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Rendkívül éles támadása a liberális biok ellen 
ValtsOínfi sorsa a jóvátételt bizottságtól ftlgg. — GímíDs és a 
vninisztemlnök fiöz&tt csati a. tempóban van különbsög>--;SSetfiLten 

az antiszemitiunnst rombolásnak bélyegzi

«
• •

Lázár Lajos, a 1 ódmezőváftár- 
elnöke, nyitotta meg. Maid 

kővel kezd In széliét

beszámoljak arról, 
a hatalommal, ame- 

‘ a kor- 
a

Hódmezővásárhely, november 19.
C-í Reggel tvdősltójádől.) A magyar politikai 

világ nagy érdeklődéssel, találgatásokkal, sőt 
izgalommal várt eseménye ma zajlott, le Hód- 
mezővásáithelymi, almi gróf Bethlen István mi
niszterelnök elmondta lic.-zá niolóbcszédel. A 
miniszterelnököt, aki reggel 9 órakor érkezeit 
Vásárhelyre. .\agyaládi é.- Mayer miniszterek, 
(tömbös. Lukács György, Erödy-liarracli, Eck- 
hardt, Tléjj, Zsilvay, Bessenyei, Erdőhegyi kép
viselők és Ángyán sajtófőnök kísérték. Soós 
fstrán üdvözöl le a vendégeket n pályaudvarom, 
mire a miniszterelnök válaszolt. Villásreggeli 
utón Bethlen és kiséreto a Fekete Sas zsúfolá
sig megtelt nagytermébe vonult a nagygyű
lésre.

„Miként sáfárkodtam a hatalommal
\ nngygv ül Ai 

helyi egységes párt 
Bethlen miniszterelnök a 
mondotta:

— - föladatom az, hogy 
miként, sáfárkodtam azzal 
lye; rámruháztak. A háború folyamán 1. 
mé’tyok kénytelenek voltak sok tekintetben 
polgárok szabadság  jogaiba beleavatkozni, ezt a 
heleevethozást fokozatosan meg k<ll szüntet
nünk és legelső föladataink egyike lesz, hogy 
visszaállítsuk a békebeli állapotokat úgy a sza
badság jogoli, mint a gazdasági szabadság (erén 
abban a: ütemben. amelyben a viszonyok meg
engedik. Egy lépést már lett.link ebben az irány
inni azzal, hogy az utolsó indomuitá.si javas
latba. fölvettünk egy ron de ’ kézié d, amelynek 
érti lmében az úgynevezett kivételes hatalom 
az imleninitúsi javaslatnak törvényerőre emel
kedésétől számított, hat hónapon beiül megszű
nik. A kötőit gazdaságban is lettünk egy le- 
p'Vt. a lakáskérdés terén.

A kisáni tini elzárkózol t 
politikájáról.

?.i m szüntethet iiik még meg a kötött gaz; 
dal kodást a ktilkemskodaleni terén. Ennek okai 
rí '?L< n a fönnálló közviszonyok, mert hiszen 
kmiyi» lemdc vagyunk még ma is kiviteli illeté
kei. segélyével az árakat szociális szempontból 
szabályozni. De nem szüntethetjük meg azért 
s' in. mert a körülöttünk levő államok, az el
zárkózás politikáját folytatják és dacára an
no';. hogy mi_ és erre nyomulókkal mulatok
rá ~ löhhizbcn ki sér le tel teltünk arra, hogy 
velük kereskedelmi szerződést kössünk, mégis 
•z a mai. napig csak Ausztriával sikerűit 
és most vannak folyamatban kereskedelmi tár
gyalásaink a. cseh köztársasággal. Nem mi va
gyunk lehűt, az okai az elzárkózás politlkájá- 
t .'ik. mmt. ahogy azt ourópaszerte Magyaror- 
sz:i'!i'>l szerelik hirdetni.

„Nem megyünk visszafelé!”
Ez/-] szemben az utolsó nemzetgyűlésen a 

s/oriálik’inokrata párt újból a kötött gazdálko
dás bevezetésének álláspontjára helyezkedett. 
I .ihól a. maximálást és rekvirálást követeltek, 
azt. hogy minden kivilelt ebből az országból 

im g ha fölöslegünk is van — szüntessünk be. 
Mi nem vagyunk hajlandók sem maximálni, 
sem rclcvirálni. Es ha ők a drágaságra hivat
koznak, abban igazuk van. hogy súlyos n <lrf»- 
ga.ag az országban, amely drágaság cgyfor- 
nmti nyom minden társadalmi osztályt, sőt ha 
•szabad állít.ino n, elsősorban a középosztály 
szenved alatta 1 gjohlmn és szenvednek talán a 
niczőgazdasági munkásosztályoknak ama rété- 

gei, amelyek nem rész-művelésből szerzik meg 
kenyerüket, hanem napszám bérből; eemmi- 
esetre sem sújts. azonban azokat a munkásré
tegeiket oly mértékben, mint az általain emlí
tetteket, amelyek a szociáldemokrata párt zász
laja alatt tömörülnek.

A drágaság magyarázata.
- Igenis, drágaság van, de ennek a drága

ságnak föoka. a valuta sülyedése és pénzünk 
értékének leromlása. En rámutattam arra, lmgy 
ez az ok, de arra is rámutattam, hogy éppen a 
mezőgazdasági termények terén ez a drágaság 
nem olyan súlyos, mint szomszédainknál, sőt 
a legkisebb Európában, kivtóvo egy államot, 
Romániát.. Hogy éppen az iparcikkek terén 
mutatkozik legsúlyosabban a drágaság, annak 
oka az, hogy Importálni vagyunk kénytelenek. 
De rámutattam arra is, hogy

egy legyőzött ország csak akkor boldogul
hat, ha többet dolgozik, ha kevesebbet fo

gyaszt és több adót fizet.
Kötelességünk a drágaság ellen teljes erőnk

ből küzdeni és küzdünk is azáltal, hogy ki
vitelünkkel igyekezzünk szabályozni az árakat.

Magyarország nem hir reparációt űzetni.
— Mi aláírtuk a trianoni szerződést, amely

ben a reparáció kérdése szabályozva van. En
nek dacára azí mondjuk, hogy

Magyarország nem bír reparációt fizetni 
és az a kormány, amely könnyelműen répa
ráció fizetéseket válla’, az országot bele
viszi és belehajtja abba a sülyedésbe, 

amelyben most Ausztria van.
AzI állítom, hogy az a kormány, amely erre 

vállalkozna, káosz elé vinne az, országot es 
olyan megalázó politika folytatására vállalkoz
nék, amelyet szomszéd'ni folytai. De• a tria
noni szerződés sem irja elő a rcparáciő kérdé
séi, csupán annyit mond, hogy azokért a ká
rokért, amelyeket Magyarország a háború fo
lyamán, más nemzeteknek és országoknak oko
zóit, felelős. Ezeket, a károkat azonban nem 
Csonkamagyarország, ha nem Nagymagyarország 
köteles fizetni. Magyarországon az összes né
pek —- tótok, rutének, horvátok és németek — 
a magyarokkal együtt küzdöttek. A'ewi voltak 
a mi soraink között árulók, akik megadták. »mi- 
gitkal, mint Ausztria népei között. Ha. voltak 
niás nemzetnek kárai, azokért csak Nagy- 
magyarorszúgot lehel felelőssé lenni, Csonka
mag vurerszág nagy területeket, amelyek az 
áll imot képezték' tulajdonkénen, adott át a 
gyÓző államoknak:

SarlésMé a vasárnapi magánforgalom.
Budapesten»

A vasárnapi magán forgalom igen szűk kere
tek között bonyolódott lo. Az irányzat tartóz- 
kodé; arbitrázs értékekben inkább lány haságra 
halló. Kima: 1C.9CC 11.809, Salgó 35.500—35.090, 
Aliamvaant: 27.900, Általános kőszén: 114.009 — 
—113.1’90. Spod'inn: 5700, Júlia: 7000, Kender: 
4560, Phöbus: 6100. A kicsi piac üzlet(elenségc 
és lanyhasága befolyásolja a spekulációt.

