjén. — A Művész Színpad igazgatója, 
Révész Ferenc, a szombati második előadás 
utáni megvált a szinháztól. — Somogyi. Nusi 
játsza a Blaha Lu.jza-Színház legközelebbi uj • 
donságúnak, a Dcdé-nek főszerepét. — Csőrios 
Gyula pörben állott, a Vígszínházzal egy 
ótl.OOO koronás tétel miatt. A vitás 50.000 koro
nát még ítélet előtt fölajánlotta a Színész 
egyesültetuek. A Szinészcgyesület az adományt 
megköszönte, Csortos a port megnyerte, a Vie 
színház pedig az 50.000 koronát visszatartói’a 
Csortos előlegei fejében.

• SJúgrcrmüíior a Palaco-kabaróban. Holnapután, szí i.r 
este premier Jo.sz, a leg,népf.;.<rQbb pesti éttermi kabaré
ban, a Palacc-lirtboréban, lunely rövid fönnállása alul., az 
első helyet vívta ki magának a Imsonló szórakozóhelye': 
között. Amint velünk közl.ik, az ul műsor még a réírit is 
tiiPzárnyaljn gazdagság, ötletesség és előkelőség tekinie- 
lében. Az a miivészgárcTa utnely az n.l műsort vi-gi;. 
játssza, n pesti kabaré legragyogóbb rtprezei)t;it:s:i hol 
áll. A hölgyek: K.ökésn Hona. Antal örzni, Jlarasáh.i ?/>> ', 
Krajnik Mária és Sarísd'i Altér, az urak: Ujvár/j .-c. 
aki a. kabaré művészeti vezetője, Uorosn Géza, l.'jvihi/ 
Lajos, Salamon é.* ííerrfen Jena Jlékefju Liís-.hi. \ 
darabok közül megemlítjük a ,,h'arar/6 fcleschrqf:-' cimii 
tragikomikus történetet, u ,.Mcsszelialló" című vigjál-'ko1. 
amelyeket Ilarniatb Imre irt. Borosa Géza mint. I.lovd 
George, Vjváry Wiener élményeket énekel, városszerte 
szenzációt fog kelteni Bormr-a és Ujvárv török a. rög 
duettje. A niagái’széreplök közti) Anfal Erzsi brillián 
haway-l kupléját emeljük ki. t,»i'ábbú Ferenczy Eároli 
gyönj örii miigánszámait, amelyeket Ilarmath Imre . ■ 
Efiyr.d 7.ollüv írtak. A kabaré zenei vezetője a. kitűnő 
lletényl-Hcidlbn y ,-llbcrt.

• Vígszínház. Hétfő: „Húrom iiővér.“ — Keid: ..C-eri-. 
tere." Szerda: „Három nővér." — Csütörtök: ./'ser, 
here." Péntek: „Taifun." -- Szombat' „Cserebere’', 
(kezdet,! 7 órakor); ..Az ördög" (kezdete Mit órakor). 
Vasárnap délután: ,.A kék frakk"; osto: „Három nővér." 
— Hétfő: „Caerebcic." — Kedd; „Három nővér."

• A Vígszínházban a „Húrom. nővér“-t e héten hétfőn, 
szerdán és vasárnap .í.ítsszá.k. Pénteken a „Taifuu." kerül 
színre, a többi este a „Csereberé"-t ismétlik.

• Az „Égi és földi szerelem" e heti előadásai. Mól:. ír 
Ferenc legújabb darabját, az „Égi és földi szerelem" 
című drámai történőiét, amely mar a esiiti'rtökt főpróbá
ján is mcgruzó.'iu mély benyomást tett, ötször játssz.k o 
lióton a Magyar Színházban: hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
pénteken és vasárnap este. Kedden és szombaton a rend
kívül mulatságos .,Gretchen"-t, vas.'g::a|» délután, 3 órakor, 
mérsékelt helyúrakkal, Tímár költői legendáját, „Apuim.* 
Boldizsár1 j átsszá k.

• „A hajadér" első 16 előadásának jegyeit, tekintettel 
a kivételes érdeklődésre, amely a. legújabb Kálmán 
operett, iránt megnyilvánul, már péntek reggeltől kezzho 
árusítja a Király-Színház jegypénztára.

