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Budapest, *1922 november 13.

L évfolyam

Mussolini ecset és Ausztriát
Cseh-Szlovákiához akarja csatolni
Róma., november 12.
'A Reggel bécsi tudósítója jelenti telefonon:
A „Popolo d’Italia“, a fáséi sták vezető lapja,
nagy feltűnést keltő cikket közöl Mussolininak
Ausztria fölosztására irány aló állítólagos ter
vezetéről.
Az az Ausztria, amelyet St. Gennainban álla
pítottak meg, — mondja a cikk — ebben az
alakban nem életképes és
csak úgy tengődhet tovább, ha elengedik
neki a reparáció terhét
és ebben öt Olaszországnak segítenie kell.
Bécs nagyjelentőségű város, ennek ez az
Ausztria nwn életföltétel, nagyobb területekhez
kell tehát kötni, do nem sziikségképen a mos
tani területekhez. Olaszország azonban nem
engedheti meg, hogy az Alpesekkel szomszédos
— ■

területek, mint Tirol, Vorarlberg, Salzburg ás
Stájerország olyan államalkotóéban vegyenek
részt, amely Olaszországnak 'kényelmetlen
volna, ezért
elleneznie keli a Németországhoz való csat
lakozást.
Ezekből a területekből külön államot kell
alkotni és azt nyugodtan Olaszországgal kel
lene. összekötni. Trieszt is csak igy volna élet
képes.
A cikk ezután kifejti, hogy a Németország
hoz való csatlakozást az ántánt legnagyobb
része ellenezné,
Felső- és Alsó-Ausztriának Beccsel együtt
Cseh-Szlovákiához való csatlakozása volna
kívánatos Olaszországra nézve.

.................................... ............... —

Nem vezéreket - de elrejtett fegyvereket
keres a rendőrség a magyar fascistákon
Eddig csak ötven egyetemi hallgatót kérdeztek ki
(A Reggel tudósítójától.) Szombaton délben
megkezdte a rendőrség az úgynevezett, fasclstatájbor leszerelését A leszerelés mindössze anynyi’ból áll. hogy az egyetemi hallgatók egész
seregét idézik bő a főkapitányságra és Andréka
Károly detektivfönök, dr. fíauer rendőrkapi
tány és dr. Benárd rendőrtanácsos részletesen
kikérdezik őket a szervezkedés előzményeire,
az esküre, az úgynevezett, táborokra és a vezé
rek személyére vonatkozóan. Az elsőnek be
idézett egyetemi hallgatók érdemlegeset egy
általán nem mondtak. A Reggel munkatársának
információja szerint szombaton este, majd
vasárnap délelőtt kezdődlek a monsire-kihalk
gátasok, mert több mint 50 állítólagos fascistát
idéztek bo a rendőrségre. Miután a politikai
osztálynak nem volt elég tisztviselője, s<zombaton délutánra és vasárnap délelőttre a bűnügyi
osztály n él lány tisztviselőjét o.vztotfák be, a ki

hallgatások lebonyolításához.
A rendőrség a legújabb kihallgatásoknál
értesülésünk szerint elsősorban aziránt ér
deklődik, hogy hol vannak, ha egyáltalán
vannak fegyvereik a fascistáknak, honnan
szerezték a fegyvereket, hol (rejtették el,
mikor osztották ki ás kik voltak a kiosztók.
A mai kihallgatásoknál már a rendőrséget
nem a fascista vezérek kiléte, azoknak titok
zatossága érdekelte, hanem a nyomozásnál fő
kép annak a megállapítására fordított gondot,
hogy tisztázza az e hónap végére tervezett or
szágos diákgyülés ügyét, mert az volt, az infor
máció, hogy ez az országos diákgyülés lesz az
első igazi magyar fascistagyíilés. A kihaligatottak eddig egytől egyig egyetemi hallgatóik
és az gész fascistamozgalom rendőrségi in
formáció szerint, pusztán csak a diákságra kí
vánt támaszkodni.

Landau város polgármesterét
Kiutasították a franciák.

Harding beszéde a nemzetekkel
való együttműködésről

Berlin, november 12.
A Wolff-ügynökség jelenti: Frankfurti je
lentés szerint a megszálló csapatok parancs
noksága Pfaltz-tartománybeli Landau város
polgármesterét, Mahlát, az okok megjelölése
nélkül kiutasította, mert a pfaltzt^ szcparat is
ták üzelmei ellen állást, foglalt. Visszatérését
ahhoz a föltételhez kötötték, hogy nőin szabad
közhivatalt vállalnia és tartózkodnia kell min
denféle politikai tevékenységtől.

Washington, november 12.
A Beuter-ügynökség jelenti: Haráin g elnök
fölhívást intézett a nemzethez. A fölhívásban
többek között a következőket fejti ki: Elérkez
tünk arra a pontra, ahol szamot kell vetnünk
azzal, hogy nem térhetünk ki a sokszor nyo
masztó és kényes felelősség elől. Ez annak az
árnak egy részét jelenti, amelyet meg kell fizet
nünk. hogy a többi nemzettel szerencsés kap
csolatokat tarthassunk fönn.

Bizakodó a vasárnapi magánforgalom.
rt, u__
<1 «IAA ■
kát 5800,.Llchtiget 1750, Trösztöt
11.200, Nasiclt
47,090 koronás árfolyamon.
1,11

Budapesten

b

A vasárnap déli magánforgalom bizakodó
volt; bár kevés üzletet kötöttek, a szombat esti
hzilárdulás látszott fölülkerekedni. Beszéltek a
Hitelbank és a Kereskedelmi Bank szilárd
hangulatáról, amit a két nagybank alaptőkecinclésével magyaráznak a tőzsdén, továbbá
Krausz Simon hazaérkezésével a Liptákban és
a Ch in o inban várnak mozgalmat. Kötöttek:
Rimát 11,809—11.406, Salgót 35.000, Általános
Kőszenet 109.000, Izzót 33.500, Áliamvasutat
29.750, Lipfákot 3250, Spódlumot 5900, Atlanti-

Bécsbani

(A Reggel tudósítójának tclefonjelentése.) A
berlini szilárdság hírére emelkedtek az árfolya
mok. Salgó 1,100.000, Rima 380.000, AUamvasut
820.000, Cobtirg 145.000.
Berlinben i

(A Reggel tudósítójának tele fonjelentése.) K
devizapiacon emelkedő árfolyamok moftett
igen élénk a forgalom. Az értéktőzsdén az alap
hangodat a szilárdság felé hajlik.

ELŐFIZETÉSI AB (CSAK VIDÉKRE):
EGY NEGYED ÉVRE 120 KOR., EGYES
SZÁM ARA AUSZTRIÁBAN 600 O. KOR.,
NÉMETORSZÁGBAN 8 MARKA, JUGO
SZLÁVIÁBAN 8 JUGOSZLÁV KORONA,
CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1 CSEH KOR-,
ROMÁNIÁBAN 3 LEI,

9. szám

Kés, olló,
gyerek kezébe nem való
A boldog gyermekkor első képeskönyvei
ben már egy jó bácsi magyarázza ngy a kis
dedeknek, mint a nagydadoknak, hogy éles
vagy szúrós szerszám gyermekek, bolondok
avagy részegek kezébe nem való. Az utolsó
esztendők magyar politikájának minden
bűne, keserűsége, ártalma és fájdalma, hogy
a kormány hatalom a. kést
vette ki a
gyerekek, a bolondok és a borgőzös fejvek
kézéből. Főleg azért érdemel teljes elismerést
Rakovszky Iván belügyminiszter rendeleti*,
amely a fas^cistaszervezkedést betiltja, hogy
végre a kormány is megszívlelni látszik
istenben boldogult Forgó bácsi, tanácsát.
Mi az első pillanattól, ahogy Friedrich Ist
ván, a zsidó élelmességnek ez a prototípusa*
ügyesen elhintette a magyar faacismus
híreit, az egész mozgalomnak nem. tulajdo
nítottunk több jelentőséget, mint amennyit
ez a páíkosatos Pista önmagában véve meg
érdemel. Hiszen érthető, hogy a mátyásföldi
bal-, később jobbösszekötő csatár, akit a bolsevizmus utáni. lerolLanása a miniszter
elnöki székbe lendített, nem tud belenyu
godni abba, hogy a kutya sem törődik vele
és az egykori Szilaj Pistából lassanként
Niemand Pistává kényszerül szelídülni. A.’
magyar fascismusnak. úgy tetszik, egyetlen
őszinte és komoly célja volt vagy célja van,
hogy az a társaság, amelyet asztaltársasági
mivoltából aktív politikusokká avanzsúltatott az első nemzetgyűlési választások szé
dült tömeghangulata, újból tettekkel tenyézo
lehessen. Mit bánják ők, ha az ország ujra
kigyulladt üszkein piríthatják kis pecsenyéjü
ket; mit bánják ők, csak Friedrich, Hallév,
Hornvánszky, Tasruuly-Kovács és mit ludom
én, még ki "tartozik hozzájuk, pecsenyéz.hes
sen, beszédeket mondhasson, küldöttségeket
fogadjon, nyilatkozatokat tehessen, diadal
masan mosolyogjon. Azután jöhet az özön
víz! Azután megpukkadhat Amerika, a brit
világbirodalom, a „Times** és a „NewyorA
Héráid**. hiszen Friedrich és Hallév olyan
kemalbasák, akik túljárnak Bonar Law én
Harding eszén, pláne, ha a durvák olombotokkal támogatják hadműveleteiket
néhánv jól irányzott kupánütéssel fölverik
Zürichben a koronát. Mussolini előbb
fascista volt, azután miniszterelnök; Friedriohnél a dolog pont megfordítva áll. Es
TTlain Ferenc, persze, aki alig bírja türtőz
tetni magát, hogy munkához lásson Budán
ás ugyanolyan szakértelemmel, liölcs előre
látással és sikerrel hozza rendije az ország
pénzügyeit, mint a Nemzeti Hitelintézete!/.
Hallor István már igazán nem tudja, mihez
kezdjen. hol jobbra kacsint, hol balra, hol
az egyik zsellére üt, hol a másikra, min! a
Fülemile jó bírája, amikor ítéletet kellett
mondania. Es Gömliöe Gyula, akinek több
esze van mégis, mint a többi fascistáknak
együtt, milyen ügyes taktikai elvonulással
szabadult meg a fascismustól, amelybe marmár belelépett. Most a cipője talpat nézi,
hogy hová is lépett óg el gondolkozhatok azon
nz őrdÖngŐs Mussolinin, aki csak káplár volt
és mégis sikerül neki, ami egy vezérkari,
tisztnek Pesten sehogy som. akar sikerülni.
A kormány pedig láthatja végre: «• nagy
legények milyen kis legények, ha kellő idő
ben értésükre adják, hogy kés. olló gyermek
kezébe nem. való. Es az éles kést, kiveszik a
markuk bók Bismarck szerint: „Dia Politilc
verdirbt den Karakter.'* Szerintem is.

1922 november 13.
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A lausannei Konferenciát
november 20-ára halasztottá^
Megszüntetik a tengerVárosodat csatolnak vissza Törökországhoz.
szorosoK Katonai lberendezKedését
--------nézeten van. Különösen katonai szempontból
teljes a megegyezés a francia és az angol
vezérkar között, Karagacs városa való
színűen visszakerül Törökországhoz és
föltétlenül megsziintetnek mindennemű
katonai berendezkedést, a tengerszoro
sokban.
Amennyiben Anglia, a fiuncia java-i
tokra kedvező értelemben válaszol, Bompard
k iséreté-
a . francul küldöttség eg.v részének kígéreté
íi
vel A’asárnnp cs.to Lausanneba utazik,
London, november 11.
A Reuter-ügydiöks-ég jelenii: Az angol
kormány Konstantinápolyból rádiójelen lése
ket kapott, amelyek
kiemelik, ómnak lehetetlenségét, hogy a
kemalistákkal a közigazgatás kérdésében
megegyezésre l<’h essen j tduv
előkészítenek arra, hogy a város íeri'detére
ki kell hirdetni az mdromállapotot.

Paris, november 11.
Az Havas-ügynökség jelenti: Az angol
kormány kérésére a lan-armei értekezletet
noveml>or 20-ára h akasztót Iák.
Párls, novemlver 11.
Az H a vas - üg.ynökség j elonti: I ’oineuré
miniszterelnök nyomatékosan megkérte Hardinge angol nagykövetet, hogy Nagybcttanvia novíraber JÖ-ára. küldje el egyik kép■risclöjét J.ausanv( ha. Az ekkor megtartandó
értekezlet csak alakiság volna és a túrgyaláso-k tényleges mogkezdetót bizonyára novem
ber 20-ára halasztják. t\ közbeeső időben
Icrd (dtrzon, Poincaré és Olaszország kép
viselője Párisban megbeszélhe tik azt a maga-,
tartást, annlyct a szövetségesek a lausavjiei
tárgyalások, során tanúsítanak., Hz a 'meg
beszélés csupán rövid időt igényel, mert ugy
látszik, hegy a két kormány a megkötendő
s/zerződéví területi, politikai, pénzügyi és
közgazdasági rendelkezései dolgában egy
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Féldmann Ferenc
ha nlüródája

engedi

Bées, no vembe i- 12.
(A Reggel telefonjelentése.)
Churchill lord, aki még nem heverte ki tel
jesen a Tajtó végrehajtott műiét következmé
nyeit, betegsége óta. most, először beszélt is
mét Dundecben. Tolókocsin vitette magát a
gyűlésre és mankón vánszorgott föl a szó-

székre, altul, miközben beszélt, .jobbról es balról
egy-cgy barátja támogatta. Beszéde abban csú
csosodott ki. hogy
Anglia szövetségeséinek sem engedheti cl !
azokat az összegeket, amelyekkel ezek neki
tartoznak.