Bécsiben i
(A Vennél bécsi tudósi lójának i< lejönjelen

tése. i Á magánforRulomban lanyha irányzat 

azt, mennyit fize- 
azt, milyen 
szorítható

szol-
még

ember- 
még a megkötött szerződés 

ei lenkezik. Végcred- 
tisztában

állami erdőségeket, vasutakat, birtokokat, 
állami épületeket, amelyekkel meggyőző
désem szerint Magyarország már régen 

megfizette azt, amivel tartozott.
„Egy szervezetlen országgal több lesz."

De ha mindez nem volna igaz, itt van a ro
mán hadsereg, amely erőszakkal szedte el va
gyonúnkat, elégítette ki magát azokért a ká
rokért, amelyeket a trianoni békeszerződésben 
<a mi számlái ikra fül számíthat, tehát a trianoni, 
szerződés értelmében sem tartozunk mi kár
térítéssel. De még ha mindez nem is volna 
igy, akkor is tiltakoznunk kellene az ellen, 
hogy a reparáeiós kommisszió n maga föl
adatát ug.v fogja föl, hogy

egy államban ne tekintse 
tett már, hanem csupán 
gáltat ások teljesít esőre

pusztulása árán is,
mert ez nemcsak a humanitással és az 
szeretettel, hanem 
szavaival és betűivel is 
menyben azonban legyünk tisztában azzal. 
Iiogy valutánk sorsa a reparáeiós kommisszió 
kezében van. Ha reparációt állapítanak meg 
a mi terhűnkre, tisztában kell lennünk nekünk 
is, de nekik is azzal, hogy a magyar korona, 
rondását föl tartóztatni nem lehet, már pedig, 
uk1'-'- ennek nem rop aráéi ó fizetés lesz a követ
kezménye, hanem az, hogy egy szerencsétlen 
országgal több lesz, amelyet az embertel -n 
békeszerződések folytán 'prédául és martfdéki'l 
dobnak oda a megsemmisülésnek.

Takarékosság a végletekig.
Amíg azonban sorsunk' a reparáeiós komisz.: 

sziótaál cl nem (föl. I;ölélességünk mindent el
követni, hogy pénzünk értéke teljesen el ne 
vesszen. A magyar korona az utóbbi időben az 
értékét megtartotta, noha a márka katasztro
fális hanyatlásnak indult és ezt elértük a kiö 
vetkező eszközökkel: elsősorban teke tettetnie, 
teltük a v'dnlaspcknláelót. föláll,Holtuk a De
vizaközpontot, megszori lőttük az importot. 
amellyel kereskedelmi mérlegünk passzivitását 
enyhíteni törekedtünk, megszorítottuk a luxus
éi kkek importjá l.

küzdöttünk és küzdünk a pénzinfláció ellen
és pedig axzni. hogy az. államháztartásban egy
felől a ' takarékosságot igyekszik a pénzügymi
niszter keresztülvinni a. végletekig, másfelől, 
hogy a lakosáig áldozatkészségére appelláb. a< 
u] adókat vezet tünk be.

A forradalom tanulságai.
— Magyarország forradalmon meaib kérész- 

tűi. Ennek a forradalomnak tanulságait le kelt 
vonnunk. Egyfelől arra kell törekednünk, hogy 
megszűntessiik azokat a szociális bajokat, ame
lyek elégületJenséget terjesztenek, másfelől 
azonban gondoskodni kell arról is, hogy az 
állam ellenőrző szeme minden szociói’is moz
galmon rajta legyen. Hogy ezen mozgalmak el. 
ne fajtrljanak, mini, ahogy történt 1918-ban. Ttt 
különböző megítélés alá esik a szociális kér
dés kozoléso mezőgawdasági és ipari munkás- 
sztrájk szempontjából. A meztigazdasági mun
kásosztály ott, ahol nem részesmi velőst folytat.

kerekedett fölül, ami ma délben teljes iizlcf- 
telcnséghen nyilai kozott meg. Előfordult kö
tések: Rima: 36MI)6, Salgó: 1,140.0119, Állam- 
vasút: 840.00, Kobvrg: 13(t.0MI. Osztrák hild: 
35.000—34.250, Krupp: 480.000.

Berlinben e

E-f Reggel bécsi hűl ősit ójának h h főnjeién^ 
lése.) A külföldi töke érdeklődése az ipari pa
pírok iránt fokozottan érezhető, igy az érlek- 
pli’v változzitlaniil szilárd. A dollárt 7<1‘J0 fölült 
veszik, bár Nevvyorkból 0.01’r kábel kezdő
kurzus jött, ami 5100-nak felel meg. Londont 
29.500, Hollandia: 2030.
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wanem kés7,pénzárt és készpénzben kifizetett 
munkabérekből tartja fönn magát.: nincs ked
vező helyzetben. A kormány mik kötelessége, 
hogy ebbe a kérdésbe bizonyos fokig belenyúl- . 
jón, mert a mai ádlanot szociális veszedelmet 
rejt magétban. A kormány e célból Iörvény
javaslatot készít elö, amely a munkabérviszo- 
'Jiyok * szabályozását és a kötelező bíróságot 
vezeti be. Magyarországon a munka szabad
ságai biztosítani kell.

„No keressünk kalandokat!"
— Magyarországnak sziikiégő van. nyugodt 

taisadulomra. A. társadalomban nap-nap után 
njaibb szervezkedéseket tapasztalunk, amelyek 
vagy külpolitikai, vagy oly belpolitikai célokat 
tűznek ki maguknak, amelyeknek megoldása a 
kormány föladata.. No vegyük ezeket, a dolgo
kat tultvagikugan, hisz egy beteg lelket nem 
rendőri fegyelemmel lehet meggyógyítani, hu- 
í1?.?.1. ílV*1*1z ,:<1? fiihoz jó szó kell. Hegy 
külügyi problémákat tűz ki rnirgának az ilyen 
szervezkedés, az talán onua.n származik, hogy 

sí magyar külpolitika eddig sok téren nem 
tudott eredményeket fölmutatni.

Lgészon. nyíltan be kell vallanom, dx? ezen nem 
lehet csodálkozni. Hiszen egy legyőzött orsziig’ 
nélkülözi azokat a föltételeket, amelyek sigit- 
‘-.yiv.?! si’-.<-"--... z ih'eii'íi-ijetne föbfiuiutni. 
Ha azt mondj;:’;, hogy gyáva, politikát köve
tünk, erre feleletem az, hogy csak Isten őriz
zen berniünkéit a imájáig generálisoktól, akik 
Jif’m saját !)öriikre, hanem katonáik bőrére 
•■■iiajdigok. Ne keressünk mi tehál kalandokat.