• A „Szép Heléna" reprlzo. Szerdán, e hó 8-án. kerül 
föln.iitásm Offetibach örökszép operettje, a „Szép Heléna ", 
a Blaha Lujza-színházban. A teljesen uj kiáLlitá.su elő 
adáson a darab eredeti formájábuu kerül ezúttal nzinro 
és főszerepei bon l’échy Erzsi. Voály Ilona, Rozsuyai Ilona. 
Dobrovic* Marta, Szirmai, László, Taimts, Költ. Verebe? 
éi Boros* lépnek föl. A nagyérdekeeségü rcprizig a 
„Lili búróuő"-t adják minden esto. valamint, vasárnap 
délután olsőizben, mérsékelt helyárakkal, 3 órai kezdette'. 
Fabinyi Kató, Raakó Baba, Rozsnyói. Ilona, László, Tamás 
és Szirmai fölléptével.

• „A kéksznkál nyolcadik feleségei" hatszor kerül szlnr# 
«• héten a Belvárosi Szinbázbnn: hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön, pénteken és vasárnap eMo. Savoív rendkívül 
mulatságos vígjátékét állandóan ölére eladott táblán ház 
nézi végig. Szombaton és vasúrntip délután 3 órakor, rend .-a 
esti helyúi'ukkal „A gazdag lány" mont, jövő vasárnap 
délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal „A. buta ember" 
kerül színre.

• „A bajadér" bemutatója. A külföldi nagy sikerei híré
vel pőnteke’i. n hó 10-én. mul.ilja bo a Király-Színhez 
Kálmán Imre szenzációs opimetijót, ,,A hajadét”-!. A szín
ház. kiállitó'ibau és szereposztásban, u legjavát adja annak, 
amit nz utóbbi ove.khen operettsziupad egyáltalán nyíl 
ton. A főszerepeket Kódúk Sári, Honthy Hanna. Ratknl, 
Nádor. Latabár, Vágó, ltaskó, ihász. Hajnal és Síró Anna 
iát'szúk'. A bemutatóig minden este a nagysikerű „Offon- 
bach" előadásait ismétlk. Vasárnap délután „Három a 
tájic"-ot adják, 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Az Andrássy-utl Színház uj müsnrát minden este végig- 
kacagja és végig tapsolja a közönség. Az uj műsor hétfőn 
é* a jövő hót minden estéjén, valamint vasárnap délután 
is, ozinre kerül í-H órakor, mérsékelt helyúrakkal.

• Három szenzációs uj toillett készül a „Szép Heléna" 
szerdai, o lió 8-Lki Blaha Lujza-szinházi reprizére. Faragó 
Géza fostőinüvész tervei szerint, amely ruhákat Pécbv 
Erz-si, a színház kitűnő vendégpriinadonnája,- fogja 
viseini.

Andrássy-
Mt 2B. sz.

(O p c r a p i n c e - é 11 o r e iu.)

MínsSest este 9 Arakor
a nasi^ sRi&germüsor

IDESO^S.
Énekes-táncos mókasoiozat. Irta: M i h á l y 
7 s t v a n. — A zenét irta: G rósz A 1 ír é d.

M Ü S O R K E Z D K T E 9 ó R A K O R.
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Egyéb mérkőzések.A Törekvés újabb veresége saját otthonában
V71C 3 ti (1 ti) arányú győzelme. — n vívóit lalkes jótéka* — Bizonytalan 

a vasutasok védelme, — líipzsr volt a mezőny legjobb embere
Halom-utca. — 2000 néző, — Bíró: Nagy László.

A Törekvés, amely nagy lendülettel kezdte 
az uj bajnoki évet, vasárnap szenvedte — sa
ját pályáján — második vereségét a mindvégig 
lelkesen játszó VAC-tól. A játék, különösen az 
I. félidőben, rendkívül változatos volt és a 
felek egyenlő erejiieknek látszottak, amit az 
addigi eredmény is (1:1) híven mutat. A II. 
félidő első fele a Vívóké volt, m‘g a finishben 
a Törekvés volt elől, de vereségét már nem 
tudta szépíteni.