...... ...... ......... ■—

vasat hálózata,
hálózata., különösen a Nagykörúton
ési a,
»t 1ts,! < \es
Baross-ulcában teljesen le van rongyolóava.
Az alépítmény, sínek hasznavehetetlenek es
mielőbb út keli térni a fclsővczciek rendszerére.
Mindenesetre azonban a jel -idegi bevételek
nem elegendők, ugy. hogy megfelelő, töke hiá
nyában az újabb tarifaemelés szükségével kelt
Tarifaemeléshez nem kell külföldi
számolni.
segítség. — Mit mondott Ullmann báró
A- Reggel értesülése sxe'íní a Föv; rus által
alapítandó részvénytársaság a vasúti tizem
Folkusházynak ?
akad ál ytálan vitele sz< - rn po nt j áh ól, elsősorban
(A. Reggel tudósítójától.) Mr. Bdle, a briisz- cg)) nagyold), kölcsönt akar fölvenni,, ha nem
sz.eli Sóciete Hlectricité et de Fraktion ügy megy másként, ugy állami támogatással. Már
vezető igazgatója, aki, mint azt J Reggel es puhűtolódzások is történlek ebben az irányban
íz egész sajtó megírta,
•utána, az
megűria, mar hosszabb ideje
űlejp néhány pénzintézetnél. Hzzol kapcsolatban ér
ape s t közlekedés
közit ketlésiigyéí
1 anul mányozza Búd
Budapest
ügyet,, az deke s 'dologról beszélt!:!; a főiváros beavatott
j..
polgármesternek. .•:a köreiben. ÁHitóan Folkusházy alpolgármester
e-lmult héten áínyujímía.
aj. polgármesternek
ajánlatát a vd
villamosva-mtak
belga vasúti trösztí, ajaniutat
lamosva m tok Ullmann Adolf bárót is fölkereste, a Hitelbank
átvételére, Vz ae.idat sz cint, a belgák a \ illa.- ban, hogy nála egy, az ii.i vasúti rész.vcny társa
mos vasú l ak, . u-:<'-i c egy 25.000.000 halva ságnak nyújtandó ikölesön iránt, érdeklődjél;.
frank alaptőkéjű rószvé’ix társaságul akarnak l'llmann. amint mondják, mm nagyon lelkese
alapi tani legi’i lib 7%-os kamatozás mellett, a dett a város inai vezetőségéé rí és kereken ki
! ét esi íf•11 <iő u j i tá*- i alapba pi áig 7 é\ en kcri'.sz- jelentette, hogy nem ad kölcsönt a. villamosnak.
Falkusházy erre kapacitálni próbálta l’llmaiml
tii-l a brnHó-bev:. tel mintogy 10%-ál kívánják
>he*zolgúltóiti. A ajánlat nevetséges és a-.1 a ós szinte csodálkozott, hogy amikor a. íl'iielhank
uyllvá.n < aló törckvéd árulja cl, hogy a belgák más fővárosi üzemnek ad kölcsönt, miért, ta
a fra ni: l ói szabadulni akarnak,, '.aert. érzik a gadja tne-g éppen a villamosva! ultói. l'llmann
frank várható lecsúszását. A/é is érijük, hogy kijelentette, hogy tudtával a. Hiílbank semmi
akkor . rmidőn hazájukban pénzük 21/; -eB’.o-ut fék' városi üzemnek nem ad köle°öní. Az al
hoz. <" k 7%-os•kamatozást akarnak tőkéjük s;a- polgármester erre mogállanitje. hogy igen is. a
má ra hiz.tositani. Wolffék, akik eleinte örültek, gázgyár kap kölcsönt a Hitelbanktól. Nem a
hogy akad*egy kiilföídú pénzesoport, amely gázgyárnak adunl- — mondja erre Ullmann,
Jegyen húr faji szempontból akármilyen össze báré) —.hanem Búzáiknak. ( Búzái h alpolgár
mester vezetése alaít állanák ugyanis a fővá
1 ót elii, kirántja őket az úgynevezett
Ilkából0, az. ajáidat. benyújtása, utón kiábrán- rosi gázmüvek.) Folkusházy erre a váiaszr:
lapjaikat ilyen- nőm volt elkészülve, de tudomásul vette.
dúltak a belgáklml.
—-...... Legalább
. .
formán informálták. Mégis szidíffegesnek. tart’:ik várówwnk bölcsei, hogy tárgyalásokba bocsátkozzanaJc Bctte úrral, akit holnapra hív
OLVASSA EL A
tál- meg a városházára.
n
Beavatott Ihelyrííl a következő információt
íkuolnk. a villuniosvasut ak megváltása és a
K HETI SZEXZ.V JÓS SZÁM \T!
belga ajánlat ügyében:
ir
SZERKESZTI:
Kéhógtrkm, hogy a főváros közlekedési,
KALLÓS JÁNOS
politikája sorsdöntő elhatározások előtt dlLA.

Hoinap tárgyal
Mr. Bette a fővárossal

Aranyat 825-1600-lg,

RrPtiiAnsolot «o ooo 300.000 íí-á-p w->sz: Központi
Kkszet beváltó Vili. .Józscf-köriit 17. szám. Telcfojszám Cd
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A Reggel tudósítója, jelenti telefonon: , A
köztársaság magalap! tásá na-k negyedik é vfor
dulóját ma katonai, pompával ünnepelték meg.
A Bnrg előtti téren ti vonultai,' az elnök előtt
a bécsi helyőrség csapatai, hgy pár ágyú,
amelyet, túlzottan „ideg" nok neveztek es a
köztársasé“• szegényes lovassága nem eppeu
impozáns látványt nyújtott A gyalogság azon
bán feszes tartásával, szép egyenruhájában és
csillogó fegyverzetével sóikkal, jobb benyomási
tett. Amikor az ünnepély végén a csapatok el
vonultak, mindenkinek eszébe jutott a. régi
„Burgmusik". A körutakon ezernyi nép várta
a zenekart, és nagy tömeg # ment takt.ns'ban a
zom kar után. Az évfordulót különben
csak a szc: iáblemokraták ünnepelték, akik
valamennyi kerületben monsfregyülé'.eket
rendeztek.
A szónokok a gyűléseken hangsúlyozták,
hogy a párt műiden , erejével kiizdt ni fog a.
_______ , hátrányai, a parlament !:;■
genfi egyezmény
kapcsolása es a kiilföldi < llenor :e.^ ctbn. ,\ ra
dikális eszközöktőlI azonban óvakodni k-ll,
mert ez a reakció malmára hajtaná a vizet.
Úgy a katonai parádét,
parádék mint
mint, a gyűléseket
semmiféle incidens s< m zavarta meg.
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Szervita-tér 4. szám alatt van

Óriási áralfat fizeteK használt
Berber Béla, iiárolv-llőíut 5,1.
íerAirtmdEíöo r< i. i.m: ,i hó-ót
—»
■wrTr**rznr»«4t:*>^^ r.<*snMLaMMK.BH«wtf9<.avA amxrmaaMHBa mmummtmui*

Magyar Agrár- és JáradéKbanK
vetŐBmag-csstáüya:
Hml.ipcst V, Nádor utra Hí. didi-fon: 72 RÍ
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz Iciíiniiífasabb napi áron lóliere-és luc -rnamagot és
egyeli gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kér

KH'ALó KCI.lOil.l)/ ATTRAKCIÓK
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a német
Az ügyész árdrágitási visszaéléssel és csempészéssel vádolja őket
(A Reggel tudósítójától.) Néhány napon belül
ÍöHiüdő uzsora-bírósági főtárgyai ásni kerül sor
n Markó-utcában működő uzsorabiróság előtt.
[Tizennégy elülteti) gabonabizományost, gabona
kereskedőt és gabonaüzlelte.l foglalkozó ismert,
bankcége.t, vonnak nyilvánosan felelősségre ki
terjedt é? ""‘t’-evőnyes árdrágitási, illetve csem
pészési bűntett kapcsán. A bűntett — Bibó
Kálmán és 7'<<tsoí árdrágitási ügye. A rondőriségnek és ügyészségnek több mint egy eszten
dei munkát adott a nyomozás lefolytatása és
tíz vau főt árnyalást előkészítése. .Jóllehet, több,
imiiif. ogy esztendős az ügy kel étkezésé nőik idő
pontja. ;• nyilvánossúg elé alig került valami
.is Bibó ‘Kálmán és társainak árdrágitási ügyé
bői, bár sok százmillióról, szállítási engodléllvek
ről, vámhatóság kijátszásáról és egyébb nyilvá
noséiról kívánó körül menyről van szó.
Ezelőtt másfél évvel Ilire járt* hogy egy
gabona.hindik útus, amelynek tagjai között a
gabonapiac legkitűnőbb nevei szerepelnek, a
.l'öldmiví lésügyi minisztériumtól szállítási en
gedélyt kapott —
dehes, állati takarmányozásra alkelinafla.il
urpa lélj vagonos tételekben való külföldi
szállítására.
A szállítási engedélyek rendelkező klauzulája
szigorúan jelezte, hogy csakis teljesen romlott
árpát van joga a szindikátusnak kiszállítani.
Már három hónapja foly t n szállítás, amikor
’!!i21 szeptember 2-S-án isméi k ’•>. uszályliajón
akartak 28 tonna árpát külföldre irányítva —
mint romlott, árpát az országból kiv'nni.
A kivitelnél a. földmivelésiigyí minisztérium
egy tisztviselője hivatalból megvizsgálta az
árpa minőségét, mellette a vámhivatal egy
hivatalnoka azt ellenőrizte, bogv vámható; ági
szempontból a külföldre induló szállítmány
nem esik-e kifogás alá. A szentemből’ 28-iki két
uszály m'-.'íöitésénél Kurta Árpád vámtiszt tel
jesíteti szolgálatot. A tisztviselőnek föltűnt,
nogv dacára annak, hogy a kiviteli -engedély
■határozottan csak dohos. hasznavehetetlen
árno kiszállítására szól — te/. u^z-< iycdtba.n egy
általán nem dohos árpát raktak be.
A tisztviselő nem szólt senkinok, megvárta,
amig a földinivelésügyi minisztérium illeté

kese megvizsgálta a szállítmányt és amikor
látta, hogy a szakértő dohosnak, és állati élve
zetre is alkalmatlannak minősíti a berakott
árpát — néhány marékkai kiemelt Kurta az
állítólagos dohos árpából, eltette és amikor az
uszályok elindultak, szembehelyezkedve a föld
ül ivelésiigvj szakértő véleményével, bejelen
tette a fővámigazgatórrak, hogy a két uszályon
dohos árpa helyett egészséges árpát csem
pésztek ki az országból.
Ebben az időben a legszigorúbb batárzár
volt. 1ilos volt minden galmnanemüt. átengedni
a határon, érthető megütközést keltett Kurta
Árpád, bejelentése, aki a szállítási igazolva.nyok kijátszásával H nagyon előkelő céget vá
dolt meg. Azonnal távirat ment és a. határon
föltartoiták a hajókat, ugyancsak Szobán föllari áztatta le olyan vagonokat, melyek szintén a
szindikátus állítólagos romlott árpájával ter
helten tartottak külföldre.
Búr az éppen lefoglalt, készletekben Bibó
Kálmán bizományos cégnek árpája nem
volt —• csak néhány más cégnek •-•« <.lr az egész
ügy az árpaszállitás rendőrségi, majd ügyészi
f< lyoviányán, mint Bibó és társai 'bűnügye
szerepel, t’gyanis azonnal följelentés ment
a rendőr;-ég iiez. árdrágitási. büntet lel rá tolták
mai a cégeket és dr. Bedé József rendőrtaná
csos az ügyben nyomozni kezdett. Tiede rendőr
tan ‘cső. '.ól dr. Szállásy J< nő ügyészségi aielnök'iöz, az uz^'iTobíróság vezető ügyészéhez ke
rült- az iigy, aki nyomozása során kihallgatta a
megvádolt gabonakereskedőket, bizományoso
kat. az üzletben részes bankok embereit* a földmivcl-'-sügyi minisztérium illetékeseit. és né
hány héttel ezelőtt, amikor a teljes nyomozati
anyag rendelkezésére állott.
vádiratot adott ha a 14 előkelő és szereplő
gaboám ég tulajdonosa ellen.
A vádirat most érkezett a b.üntotőtörvényszékhez. ahol a Kaközelebbi napokban tűzik ki
az iigy tárgyal''sál, amelynél majd kiviláglik,
vájjon igaz-e Kúria Árpád és társa állítása,
amikor előkelő cég. kel és bankokat árdrágító,
az ország élelmezését és a közszállitást zavaró
vétséggel vádol meg..,
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(A Heggel tudósi lójától..) Ismeretes, begy az abban az épületben, amelyben megindulásakor
Apolló kabaré igazgat >• agáimk a. mull, hc'.en ötször tartott naponta kpbarcelődást 20 kraj•bírói végzést. kézbe-.-itettek, amellyel kötelez eáros belép! idi.ia.kkal és amelyből igazgatóinak
tél'. hogy a kabaré helyiségeit it-én este 8 iizbíi írondolkozásmódja következtében az 1600
óráig iiriise ki es adja ál rimák a kiidöldi ér koronás páholyárak szárnyain távozik.
M.i este !> órakor a megszűnt Apolló-kabaró
dekeltségnek. amely köziudomásurag hatalmas
áruházai szándékozik a kábáié telken, az úgy igazgatósága a fekete táblán közölte a tagok
kal. hogy ;• ma esti előadás volt az utolsó. Föl
nevezett Kasselik tijll n építeni.
láz a bírói végzős másféléves harcnak vetett szólítja a tagokat, hegy keddtől kezdődően a
végei. Pontosan ennyi idő óla függőit rv"; ihs Projeetcgraph Rt. irodájában délután 1—2 óra
Dam •kies-karóként a kabar fölött a kilakr.l- között fogják megtudni azokat a híreket, ame
tatás veszedelme, azonban a kabaré igazgató ly,.! a kabaré további sorsára vonatkoznak. A
sága egy i "lanatig rom vc-f.e komolyan a ve Ingok — különösen akik a kabarénak kezdet
szedelmet-, valószínűen számítván arra, hogy a től fogva tagjai — szomorúan hagyták el a
kabaré ismert és kitűnő neveiből álló szinész- tcrrníipi előadás alán az épületei, amelyet az
gárdájtt az illőié! es fórumoktól esctrüt-eselrc Ungerlcider—Friedenstein-pár nem tudóit szá
haladékot foa majd ki könyörögni.
mukra megtartani. Az Apolló igazgatósága
Ezt a bírói határozatot azonban megváltoz négy-öt heiyen is keres hajlékot a kabarénak,
tatni nem lehetet < s így a kabaré két igazga amely).uk miiveszi vezelcso valóban elsőrangú
tója, Üngcrlcider Mór és Fricdcnslcin Jakab.
és sok mulatságos estét szerzett a pesti
menteni akarván a veszett fejsze nyelét: a volt
közönségnek.
Hogy a művészek igv jártak,
szombat: és lét vasárnapi előadás jövedelmét,
S.fUiP.oot) korona óvadékot ajánlottak föl a kül Ungerlelderéknak köszönhetik elsősorban, akik
földi érdekeltség budapesti ik ép viselőjének arra az utolsó 7>illar.atig azt hitték, hogy a város
az esetre ha hétfőn reggelig várnak íws át háza többségi pártjában levő összekölteliseik
adással. Ezen az alapon merev ve zés jött létre a kel és a művészi vezetés és a művészek erj köíesi sulyára támaszkodva, moghosszabbithatk ‘t 11 között s igv az Apolló-kabaró
1 ják a bérletet.
ma este tartotta utolsó előadását

szájra, hogy a rokonszenves játékos meghalt.
Súlyos baleset
I járt
Hegy a kósza hir igaz.-c, munkatársunk kint
a Szent ístán-kórházban, ahol dr. Szarvas
főorvos — aki maya is kint volt, a mérkő
egy futballmérkőzésen, Jenő
zésen és közvetlen .'■ze’mlélője volt a balesetnek
Hésjer Ferenc (F'TC) játékost mentők
vitték eO a pályáról