„A parlament szócsatúkká aljasul.*'
— Mély szomorúsággal kell megállapitani, 

hcg> a magyar p;’ -J?’.,n.c.m. messze elmarad attól, 
a mii iölC' követelne::. Személyes kérdésekkel, 
tömeges interpellációkkal húzzák ki az egész 

olyan beszedekkel, amelyek igazán a leg
eseiben lokális jeleuTőségück és csupán 
szolgálnak, hogy hangulatot kelts< iok. 
ezek ■rnegoéniiják a D-ariament niunkaké- 

t. Már pedig a mai parlamentnek más- 
;ép kell dolgozni;:, mini a régié.’nick. Mindez 

szükségessé teszi, hogy a parlamenti reform és 
•ti házszabályok kérdésének reformjánál:, kérde- 
sé:ijA ■ - uj szükségessé válik — foglalkozzunk. 
Ali tehát nem kerassiik ezt ;< harcot, de azt vi
szont inni engedhetjük meg semmi körülmé
nyek között, hogy a mai nehéz időkben, ami
kor a nép. az egész nemzet tőlünk komoly 
munkát vár, a parlament szócsatákká aljasul- 
jon.

között Ha nézem ezt a hareo-f, nem nevezem 
nevén a gyermeket, mer! tulajdonképen anti- 
szemilizmus és lilokrisztlan iz mus közöt t folyik. 
Mi keresztény alapon állunk és ezt az alanot 
egészen pontosan definiáljuk akkor, amikor 
azt mondjuk, hogy vissza kell vezetni közéle
tünkbe a keresztény föl fonás ideáljait. A z ke
resztény vállalkozásnak kell megint előtérbe 
nyomulnia és a kereszténység számára vissza 
kell szerezni a gazdasági és a kulturális élet
ben elvesztett pozíciókat Ez nem üres negati-

vum és nem jelenti azt, h ;gy ‘t' csal: az anli- 
szemilizmussal szemben foglal tnk állást, ha* 
ner.i annyi! jeleni, hogy hal irozoll kereszh uy 
politikát követünk. A megoldást kell ugyanis 
keresni, már pedig nem az antiszemitizmus, sem 
a filokrlszHánizmus nem. megoldás. Xv. egyik 
jelszavak után indul és rondjolás.ni.l akarja a 
kérdést elintézni, a szenvedélyekre appellál, itt 
pedig (dkotó munkára van szükség, amely nem 
szít ('Ilontéteket és nem szerez nemzetünknek 
ellenségeket.

I , 11 O,

i fogy
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időt, 
1 öbb 
arra 
Mind
1 -

szükségeseié ti szi, hogy

Tulszigoi'u kritika az ellftuzékröl.
Harccal kezdődik az ülésszak, nézzük, kik 

n. Rakovszky Isf- 
m égésin ál ta, aki 
nevezte, de eddig 

amont- 
(k-mokrata [■ ázsonyi, 

.színezet ii 
állanak a 

! *: e- 
ágot, amely 
d, egy kii- 
a nemzeti 

a 48-as mirí. Azt ie 
Füzeknek nevezi nui- 
íci, de liberálisnak — 

nem liberális, meri 
az aláírók között egyetlen sem, aki liibe- 

Közöttiik van a néppárti Rakov- 
\ ázsonyi. a radikális Itas 

klem ok ruta.
a lrljcrálisok. 

tud.
Erdélyi vagyok
moiiujú.lí, hogy 

kövei, én vállalóin ezt a 
yok, voltam, marmi ok és miudig 

Ezzel engem megszégyeníteni 
nem lehat.

Ls hu az* mondják, hegy erdélyi juilitíkát eói- 
núlunk, akkor ezt. a nolHikát >-é>L dolog jellemzi. 
Az egyik do'og az. hogy óvatos és körül' kinlö 
volt azokban a?: ügyekben, amelyebben olyan 
hatalommal állóti szemben a nemzet, amely 
erősebb íhjII. ■mint ö; de könyörtelcnH1 erős volt 
a belső rendbontókkal sz< mbe;>,

A negyedrangu Nagyatádi én Gömbös. M«as0B 
\ oiijjiszíerrbiök után Nagyatádi Szabó föid- 

imvelésiinyj miniszter kijelentette, hogy köte
lességének tartotta összejönni olyan, emlborrel, 
mint Bethlen és negyed rangú .-z< repet is vál
lalni mellette. Fiún i Gömbös beszélt. — Ki fog
juk küszöbölni az ellentéteket — mondotta. —, 
\agy úgy, hogy kibékülünk, vagy kiküszöböl
jük azokat, akik a nemzet ártalmára vannak.

Nincsenek ellentétek köztem és u minisz
terelnök között, ha a tempóban van is köz
tünk különhsétf, mégis egy táborba tarto

zunk.
Antiszemitizmus és fíioki'isztianizmus.

\ répgyiilás után kéiszázteritékes búnkéit 
volt, amelyen g’róf Bethlen 
szólalt.

A kormány keresztény 
mondotta és ezen meg is 
harc folyik a kereszténység

állanak az ellenzéki biok 
vám, aki tavaly 
magút néppárti 
mást, mint zu\ 
ben. Aláírta a 
a. köztársasági
Rassay, aki

ék 
a puccxot 

.képviselőnek 
crt nem esraált a pari 
liberális, 
éiT.olmii radikális 

mügét', az októbristák 
szociúldemckr.atapárti Parkos s Peyer kép 
lök. Itt <’'.'-.~iií í lát(im azt a regi társas 
1918-ban uygt’sináli.a a forradalma 
lönbséggel. hogy hiányzik belőle i 
tarPőom, mert, nincs benne 
látom, hogy liberális el! 
gát. Ellenzéknek cllcuzéli 
meggyőződésem szerint - 
.nincs 
ralis volna. 
>zky. a- demokrata 
say és a. szoci; 
de. hol vannak 
csal: rombolni

Peyer es Farka*. 
iz a társaság]■

■ És ha azi 
ílóJyl pulit!kút

Erdélyi vág 
is leszek.

é; maradok.
a kormány < r- 

ezt a vádul.

István Linót föl-

alapon Ind iili 
al>ar maradni. Ma 
és a liberalizmus

Pécs, november 19.
A Reggel tudósítója jelenti telefonon: X 

fekete-sárga legitimisták ma Rudolf trónörö
kös emlékére misét tartottak, amely után 
mintegy ötszázan a körútra mentek, hogy a 
parlament elé vonuljanak. A rendőrség fölozó- 
Jitotta a tömeget, hogy oszoljanak szét és 
tömeges föl vonulásukkal ne tűn lessenek.

Vezérük, IVolfT ezredes azonban arra bizl íj ' 
őket, hogy csal: maradjanak, amire a rendőrség

Welír ezredest, a legitimisták vezéréi, 
26 hívével együtt letartiíztatt i.

A rendű'.ög foglyait lármás tüntetések k!z‘ 
kisérték a központi rendőrigazgatófiáglioz, 
ahol addig fogva murádnak, ■; ',re <k a 
rendes büntető eljárást megindítják.

■'eren

PoSeiffiaréj SorcS Cmstsc&e? (és íMlwss®^^ 
LemsmweSw ueüaziU

Paris, november 18.
A francia, olasz és brit delcgúíu.sok párisi 

után, amely a keleti kérdéseket 
Havas- üg y nö k ség i. ornni ii n í I=.<» t 
konferencia .v ■gúllap’lutta a 

javasatokat, a dele- 
kötclczíék magukat, hogy 
tnrfjak jnagaturtásukaí. 

utói:, anlel ■ rrndkiviil 
veit, Po'Hcnré minlszlcr- 
t a szövAségcsek egyet- 

és ennek megerősödését, hord Cvrznn 
ncs’ét kívánt magának az összha igiioz és 

hogy nem kételkedik benne, hogy 
és brit delegálásokat Lausan- 
a szellem fogja áthatni.