A Törekvés csapata neon volt egységes, mert 
Hirzer, Weisz, Szánló és Hajós klasszis játéka 
mögött óriási ür mutatkozott, amelyben a vé
delem bizonytalanul mozgott és csapkodásuk* 
hói legtöbbször az ellenfél húzott hasznot. Ez
zel szemben a VÁC játéka egyöntetűbb volt 
és különösen a védelme volt megbízható, ame
lyen csak Hirzer és Szántó tudtak' áttörni, de 
Pruha és különösen Kautzky egyszerű zicce
reket is elhibáztak. A Vívók kekkjei közül 
Lébi az I., Orosz pedig a IT. félidőben volt 
a jobbik. A főd özetek, különösen a. kitűnő for
mában levő jobboldalt. Engl I <éa ll-t támogat
ták sikeresen. A csatársor balszárnya csonka 
volt, mert Joczke már az I. félidő elején kiállt 
és a II. félidőiben pedig csak statisztált. A 
kapusoknak mindkét oldalon elegendő mun
kájuk volt és a kapott gólok nem az ő rová
sukra írandók.

*
A VÁC kezdi a játékot a publikum hangos 

kiáltozása melleit. Az első 5 pere rendkívül 
erős iramban telt el, de inkább csak csapko
dást láttunk mindkét részről. A 7. percben 
Hirzer okos támadását Pruha rosszul érti és

Bajnoki mérkőzések
UTE—Hl. kér. TVE 5:1 (2:0).

Ali elmúlt hetekben föltűnő jó formát mula
tott III. kerületiek meg semmis-tő vereségének 
föoka az. hogy halfsoruk váratlanul fölmondta 
a szolgálatot. Kiéber formajav ulá^a. úgy lét
ezik, csak szalmáiéiig volt. A III. kerületiek 
szép csszjáfokkal és.sok lendülettel játszó esa 
tárai a két szélső half részéről sem nyerteik 
kellő támogatást és így akcióik nem lehettek 
elég erősek arra, hogy áttörjék- a. Fogl-gátal. 
A III. kerületiek halfsorával szemben az UTE 
halijai, de különösen Pcjcs és Baubach, első
rangú munkát végeztek. Mindig a helyükön 
voltak a védelemben, de lendületükkel szinte 
előre nyomták csatársorukat is. Az ÜTE csa
tárai különösen a gólhelyzetek kihasználásá
ban voltak ügyesebbek és határozottabbak. A 
ITT. kerületiek közvetlen védelme, amely időn
ként föltűnő bizonytalansággal dolgozott,'több 
„ziccer“-t adott a szemfüles l'TE-csutároknak, 
akik azokat sietlek is kiaknázni. Az 1. félidő
ben a III. kér. TVE-t támogatta az orkánszerii 
szél és mégis inkább az ÜTE volt frontban. 
Az újpesti csatársornak a lialfsor által támo
gatott erőteljes ostromát a magára hagyott. III. 
kerületi csatársor néhány erőtlen támadással 
tudja csak ellensúlyozni. A 15. percben komor
ból esik az TJTE első gólja Priboj fejeséből. 
A második gólt 10 perccel utóbb a két beck 
között kiszökő Schaller szerzi meg helyezett 
lövéssel. A -félidő végén érik el a 111. kerü
letiek egyetlen góljukat Schwarek révén. A 
II. félidőben teljesen kialakul a sziltől is tá
mogatott UTE fölénye, amely három gólban 
kifejezésre is jut. Schaller, Priboj és Pejcs vol
tak a II. félidő góllövői. A 4. és az 5. gólt 
Neuhaus könnyen védhette volna, A kemény, 
de fair mérkőzés végén a bíró a fault'íó 
Schwarczot (III. kér.) és Kclccwé'nyit (UTE) 
kiállította.

FTC—BTC 2:1 (2:0).
Az FTC csak minimális gólkülönbséggel 

tudta legyőzni a piros-fehérek nagyot hanyat
lott csapatát, A félsiker oka a csatársor volt, 
amely — úgy látszik — Palaky nélkül nem tud 
sokat produkálni. Az összetartó kapocs hij.iá.n 
elemekre bomlott a máskor egységes támadó
sor és inkább egyéni akciókkal próbálkoztak. 
Különösen a TI. félidőben — amikor munká
jukat a szél is támogatta — volt, föltűnő a 
zöld-fehérek támadásainak tervszeriitlensége. A 
JVrC gyönge lábon álló hátvédjei elegendők 
voltak ahhoz, hogy az állandóan frontban levő 
JiTC csatárait meggátolják a góllövésben. Az 
I. félidőben a szel ellen játszó zöld-fehérek 
munkája egységesebb volt. A csatársort a cen
terből' Potya ügyesen irányította. Különösen a 
iobbszárnyat, foglalkoztatta sűrűn. A támadás
ból kivette a részét a reaktivált Szabó is. aki 
régi posztján, a centerhalf ho’y 'n, nagyon jó 
formát mutatott. A BTC az 1, félidőben szór