— ezt Kot, mondotta:
— A hir nem igaz. Tíéger állapota nem súlyos,
hőmérséklete
Ö7.3. Tüdövérzéso miatt termé
(A Heggel tudósítóidtól.) A magyar futball- ' szetesen a lep,nagyobb
nyugalomra szorult.
de i'byn, az FTC—MTA’-mérközösen már az • Valószínűen bordatörés következtében
•r>. percben sajnálatos baleset történt, amelynek meg a tüdeje, amiről pontosabbat a pársérült
nap
következtében Hégert, a lercncváro-iak szétl- múlva megtartható Röntgen-vizsgálat alapjáu
f-' l.e.s c satárát a mentők vit ték el a Szent István- tudunk mondani.
kórhiizba. mert tüdővérzést kapott. Hever a leg
szerencsétlenebb magyar játékos. Alig volt
még mérkőzés hogy valami baleset no értő
volna. Kozét-lábát összetörte, ma pedig egy
véletlen rugós a mellét értő és utána azonnal
nyilvános sduterraln vllcrmóben
vért köpöll, amire a mentőorvosok rögtön el
poirpá?
vocsirr&k mellett
száll i i ollók.
kiiliöldi tnviiójúról hazatért
A balesetet a mérkőzés után Is sokáig tár
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Lipótvárosi Casino

A teKintéjyeK Kabinetje KoveHleziK
Berlin, november 12,
(A Heggel tudósítójának telefon jelentése.)
Wirth kancellár szakadatlanul folytatja tanács
kozásait a pártok vezéreivel a kormány újjá
alakítása dolgában. Először a nem szőri dIsta,
azután a szocialista parttal tárgyalt és fölkórío
a pártok vezetőit, hogy javasoljanak neki n
miniszteri tárcák betöltésére alkalmas szemé
lyiségeket, a. kiválasztás jogát azonban macá
nak tartja fönn. Wirth föUételenül a helyén lá
ván maradni. Az üres tárcák: a külügyminisz
teri (Rathenau meggyilkolása óta) és az újjá
építési. Uj ember kerül a közélelmezési és ke
reskedelmi kormány élére. A kancellár a 1- gsulyosabb és a legértékesebb személyiségekre
gondol, pártállásukra való tekintet nélkül. A
kabinet szónokának dr. Siresemannt szeimőto
ki. Holnap a birodalmi gyűlés valamennyi frak
ciója ülést tart, hogy a kormány átah.'cdé-anak kérdésével foglalkozzanak.
11
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V<áas©r93fá és 8r<ácly a dí'ágasíg&-ci29 s gaEg1*
KÍI’Sf.ésD’íí! és a ssaJoartsíiTaccS

(A Reggel .tudósítójától.) A Központi Demo
krata Kör helyiségeiben az este nag; ; zebasa
pártvacsora volt, amelyen a választópolgárok
bZiizai vettek részt. Az első beszédet. <ir. Vázsonyi. Fiimos mondotta:
— Ma írem szabad, nem lehet — mondotta, —
nagypolitikát csinálni. Egy politika van csak:
a kenyér, a. megélhetés politikája. Keleseihez
és munkalehetőségekhez kell juttafni a íütucgeket. Minden politikának oda kell irányulnia,
hogy a polgárság és munkásság megélhet-ói
ról gondoskodjék s biztosítsa, azt. A drágaság
tomboliasának utjá-t kell vágni. Ezt v. munka
programot szolgálja a szabadelvű elemek szö
veti ege. A célt, nem érhetjük el, ha a társada
lom faji, felekezeti és osztályszempontok sze
rint tagozódik. Munkát, megélhetést, jogegyen
lőséget és társadalmi békét hirdetünk.
Majd dr. Bródy Ernőt, a Központi Demo
krata Kör elnökét kívánták hallani.
— Újabban, szeretik lebecsülni a liberálizmus és a demokrácia áldásos munkáját —
mondotta a többi között. — Haliéi- István sze
rint a liberalizmus mindössze harminc eszten
dős Magyaro-rszá.g’on. Ez nem áll, mert, a sza
badelvű szellem már 1830-ban föllépett Deák
Ferenccel és Kossuth Lajossal. A magyar ne
messég történelmi példát szolgáltatott, mikor
önként lemondott, előjogairól és fölszabadította
a jobbágyságot. Ezek voltak a liberalizmus élő
harcosai. Aki a szabadelvű séget becsméri i, a
magyar história legragyogóbb lapjait szenynyezi be.
—i>fc.
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ffi&zsavlz
Talán has vet van most, hogy ez az ur itl
rózsavízről akar nekünk mesélni?
() nem, kérem szeretettel, hanem künn vol
tain most egy kicsit Magyarországban, falu
ban, ott hallottam, hogy a lányok a rózsavizet
emlegetik. Rózsavizet? Azt: a parfihnt! De
'nem az úri lányok, nem. tisztéletes ur lánya,
■jegyző ur lánya, doktor ur lánya, ők az olcsó
szövetkezeti kókusz-szappannal mosdanak és leg
följebb egy drága könycseppet vasalnak el
orcájukon az alkonyat forró óráján, abban a
nagy otthoni, csöndben, egyedid... nem, az
úri lányok a községben nem emlegetik a pariumt. Hanem a kisgazda-kisasszonyok bemen
nek a patikába s megveszik a rózsavizet, amit
a hamburgi illatszergyár szép francia, címmel,
selyem szalagocskával, .csiszolt, szögletes kis
üvegben küld a mondáin magyar falunak. A
kisgazda-kisasszony kis bársón yrétiküljenek egy
ránca sem rundul, amikor kivesznek egy ez
rest belőle a rózsavízért. Nem is pénz az azért
a- fáin jószágért, amikor a kisgazda-kisasszony
fit d'Ecossc. harisnyája 2000 koronába kerül.
Persze, azt a goromba pamut-strlmflit, akit
otthon kötöttünk azelőtt, azt nem is illene már
abba a szép könnyű félcipőbe húzni, kit a
szuszter rendelésre csinált a klsgazdarkisaszszonynak ott abban a takaros cserepes házban,
ni, az a szusztcr háza, tavaly épitette maga
sabbra s piros cserépkalapot telt a ház fejébe,
azt a vén mohos ■nádsipkát leütötte róla. Dekát,
lustádon, mért ne legyen a suszternak is cse
repes háza, amikor a német szabónak is csere
pes háza volt már akkor, amikor a háborút
elvesztettük^ a magyarszabó meg palatclöt
húzott a házára most harmadéve. De még bá
dogteteje, egyik iparosember házának sincs,
mint például Budár gazda házának, mert an
nak igenis bádog teteje van, rá van arra piros
betűkkel pingálva, hogy: Épült 1921.
Építenek, instálom. minden utcán, minden kis
közön. Még a vályogvelő cigányok is építenek
a község alatt. Saját maguknak. Magyarorszá
gon nem érnek rá. rombolni. Csak Pesten érnek
arra rá. Magyarországon mindenütt építenek.
Majd elfelejtem itt ni, hogy mit akarok a
rózsavízből kihozni. Hát kérem, az az illető
patikás abban a kedves községben, ahol jár
tam, az azt mesélte, hogy bizony, ha a kisgazda
lányok nem kaptak volna rá a parfümre, be
csukhatná a patikáját. Abból él a patika, a.
rózsavízből. Azt mondja, sok baja rolt
az elején a lányokkal, mert kényes gusztusuk
van. nem imponált nekik a gyöngyvirág-, meg
az orgona-, meg a rezeda-parfüm.
— Hisz? ilyen szag minálunk is van a köri
ben, ezer' nem adjuk a sok pénzt!
A hamburgi fantázia i Italkeverőkéi, amelyek
földi virággal nem tartják az alyafisúgol, csak
azok tetszettek nékik.
— Kérem — azt mondja a palikás
a ren
gi teg sok tiszta, jó gyöngyvirág- meg ibolyaporfúm mind a. nyaltamon maradt volna, mert
ebből hozattam persze a legtöbbet, kérem, mu
száj voltam csalással élni, hogy eladjam az
ibolyát, rezedát, gyöngyvirágot.
— Hogy-hogy?
*— Karboll tettem bele.
Hát ezt hallottam a rózsavízről.
Szép Ernő.

■— Bethlen István a mérséklet, politikájáról.
A Rákosi Jenő gyönyörű jubileuma alkalmá
ból fi ma,gyár publicislika mestere bizonyára
ezer és ezer levelei kapott, de egyik sem olyan
érdekes, mint a — miniszterelnök köszöntője.
Bethlen gróf többek 'között igy ir Rákosi Jenő
höz: „És igaza van ma is — úgy érzem, meg
kell ezt mondanom, ha nem mindig is értek
egyel vele minden, kérdésben, •- amikor böl
csességével, el nem miiló Iliiének egész rajon
gásával, fényes elméjének minden megnyilat
kozásával. a mérséklet pálinkáját hirdeti; ami
kor minden erőnek, a. nagy cél érdekében való
egyesítését sürgeti, amikor dicsér, korhol, gú
nyol, bírál és amikor fönnen hirdeti azt, hogy
Xlagyarország nem veszhet el, hogy föl kell tá
madnia!” Örvendetes és szép kon fessz! ó ez Rá
ki” i Jenő hirlapirói, írói és emberi nagysága
mellell, de ezen lul politika is, amelynek a ta
nulságát már a hódmezővásárhelyi program
beszéd előtt mindenki levonhatja magának...

— Magyarok házvásárlásai Berlinben. Ber
linből jelenti A Reggel tiidósitója: A , biro
dalmi gyűlés elé törvényjavaslatot jerjeszunek, amely idegen állampolgárok házvásárlá
sait lehetetlenné teszi. Megírtuk, hogy az
Adlon és Excelsior hotelekben magyar, lengyel
és osztrák siberek egész utcákat adtak es tel
tek Berlinben. Négyemeletes hazakhoz a
márka zuhanásának pánikjában 2,000.000 mar
káért, palotákhoz 3,000.000 márkáért jutottuk,
szóval annyiért, amennyi Budapesten egy négy
szobás elhanyagolt, lakás — lelcpesi dija. A
tömeges házvásárlások osztrák t es magva r
hőseire a ragyogó üzletek néni éppen vidám
következményei várnak. A bécsi és a budapesti
adóhivatalok, ugyanis megállapítják. az osztrák
illetve magyar állampolgárok házvétetcil. úgy
hogy az élelmes spekulánsoknak egész soroza
tos adófizetéssel kell számolni — hazájukban.
— Sforza gróf Parisba szökött. Becsből je
lentik: Sforza grófot, aki mint Olaszország
párisi nagyköveié nyíltan szembehelyezkedett
a fascista irányzattal, .Rómában titkosrend.őrök
őrzik, mintán biztonsága, veszélyez! ettiiek lat
szik. Parisból .jelentik a „M. T. T.“-nak: Sforza
gróf Parisba érkezett.
— Magyar •román gazdasági tárgyalások. \
magyar-román gazdasági szerződés megköté
sére iráuvuló tárgyalások a legközelebb meg
indulnak.'A tárgyalások, ahogy A Reggel meg
hízható helyről értesül, Bukarestben fognak
kezdődni és Budapesten végződni.
*

R A. KOSI JENŐ
Kezedben álmokul író tiszta tolt
És ajkadon álmokat osztó tiszta szó...
S ami szépet, nagyot, dicsőt' álmodol.
Égy mondod, úgy írod, hogy örökké való.
S úgy mondod, úgy írod ez örökké valót.
Hogy holt jelenbe gyújt dicső jövőjű ételei.
Szent jel nagy aggkorodban ez a te Ifjú valód:
Nép. melynek ily fia van, cl nem veszett!

— Zsibvásár patikajogokkal. Csuk helyesel
hetjük, ha a népjóléti minisztérium, amelynek
a hatáskörébe kerültek a gyógyszertári ügyek,
érdemes és hosszú évek óta muicodo^ uyógj/szerészsegédeket palikajoghoz juttat, Sajnos, a,
patika adományozásnak penetráns Tntiltjn es
panauiaszaifa van a
magyar közeiét h*u.
Tudvalevő, HojSjy Bcmoláh SuHfloh Jelenleg
ügyvéd és’lakásügyekben specialista, a mult
iban népjóléti miniszter, egész sorozat gyógy
szertár nyitására való jogosultságot adomá
nyozott. A patikajog vagyont érő ajándék es
azért adja az állam, hogy pályájukon becsület
tel dolgozó gyógysze részeknek önállóságot,
független, gondtalan cxisztenciát biztosítson.
Nem is arról beszélünk ma, hogy Bernolák
g’yógyszertá.ívmg’edelyeseí között 1öbb a pro
tekciós. mint az érdemes, a. közegészség ügyé
nek szolgúla Iában megrokkant gyógyszerész.
E szomorú, sőt kiábrándító tényen már aligha
lehet változtatni. Ellenben A Reggel értesü
lése szerint a nemzetgyűlést is foglalkoztatni
fogja, a népjóléti miniszterhez intézett inter
pelláció (dákjában az a szemérmetlen zsib
vásár, amely mostanában patika jogokkal folyik
Budapesten. • A patikaengedélyesek
közül
ugyanis egyik-másik, anélkül, hogy az enge
délyezett patikáját berendezte és megnyitotta
volna, egyszerűen — tovább adja a jogot: mil
liókért. Igy Réthelyi József nevű gyógyszerész,
aki Bernolák különös jóvoltából, nagyon .kevés
gyógyszerészi gyakorlat tál a Karoly-körnf ra
kapott gyógyszertári jogosultságot, eladta a
jogot östcrreichcr Hugónak 2 000.000 koronáért.
(így egyengetik egyébként Bernolákék a ke
resztény középosztály gazdasági térhódítását.
A kurzista kijárja, a koncessziót és tovább
adja
österreiehernokj OHingcr gyógyszerész
a Főherceg Sándor-ulcáiia kapott gyógyszertári
jogok amit sietett tovább.' dni ].<>ssányl gyógy
szerésznek': ti,000.000 koronáért. Mi a tanulság.'
Jól megalapozott, munkás exiszfeiieiák'it akar
nak tenyészteni és - sikereket termelnek!