Paris, november 18.
Az Havas-ügynöke ég jelenti:
A l-iussanae: konferenciát nyilvános ülé

sen hétfőn nyílják meg.
Kedden rendezik a tanácskozás technikai 

részletei l.

konferenciája, 
tárgyalta. az, 
tett közzé: A 
törökök elé í( r jeszb udó 
gátasok azonban 
föl! é • 1 e n ü 1 t i iok bán

Az összejövetel 
szívélyes jellegű 
elnök 1 angstRyoz la 
értését
szer 
kijelentette, 
a francia, olasz 
néban ugyanaz

< k

l< ji?

Róma, november IS.
Az Hav;is-iigytiök-t'g jelenti: Mussolini m. 

tiiszt<'-r<'i nlík, Cordarini kül ü:rymiu.iszlcrirnni. 
föállamtitkár kieéreíébrn ma este Laimanncbu 
utazót f.

Paris, november
.\’z il.uvtis-ügynökség jelenti: Poiucaré, 

zon éa II illiam Tyrrel ma reggel s óra 20 
kor La-ísanneba utatoll.

Paris, iK.vcmbi r 
ttöks*'.'/ jelenti: A lapok 

P óin cáré és 
kérdésben. Mcgá 

most már a szövetségesek, 
állaii a k szemben.

a l‘ram ia, 
kerdóseket 

között. ■!<* a 
voltai,én.b;i

1» „ . .ÍA.-
7vénségesek közöl'

A.; llavrs-ü 
n 1 cg e lógó d és, ;c] f o g a d j á l • 
megegyezéséi a keleti 
.iák, hogy a törökök 
• ’fi ti ség es fro n Ijá ru! 
„Petit .?cárnál" szerint 
olasz delegátusok egyes 
■tázhalnak ugyan rnayulí 
kei és tőrükükkel szemben 
len közös dticgác'ől idkc.lnak. 
mulat orra, hogy u sz 
föllépt n akarat ng'lvánult 
ges k akarnak maradni.
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Pálinkafőző és moscustok 
vörösrézből. rérffúllo, raffln, réz
kén por, szab. lía.’nton, T’iirtt! és 
Vrrntorel r< tidszerü sr.iUöpiTine- 
texólc, f.'."-:il<rnevezők, li.iti - és egy- | 
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Éber Antal a közgazdasági helyzetről, 
termelési és külügyi politikánk kapkodásától, a jóvátétel őrületéről 

és a főváros külföldi tartozásairól
(A Heggel tudósítójától,) Éber Antal, a Ma

gyar-Olasz Bank vezérigazgatója, közgazdasági 
életünk egyik legmarkánsabb egyénisége, A 
Reggel következő kérdéseire volt, szives nyilat
kozni előttünk:

— Milyennek ítéli vezér igazgató ur jelen
legi közgazdasági helyzetünket?

— Lehetetlen észre nem venni, hogy köz
gazdasági helyzetünk a lassú, de fokozatos ja
vulás tüneteit mutatja. Ez u javulás elsősor
ban arra a nyugodt, józan, erélyes és céltudatos 
pénzügyi politikára vezethető vissza, amelyet 
Kállay pénzügy miniszter folytat, és amely 
ugyanakkor, amikor a legyőzött országok 
standard valutája, a márka, a legbetegebb rán- 
g'itódzásokal tünteti föl, a mi valutánknak jó
tékony stabilizál ácsát idézte elő. Ha talán he
lyesebb lett volna is a De vizák özpon lót tisztán 
a devizaspekuláció kiküszöbölésére, tehát sző
kébb, a kereskedelem és ipar legitim szükség
leteit nem érintő működési körrel megállapi- 
Inni, mégis kétségtelen, hogy a Devizaközpont 
létesítése teljesen végi t vetett a külföldi érté
kekkel folytatott és hihetetlen módon elhatal
masodott spekulációnak és ennek a kikapcso
lása — támogatva az adóbevételek céltudatos 
i melése által — lehetővé tette a magyar ko- 
íriia stabilizálását. Ma -- igen nagy elő
nyíl ikre a nemzetközi valutaspekuláció 
szinte teljes d( sintcressement-al van a magyar 
korona iránt, a hazai spekuláció külföldi valu
tákban mindinkább véget ért, ennek hatása 
alatt több és több deviza jut, a Devizaközpont 
birtokába és — Jassan-lassaii alább hagyván a 
korcnaiszony — a pénzviszonyok alakulásában 
is jói ’kony változás észlelhető.

• Azt gondolja tehát, hogy Magyarország 
t'il van a legrosszabbon és most már .a javulás 
kövei kezik?

Ezt állituui túlságos optimizmus volna. 
Vájjon ez <• pillanatnyi és elég enyhe javulás 
o végleges javulás első etapja-e, avagy csak 
múló jelenség — ma még meg nem Ítélhető. 
Ha a győztesek elkövetnék azt az őrületet 
— meri, az osztrák és német példa után más 
kifejezést alig lehet használni —. hogy Ma
gyarországot most répa rációk f.zelé'ére akar
nák kényszcrileni, akkor természetesen min
den javulásnak vege volna, akkor nem marad 
Magyarország számára más, mint ami 
Ausztria és Németország osztályrésze: a teljes 
gazdin; gi és pénzügyi összeomlás. Viszont. íia 

be n< m következik, akkor nézetem szerint 
g.T/dnsági helyzetünk javulása attól függ, 
J n az az erély és céltudatosság, amely lcg- 

politikánklat jellemzi, bo
cs külügyi 

l> r- 

ez 
ke

ujahi.au pénzügyi
Jyel talál-e általános közgazdasági
politikánkban is, mert ha közgazdasági, 
mclésl és külügyi politikánk továbbra is a 
rendszertelen kapkodás és gyöngcség olyan 
tüneteit fogja mutatni, mint eddig, ak
kor hiába a legjobb pénzügyi politika, 
gyökeres javulás nem következhet ik.

— Mi a véleménye vezérigazgató urnák a 
főváros külföldi tar'.ozásaira vonatkozó tár
gyalásokról ?

— Minthogy abban a szerencsés hclyze ben 
vagyok, hogy tagja lehetek a főváros törvény
hatóságának, tehát, természetesen egyáltalán 
vem vagyok tájékozva a tárgyulások meneté
ről és csak azokat a homályos közléseket is
merem, amelyek erről a hírlapokban meg
jelentek. Amennyire azonban a kérdés érd in
leges részét ismerem, meg vagyok arról győ
ződve, hogy egyáltalában nem nagyon nehéz 
oly megoldást találni, amely a külföldi hite
lezők érdekeit kielégíti és emellett a fővárosi 
lakosság vállaira nem rak újabb, elviselhetet
len terheket. Az ily megoldáshoz persze az 
kell, hogy a főváros közgyűlésének mind a két 
1 hlalu kizáróan a főváros nyomorgó, agyon
sanyargatott. lakosságának érdekeit, tartsa szem 
előtt, ne pedig az egyoldalú párt szenvedélyek 
állal el vakítva lásson ezen, generációk anyagi

sorsát érintő kérdés megoldásához. Ha a köz
gyűlés tárgyalásai abban fognak kimerülni, 
hogy a kölcsönös felelősségek amúgy sem 
tisztázható és gyakorlati jelentőséggel nem 
biró kérdését tapossa 
viharos jelenetek

felelősségek 
jelentőséggel 

agyon szenvedélyes és 
közepette: akkor ebben az

nem alwtmls Iwset megbocsátani,
— mi lessámolt o

SörsjíS Jtöagyarofc SgyasUíctésaeBc évi k6zgy*l£sefiz
Vasárnap de: lőtt tartotta az Ébredő Magya

rok Egyesülete évi közgyűlését az Újvárosháza 
nagytermében, amelyet, zsúfolásig megtöltött a 
főváros és a vidéki szervezetek kiküldötteinek 
tömege.