a kapott labdát rögtön visszaadva, tiszta gól
helyzetet adott föl. A következő percekben 
Weisz—Hirzer szép támadásid foglalkoztatják 
Czeisíer kapust. Egy kis időre a VÁC is 16- 
lekzethez jut, de amikor Joczke régi Jábbaja 
kiújul és elhagyja a pályát, visszaesik. Ezután 
Hirzer. de kiilönösen Szántó vettá szebbnél- 
szebb támadásokat, de a kapu előtt nem ta
lálnak megértésre. A VÁC is többször ellátó; 
gat az ellenfél térfelére, különösen a kitűnő 
formában levő jobboldal révén.

A 33. nercben Hirzer szemkápráztató trükk* 
.léből Pruha védhetetlen gólt lőtt, azonban 
a VÁC Kövess révén félperc alatt impo

nálóan kiegyenlített. 1:1!
Ez az eredmény nem változott meg az T. fél

időben. — A mérkőzés II. részében a VÁC az 
eddiginél is lelkesebben játszik és már a 3. 
percben Boros révén gólt ért el, amelyet a 9. 
percben Hajós liandse miatt megítélt tizen
egyesből Lébi hátvéd háromra növelt.

Ettől a perctől kezdve a Törekvés vissza
esik, a játékosok egymást hibáztatják és 

így jut a VÁC fölénybe.
A Törekvés védelmét most állandóan fog

lalkoztatják és amikor Vast a bíró kiállítja, 
újabb gólt vár mindenki. Az utolsó 20 perc 
azonban a Törekvésé.

Ekkor tisztán Weisz önző játékán múlott, 
hogy Hirzer lábában egy pár gól bent

maradt.
Így eiett meg az, hogy a *VAC megérdemelt 

győzelmet aratott.

ványos I&rohárpásokkal még eljutott egyszer- 
másszor az FTC kapujához, a II. félidőben 
azonban úgyszólván teljesen a védekezésre 
szorítkozott. Az FTC első gólját a Potya ál
tal szöktetett Kővágó lőtte közvetlen közelből 
(15. perc). A második gól is Kővágó érdeme, 
de megszerzésében része volt a BTC kapusá
nak, Palcseknek is, aki a. Schrcibcr által lőtt 
labdát Kővágó Iáiba elé ejtette és ez tétovázás 
nélkül a kapuba küldte. A II. félidőnek az 
FTC-liivekre nézve bosszantó eredménytelensé
gét az utolsó percekben megtöri a BTC gólja, 
amelyet az egyébként hibátlanul játszó Amsei 
tétovázását kihasználó Pócz küld a kapuba.

MTK—KAC 3:0 (2 : C).
A kék-fehérek abszolút fölénnyel nyertek a 

kispestiek agilisán védekező csapata ellen. 
Már a játék elején ki bont akozik az MTK fö
lénye. Orth már a 8. percben pompás gólt lő. 
Egy negyed óráig tart, a folytonos MTK-táma- 
dás, amíg végre a kispestiek is szóhoz jutnák. 
Pár percig tart csak Kispest nekilendülésí, 
mert a 22. jieretől kezdve állandóan meleg per
ceket szereznek a brillláus Orth és az MTK 
csatársora a KAC védelmének és kiilönösen 
sokat mentő kapusának, Birinek, aki a 43. perc
ben Siklóssy csavart labdáját már nem bírja, 
fomni. A TI. félidőben ismét az MTK támad és 
ugyancsak Orth lövi a mérkőzés utolsó gólját.

Vasas—MAC 2:0 (1:0)
A MAC az első félidőben - annak ellenére. hogy szél 

ellen játszott — szép öt^zminikával több élénk támadást 
vezetett a Vasasok kapuja ellen és csupán a belső csatá
rok ügyetlenségén múlott, hogy a kék-sárgák nem értek 
el gólt. A széllel támogatott Vastsok rapszódikusnn, a 
szélsők lefutásaitól támadták a MAO kapuját. A 23. perc
ben egy hosszan előreadott. labda, az elől kalandozó 
fizaffka fejót ér.intve, Takácshoz jut,, ez Jcllinekhez pasz- 
szolja, aki pofiit, vele a gólba. 1:0! — A II. félidőben a 
MAC az első félidő iramától kifáradva, visszaesik és a 
Vasas döntő fölénybe l.^il. Iíutzer és Szentniiklóssy 
egyremásra vezetik a vesz‘delmes támadásokat, de Fehér 
— akinek különösön jó unpja volt. — a legnehezebb hely
zetekben is bravúrosan ment. Ebben a félidőben Szent- 
miklóssynak 16 méterről lőtt gyönyörű gólja, az egyetlen 
eredmény, arait a Vasas nagy fölénye ellenére el tud 
érni.