Eredeti francia
Perien, Broché, Raye

A te fegyvered az ige. másoké a kard...
S ha vészt hozott is korcsok. Igéje, kardja ránk,
Csak hirdesd, régi, nagy álmodat: a harminc
millió magyart:
Meglenni még azt ibj álmodók hona, hazánk!
T A ékes Béla.
♦

— Elkobozták (tarami Ernő könyvét. Garami
Ernő volt kereskedelmi miniszter, a bécsi
„A Jövő” szerkesztője, kiadta „Forrongó Ma
gyarország'' címen memoárjait, amely felölelte
az összeomlástól a. Huszár-kormány megalaku
lásáig terjedő időszakot. A kereskedelmi mi
niszter megvonta Garami e müvétől a postai
szállítás jogát és Így ki is tiltották az ország
ból. Az országos főkapitány rendeleté értelmé
ben nemrégiben detektívek járták be a buda
pesti könyvkereskedéseket, ahol Garami „For
rongó Magyarország”-át keresték. Itt-oít talál
tak is néhány példányi, amit aztán elkoboztak.
— Nem szünetel a tojáskivitel Francia
országba. A francia frank áresése nyomán azt
írták a budapesti napilapok, hogy a Francia
országba irányuló magyar tojásexport, abba
maradt* A Reggel a francia érdekeltségnél kér
dezősködöít a hír valódisága felől és azt a fölvilágositásl kapta, hogy a francia, valuta ha
nyatlása egyáltalán nem befolyásolja a 1ojásíkívitell. Az export a régi föltételek melleit,
zavartalanul folyik, Es Búd ipeslcn egy tojás
ára 39 korona!
— Két olasz ágy ti naszád kőolajrobbanása,
Rómából jelenti az Havas-ügynökség: A la
pok jelentik Nanolyból, hogy kél ágyiinaszá l
szombaton .kőolajrobbanás következtében el
pusztult; A Marsala csatahajót és az Ar/uila
íorpedórombolót égő álla pótban a tengerre
vontatták ki. Az égő kőolaj a partok felé köze
ledik és veszedelme-leli a raktárakat. Az ar
zenált kiüritelték, mert attól tartanak, hogy
további robbanások következnek be.
Árdrágítást ügyben — fölmentő Ítélet. Szombaton
tárgyalta ti budnpeeti büntető törvényszék BékotYy tsnácsn
azt a följelentést, amelyet dr. Horőety Lajos miniszteri
fogalmazó és dr. fiw.skay Dcisö ügyvéd adtak lm a
Newyork-kúvébóz rt. ellen azért, meri 1920 októberében
50 körönéit, kértek a borjnvesésért ée fid koronái, n sertés
karajért. A szombati tárgyaláson főtől vasiak az állami
szolgálat Hői Időközben kilépett és jelenleg Romániúbiin tartűzkődé Boróezy fogalmazó közjegyzőileg liltelesilott val
lomását, amelyben elmondja, hogy ntédag rájött arra,
hogy másutt i.-: ugyiciaiinyi volt a t;<'-r<lihnsnemii ór.\
altban az időben; egyébként, pedig kijelenti, hogy n.
Newyork-k’ivi házban kapta a legnagyobb adagot. Szeeskny
iigyvéd hasonlóan vallóit. Kihallgatták még a Nev.york
akkori fősza! úe.-ait is, aki eskü alatt xallotta, bog,, sz.olgáláii helyein sehol nljjuit Jó
a flíxéshet (lem
l.opoti, mint ti Xcu-f/oil.bnn. a részvénytársaság niész.l
róna. If'cis: József pedig azt vnlíotln, hogy a Xcwyork
6 S koronára! állandóan tol>b< t li^rlc.'t l.ilónkónl a hatérl,
ár kikötötte, kom/ ctiiireudii anf/afiot kapjon. A bíróság
másfélórás tanácskozás nlAn a felelősséget v.illaló \ arga
István üzletvezetőt a vt'.d és következményei alól filmen
tette. J. ítéletben a-, ilffyé?-; h"f/i>yt''U'd'>lt.
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Minden este ’/aS órakor
a kitűnő novemberi varietéintisor és

MAGYAR E R Z S 9 vendégföllcpl ével
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Vf, Nagyincző-ntca ÍR. ez. Művészeti vezető: Acél Viktor
A szenzációs nevemben műsor kimngat-ló számai;
The Hrcacüwci^Giris, CaDigarl,
MarrUncm nndl Hastlngs,
Yenny nnd Jonny stb.

1922 novendnn* 13.
- Lipták Páluó becsületsértésl ügye. Dr.
Síréin László ügyvédjelölt becsületsértés vét
sége ciiiién följelentést tett dr. Lipták Pál
1\ -jóságé ellen. A volt államtitkár felesége egyik
báróban stelgerolt a lakóknak és egy bér
emelési ügy a bíróság elé került. A járásbíró
ság TAptótknét néhány száz korona perköltségben marasztalta. el,, amit, elfelejtett megfizetni,
amire a fiskális, Liptákné ellen végrehajtást
kért. Pr. Slrém László jelent, meg a végrehajtó
val Liplnknó lakásán, aki fölháborodva rí-'
vaj.lt dr. Sí rémre: „Piszok zsidó, takaródjék kilu
Dr. Csépay József biiatetőhlró tárgyalta ezt a
becsülel sért ősi ügyet, és fölhívta a feleket a bé
kés elintézésre. Hosszabb viták után ugy álínuodtak rmg. hogy dr. Li'pták Pálnő a mentők
javára h fizet bizonyos összeget és azzal az iigy
befejezés! nyer.
— óriási földrengés Délamerikában. Az Ha
vas-ügynökség jelenti Santiago do Chiléből:
Annak a földrengésnek a magva, amely szom
baton Délamerikában pusztított, Berena és
Coq.uimbo városok között fekszik. A földren
gést szökőár követte, amely helyenként 200
méternyire hatolt, be, az országba éw a tenger
parti 'akóhelyeken nagy kárt okozott, A halot
té!: számát 200-ra, a sebesültekét 100-ra becsü
lik. A szökőár különösen Copingo városát saj
tolta, ahol több mint 100 halottat számláltak és
nagyon sokan sérüléseket szenvedtek. A. föld
rengés CoQuimboban 500 házat yvszkitott el,
Számos ember óletét vesztette,

- Magyar jósok, l's miként a madarak,
hu, föld Ligást éreznek, kábulva bolyongónak,
lecsapják magukat majd az ágak közé, majd
föl emelkednek, a lég örvényébe és szárnyaik
rezzenéseivel a nyugtalanság ösztönének, amely
n közelgő vészt hirdeti, hatalmát fejezik, ki:
szív In gy alig van már Európában, higgadt po
litikai irány; mert az eszmék elvesztet-iék súly
pontjukat, a szenvedélyek, gőzköre nyomasz
tóvá lelt, és a legszebb talentumok, a vállozások bősz S( itelmétől sodortatván, egy végletről
a másikba, tévednek, pihenés, remény és vigasz
talás nélkül. Ily helyzet demoralizációjához
vsak veszélyessége hasonlít. (Báró Kemény
Zsigmoiw.1: Forradalom után.)
- Brüsszelnek Is van már ismeretlen kato
nája., Brüsszelből, jelentik: A fiiggpilenségi
emlékmiü előtti térségen a király jelenlétében
megtartották az „ismeretlen katona*1 síremlé
kének ünnepélyes fölavatását.
-- A KOlföldl Magyarok Szövetségének küzgy illéw. A
Külföldi Maonarolc St'hyelr.'rio vasárnap délelőtt 10 órakor
tartotta inog rendes óvi közgyűlését Herxcviczy Albert
v, b. V t. elnöklétével, n képvi/v-lőháx doJcw'tdós termé
ben. A közgy ülésan, amelynek résztvovM között i külföldi
magyar segitfteg-yesülotek képviselői h bolyét foglaltai;,
Borz.wicay Albert inogiiyllóbcszédo után Kemény Arnold
főtitkár terjesztette elő a szövetségi tanács I?rj<xl<-lincs
elentéoét r.z egyesülőt működéséről. ZerfcoHh l'iiil és
.fladdr fölszólahtenl után megejtették a tisztnjltó
<•él osztásokat. Elnök leé.t Rnr-eiíc-.y Albert, társelnökök
■•titori Hlcmér ós Hánfly Miklós gróf. Megválasztották
ezenkívül n szöv.
tnnfi.es tagjait Is. Az elnök indltvé
i a I
• l<
határozta, hogy Hfikcei Jenőt, a szö'••i.«Ag társelnök'-', -•■ ik születésnapja ulknhnóból üdvözli.

Egy férj gyilkos merénylete a felesége
füleli. Vasárnap délután 4 órakor halálosan
súlyos szír t sebbel a Rókiujikórházba szálliio 'tö Tintuő Lajosné 27 esztendős asszonyt,
• •gy biázolóscgéd felesénél. A szerencsétlen nsz> onv férjével a. Kender-utca 14. számú ház
’lőib ös.-zeve,szett, amire a férj zsebkéssel ug•■■''í. a feleeég'ónek és oly szerencséi lenül szúrta
meg. hogy az asszony azóta a halállal vívódik.
Tintuó Lajost a rendőrség letartóztatta.
- A bécsi krematórium megnyitása. Bécsi
tudósítónk .; lenti: A bécsi központi temetővel
szemben lázasan folyik :t krematórium építé
sinek munkája. A főkemeuco már készen áll,
ugy hogy december közepém tervezik az inlézniény megnyitását. Ha a kokszárak nem
i ■.Hoznak, egy holttest-elégetése 1,000.000 koro
nába fog kerülni.
— Athéni csendélet. A Hűmből jelentik: Ami
kor Palngjíc jugoszláv követ a latoi királyi
kastélyból kilépett, aJiol audiencián jelent, meg,
raolák támadták meg, 159 drachma volt nála,
ezt elrabolt’íik tőle, aztán széjjel szaladtak.
- 550 magyar gyerek utazott Svájcba. Va
sárnap délelőtt indult cl 550 magyar gyerek az
Gr.-zágos Gyermekvédő Liga vonatán Svájcba,
a Z. ntralstello dér Schweisserlseben Hilfsaktion
fúr Ungnrkindor meghívására. A szállítmány
mdden reggel érkezik Svájc határállomására*
Bucbsba.
Nyolc milliárd a munkásbiztositási járulék,
vasárnap délelőtt a Clpészipartestiilot Wesselényi-utcal székhazában Somló Jenő, a Kéznittiparo.-ok és Kereskedők Országos Szövetségé
nek elnöke, Ismertette a puinkúsbiztoeltást sza
bályozó uj rendek tét. Kifejtette, hogy csupán
liudapeslen a kerületi munkásbiztosltó penzb'vban 'f mull évi 225,000.000 koronával szemben
a jövi évben 3*/s milllúrdra, az egész országban
mi/liárdra emelkedik a munkásbiztositási
járulekok összege; többre, mint, amennyit a sokft \ itatott földadó kitesz. Ezt az ujabh mogierl>(df .f, ag Ipar és kcroskodelem, amelyet
•■•ii.u,'yí tnnyi teher sújt, nem bírja el ás eztxrt
miiKi' ,1-;.; előtt tzükségesnek tartja a. pénztá
ra k ön ke rj mi p yza (áua k visszaá 111 fását.
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Jugoszlávia fegyverkezik
800 milliót szavaztak meg fegyverekre
Belgr óul, november 12.
Az Avala-ügynökség jelenti: A nemzetgyűlés
lit/cos ülésén megszavazta a fegyverkezés cél
jaira kért
800,000.000 dinárnyl hitelt.

Az üLés során a hadügyminiszter és Pasiős mi
niszterelnök 'beszédet mondtak, amelyben ki

Szénböség Ausztriában
Leszámtjék a szénásakat

Becs, november 12,
A Heggel tudósítója jelenti telefonon: Amíg
Becs eddig szénhiányban szenvedett, most
nemcsak elegendő a. szén, de kelleténél nagyobb
tömegben is áll rendelkezésre. A Nordbahn*
esuzddn óriási szénhalmok hevernek, egyik
másik cégnek 500—600 vagon szene is van ott
föl raktározva. Ennek oka egyrészt az iparban
beállott pangás, másrészt, pedig az, hogy a la
kosság, amely már nem bírja a. nagy arakat
fizetni, nagyon keveset fogyaszt. Már szó is van
arról, hogy a szénórakat legközelebb leszed Hí
jái:, de egyelőre csak kis mértékben, inért a
vasúti szállítás még nagyon költséges és a ke
zelés is sokba kerül.

emelték az ország békés szándékait, de rámu
tattak annak a szükségére, hogy
Jugoszláviának kész.m kell állania a szer
ződések végrehajtásának biztosítására.
A kért fegyverkezési hitel megfelel a normális
szükségleteknek és pusztán véletlenség, hogy,
abban a pillanatban kellett kérni, amikor a ke
leti válság bonyodalmai előtérben állanak.

Budapestre helyezik vissza
a Dmbizottság székhelyét
Wien, november 11.
(A Heggel tudósítójának felefonjelenlésc.) A’
nemzetközi Dunabizottság november 30-án Po
zsonyban, Hosetii olasz meghatalmazott mi 
niszter elnöklete alatt ülést tart. Itteni politi
kai körökben ugy tudják, hogy ezen az ülésen
dönteni fognak, a bizottság székhelyének Buda
pestre leendő áthelyezése felöl. Amennyiben a
döntés megtörténik, a bizottság már újévtől
kezdve Budapesten fog ülésezni.

— Halálost autógázolás. A \ ilmos császár;
utón ma délutáni 6 órakor egy sebesen robogó
autó halálra gázolta Kiéin Mór 71. esztendős
dúsgazdag magánzót, aki az ()-utca I. .->zain.u
háziban lakik. \ szerencsétlen idős ur az uttest
(•gyík olflaláról akart átmenni, mikor.a robogo
autó elé került. Az autó vezetője. V.'immer Si
mon sofför, nem fékezett elég gyorsan és a halálthozót gépkocsi azonnal megölte Kiéin Mórt.
A kocsi száma Bp. 21.191. A soíl'Őrt a rendőrség
azonnal őrizetbe vette.
— „Harapjátok nw-l foiraHokkal a tudomány írráiilljáll"
Ezt a föllr-ngzű szólamot kiáltotta, learutóbb Trocltij ai
orosz ifjúság fülébe. A szovjet haxájábnn ijesztően nagy
az analfabetizmus, nincsenek tanítók, az iskolák zárva
vannak. A fiatal komniuntatúk kor gresszuBÚn Trockij arra
brzditotJa az itlnsúgot, hogy harapja szél, fogaival a
tudomány gránitját. A moernkvai Jelentés arról nem szá
mol l>o. hogy a szegény ifjú kommuniatúJt foca már régen
bolctörött — a fckcic és szárna nzovjctlenyórbe.