A gyűlést, amelyre csak a legszigorúbb 
igazolással lehetett bejutni, 10 óra után nyi
totta meg Pálőczi Horváth ístván. Elnöki meg
nyitójában elparentálta IV’. Károly királyt, 
amelyet ti niegjelcpíek állva hallgattak végig. 
Az elnök indítványozta, hogy Prohászka Otto
kár püspököt az egye; ölet hátúja jeléül disz- 
íagjává válassza s erről siirgönyilog értesítse 
őt. Az elnök ezután rátért a magyar faseista 
mozgalomra. A magyar fascisták azt. állítják 
— mondotta többek között —-, hogy velünk egy 
cél érdekében kivannak harcolni, s kőiben meg
osztják az Érne táborát.

N mcjjniyitó beszéd után Hegedűs György 
terjesztette be az igazgatóság évi jelentését. 
Fajunk nagy betegsége — mondotta —. hogy 
lelkesedése barna • lelohad. Be kell bizonyítani 
ellenségeinknek, hogy abból a bajból, amelybe 
a zsidó denaturált pálinkával belöktek ben
nünket, csuk a keress tény ség ereje tud ki
húzni. .legyezze- meg magának minden ellensé
günk. hogy mi nem akarunk kezer fogni, meg
bocsátani. mi leszáni'inj akarunk.

Sokat beszélnek nálunk a jogrendül. Ne
künk, ébredőknek ncin kell az olyan jog
rend, melyben a zsidóság gnrázdálkodhatik.

propagandát elszántan fogjuk tovább 
az idő a cselekvésre, 

ezután Zíiss Menyhértnek, a költő
képviselőnek a'dja meg a szót.

. *

A
folytatni, amig elérlezil 

Az elnök 
nek és

Kiss 
történt 
sokkal , 
valaha, 
ie-n iink

Kiss Mén' bért általános, nyílt, köz- 
ségcakénfi numerus elausust óhajt.

azal kezdi, hogy a zsidók -rdésben nem 
tulaj dónk épen semmi. A zsidó nagytőke 
.jobbén fénylik, pöfi< szkedik most, mint 
Térfoglalá'unkát egyaránt kell köve- 
a Bajtóhan és a gazdasági élet minden 

‘•óiban a. keresztény 
cselek, ddrkei kell ta- 

A liberális sajtó résen áll. hogy a 
: lka’nias pillanatban vissza- 

• A sírt rkesztőj Mi pe- 
ba a numerus el iv.su:J ki- 

• érre, nemcsak a 
rék alig 

óny Heve
’ •• ra I ói

)gíc!

iskolára. 
megélni, 

ndori íiii.ni 
ékébe. (Talán 

szé
li gy 
nem 
Kiss

terén. A kormány tényked 
mén túlit ássál elknkező 
pri'zt ülnünk, 
numerus elausust 
csinálják. (Uau van! — 
dig azt. szeretnénk. 
szélesi'erél: mind ■ 
Mikor a koré; z*é: 
ugv”nukkor a ko 
a Nemzeti ISzinbíz 
Kl«« Menyhért óbait a Nnni~r ;,i J<>- 
kébe iilni? — .4 szerkesztő.) A B 
csipáit ’>!•'. hegy az állam sovány k 
a zsidók ól, de az éhrt dőkíől voní '••• 
Menyhért b<“zéi:o \ ' •ez'i'vel határozati .javas
latot nyúl! be, mondja ki az egye-ülci, hogy 
habár politikáival nem foglalkozik, aggódva 
nézi luinda .t, ami a numerus e'ausns körül tör
ténik. Az Érne teljes erejével küzd a iiberaliz- 
mus s a szoe’á’do’iiokrácia ellen s egész ener
giáját a fajvédőiéin szolgálatába kívánja 
áPitani.

A tomboló tapssal fogadott, határozati javas
lat után az elnök öt percre fölfüggeszti az 
ii’.'sl.

! 
f

Hé.ivts Iván átveszi 
az Érne zászlaját.

i kcrcíztény fclokezet 
a I n r.omzctiszinü

1 .•illetlek a nyngut- 
• 11 fii.is Iván-

•• n zó zló;:„ení( lés előtt 
Héjjas Iván, akit az 

ti és éljenzéssel

a

Szünet után a bármi 
papjai sorb’n te-.gáldiák 
zászlót, amelve a \ i ’. 
magyarországi harc k emlékére 
nak ajánlattak föl. Mc 
megjelenik a 1 r-u ’ ( n 
ébredők percekig 

1

atmoszférában persze nem fog semmi okos 
megoldás kialakulni. De ha a törvényhatóság 
minden pártja tisztában lesz azzal a rettene
tesen súlyos felelősséggel, amely a főváros 
lakosságával szemben terheli és a pártszem
pontokat itt. félretéve, fog igyekezni a leg
előnyösebb megoldási módozatot tárgyilago
san megtalálni — akkor, ahogy én a főváros 
anyagi helyzetét ismerem —, nem lesz lehetet
len egy elviselhetöen súlyos megoldást reali
zálni. Ne feledjük, hogy ezen a téren elköve
tett hibák teljesen tönkre tehetik a főváros 
gazdasági életét.

fcgadnak. A. zászlószentelés után, amely alatt az 
énekkar a Hiszekegyet, a Himnuszt s a Szózatot 
énekelte, az elnök átadta Iléjjas Ivánnak a 
zászlót.

— Egyszer már fogadalmat tettem — mon
dotta íléjjas —, 3 évvel előbb a Tisza partján. 
Most njra fogadalmat teszek s addig nem nyug
szom, amig a megváltást váró Magyarország 
régi határain ezt a. zászlót meg nem hordozom.

Ezzel a zászlószentelési ünnep véget ért Fi tiZ 
elnök újból megnyitotta a közgyűlést.

Erőteljesebb akciót!
A közgyűlésnek újból való megnyitása után 

a. budapesti és vidéki kiküldöttek szólalnak iyl. 
Az első szónok Horváth Károly, aki erőtelje
sebb akciót sürget az egyesület éleiében. Olyan 
időket élünk — szólott a többek között —, hogy 
történelmet keli Írnunk. Egyformán kell i r- 
colnunk külső és belső ellenségeinkkel szem
ben. A kormány azt állítja, hogy keresztény 
politikát folytat, de mindeddig nem oldotta meg 
intézményesen a. zsidókérdést. Nem adóztattak 
meg a háborús jövedelmeket még annyira sem, 
mint Franciaországban. Ismeretes, hogy még 
Romániában is megtiltották a zsidóknak az 
újabb földszerzést. Ezért javasolja, hogy az 
ébredőprogramot bővítsék ki és a. munkapro- 
gramot pontosan állapítsák meg. Az egyesület 
életében a cselekvés politikájának kell érvé
nyesülni s akkor már csak a Mussolini-félő 
harci készség kell. (Fölkiáltások: Ott leszünk!)