MAFC—Zugló 2:1 (1:0)
A lelkesebben és cg .öntctübb’ii játszó műegyetemi 

csapat megérdemelt gjőzolmet. .aratott a Zugló fölött, 
amelynek ' ereségét, alig menti, nogy a megbízható köz
vetlen védelem (Pityer—Zwolenszkj) indispt nnltaii, hatá
rozatlanul dolgozott. A MAFC csatáisora ügyesen hasz
nálta ki n Zugló ..bástyái“-i>nk pillanatnyi inegingásót, 
Ügyes belső csatnrjótékknl és a 6 hónapi pihenő után, 
Ilit kondícióban ismét játszó, gyors Reich szőkítésével 
sokat és rendszeresen támadott. Ezzel szemben n Zugló 
ötletszerűen s leginkább u szélsők szöktető,séro alapított 
támadásokkal próbálkozott, de a MAFC védelme, amely 
Miiller centerlmlfban kemény gerinccel rendelkezik, sike
resen szerelte le a.*. erőtlen akciókat. Több kedvező hely
zetet pedig a Zugló belső csatárai ügyetlenkedtek el. A 
M \F<’ góljait Kolly ti. f.lidő, 80. p.i és Lukács (TI. fél- 
idő, 25. p.) lőttél,. A Zugló gólja a mérkőzés utolsó percé
ben Rácz lövőiéből őseit,

TI. osztálya bajnokság; (iTSE--BEA< 1:0 (0.0). -,
Ékszerész—Tesívój-iség 1:0 (l:0)..— ,)0:l
BAK—EMTK 1:0 (1:0). - TTl -VII. kér. st .at (O.li). — 
KAOE—N8C 1:0 (1:0). — Ilnsi páros-RTK 1:1 (10?.

Szombathely: Szombathelyi AK—Szombat helyi SE .1:1 
(1:0). A vezető gólt Holzbauer rúgta, u mu?odik kettőt 
Krutzler. A. SzSE Bodó révén érte cl egyetlen góljai.

IJéca: Ajnattiure — Ifakoah 1:0! — Rapid- -Admira 1:0. -
WAC—Wncker 0:0. — Rudoli'-hügel—WSC 1:1. — fenn
mering -WAF 0:0. — Jlertha-Vinnua 2:1.

A bajnokság állása ). osztály: 1. J*'TC 1-t pont. I l'!. 
13 r> 3 Törekvéa 12 p. 4. MTK 11 p. 5. III. kor. LX 1. 0 o. 6 <asasVp 7. VÁC « p. 8. ZAC 6 p. !• MAFC C pl- Ti: 
5n 11 KAC :• p. 12. MAC o p. //. osztály: I. I |sh 19lponl. 2. 33 FC 15 p. 3. BAK 14 p. 4. B1CAC 12 p. . . Lk- 
szerész 12 p. 6. EMTK 10 p. 7. Poslns 0 P. t. Husiparos H p. 
9. RTK S)>. 10. KAOE 7 P. 11. TesMériBég 7 p. 12. BlK 
6 p. 13. NSC 5 p. 14. TTO 4 p. 15. V11. kér. SC 1 p.

Az 50. osztrák-magyar mérkőzést Koppeholl, n, Dezitzchcr 
Futball llund-unk kitűnő főtitkára fogja vezetni.

Óriási érdeklődé* mutatkozik a nővén ber 26-üú váloga
tott mérkőzésre. A klubok részére mar megkezdődött o 
jegyelőjogyzés az MESz-ben. Amelyik egye.-tile p^i.k- 
estip nőin‘jelenti be igényeit, az még kedvezuu nyes jegye 
két sem fog kapni.