— Paris ünnepel. Parisból jelentik: A fegy
verszünet, évfordulóját tegnap Alillerand köz
társasági elnök és más előkelő szemelyis(“gek,
köztük a szövetséges országok, az Egyesült,
államok- és Spanyolország nagy köve tejnek jeíenlétóben nagy ünnepélyességgel ültek meg,
... VI tánc.- a ,,blues". A francia tánctanárok szövetsége
a tól-n ni táncot hc.z divatba, amelynek „blues-' a nc.ve:
V blues, ’a foxtrott és a sbiminy keresztezése, sokkal
finomabb, tartózkodóbb, mint a most divatos táncok.
Vaj" n A >esti bárokba a egyéb lokálokba beyoA’l
Pirsanxkor a blues! Egy valos-ziml: min-1 rossza )bnl
íucffy
iimial iMziifSft-bbtiiu

_ Végleg megállapították az albán határokat.
Bclgrúdból jelentik: Az albániai ha tárni egállapító bizottság befejezte a Skutari-to—Diarqrica szakaszon munkálatait ea ezzel az Albá
nia é*s Jugoszlávia, közötti határokat, végi* g
inegállapilották. Ily módon raegsznní; a sem
leges zóna is. ahol eddig menedékét, talaltak
azok a békétlenkedők és rablók, akik őzen a
területen a békét es kírzbizloiisugot \ -szelyoztették.
_ a Mozgókép*Otthon e, heti szonzuciós si
kerrel bemutatott műsora az idény leggazda
gabb és legvállozalosabb műsorának bizonyul.
Innen magyarázható az, hogy önnel nagyobb
sikert egyik műsor sem ért el még. Mary Prcvost-t a közönség a „Kis ördög'‘Men már taps
sal fogudja. Az „Ego pokol'* hatása, szinte kifejozheteílen. „Fatty tiizben“ az idény egyik
legkiválóbb amerikai hurleszkje. Az Angol
Híradó
uii.<iu.v .szenzációs fölvételeket
___ __ _____
hoz Konstantimípolyról. az égő Smyrmirol és a görög-török
Jiáboruról. (4, 6, 8, 10.)
._
Pesti Magvnr Kereskedelmi ltunk közli, hogy a no
vember láól-0 egybehívott közgyűlés alkalmából kiadnnfbi
uj részvényeket u részvénye*ek c-.ikis végleges részvénycímletek nlapjún fogják. Átvehetni. A refi-.-venyose.k MfjAt
érdeke tehát, hogy a kez-lk közijtf b-vb nwzvi-'.iy ura lyá
nyokat a bank értik pénzt árán ál (\. Furdö-utca -) nuch'i b
t eglegos részvényekre cseréljék át.
Hrillláns't, éksz.Tt, árnnyal, eziisföt. hami*.fog&t no
adjon el reiikl, amíg meg nem hallgat ja l’i •> Imi- és Elsner
ékszerészek legmugasnbb napi árait. Hákóezl-nt 2T.
— Ezer és ezer Ismerőse ínoa'mondlintjn, hogy brilliiins,
arany- és rziist éki zerölci’-rt valóban Espár úzeU a legma
gasabb inakat. l-'őüzl--t: A mlra-sj-ut 37. l-i'ik: K iiá'y-illca
5(1. Telefon III D2. Brilli.ms »1.. ariuiy í el ikiihik, arany
szehnicél:. száléi aranyórák, ezüst relikiilük <-s dísztárgyak
leg'il'sébban kaphatóli. Szolid árak'.
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Mi LESZ A TŐZSDÉN?
Budapest, november 11.
(A Reggel munkatársától.) A baisse egyre
uiri.'jA ma&yartí^aitoik, amelyek o nagyfokú
’‘l,lau,vhülés okainak kideritósóre irányiilrak,
aűn^Jólék, rliúny ember magyarázni próbál.
Scnte.ii kétség; hogy nem mindennapi jelenség
gel álluu’k szemben s hogy annyi tényező inőjkáUa volr.a a maival pontosan ellenkező
nzMiíációt, hogy nem lehet csodálkozni, ha a
le^löhl) magyarázat elsősorban a tőzsdét hatal
mába kerilő tömegpszichózisra iparkodik viszRávezetni a dolgokat. Valóban ngy is van. Valapji’féle tömeghangiilat is játszik közre abban,
uiiíi hetek óta a tőzsdén történik s aki e hét
harmadik tőzsdenapjának üzletmenetét meg
figyelte, kénytelen elismerni, hogy itt valami
niéty^chaló betegség tombol a. lelkekben.
Am a tőzsde mégsem az a hely, ahol hajlamok
és hangulatok dominálják a helyzetet. Kell
vá[ómi komoly és mély gazdasági oknak lenni,
auli az e heti átlag 25%-os ellanyhuhist lés a
jnof-i már hetek óta tartó lefelé irányuló ten• ielif-iát megmagyarázza. Ha nem csalódunk, a
tóűzjs eddig burkolt és c«ak nagyon nehezen
fölfedezhető okút, e hét eseményei végre föj*znu’e hozták s a krízisnek abba a stádiumába
juttatták, amelybe a beteg jut akkor, amikor
orVusai végre kétségbevonhatatlanul meglelik
a bclegség valódi okút.
Gondoljunk vissza a négy-öt hét előtti idők
uralkodó) fölfogására, amikor Budapesten is,
Betűben is mindenki a korona elértéktelenedéFero számított. Ebben a föltevésben mindenki
rossz koronahitelt vett igénybe, azt gondolva,
hogy ezt a hitelt még rosszabb koronában
fogja visszafizetni. Csoda-e, ha ilyen körűimé'rgek közt szeptemberben Bécsbcn 7°/o-ot, ná
lunk «f% kölcsöndijat is szívesen megfizetlek?
Ks meg k(?H vallanunk, hogy ez a spekuláció
szépen bevált volna, ha a suppozició is bevált
yolpa. 7)c a korona nem értéktelenedett el,
hárfám Bécsbcn is, Budapesten is javult, sőt
javult nen^ a devizaközpont által, hanem
belső ereje folytán. A hitelre épített pozíciók,
ha nem is rohamosan, de annál biztosabban
léitek veszteségesek s hozzájárult e nagy
arányúi veszteségekhez a kolosszális kamat
teher is, amelynek hatása alatt Budapesten is,
Becsben is realizációs folyamatnak kellett meg
indulnia. Az őszi hatídmas liausse helyébe így
lépett először egy folyton csöndesülő üzlet
menet, ma,id a lemorzsolódás folyamata, végül
pfedig, amikor a kontremin is beleszólt a do
logba: kifejezett áresés. Csak természetes, hogy
a kontremin franco eladásokká iparkodik ki
használni a helyzetet. A publikum pedig, amely
az őszei éji nagy lmusse folyamán a mobil
tőkék nagy részét értékpapírokba feletette, te
hetői lenül áll e támad ássál szemben. —- íme, ez
a helyzet és ez az az ok, amely e hét folyamán
egyre világosabbá vál t azok előtt, akik szerrtnf'k a dolgok mélyére nézni. A fönt vázolt hely
zetben, amint azt gyakran láttuk a tőzsdén, a
publikum tulságokra ragadtatta magát s el
vesztette helyes mértékét o. részvények érté
kelése tekintet éhen. Emellett a kosztpénz csábitpan magas volta szintén szaporította az el
adási megbízásokat, mert a tőké# közönség,
amint ezt máé egyizben meginoiidt.uk. szivesebbtu telítette pénzéit a nagykamatu kölcsönbe,
mint a bizonytalan árfolyamú papírokba.
Mindezt pedig ezért mondjuk cl, hogy teljesen
fölfáuva a tényleges helyzetet a a. lehanyatlás
pfcáit. megkíséreljük prognózisunk helyes föl
építését.
A ikorona stabil, sőt emelkedőben van. A ber
lini piac kezdi kivetni magából az idegen ele
meket. s a német kormány gyors és úgy látszik,
erélyes intézkedéseket lesz azok ellen az ide
gen tőkék ellen, amelyek a vonaglá Német
ország testén akarnak fölhúzni. A kosztpénzek
terén olyan , kamattételek uralkodnak, ame
lyeket az egészséges tőzsdeiizl< t meghir. Azzal
is tisztábau van mindenki, hogy részvényeink
mélyen alá vannak értékelve s hogy ezek az
árak nem a 22—23-as koronának, de a 10-ésnek
felelnek meg, viszont áruáraink olyan maga
sak, hogy 12-cs korona melleit sem kellene ma
gasabbaknak. lenniük. Másszóval, a mindnyá
junk által remélt koronajavulás az értéktőzs
dén már hosszú időre e.lőre eszkomptúlva van
b így a legreálisabb
fölfogás mellett is azt,
kell állítanunk, most, már konkrét okok alap
ján, anrit eddig scjtésszerücn állítottunk, hogy
tudniillik semmi meglepőt nem tdlálunk abban,
ha az értékpapírokban, főleg az elsörendilekben ugrásszerű emelkedések következnének be.
Nem jósolunk nagy és mozgalmas hetet a
tőzsdének, de szinte az egycÖen elképzel
heti) logikus menetnek azt tartanánk, ha
csöndes üzletmenet mellett, a nagyobb ér
tékekben crőa emelkedések állPliának he.

Minden jel szerint így lesz, L»y komoly
alapon induló, olyan haussemozgalom előjeleit
Intjük, amelyben a publikum tőkeerős es pózán
itéletü része fog szerephoz jutni, mig a közön
ség szélesebb rétegeinek egyelőre várnia kell,
amig a hausseperiodus általánossá válik.

X Elkészült az autonóm vámtarifa. 'A Reggel
értesülése szerint a kereskedelmi anánisztériumbr<n befejezték az autonóm vámtarifa munká
latait. A jövő bélen közvetett utón a nyilvá
nosság cló is kerül a közgazdasági világ nagy
érdeklődésére számot tartó javaslat.
X Krausz Simon Budapesten. A Reagel mun
katársa vasárnap délben fölkereste hJausz Si
mont. az Angol-Magyar Bank alelnökét, aki
csütörtökön érkezett haza Newyorkbói, almi
hat napig tárgyalt az amerikai pénzpiac, leg
súlyosabb és legelőkelőbb tényezőivel. A be
szélgetés során kivettük Krausz Simon minden
szavából, hogy eredményei voltak, meg van
elégedve és hatalmas munkaanyagának földol
gozása legelső itthoni föladata. ..Vannak dol
gok. amelyeket meg kell csinálni és amelyekről
addig nem beszél az ember a nyilvánosságnak,
pmig nincsenek készen.4' Valóban, ma 'mind
nyájunk sorsát érinthető nagy szempontok
ajánlják az újságírónak, hogy várjon, higyjen
és ne siessen kiszolgálni a közönség érthető kí
váncsiságát. Előliünk fekszik az , „Amerikai
Magyar Népszava*4 okáóbervégi száma, ebből
látjuk, hogy Amerika legértékeseb'h pénzügyi
tényeződ szeretettel és megértéssel fogadták
Krausz Simont, hogy kint is keresik azt az or
szágot, amelyből az cgészségose.dési processzus
megindulhat és örömmel látjuk, hogy Krausz
Simon propagandája termékeny talajra falúit:
hisznek Magyaroroxzágban. Az amerikai ma
gyar újságok friss számaiból azt is látjuk, hogy
az amerikai magyarság, még akik amerikai ál
lampolgárokká lettek is, hűségben a nagy sza
bad államhoz, megtartották izzó szeretetiiket
az óhaza iránt. Az amerikai magyarok leg
exponáltabb képviselői jelentik ki: „parancsol
jatok velünk**. Amerika magyarsága azokat az
eszközöket kívánja aocgü-merni, amelyek az
ország ujjáépiléséhez
. üV'égesck. Bizonyos,
hogy o téren Krausz Sünön szava hitelre Iáiéit,
bizalmat ébresztett, és óriási lehetőségeket
hozott.
X* A. Gunz-Danubius közgyűlése. ’A Reggel
értesülése szerint e hó 20-án lesz a (fanz-Danubius rendkívüli közgyűlése. Báró Kornfeld Pál,
aki a minap tért vissza külföldi útjáról, ame
lyen éppen a Ganz-Danubius több transakctóját fejezte be, hollandiai tárgyalásainak ered
ményét tartja jelentőseknek. Egyébként már a
pénteki tőzsdén megmozdult a Ganz-Danubius,
a vasárnapi magánforgalomban pedig 599.000
pénz állott rá.
X Nagy Lajos királytól Púinál Jenőig. Van egy fajtája
az elbizakodottságnak, amely már patológikus. Olvasom,
hogy „timasiUyi l’olnay Jenő volt, közélelmezési minisz
ter, az Athuilika tröszt elnöke”, amerikai idözésc alkal
mával a Hurriman-tröszttel együtt alapította meg az
„Oeonna" tengerhajózási társaságot, amelynek hajói, a
székbe kellett fogóznom, hogy lo ne essem: „Nagy Lajos
kora óta először” — magyar lobogó alatt járnak a világ
tengereken. Hogy Hunyadi Jánosból népszerű keserüviz
reprezentánsa lett külföldön, ezt megszólu:k, helyesebben
lenyeltük, do az már mégis sok, hogy Polnai Nagy Lajos
királyt használja föl, tigyis mint reklámnak, ügyi.-' mint
az Ocenna rí. jogelődjének. Még ha beszámolunk arról,
begy Poluait A. W. Ilarrlmau tavaszra Amerikába várja
és Ynng (fiatul) londoni bankárral dinézett kegyelmezünk,
akkor fölmérhetjük annak a közgazdasági tevékenység
nek teljcc súlyát, amelyet Polnai Jenő nyom a latban a
— világtengereken ...

X Föl Parisba! A bécsi Grand Hitel portása
Tiem mondja már: „Bcdaucre, mein Ilerr, alles
besetzt** Lehet már Becsben szobát is, opera
jegyet is kapni. Nem csoda, a sibcrek és a
konjunkturavilág hősei, akik vagyonukat a
mellényzsebüklben hordják, Berlinbe" költöztek.
Alá még Berlin az intcrnacionális sáskaraj
melegágya. A Leip7ngerstrasse és a Friedrichslrasso kirakatai ugyan még fény pompában
úsznak, de belülről rothad az alma. Közéig az
időpont, amikor Németország nem lesz már
eléggé hálás talaj a kadáverélicz összegyűlt
siberhadnak. Ezek már Paris felé szegezik te
kintetüket. Jól tudják, hogy a. francia valuta
a mai nemzetközi helyzet mellett: a gyönyö
rűen megépített kártyavár. A francia, budget
a soha be nem folyó német jóvátételt össze
gekre van fölépiIve. Amerikai, angol, fran
cia, olasz és belga pénzügyi tmlésok és xilá.gbaukarok töprengenek, hogyan lehet Európát a
jiijiziigyi összeomlástól megmenteni. Nem ve
szik észre, hogy a bosszú kegyetlenül rossz
tnuacsiidó. Csak akkor térnek észre, amikor az

Ausztriát és Niémetonszálg'ot tönkretevő konjunkturaiovíigok Parisba teszik át működésűk
szinterét. A franciák még nem tudják, hogy
varsói, lembergi, bécsi, berlini, m vryorki nagy
spekulánsok milyen szédületes összegeket /izei
nek francia frank kölcsöndijért, hogy azt a.
világ összes számbajövő maca in megkoni rcmlnálják, Ma még ez ártatlan dolognak látszik,
de holtbizonyos, hogy a íra.nc.ia lrankot —- a
némot márka sorsúra juttatja.
X N6fry nagybank körüli épltkezénct. A Nagykörút h íz
tulajdonosai o hóten a Kereskedelmi, u Lesztfmitől.:-, n
Hermes- ós az Ingatlanbanktól egyazon érdekes ajünkitot
kapták. Az ajánlat lényege: adja el u húztuk jiiono-t
omeletrúópitési jogot ós cserébe n jogátadásért :
. ;y
vagy kót emeletet a háza fölé, 15 évig nem ka;< i. : a
háztulajdonos, do viszont ez idő iitdn a rdépilelt <
'■!.
minden ellenszolgáltatás nállcal a háztulajdonos blrtol i’ii
megy őt. Ráépítés közben a bank rer oválhatja n nyolc i v
óhi elhanyagolt épületeket. Több háztulajdonos már tár
gyalásokba kezdett az ajánlattévő bankokkal.