December második vasárnapja 
propagandanap.

Kórődy-Katona János indítványozza, hogy 
deceniíier második vasárnapján országos pro
pagandanapot tartsanak, amelyen hangoztas
sák a kérlelhetetlen harcot a szociáldemokrácia 
ellen s hirdessenek bojkotot a zsidó ipar és 
kereskedelemmel szemben. Miután az indít
ványát egyhangulat elfogadták, több hozzászó
lás után a közgyűlés véget ért.
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színes ing, színtartó mosó — — — — 
lódonka’np, divatszlnekben — — — — 
bélelt kesztyű, szürko és barna — — — 
kemény g-allór, álló — — — — — — 
kemény pallér, dupla — — — — —

Női divatosztály i
gyapjú kötött kabát minden divatezlnben

Flór roformnadrág minden szinboa — —
Bélelt kesztyű — — — — — — — —
T-a sifón női ing — — — — — — — —
I-a sifón női nadrág — — _
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Isméti&ánek
Ne gondolja, drága szerkesztő ur, hogy azt 

akarom önnek beadni, hogy én fedeztem most 
föl azt, hegy a dolgok ismétlődnek. Szó se rolla 
(ahogy itt Pesten mondják). Éppen azért irok 
efélc régi frázist, címnek, feketébb betűkkel a 
fekete sorok fölé, mert mindjárt több önérze
tem van nekem is, amikor valami olyan dolog 
jut eszembe, amit másoktól már hallottam. Ami 
a magam eredeti gondolatait illeti,., régen 
rossz! Valósággal megkönnyebbülök, amikor 
társaságban vagy igy magános firkálás közben 
kapóra jön olyat mondanom. amivel a társa
dalomhoz simulhatok. Igenis, öntelt köhintés 
után szellemes szemekkel kijelentem, hogy a 
dolgok ismétlődnek! Arról van szó, Szerkesztő 
ur, hogy egy öltözet ruhát alapitok most Pes
ten. Tegnap próbán voltam, azt mondja a sza
bóm, miliőben az egyik férceit ujjat leránci- 
gálta a Páliamról, hogy azt mondja:

— Nagyságos uram — azt mondja , nagyon 
ajánlanám, hogy még legalább három-négy öl
tönyt tessék most rendelni, okvetlen meg fog 
a télen drágulni a ruha.

Azzal fogja a krétát és néhány költöző darut 
rajzol a készülő kabátom fekete alapjára, csak 
úgy vázlatosan, könnyedén, egy-egy kréta
húzással. Roppant tisztelem a szabókat, amikor 
igy rajzolnak, ök impresszionisták, legalább 
úgy nézem.

— Gondolja? — mondok — és közben elkezd
tem egy kicsit félni nagy titokban, mert észre
vettem, hogy kiveszi a fogai, közül az egyik 
gombostűt, azt tudniillik mindig a hasamba 
szúrja ci próba alatt, legalább is úgy érzem, 
amikor a kabátomat elöl megszűrje; magam is 
egy kicsit impresszionista vagyok.

— Egészen biztos, kérem. Ezért az öltönyért 
januárban már a dupláját fogja fizetni, nagy
ságos uram. Tessék rám hallgatni, tessék most 
rendelni még legalább három öltözet ruhát. 
Rendelni. Érted ezt a. szót, te lehulló, lapos, 
száraz falevél, aki leteszed magad a hűvös 
anyaföldre és mindörökre megboldogulsz! Ér
ied? Te hulló falevél, te. azt hiszed, persze, 
hogy rendelni azt jelenti, hogy rendelni? Oh. . 
Rendelni, békében jelentette azt, hogy rendelni. 
Most azt jelenti: megfizetni. Söl már a hű- í 
ború második évében is azt jelentette a rcn- • 
delés, hogy az öltönyt azonnal ki kell fizetni. ‘ 
Emlékszem, 1915 végén is azt ajánlót la a sza- « 
bőnk hogy rendeljek még hat öltözet ruhát, I 
mert följebb fognak menni az árak, fiát itt i 
tartunk 8 évi szenvedés után megint, drága ; 
Szerkesztő ur, hogy a ruha ára följebb fog j 
menni. Mit szólna hozzá egy szegény ember I 
például, hu a szabó azt ajánlaná neki, hogy ■ 
jó lesz azonnal három ruhát rendelni, mert 
drágább lesz a ruha! Honnan vegyen az cm- ! 
bér, már mint az a szegény ember, egyszerre j 
három ruhára -pénzt! Még magam is zavarba 1 
jöttem, komolyan, amikor a szabóm ezt a | 
figyelmes tanácsot adta. Igen, kérem, birtokaim- > 
norvég megszállás alatt vannak, roppant bajos | 
ilyen távolságon és az idegen hatóságok szelca- j 
furáin keresztül a jövedelmeimhez jutnom. Azt j 
hiszik, hogy ha. az ember nagybirtokos, hát már ! 
minden zsebéből kivehet, minden nap !ö —20 1 
milliót. Naiv beszéd!

Higyje meg, Szerkesztő uram, sokszor azt se I 
tudom, miből fogok holnap ebédelni.

Szép Ernő. ;
i 

Kapisztrán János szobrának leleplezése. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor nainrysza.bú«u ün- 
ncpeéff kenetében leplezték le a KapisztTÚn 
Szent. Jánosról nevezett helyőrségi templom és 
a Nádor-kaszárnya közötti téren a nemzeti 
hadsereg vódöszentjének, Knpisztrán Szent Já
nosnak szobrát A szobor Datnkó József szob- 
rúszniivésznek nagyon sikerült .alkotása. Gscr- 
noch János hercegprinw; rovM imácteág után 
megkezdte a csöndes tábori misét, amely alatt 
a Máv.-gópgyúr dalárdája latin és magyar 
miseénokcket. adott elő. A mise végeztével 
P. Zadravecz István tábori püspök mondta el 
szoboravató beszédót, — E szobor megalkotásá
nál — mondottal —. annak megteremtőjét nem 
a politika, nem a diplomácia, nem is a feleke
zeti kérdés vezette, hanem teljesen és egyedül 
a mai időknek megfelelő magyar kérdés. — A 
püspök beszéde után lassan lehullott a lepel és 
előtűnt a megkapó szobor, amelyet a herceg
prímás megáldott. Ezután a főváros nevében 
Buzáth János alpolgármester lépett a szónoki 
emelvényre és a. főváros nevében átvevőn a 
szobrot, megígérte annak szeretettel teljes 
gondozását