Az olawornagyar válogatott mérkőzés — az MLSz kíván 
sága szerint — nuírduz 4-t'n lesz, DéloLaszorezágnak cg.’- 
még meg nem jelölt várrsábau.

Az amerikai tura fölött csütörtökön dönt az MLSz orszá
gos tanácsa. .V túrának sok hivő vau, do erős elleuziMii 
hangok is hallatszanak és ezért izgalmas ülésre van ki
látás. ______ x

A második országos höigyuszó«
verseny

A Mapynr Usz6 Egyesülőt közel JCOO főnyi l.özönsrg 
előli, tartotta meg a Rudas-uszcdabaiJ a //. mugyar liölgy- 
Hszóverscnyt, amelynek eredményei u következők:

1. Kezdők versenye, 60 m.: 1. Jhimoi'its llus (Ml E) 1 p. 
9 mp 1L Mellúszás. 100 ni.: 1. lírasstter Kóló (NS( ) i p. 
43 mp. 2. Zólyomi Magda (MIJEL HL .Tiuiior m.-llu zu.-. 
60 m.: 1. Szénié. Klári (Ml El 1 p. 4.6 mp. IV. 3x40 m.-es 
vegyes staféta a hölgyek vándordíjáért: J. Aí>C <■/) <sa- 
pala (Krassnér, Komáromi. Jlénc*). 2. <1(1 <■ "> csapnia, 
V. 60 lu.-es junior gyorsuszús: 1. Szénié Klári (Mi Li i n. 
3.8 mp. VJ. 100 ni.-es liatu.-zás: 1. \Fá<;:icr Olga tl':J í I P. 
50 mp. VII. 100 in.-es gj/nsiiszás: L liarall O. (Mi i.) I p. 
40.2 mp. 2. Schmiedercr (MTJE). Vili. 5X40 in. es mellű1?, ' 
staféta: 1. MŰK (Zólyomi, Szc-nte. Dabis, Alböcker, Biirali) 
3 p. 15.6 mp. 2. NSC. IX. 500 m.-es úszás: 1. Hardingr r 
Ilonka (MT’E) 11 p. 39.6 mp. 2. Sehmicdcrcr (MI K). 3.
Klóin (MTE). X. Vtgy<« m.zás, 3X20 m.: 1. Krasener Kató 
és llónes Irén holtversenyben 56.4 mp. A Ml’E <s A AC. 
vízi pólócsapatai közötti mérkőzést, a MUR nyerte meg 
6:2 (8:2) arányban. Bíró: Kelemen.

0STENDE
CAFE RESTAURANT
Elegáns, előkelő, ragyogó

Énekel
VARJAS

muzsikál

esti ótterino

Megnyílt Gárdonyi Sándor 
tAficIntéxcte, Budapest VI, fflndrássy ut S4. dlatt 

Kólón balett óf klasszikus művészképző 
Beirut.áp délelőtt 11--1 ig, dőlni un .■—< it,-

Cluh-Sarage
1. IX. Köztelck-utca 4. Tel. 135-69 és
2. ÍV. Mn'ría Valérla-n. 3. Tel. 189-25
3. VII, Kertész-u. 42-44 (épitésalatt)
Oarage elzárható boxckkel. 

JavItómUtiely.

Bérautód £!jel*nappal.

VI, Róvny-u. 18 KIS KOMÉDIA T.ilefon 14-22.sz. 
Rótt és Htcinhardt fölléptávol: Aki azt nem látta ... és 
Jler Wuharadja von üjeporn. Kezdető pontban >.'•.-»> órakor 

-iPICCADILLYe
VI. Nagymczö-utea 48. sz. Művészeti vozető: Acél Viktor

A szeuzációs novemberi mitsor kimagasló számai;
The Broadway-Girls, Caligari, 

Harrlson and HnsSings, 
Yenny and Jonny sftb.

Vásároljon vagy rendeljen
m. kir. asztálysorsjegyet. azonnal, miután 
az I. osztály iiyoremén..’huzása m & ír e 
héten, novcm'ier hő 45-én kezdődik.

Legnagyobb nyeremény szerencsés esőt ben

K 5,000.000 íöt.
Sorsjegyárak: Egész 200 K Fél JtiO K. Negyed 50 K.

Török A. és Társa bankház Rt.
Budapest IV, Sxarvita-tér 3. szA.v*.

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

Világosság könyvnyomda rt„ Budapest Vili, < outi utca 4. 
Műszaki igazgató: Doutscli I).