X Újra olcsóbb a hetipénz. A pénzszűke az.
utolsó napokban isméit, jelentékenyen enyhük.
Szombaton félpercentre is kináttak tekin:éiycs
summákat. Minden jel arra vall, hogy o héten
napról-napra könnyebb és olcsóbb lesz a péu.',
a piacon.
X Közgazdasági hírek. Az Unió Színház Rt.
két irányban folytat tárgyalásokat* Az < '• i<:
egy berlini színházi konszr-mm k az Unió
hoz való
bekapcsolása,
a másik: ludapcs-li színházi érdekeltség beolvasztása. —
A Reggel értesülése szerint; a Muutner Bőr
gyár Részvény tái'saság bevezeti részvényeit a
tőzsdére. Ha a tőzsdetanács a bevezetést enge
délyezi. ngy ez az első bőrgyári részvény a
pesti tőzsdén. — A tábla, amint. A Reggel el
sőnek jelentette, jóváhagyta a Rima ismeretes
közgyűlési határozatát Ez ügyben Gliicksthal
Samu. Lóvy Béla és Halász Lajos ügyvédek
beadták a fölfolyamodást. — Az elmúlt hét
lany'haságában is élénk üzlet volt a tőzsdén
Magyar-Német Mezőgazdasági részvényekben.
A Georgia nagy sikere után az Odelay-nv.k is
— ez a ^Iagyar-Német mezőgazdasági sürgöny
eimé -- jövőt jósolnak. — A Hitelbank érdek
köréhez tartozó, Lignum-Trüszt, tőkét, készül
emelni. Már a vállalat svájci érdekeltségével be
is fejezték az erre vonatkozó tárgyalásokat —
Bún József, a Leszámítoló Bank vezérigazgatóhelyetfeso, jelentős transzuk rí ók lebonvolitúsára Zürichbe utazott — A Foncléré biztosító
8,000.000 koronára emeli alaptőkéjét — Tőzsdei
körökben beszélik, liogy a Just-izzó újra föl
akarja emelni alaptőkéjét, szóval, 7do.000-rel
meghaladó részvény tömegét újból szaporiiani.
készül. Tudvalevő, hogy ugyanez a vállalat két
hónap előtt már 50,000.000 koronával r: íolte
alaptőkéjét. — A Dohány-utcai San Rcmo szál
lodát (íOO.OOO szokolért vette meg egy érde
keltség.
X A Magyar Általános IHtrlbank líraagatósápa elhatá
rozta, hogy a november 25-ro egybehívandó r< ndl h íül
Közgyűlésén az alnptAkének 280,000.000 koronáról 3 i 100
rószvóny kibocsátásával 420,000000 koronára emelését fonja
indítványozni. A. kibocsátásra, korülő összes rész.-.-, n . <■!.<’
ti7, eddigi rószvéiiyeneknek ajánlják föl. Az alaptöl
kercsz.iülvitelo egy nemzetközi konzorcium
által biztosítva van olykénen, hogy az csetJcg szabóddá
váló részvények elsőrendű tCkepcnzcökczckbi’n nyernek
elhelyezést.

X A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. i.gazjratósí/u
határozta, hogy november 25-éro rendkívüli ki /?- r' • hív
esrvbr. aiiv'lynek javasolni fogja, hogy G2.(Hiü dán b ni
részvény kibocsátása úttal a tiir -nlati nlaptőkét ■<■.) 1.,il' >
koronára emelje föl ükként, bozy minden 2 (kett.i) darab
rtskvényro egy uj. J*J23. szelvénnyel biró részvény
! .
sók lO.O’in korona úron költ'.éginentesen, n fönn' .r.’do "|,,i
darab részvény pedig n fraiic.ia részv<-nv< sekki I lei ntol'b
Parisban kötött megállapodásból kiroíjóun a l-iuiu
részvényeseknek engedtessek át a háború nlatl
.n.stilalom kttvelkcztóben be nem váltott t m
■
síikből támasztott igényeik részben való ke á -.1., ,'r...
X A Pesti Viktória Gőzmalom Itt. konszerniéli. ’ tartozó
magyarországi nyolc vidéki malom, nmei'. ':r< k nm i
őrlőkúpessóíítt 75 vajron, ntaptőkétjüket és tártul, k.é'ie.v
knt 110,(H)0.0U0 koronáról 310.000.00U koronára enx-ii.; tol A
1’esrt.i Viktóri Gőzmalom Rt. alaptőkéjét IO.iho d u: '. Hí
részvény kibocsátásával, amelyből a régi részvényéé kmk
5:3 arányban 3(1.000 darabot eingadnek út dói al»onl« i:t.
5000 korona kamat és költség lefizetése nllenébcu, 20<i,iiiiii.(’(i0
koronával emeli föl. ngy hogy a vállalat alaptőkéje és
lurlalt'kai összesen 350.000 000 koronára fognak novai.
X
Viktór!-kons7.-.rnh"z tartozó, Csonkamagyarország t rülctén
kívül levő gőzmalmok 132 vngon őrlői:épcs-égel képvisel
nek. ngy hogy a Viktórla-kotwzornhez tartozé> 1 < |. ,s Miiföldi malmok napi telj esi tőképoM*Jgo 265 vagon.
X A Kószénbáiiyfl.
és
Téglagyártársuiiit
Pesten
(„Drascho’*) alaptőkéjét 3,000.000 koronáról 15.000.000 koro
uára eni'lto.
X Az Vnlon des Vslnes ct des Explottatlons Forostiéres
do Naslo az 1921/22. iizloU'vru 2 «v á lei f r a n k o t
állapított meg osztilóknl. A hivatalos hirdotménv nl.elm ben a szelvényeket november 15-től kezdődően a lt uinua
'!<’ Paris ct d<«: l’ays-Bas genfi fiókja ós a Hazai !’, ,nk
llt. budapesti főpénztára váltja be.
X A Telefongyár Részvénytársaság alaptőkéjét. I5.ocn.not)
koronáról 20,000.000 koronára emeli. A régi réy'vény. ek
uégy részvényre 1 njat kapnak, .1500 koronáért tekpiel.
A fonmnrndó 6250 darab nj részvényt a 1 ár» a?.wr ré- . es
uj külföhll órdckoltségei veszik út nmgasnbb áron több
évi zárolás mellett.

ozJdol köz.gytiiÓAft elhatározta, hogy a
vallalat eddigi 2,.>00.000 koronás alaptőkéjét’fanná ooo ko
ronára emeli föl.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
hát mit szól a Fedák ruháihoz „A bajadér“-ben?
— Kérem, én őszintén szólva, nem nagyon
értek hozzá...
—■ Hót ide hallgasson, maga édes kis analfa
béta. Először is jegyezze meg magának, hogy
Fedák minden ruhadarabját személyesen ter
vezi és együtt készíti el Roscnbergnév< l, aki
ugyanabban a házban lakik, ahol ö. Ez az a
híres „Sálon Rosenbergné". Zsuzsa színészi púIgájának minden egyes ruhadarabját otthon
őrzi minden cipője, ruhája, minden szalagja
megvan, amit valaha valamelyik, szerepében
viseli s ez a. ruJiagyüjtamény ma megszámlál
hatatlan milliót ér. A Fedák bajadérövének az
anyaga, ha a hozzávaló strassköveket ma kel
leti' volna beszerezni, másfél millióba került
volna. Pedál: ezt a strasst még akkor szerezte
amikor az egészet egy százasból ki lehetett
fizetni. Az első fölvonás arany brokát lat bélelt
laupc bársonyruhája, aminek alig van szabása
és a fináléhoz készült arany rojtos kcndÖszerü
köpeny, a második fölvonásban a fekete csip
kéből készült. Hitlerekkel telehintett krinolin
(gyenesen műremek. Legszenzációsabb azonban
a hai módik. ) ölvonás bajadérruhaja, ami csupa
csillogás: dereka jóformán alig van, csupa ró
zsásán e.répc (ieorgelte-ra dolgozott ezüst
e>ipl:e, gyöngy es flilter, ehhez tartozik egy
gyöngyökkel trlehintctt ezüst-csipke nadrág,
egy ezüst rajtokból átlő szoknya, ezüst bo!:apánt, a milliókat érő ön és egy szorosan fejresimuló bajadérsapku, mind csupa brilliáns és
gyöngy. Azután a 15 méter hosszú, valódi eziistcsipuebol való mennyasszonyi fátyol és végül
egy shimmy-ruha, csupa arany rojtból, amit a
vallon keskeny fekete bársonypántok tartanak.
Édes I ista, nem nagyon hiszem, hogy ilyet Iálőtt valaha.
— Valóban: óriási,
— Tudja-e, hogy azt a rengeteg gyöngyöt
és követ például, ami a bujadér
...... ruhán villog,
Vl
Pedál: legmeghiltcbb barátnői
A:: öl már hetekkel a
■premier előtt együtt fűzték föl Zsuzsával. Ezek
voltak a híres „fűző-uzsonnák". Délután négijkor megjelentek Zsázsánál a barátnői, körűi
ül lék a nagy ebédlőasztalt és füzlék-fűzték a
sok gyöngyöt és drágakövet, egész estig, így
készült el a mesebeli bajadérruha. De van dm
„ 1 bajadér"-nak egy kulisszamöyötlí ruhaszenzációja is,
— Ml volna az, könyörgöm?
— J,?, hogy Ilonthy Hanna, az étles, csinált
< gy olyan dolgot, amii nehéz lesz neki elfetej‘eni. .1 jelmezes próbákon ugyanis a legszeré
nyebb töltet leket viselte, olyan szerények vol
tot,- ezek a toileltek, hogy Ilonthy Hanna még
Hajnal Hajnalka korában sem vette volna föl
okét abban a jó öreg debreceni színházban.
Eleket visel'c a ravasz kis Ilonthy a főpróbán
is. .V<z, de jött a premier. És Ilonthy kijött egy
aranyruhában, mit ruhában, egy aranyfelhő
ben és azután egy gyémántfelhőben — néző
it rm és színpadon egyaránt mindenki ájuldo
bolt — részint a gyönyörűségtől. Volt is
ifonthynuk. olyan sikere, hogy na. Minden ru
háját megtapsolták.
— Óriási. Na és egyébként mit gondolnak,
volt sikere „A baja(lér“-nak!
— (). hogyne. A librettó ugyan, istenem, ha
még emlékszik a „Váljunk cl"-re — nodehái ez
még nem olyan nagy baj. Sokkal nagyobb baj,
hogy Kálmán Imre viszont — legalább is igy
nyilai kozott — azért lakik állandóan Becsben,
(búr szivében Pestért rajong), mert szerinte
vsak olt vannak jó libret listák. Ez a bajadér,
<z mégis egy kivétel lesz.
— Kérem, mit szólnak ehhez a. színházi jár
ványhoz? Minden percben egy uj színház vagy
Kabaré alakul?
— Igen, de sajnos, nem mind éli tnl a gyérinckbelcgségeket. Három olyan kabaréról Is
tudok, sajnos, amely szombaton tartotta utolsó
előadásai. Most aztán a mai naptól kezdve né
hány napig az Apolló Kabaré is szünetelni fog.
Ma éjszaka az Apollónak minden körülmények
közölt ki kell ürítenie a kabarét, ma, hétfőn este
már nem is játszanak. Hgy (udjul: azonban,
hogy néhány nap múlva -újból megkezdik az
előadásokat, mégpedig szezon végéig a Heli
konban, az úgynevezett Dunaparti-Medgyaszay-Kmnara Mozgóiban. Azért csak szezon
régéig, mert jövőre ebben a helyiségben a: uj
Bárdos-színház kezdi meg működései.

— bJgy hát Bárdos mégis megcsinálja az uj
színházát. No ennek örülök. Mi készül még a
színházak körül?
— A legközelebbi heteket a szenzációé# ven
dégszereplések jellemzik. Az Atidrássy-uti Szín
házban Paulai/ Erzsi fog játszani egy hónapig,
150.000 koronát fizetnek neki erre a hiiyapra
Unioék. A Rózsahegyi Kálmán, vezetése alatt
álló Emke-Kabaréban az uj műsorban Jászai
Mari és Gaál Gyula is vendégszerepelnek. A
Vigszlnház Wcgcnert várja, a Magyar Szín
házban viszont Rákosi Szidi játszik az uj Föl
des-darabban, amelynek címe: „A leányom ho
zománya ötszáz millió" s amelynek rövidesen
meidcsz a bemutatója. Eredetileg úgy volt,
hogy ez a hozomány csak, háromszázmillió lesz,
de a gavallér Beöthy a mostoha gazdasági vi
szonyokra való tekintettel, a tegnapi olvasó
próbán fölemelte a hozományt ötszázmillióra.
— Óriási. És mit szól ehhez Dégcly Gábor?
— Amióta színházi körökben
röviden
„Csekszpir"-nak hívják, nem szól a szegény
pára semmit.
— Mit szólnak azonban magul: Nagy Izabellá
hoz?
— Tudjuk: 29-én „Carmen"-! játssza a Városi
Színházban, december elsején a „Farsangi la
kodalom" főszerepét játssza ugyancsak az Od
rában. a Városi Színház Pető fi-ünnepén a „Bo*
lond Istók" női főszerepét is ő játssza... Nagy
karriert csinált Nagy Izabella s az idén nagy
szezonja is lesz ilyenformán.
— Még valami érdekes dolgot?
— Békeffy László tegnap délben feleségül
vette. Jankovich Magdát. Most aztán leeshet a
székről,.,

Hz égi és földi szerelem
híres dunaparti jelenete
J/ Z . '
Ferenc drámájának azt a híren Jele
netét közli alább .-I Reggel, amelyben egy kitiiuü s. ints:. Rőrmendg János, művészi pályá
jának legnagyobb sikerét aratja.
o p á