— A Szili yei-Társítsák kiállításának meg
nyitása. A rendkívüli kultnresemóuy. aminő a 
Szinyei Morse Pál Társaság kiállítása, rend
kívüli körülmények közölt nyílott is meg. A 
társaság, amelynek sorában élő magyar mű
vészeink legkiválóbb jai foglalnak helyet, a 
Műcsarnok összes termeire vágyakozott — ko
pogtatott is, de meghallgattátásra nem- talált 
és ezért, ment a Nemzeti Szalonba, noha tudta, 
hogy ennek helyiségei sem alkalmasak egy 
reprezentál i v és teljes erőben való bemutat
kozásra. A Szinyei-Társaság néni egy művé
szeti irányt jelent, csak a legnagyobb művé
szeti kvalitásra való törekvést. Amikor tehát 
a Műcsarnok konok paragrafushoz ragaszko
dással sem engedélyezte neki scin az önálló 

i bemutatkozást, még a saját, zsűrizést sem, ter
mészetesen félreállott, ami éppenséggel nem 
volt kegyelotsértés, mert nem, mint állították, 
a Műcsarnoktól kapták ök az első elismerést. 
Társaság legnagyobb részének már nagyon sok 
és nagy külföldi sikerben volt része, szánté 
dúskáltak a külföldi aranyérmekben, amikor 
a Műcsarnok későn egy-egy utólagos elisme
résben részesítette őket, sőt ogyíkőjüknek 
olyan kitüntetésben ír része volt már, amely
ről Betzeviczy Albert állapitoiia meg, hogy 
az „a halhatatlanság előize’1, értve alatta ön
arcképének az Ultizibe való meghiválását, 
amit Csók István római nagy sikere után 
(1911) megért. Nem csoda, hogy a kritika szo- 

I katlan lelkesedéssel fogadta a kiáll'lúst, 
( amelyben a magyar kultúra ünnepi föl vonu

lását. látta és ünnepelte. így történt, hogy a 
! kiállítás nemcsak nagy művészi, <ie szokatlan

társadalmi esemény is lett. Már 10 órakor 
szorongásig megteli a Nemzeti Szalon, pedig 
éltől kezdve kezdett csak omlani a közönség. 
A magyar társadalom minden rétege képvi
selve volt. A nemzőIgyülést Szc ilovszky Béla 
elnök, a, miniszterelnökséged Rárczy István 
álla.mí.itkár képviselte. I! óra felé az összes 
termeket zsufolújág megtöltötte már a közön- 
Iség, amikor kultuszminiszter Klcbclsberg 
Kunó gróf, Kertész K. Róbert miniszteri ta
nácsos kíséretében nagy nehezen bejuthatott. 
Az érdeklődés láza ült. mindenek arcán, de 
ekkor már lehetetlenség volt, a remekművek
ben való gyönyörködés. Es a kapu előtt újabb
nál újabb tömegben érkezett a közönség, jött 
Andrássy Gyula gróf. Pékár Gyula. Kohner 
Adolf báró, a művészeti élei sok kiválósága, 
a magyar arisztokrácia számos tagja, az utcai 
közlekedés megakadt, az autók és kocsik egy
másra torlódtak, do a közönség türelmesen 
sorfalat állott a kapu előtt, mint egykor — 
szomorúbb időkben — az élelmiszeres bódék 
előtt, várt türelmesen, amíg belülről meg
indult a tömeg, kezdtek egyesek kifelé szállni 
gózni, majd mind többen, úgy hogy a közle
kedés megindulhatott. Egy egész óráig tartott, 
amíg a kiint ácsorgó tximog, bevárva, hogy a 
bentlevők kiszúvároghassanak, bejuthatott a 
Szalonba. Ezalatt kiint Veres fotográfus föl
vette a magyar főváros kulturélmenyének ezt. 
a mindennél beszédesebb bizonyságát, a kul
túra kapuja előtt tolongó, ácsorgó tömegei, 
•njiir.í humoros jókedvvel várja a sorát, hogy 
bejuthasson egy magyar kép'kiállításba. Buda
pestnek ez egy nagyon szép napja volt, mind
nyájan, Budapest barátai, büszkék lehetünk 
reá, mert ‘gazolja, hogy a magyar kultúra 
úgy áthatotta magyar főváros lakóinak lelkét, 
hogy ácsorcg és várja, amíg bejuthat, magyar 
művésze-'et szemlélni. Bennünket, akik ott, 
künn állottunk ór néztük ezt a megindító jelen- 
sóoret, állítatos érzések foglak el. Andrássy 
Gyula gróf ino mlyogvn próbál kőzett bejutni 
s'amikor látta., hogy hn-'ztalan minden eltávo
zott, mondván:

Sebaj, majd megnézem holnap. Nagyon 
szép, hogv :• közönség igy vágyakozik a 
szépre...

- Lelepleztek <-<>’<•?.•> hrr-emlél, táblái. II olló-utca 4. 
számú ház.bvn vasárnap délelőtt leplezték le (lOldticht-r 
Cfititle és dr. Kohlt Salon-on volt főrabbi, lörlőnctlró om
lók hí 1> JAJ rtt. A két tarlós ugyanis •■bbc.n a házban lakott 
élete végéig. A leleplezési ünnepségen dr. F'uicher Gyula 
főrabbi és dr. Lcdrvcr Sándor az izraelita hitközség ni 
elnöke méltatta n két kitűnő tudós munkásságát.

RrllHőiwt, ók'-z-rt, aranyat, ezüstül. bamisfogat ne 
adjon el senki, amíg meg nem hallgatja Fischcr ók fóianer 
ékszerészek Jepnia^asabb nnjá Arait. Kúkómji-ut 27.

I
I

jWw vásár
BÍNÉI ÉS BARNA

frülönlcges divaifief'ttéO ánuháitádan Bpesft V, De^ft Ferenc-utca TS Mria-paiota

kerülnek eladásra a raktáron lévő tiszta 
kabát és kosziiimvelourok, selymek, bársonyok, flanellok és nyárimosó

kelmék, teftút nem a cJA/’uji &-fxx?vtis<kf»nlt anyain fit, a cég jó hírnevének megfelelően 
Ízléses és gazdag választékban.

ILq száléit ott ármM 24-éi& érvényesíti!
uu

— Megszűnt a cenzúra Konstantinápoly- 
han. Konstantinápolyból jelenti az Havas: 
Mithogy Rifaat basa kötelezett -éget vállait, 
hogy személyesen fog fölfigyelni a sajtó maga- 
ÍRirtására és elejét veszi annak. Imgy a *:zö\et- 
sóge+i csapatok biztonságát, tekint lvél károso
dás érje, a főbiztosok elhatározták, hogy a 
mai naptól a cenzúrát megszüntetik-

i

— Vasárnapi filharmonikus főpróba. A hang
versenyt a zenekari col listáiból világhirii zene
szerzővé lett magyar származású Srhmldt í<’e- 
rencnek II-iik szimfóniája nyilulta meg. 
Schmidt — akit Mahler Becs logmiizsikálisaibb 
emberének nevezett, — romantikus képzelő
tehetségét a vérbeli zenész velesziilel'ü forma- 
ci-zvkcvel kristályosítja át, aranyos kedélyű, 
vallásos mélységű leik éhe n nyoma sincs a. mai 
kor erőtlen skcpticizmusának. Friednuuoi Ig
nác zongoraművész lágy- billengése a í'iiojiin- 
koncert íxivasuhaiió sejtelmeit lebilinc. alő' n 
éreztette. Mendelssohn ..Tengercsend*1 nyitánya 
fejezte l>e a tartalmas, Dohnányi által lendüle
tesen vezényelt hangversenyt. (V. M.)

i
I
II
i í
| 
r
J
!
i 
á
l 
í

— Ballag! Aladár félszázados jubileuma. A. 
Pázmány í’éter Tudomány Egyetem auláiábeu 
v.'isú.rn;ai> délelőtt 11 órakor meleg ünneplésben 
részesítene dr. Rallagi Aladár egyetemi tanárt, 
a tudós történetiről, tanítványai mik, t isztelői
nek és a tudományos világnak lelkes c- ipafa, 
abl’cól az alkalomból, hogy a kiváló törlénész 
most üli meg írói működésének 50. évforduló
ját. A .inidJánst clső,ncfk dr. Tóth bajos állam
titkár üdvözölte a kultuszminiszter nevében. 
iríirgi>‘! (’j'ula az Akadémia üdvözletéi adta át.