RENDŐR (előlép, int Lajosnak, hogy kö
vesse. A villanylámpa alá megy és előveszi a
jegyzőkönyvéi és a plajbászát): Marának, ba
rátom, úgyis, mim. igen tisztelt életmentő, nagy
jutalom jár :•/. államtól. Néminemű készpénz
és békében valódi ezüst koronás érdemkereszt
is volt, legesTcgutolsó osztályú.
LAJOS (félénken): Tessék kérem békébe
hagyni engem. Tessék engem visszaereszteni
az nszálra.
KENDŐK: Nem lehel, mert az életét veszé
lyeztette. ahogy a. törvény előírja.
LAJOS; Azért töíszik fölirni? Nem mondom,
ha a más életit veszélyeztettem volna. De a ma
gam rongyos életit.
RENDŐR: No föesögjön. Hogy hívják?
(Tavija a ceruzái.)
LAJOS: Lajos.
RENDŐR: Milyen Lajos?
LAJOS: Csak jdijos. Kutya Lajos.
KENDŐK (az apácákhoz): Tetszik ezt hal
lani?
(Az apácák mosolygva néznek oda.)
RENDŐR: Nézze, én beviszem ám, ha szem
beszáll a hatósággal.
LAJOS (könyörögve): Tessék engem elbocsá
tani.
.
KENDŐK, (szigorúan): Hogy hívjak’
LAJOS: Nem is Lajos. Csak itt vagyo-k Lajos.
RENDŐR: Máshol talán.. Aladár?
LAJOS: Tessék nekem megkegyelmezni.
RENDŐR: Megkegyelmezni?
LAJOS: Szökött ember vagyok. Ült ember
vagyek. Dutyiba voltain. Ki vagyok tiltva
Pestiről.
KENDŐK: Mi u foglalkozása?
LAJOS: Épp az/vt ültem,
RENDŐR: Micsoda?
,
LAJOS: Nagyon szép neve van: orv-halusz.
Tessék engem elereszteni.
RENDŐR: Nullát, kérem!
LAJOS: De már azóta... nem halaszok.
RENDŐR: Hát mit csinál?
LAJOS: Mosom az nszált. Sört hozok a zsákhordóknak. Szolga vagyok. Most ez a nagy
pccfhcm volt, hogy ilyen halat fogtam.
RENDŐR: Nahát, kérem!
,,
, „ .
LAJOS: Itt nem ismer senki. Eddig bukón
éltem. Most már ezért nmjd úgyis tovább kell
bujdosni. Ha föl tetszik írni, becsuknak a tolonehúzba.
.
.....
RENDŐR (jószivacn): Hát most nut csinál

jak magával?
LAJOS: Tessék... például... egy kicsit el
fordulni.
•
RENDŐR: Hogy meglóghasson.
LAJOS: Igen.
(Rendőr zavarban van. Aztán tanácsot kérőén
néz az apácákra, kérdően int nekik a fejével)
HONORATA (mosolyogva): Elfordulni.
RENDŐR (ujjal mutat Firminára, hogy most
az ő véleménye következik).
FTR.MINA (mosolyogva): Elfordulni.
RENDŐR (Dativára mutat).
DATÍVA (mosolyogva): Elfordulni.
RENDŐR (Lajosra néz, aztán katonásan for
dulva, hátat fordít Lajosnak).
LAJOS (köszönetét int az apácái: felé és na
gyon gyorsan ellopózik jobbra).
RENDŐR- (ezután ismét. az apácák felé fordul
katonásan, háttal áll a közönségnek, strammul
szalutál, balra fordul és halra élői cllépdel).
(Az apácák a breviáriumot olvassák. Dereng,
hajnalódik, Messziről hajőkürt búg).
• Egy orvos drámái. Amint Nagyváradról írják nekünk,
ParTaghy színtársulata u napokban mutatta bo Christow
János
háromfülvon&m
fantasztikus drámáját,
„Az
arauy"-at. A bemutató Jósika. Miéivel, Tóth Elekkel és
Kiás Gyulával n főszerepekben, jelentős felkért aratott.
A szerző álnévbe burkolódzott, polgári nevén dr. Mülier
Vilmos, a tóhahúzal szanatórium igazgató főorvosit. A
kassai magyar ezintársulat november 23-áxa tűzte ki
Mülier—Christow másik drámájának, az „Apák" címűnek
bemutatóját; a főszerepet itt Faragó Ödön igazgató játssza.
Aradon decemberben adja elő Szendrey társulata mind
u két drámát. Dr. Mülier czinmiiveit, amelyek flhuszerüci*
pergetik a cselekményt, llcinrich Glücksmann, a bécsi
Dcntsches VoJk-sdheater dramaturgja, már lefordította, és
il jövő év el-'jén mutatja be szí nini zában.
• „Az égi é» földi szerelem** ötszór kerül ezinro ezen ti hé
ten a Miurynr Színházban: hótfón. teeddoii, esti törtökön,
ja'-ii'fek'C.t és vasárnap este. Molnár Ferenc páratlan felkérő
drámájában, melyre állandám egy héttel előre kelnek cl
az összes jegyek. Darvas Lili, Báthory Gizu, Péob.v
(Banka. Törzs, Stella, Körmeudy, Toronyi és Dávid a fő
szereplők. Szerdán és szo-mbaion a. rentlkíviii mulatságos
,.Grotch'n“-t adják Gaál I-'raueis-kával és lirayval a fő
szerepekben. Vasárnap délután „A púpos Boldizsár** elő
adását ismétlik ö órakor, mérsékelt heiyárak mellett.
• .,A hajader’* minden este. Kálmán Imre nj operettje,
amint az külföldi sikerei után előrelátható volt, a Királybzinházban is mindönkit magával ragadó sikert aratott.
A látványosságnak is elsőranga darab c hót minden es
téjén színre körül, Fedák Sárival. Honthy Hannával, Rútkalval, Nádorral, La.tahárral. Vágóval, Ihászszal és Siro
Annával a főszerepekben. Vasárnap délután a „János
vitéz** kerül színre ;» órakor, mérsékelt helyárak mellett.
• „A kékszakái nyolcadik felesége” minden este. Bavoir
mulatságos, és szellemes vigjútéka, mely állandóan táblás
házakat vonz, minden e'ite uzinre kerül a héten a Belvá
rosi Színházban, Somlayvnl, Titkos Ilonával. Harsúnyival,
Bérczyvel és a veudég Molnárral a vezető szerepekben..
Vasárnap délután íl órakor rendes esti holyárakkal ,.A
gazdag lány** szerepel a jútúkrendeu.
• „Szép Heléna** sikere. Offenbach örökszóp operettje,
„Szép Heléaa'*. Blaha Lujz-.t-szlnházi második ás harmadik
előadása js a legnagyobb síkor jegyében folyt le. A festői
kiállítás, a gyönyörű uj ruhák, továbbá a pompás balletl
felejthetetlen látványt uyujtottak. A szereplők közül az
eszményien szép l’óchy Erzsit, a kedves és temperanieutumos Vaály Ilonát, a mulatságos Rozsuyai Ilonát, a
szépen éneklő Lászlót, a pompás kémikus triász tagjait:
Szirmait, Tamást. t'« Fülöpöt, továbbá Rottot, Verebest,
ífaskó Babát é- Dpbrovlcs Máriát számtalanszor kitapsol
lék. 5 nagyszerű operett e.lőadá.snit e Ju t minden estéjén
nmgiuméilik, inig vasárnap délutáu az. állandóan telt há
zakat vonzó „Lili báróntr-t játsszák, 8 órakor, mérsékelt
helyárakkal.
• Vígszínház c heti műsora: Hol fő: ..Cserebere.** —
Kedd: „Húrom nővér.**
Szerda: ,,'L'aifiin.** — Csütörtök:
,.( »ereberp.“ - - lhmtek: „Három nővér.** — Szombat:
.A csábító.*‘ (Először.’i — Vasárnap délután: „A tolvaj”:
este: „A csábító.** — Hétfő: „A csábító.** — Kedd: „Húrom
nővér.**
• A Vígszínház e hetének eseménye .;A osábitó" szombat i
ÍHjmntatóia le z. amely iránt párját ritkító érdeklődés
nyilvánul a közötp/'g legszélesebb rétegeiben. A szenzációs
újdonság bemutatójáig a ..Cserebere**. „Három nővér** és
n ..Taifun** vál .ikozuak. Vasárnap délutáu a „Tolvaj**-t
adják.
• Síi é és nevető kírál.vkisasw.ony. Szeretlek. Első osztály
cimii nagv.*ik-Tü darabok, a kililnö <-s mulatságos tréfák
és a kiváló inagánszúmok « háton minden este színre ke
rülnek oa Andrúsy-uti Színházban a bemutató kitűnő sze
replőivel. Vgvanezt a műsort ismétlik vasárnap délután
is mérsékelt heiyúrakkal, :í’i órai kezdettél.
» Nagy Endre kabaréja (V, Mérleg-utca 2. Telefon: 35--4í>)
minden este pont ü órakor kezeli előadásait.
• A Palaec-kabnré slágermüsora kolosszális sikert &tu
tolt. Az egész városban beszélnek a kabaré aktnálm kis
darabjairól és a szebbnél szobit nvigáuszámokról, tovúobú
a már híressé lelt Borosa-Üjvúry-félo török-görög duett
ről. Az előadás este 10 órakor kezdődik.
• A Művészeti és Kiállítási Rt. hangversenyei: '.tdn.
árann, Eni<>d, lleltai, Kiss József. Pitőfi és külföldi
költők verseit sz’ivaijék november 15-én Benedek Margit
és Baló láleniév. Közreműködik Sárossy .llihdlf/. (Vigadó,
;>./),) „ December l(l-én, LG urakor: SriroWj Mihály dal
és gitáros estje. KözromHiködik iUtdnay Krisi és Kardos
István. (ZeneaktiJé.mía.1 — December 10.-n, HU órakor:
Jászai Mari Pótőft-ver.-eket szaval, Ulcynr bili magyar
szerzők sanzonjait, énekli. (Zeneakadémia.) .Jegyek: a
MllK Rt. Jegyirodájában, IV, Vári-utca 30 és a „Színházi
Élot‘*-néi.
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Az 50. FTC-MTIC-mérkOzés
IRestcIklviSi heves és EsgaSmas kUxdelem után az MTK 3 8 O (110) győzött.
Szabó
(FTC) nagyszerű formája. — Orth meddff játéka. — Néger súlyos sérUlése. — A zöld
fehérek es eSsö fé’ldSt 10* a másodikat 9 emberrel játszották végig.

Kungdipta’Ut, — 30,000 nézőt — Birőt ívtírtcsics JWlhdly»

A két nagy csapat 50. találkozása szép jele
nettel kezdődött. A csapatkapitányok: Blum
Zoltán (FTC) ás Kertész II. (MTK) üdvözölték
egymás csapatát és hatalmas babérkoszorút
cseréltek a következő föl Írással:
„Az 50. találkozás emlékére — a nemes ellen
félnek."
Kár, hogy a rendkívül heves játék következ
téiben már az első percekben lehullt az FTC
nagyszerű jobbszárnya és már a következő pil
lanatban esik az első gól. Ettől kezdve a fe
rencvárosiak 10 emberrel játszanak, majd a
II. félidőben 9-re olvadnak le és éppen ekkor
szinte ellenállhatatlanok voltak. Mindkét csa
patban inkább a védelem volt jó., így föltűnt
Szabó nagyszerű játéka, mig a kék-fehéreknél
Kertész II. fáradhatatlan volt. Nádler újból
magára vonta a figyelmet, mig Blum, mint
mindig, most is ideális förlözet volt. Általános
meglepetést keltett, hogy Orth ma rezerváltam
játszott.
♦

A két rivális csapat, a következő összeállítás
ban jelent meg1 a pályán: MTK: Plattkó —
Mandl, Kovács — Kertész, Nádler, Vágó —
Braun, Molnár, Orlh, Siklóssy, Opata. — FTC:
Amsei — Takács, llunglev II. — Fuh.mann,
Szabó, Blum — Héger, Kővágó. Ql-heiber, Nikolsburger, Tóth. — Az MTK azonnal akcióba
lén és az első nercekben élénk n.n^sz,játékkal
fölnyomul az FTC-kapu elé. Az FTC első tá
madását Héger vezeti az 5. pereiben. Ekkor tör
ténik szerencsétlen összeütközése Kovác.scsal,
amelyről és következményeiről lapunk niás he
lyén számolunk be. Héoer-nek a pályáról való
távozása után az MTK folytatja ör’zjátékon
fölépített támadásait, amelyeknek Orth az
irányitója
A 5. percben a pontos adogatással előrevitt
labda Orthoz kerti’, aki a helyzet gyors úttekintésével Siklóssyhoz passzol s ő nehéz
helyzetből pompás gólt lő. (1 :0.)
Az MTK továbbra is frontban marad, d? támadásait a fürge Szabó és a. keményen ellenuiajd
álló hátvédek sorra
Braun lövése a kaim
Orth éles
Később
Kzabadrugását pedig
Orth előreadása Siklóssynak teremt gólhelyze
tet, de ez a kapu mellé csavarja a labdát. Az
FTC elvétve támad. Potya és Nikolsburger

próbálják előrevimnl a csatársort de Mandl
kornerre ment A Vágó hamdso miatt megítélt
szabadrúgás ismlét frontba dobja az 1 j C-csatársort, de nem jutnak az MTK kapujáig.
Plattkónak lőször saját backjo Mandl ad dol
got, akinek rosszul hátraadott labdiajat kifu
tással tudja elhalászni az előretörő Kővágó
orra elől. Most ismét az MTK csatárainál a
labda; Ortli—Braun—Siklóssy—-Orth pass’.iátéka tufán a labda Molnárhoz kerül, aki offszade
helyzetből érvénytelen gólt lő. Néhány pero
múlva ismét Molnár lő a kapura, de Amsei biz
tosan fogja éles labdáját Á 40. percben az
MTK-íkapu Kővágó és Scheiber előretörésé
folytán meleg helyzetbe kerül, de Plattkó biz
tosan ment. Orth kapu mellé jutott hosszú lö
vése és Nikolsburgcmek egy durva faultja
hoz izgalmas perceket a félidő végén.
A II. félidő elején a Szabó és Blum által tá
mogatott négy FTC-csatár nagy lendülettel
támad. Az erős tempótól megzavart MTK liasznosan védekezik és Kertész kétszer egymás
után szabálytalanul akasztja meg a játékok
/V 7. percben magasan iveit labda megy az
MTK kapujára. Plattkó magasan fölugorva
fogja a labdát, és védés közben a reáfutó
Kővágót oly erővel üti mellbe, hogy nz öszszcesik és kénytelen elhagyni a pályát.
Most ismét az MTK nyomul föl. Siklóssy éles
lövése a kapu mellé kerül és nem sikerül az
Orth által szöktetett Molnár, majd Braun lö
vése sem. Az FTC támadásai gyérül nők. de
még van bennük erő. A 26. percben Kővágó be
áll. de rövidesen kénytelen ismét abbahagyni a
játékot. Ezután ismét az FTC térfelébe terelő
dik a jálék és Amseinek néhány bravúros vé
désre nyílik alkalma. A 30. perben Opata hát
ranyomott labdáját Vágó lanos lövéssel az
FTC-kapu jobb saríkára irányítja, Amsei későn
kap észbe s a labda a kapuba jut. (2:0.) öt
perccel ezután Molnár és Braun a labdát egy
másnak adogatva fölnyomulnak; az FTC vé
delme ráfut Molnárra, a labda átugrik Amsei
feje fölött s a védelem gyűrűiéből kiszabaduló
Molnár a kapuba helyezi. (3:0.) A tempó mind
a két oldalon gyöngül és csak Orlh néhány
szén akciója, Opata két rossz centerezése és
Siklóssynak egy kapu mellé húzott lövése az,
amit a nagy meccs fináléjából följegyezni ér
demesnek tartunk.

Bajnoki mérkőzések
UTE—MAC 3:0 (1: 0).
Margitsziget. 2000 néző. Bíró: Nagy László.
Az UTE Kciecséuyi helyett, mint tartalékot, i:irályt
6zerepellet.te a csapatában. Király azonban rnár az 5. perc
ben megsérült a karján e bár a pályán maradt, inkább
statisztált, miül. Játszott. Az UTE nek azonban nem jelen
tett hendikepet egy játékosának akcióki ptelen volta.
Olyan nagy fölényben volt, hogy 10 emberével is könnyen
nyerte a mérkőzést. A MAC gyönge csatársora az erős
uipcsti védelemmel szemben alig jutott szóhoz s a jat.ik
úgyszólván állandóan a kék-sárgák térfelén folyt. .A mér
kőzés még sem vá>t unalmassá, mert. Fehér u MAC kapu
jában bravúros védéseket produkált, ugy hogy az UTE
csatársorának és a kitűnő kapuvédőnek harca elsőrendű
sportélvezotet nyújtott Paulusz, Prihoj és Selialler góljqí
néni írhatók Fehér rovására, de viszont az ő érdeméül
tudható be, hogy a nagy lendülettel és egységosoni dol
gozó újpesti csatársor több góllal nem terhelte meg a
MAC kapuját.

III. kér. TVE—Zuglói AC 2:1 (1:0).
Ka tár-utca. 1500 néző. Bíró: Gerö Ferenc.
A Zugló lelkesedéssel éa elszántsággal igyekezett ellen
súlyozni a III. kér. TVE technikai fölényét. Ez sikerült,
is, ugynnnyira, hogy a mérkőzés két különböző stílust:
játszó, do erőben egyenrangú csapat izgalmas, heves küz
dőimét mutatta. A mérleget a mérkőzés végén a Ili. kér.
TVE javára billentette a Zugló kapusának, Ha rabárnak.
6tilyos hibája, amelyből az újlaki csapat győzelmet jelentő
gólja eredt. Az 1. félidőben a két. szélső (Steiner és
Neumann) szöktctésével operáló Zugló támadásai voltak
veszedelmesebbek, do az ügyetlen belső csatárok sorra el ■
hibázták a szép beadásokat. A III. kerületiek ofl’enzivúi
erőtlenebbek voltak s a félidő végén mégis gólt hoztak n
szemfüles Schirarck révén, aki a durván félretolt. Palcsck
tői hozzápördiilő labdát a kapuba helyezte. A II. félidő
elején a Zugló volt frontban, a 12. perc-ben szabadrúgás
hoz jutott, amelyből Paycr bombnszerü lövéssel megsze
rezte a kiegyenlítő gólt. A félidő végén < gy távolról lőtt,
labda a rosszul helyezkedő Barabás ihellett a Zugló kapu
jába jutott és meghozta a III. kerületiek győzelmét.

Törekvés—BTC 2:1 (2 : í).
Millenáris-pálya, 100O néző. Bíró: Nyúl Dezső.
A két rossz formában levő csapat nivótlan. unalmas
küzdelmébe csak egy-két játékos egyéni
teljositim-iiye
...
.
.
vitt.,
némi szint és élénkséget A mérkőzés élvezhető momentúrnál voltak a Woiaz által alig
„ lámogr'tll
_____
_____
llirzer ____
szép,
önálló akciói, másrészt, pedig Pócz tzcmiiea tetsző, de ered
ményt nem hozó trükkjei. A Törekvés támadásaiban
Ifirzornek a jobb szélső Szántó volt szorgalmas támogatója, mig a BTC csatárai. az egyetlen Pócz kivételével,
semmit sem produkáltak. A Törekvés védelmének a súly
pontja a Jó formában lövő Hajós centerhalfon nyugodott,
inig a BTC védőimének...........
.................
©rőff.égo Orbán
volt. A Törekvés
első gólja Hlrtcr ideális kcrneréből
eseti,
ugy hogy az
■*
’_____ Ugy
idegeskedő Pálosok
Palcsol; n magisan
magasan Ívelő labdát a kapuba.
kapuba,
ütötte. Néhány perccel utóbb llirzer szerezte meg egyéni
játékkal a második gólt. A félidő vége felé egy kipuolőtt-i kavarodásból Pócz lőtte a BTC gólját.

Vasas—VÁC 1:0 (1:0).
ÜUői-ut. 1000 néző. Bíró: Kiss Tivadar.
Mind a két csapat múlt vasárnapi szép játéka után
némi csalódást, keltett, mert csak helyeuként mutat.tn.k
magas nívójú munkát. Különösen n vívók csatársora volt
határozatlan, még az Engl I—Z/. jobbszárny sem boldogult.
A mérkőzést — főleg az J. félidőben — Vasas-támadások
jellemezték, do ők is a kapu előtt csak tologatták a
labdát. A mezőny legjobb en.bcro Jelinek volt, do a gól
előtt ő is elvesztette a szivét. A győztes gól nz 1. félidő
37. percében esett, Uiminer balösszekötő révén.

KAC—MAFC 3:0 (3:0).
Kispest. 2000 néző. Bíró: Vámos Soma.

A MAC nemzetközi uszőversenye

A III. kér. TVE junior boxversenva

I. 60 m. ifjúsági gyorsiiszús: 1. Vancsura
Az óbudai Kisfaludy-szinházban telt ház előtt
(UTE) 49 mp. 2. Vajda (BEAC). 3. Kárpálliy fejeződött be a 111. kér. TVE junior boxver
(NSC). — 11. 100 m. gyorsuszás: 1. Hay (MAFC) seny döntője, amelyen már látszott az. hogy
1 p. 07 mp. 2. Halász (MAC). •— Hl. 8!) m. mell versenyzőink nemcsak ököllel, de tüdővel is
úszás előny verse) iy: ]. Labort (MAFC) 1 p. 13.4 bírják az élet legnehezebb perceit — a ringben.
mp. 2. Lánczy (MTK). 3. Blum. — IV. 100 ni. IIeszi etes ered inény:
hátuszás junior: 1. Marti: (MAC) 1 p. 29.4 mp.
I. Légsuly (50 kg.-ig): 1. Csukái Jenő (Lap
2. Zeiler (MAFC). — V. 60 rn. höigyuszás kez terjesztők SC). 2. Vajda (BAK).
dők részere: 1. Podstrclen, llus (MIJE) .1 p. 33
II. Bantamsuly (53 kg.-ig): 1. Jávorszky
m.p. — VI. 100 m. mellúszás főverseny: 1. Borovi Aladár (JTJ. kor. TVE). 2. Kopsiva (III. kérj.
(MAFC) 1 p. 24 mp. 2. Bartók (OTE). -- VII.
JII. Pehelysúly (57 kg.-ig): 1. Bernuxillner
60 in. ifjúsági gyorsuszás: 1. Bőnk (BKAC) 38 Andor (TIT. kor. TVE). 2. Himmelbaimr (Lapt.).
p. 02 mp. 2. Antalos (3IAC). — Vili. 100 ni. ju Bcrnwallner a 4. menetben bírói ítélet, alapján
nior mellúszás, Dönföfutam: 1. Csillag (BKAC) győzött, egy csöppet sem gyöngébb ellenfele
1 p. 30.4 mp. 2. Verbőczy. 3. Kaufma.ni. — IX. fölött.
200 in. hátuszás II. oszt.: 1. Gáborfy (NSC) 3 p.
IV. Könnyüsuly (61 kg.-ig): 1. Huttercr Fe
5.2 mp. Kövecses (MAC) föladta. — X. 200 m. renc (KAC). 2. Szegő (Lapt.).
vidékiek versenye: 1. Zsotdr Bertalan (Szegedi
V. Veltersuly (66 kg.-ig): 1. Busy Lajos
UE) 2 p. 53.4 mp. 2. Szilágyi (Rákosligeti Movc). (FTC). 2. Pakurár (FTC) — föladta,
— XI. 3X100 m. gyorsuszó staféta: 1. MAFC
VI. Közópsuly (72 kg.-ig): 1. Osztcrnuinn Géza
(Kenyéri, Hay. Belcznay) 3 p. 26 mp. 2. MAC. — (IIT. kér.). 2. Trisztinovics (III. kér.) — föladta.
XII. 100 m. hátuszás lóversenyén Barta Károly
VII. Kisnehézsuly (80 kg.-ig): 1. Pctrich Béta
(NSC) egyedül úszott 1 p. 20.4 mp. alatt. (Az (III. kér.). 2. Szabó (IIT. kér.).
országos rekord: 1 p. 18.8 mp.) — XIII. 60 m.
A kihivásos mérkőzésben Szcdlacselt János
óletmentési versen?/ (öltözékben): 1. Bartók (III. kér.) győzött Tihurzió (III. kor.) ellen,
(MoveOTE) 4 p. 12 mp. 2. Halász (MAC). — aki a küzdelmet a 3. menetben föladta.
XIV. Műugrás: 1. Nagy (FTC) 43 pont. 2. LenBefejezésül nagy tetszést arattak Löwig Béla
hardt (MoveOTE) 37 pont. 3. Schiller (Movc (Lapt.) és Lukács József (IIT. kér.) 6X2 perces
OTE) 30 pont. 4. Halász (MAC) 25 pont, — XV. viadalukkal, amely eldöntetlenül végződött
80 ni. gyorsuszús előny verseny: ]. Gillányi
(MAC) 1 p. 2. Máté (MAFC). -- XVI. 80 ín.
Az UTE ifjúsági birkózóversenye. Légsuly:
gyors-, + 60 in. hát-, 4- 40 in. mell-. 4- 60 m. hát-, 1. Balázs (Törekvés). 2. Fiscihinann (UTE). -4- 80 ni. gyorsuszó staféta: 1. MAFC (Hay, Pehelysúly: ]. Korina (MÁV. Gépgy.). 2. Né
Kenyéri, Sipos, Géczi, Kenyéri, Ember) 3 p. 42 meth (MÁV. Gépgy.). — Könnyüsuly: 1. Lnnmp. 2. III. kér. 3. MAC. — Az FTC—MAC vizl- gyel (Vasas). 2. Mattan (Vasas). — Középsuly:
pbló-mérközést az FTC 5:3 (3:3) arányban nem 1. Deli (FTC). 2. Ineve (MÁV. Gépgy.). — Nagyreális eredménnyel nyerte, mert a mérkőzést közéysuly: 1. Akocsi (Vasas). 2. Bischof (Husip.)
vezető dr. Kamm határozatlan és téves Ítél — Nehézsúly: 1. (jurái (BAK). 2. Bukovlts
kezései a közönség körében is nagy visszatet (MTK).
szést szültek. A két csapat játékosai közül a
L'TSE vezet a TI. oszt bajnokságban 20 ponttal.
legszebb munkát a MAC bán játszó Stmkőtól 2. Az
33 Ft 17 p. 8. BAK 11 p. 4. BEAC 14 p. 5. Ékszerészek
láttuk.
U p.

A. kispestiek mar az I. félidőben kezükben tartották
a mérkőzést, ás három szép góljukkal biztosították is a
győzelmet.. Az ideális önzetlenséggel játszó Sándor centei ■
lialf, továbbá a nagy elszántsággal küzdő Faltér > s a góllövésben biztos Müllcr voltuk az értékes siker förészescl.
A MAFC, bár a II. félidőben frontba került, táinadiisainak erélytelenségc, a KAC - védelem határozottsága és
némiképeu n baíszercncso miatt is, az eredményen változ
tatni nem tudott. Kezdés után azonnal a kispestiek támad
nak és Müllcr már az 5. percben Sándor szép passzából
gólt lő; 3 perccel utóbb ugyancsak Sándor tör előre, kidriblizi az előreugró Grubc.it. Müllirhcz Juttatja a labdát,
aki a balszélről éles gólt lőtt, A kispestiek ‘’ölénye mind
jobban kidomborodik és a 35. percben Roldtiglt erős lövésn
meghozza a harmadik gólt. Helycsere után a MAFCcsatárok erősebb tempót diktálnak, do a tömörült, kispesti
védelmet, nem tudják áttörni. A 15. percben ti KAC isim-t
fölnyomul és az előretörő Faltér összefut (íruberrcl és
megsérülve, kiáll. Néhány perc, múlva Fatler folytatja n
játékot, de az arcún erős rugós éri, ugy hogy kénytelen
n pályát elhagyni, A MAFC továbbra is hevesen tainnd,
a erőségét azonban már nem tudta szépíteni.

Egyéb mérkőzések:
II. otzldlyu bajnoksdo: 33 FC BAK 2:1 (1:0). - UTsEHúsos 0:0. — Ékszerész—V1T. kér. 80 2:0 (2:0). — BEAC-*
RTK 0:1 (2:1). - NSC-J’ostás 5:1 (0:0i. - TI C-Testvéri
ség 1:1 (1:01. — BTK KAOE 2:1 (1:1).
Szeged: Csabai AK-Szngedi TK 2:1.
Pécs: Rapid—W.SC 2:0 (1:0). — Vier.na—Adioira 3:2 (2:1).
—• Rudolfshiigol—Sitnmcriug l:tt.
Az T. osztályú halnokság állása:: 1. UTE (9) 15 pon t.
2. FTC (10) 14 p. 3. Törekvés (10) 14 p. 4. MTK .
......
13 jx
5. Vasas (10) 11 p. ö. IIT. kér. TVE (9)
(
11 p. 7. VÁC (9) 8 p.
8. KAC 19) 7 p. 9. MAFC (9) <1 p. 10. Zugló (9) 6 p. JÍ. BTC
(9) 5 p. 12. MAC (9) 0 p. (A zárjelben leső számok az eddig
lejátszott bajnoki mérkőzések számát Jelzik.)

Mercedes
Wanderer^
autók
Ttárdi, IV, Kossuth Lajos-utca 6.
Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.
Világosság könyvnyomda rt., Budapest VIU, iont! nt-m*
Műszaki igazgató: Deutscb l).

4.