egye’em ne.vébcn Sicgescu József i'mvözölte, 
aki '’O •■'."•el ezelőtt maga is t:niilványa volí. 
M Hu! Rallagi meghatottan mondott kös/ inefei 
a. megnvílvénült meleg és bensőséges ünnep
lésért és lühb 'k ezeket mondotta:

— Azt mondják, hogy a munkában kifejtett 
energia elvesz. Ezt az állítási, ime megdönti a 
munká.'s-e'igornéri, engem ért jutalom és igazolja, 
azt az ellenkező állítást, hogy az energia, ame
lyet az. ember kifejt, nem vész el soha, hanem 
foíkozódik. A magyar nemzet pórim siijtolían 
fekszik. Egy békeszerződést erőszakollak reánk. 
Ilyen becstelen békeszerződ'ést addig nem látott 
a vihtg. .A magyar nemzetet, amelynek oly gaz
dag történelme vau. ilyen módon akarják lo- 
igázni. Egész életemet a hazugságok megdön
tésére szenteltem. Még hátralévő éveimet még 
inkább ennek fogom szentelni.

A hMoudok őrökké óiifrk. Sándor nj regén.vn
talán le•'sebben mljn xx. íróit. ínAndm eddig inegtolont 
munkái Jcw.ül. Egészen, eredeti, egyedülálló jelenség Nós- 
das a rrwry«.r TodaJamban ó-s a magyar wsiirrrali«7t.iká
ban, erényeivel ó-» hibáival kátaégtelen egyéniség, ak< 
mit sem lörődve dlvaiokkn.1, u»anírókkal. ílf.honi és kül
földi sziiggdszcUikk’al. ökleit, a wHcbábe inélyesztve, meg, 
a ni.iga nfjáo. Ki". csi-szokvllnm ösfehetságót jellemzi, 
hogy bár. kiválóan az njsiígir&sban, rengeteg az izotton 
utiinzója, mégis minden in-ftea váradon, friss, izgalmas 
6Lnlénye az olvasónak. Az a Jounaanos cinizmus, amelybe 
logbenHőbb érzőiméit, vZgH/tkig titkoM clérzód.eny ülését, 
nyomorult, beteg. cs.M.t emberek iránti sTxrelniát. bur
kolja, rollakép en garde az ellen, hogy ezatrffi ment áll snak 
ne lássák. A Nádas írói gonerne:ój;i.l>«i.n senki sincs, aki 
olyan scoentnok tartón a inestwsóRét, mint ö. aki ngy 
utálja a pózt, a hazugságot, n hat ás vadásza tol. mint ,,A. 
bolondok örökkó* élne!:" szerzője. A sóba ki n<r:n áJiróu:• 
dúló, fanatikus írók közül valót Nóulns, minden irániban, 
legtisztábban é|>pen uj istgényélwu, •■ódt.iidatosnn a saját 
i.ró: hit vallását, a sajóit iroi programját adja. A költői 
ellicjrzrlvsnok luiln legföljebb ha a kompozimóban jut va
lami szerep. Élő modellek után dolgozik, kön viirlelen. 
gyakran kínos hűséggel, w/.iiiUi fotografál. de inkább 
összetörne a le.niczt, ha az ódét hiisóig rovására sz’piteiim 
kéne az alakok, arcok markáns •••mnynságát. PJ fegó'iryó-- 
tien egy elmcgyótgy’jntózel Ihdsíi ■•letét. Írja le. olyan pon
tos. irgalmatlan mogllgyokssoroz.-itban, hogy egí-sz bizto
san í./jikembcia-k is ncgsuv -gclik érte. A !<< re~ei b.níil 
egys-zeril mon«)afok mögött a vúz.bituk, tanulmányok, jegy 
•/.etek tömegét étrzzük, olyan losziiircdöttnck, iímgóonloli 
nnk hat minden sora. Egy bolondos ember hogyan, lee/z. 
komolyan bnloml a bolondbá’/hnn*. oa a regény lucsó-jé- 
nek a foglalata. E körül száz Imlond, nem is bolond . ha
nem emberiipns. lájdalmns, megindító, néha hátborzongató 
változata. Az író vógtolnnnil gyöngéd a bolondjaihoz; mi
nél nyersebb, primitívebb írj eszközeiben, annál l'órlhiwnb- 
Imn. halkabban, de nagyon érthetően Hzódál meg Nádas 
l'ÍTája. épficn ez az. amitől borzad, nmll kerül, amit ;i 
végsőkig letmnpit. és mégis kitör, mert aki írja: költ". 
„A bolondok örökké ódnak" Pirk Marsi kiadásában je
lent meg; ára 400 korona.
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— Pesti posta Berlinből. J Heggel berlini 
tudósítója irja: Kissé fölfujt dolog rf magya
rok, helyesebben a magyar si berek, mozgal
máról, zajongásáról, milliárdos üzleteiről be
szélni Berlinben. Hiszen szaladgálnak itt ma
gyarok, ugyanazok, akik eddig Becsben foly
tatták undorító mesterségüket, a Sacherl és 
az Intperial közöllj látni néhány pesti figurát 
is, de ezeknek Becsben is állandó lakásuk 
van. A magyar sibereket lefűzik Európa zsib
vásárjává lett Berlinben az osztrákok és a 
lengyelek. Ma már, hogy az üzlet szinte példát
lanul meg lett nehezítve, a legnemesebb valu
tájú sí berek, az amerikaiak, skandinávok 
dominálnak. A pénz hihetetlenül megdrágult, 
egy hónapra 15n/n-ot, fizetnek. Értékpapír
spekuláció nincs. Berlinben nem 8 nap múlva, 
mini, nálunk, hanem egyik napról a másikra 
kell átvenni a papírokat. Nagy a spekuláció 
ezüstben; 30% a 'különbség a prompt és a 
három hónap múlva fizetendő ezüstben. 
Arany üzlet tilos. A német bankok nagyon 
pcsszimiszlikusan néznek a .jövő elé. A dollár 
áru a zug-tőzsdén 7000 és 9000 márka között 
váltakozik. A házspekuláció nem tartott lépést 
;i dollárral. A lapok és a gazdaságpolitikusok 
állandóin foglalkoznak az Ubcrfremdungs- 
gefahrral. Legújabbm a házból* sokszázalékos 
föl emelésével akarják a beusziilött háztulaj
donosoknak lehetővé (mini a házak megtartá
sát. Az autótaxit ma, emelték háromszáz
szorosról öl százszorosra, de még így is olcsóbb, 
mint Pesten. Egy pár selyem flórharisnya 
201*0, egy pár cipő 10.000, egy gallér 600 márka. 
Elsőrendű fehér selyeming a Leipzigor- 
sirassen készen 14.000, csináltatva 24.000 márka. 
Meghatóan tisztességesek a berlini kereske
dők, csuk az újonnan bevásárolt árut emelik 
a márka mai áruivójára. Óriási a színházi, 
kabaré- és báróiét. A legnagyobb siker a 
„Madame Pompadour** Fritzi Massaryval a 
címszerepben. Egész Berlin dúdolja: „Joseph, 
v.árum bist du so keusch?1’ Erre táncolnak 
‘•hj minit és tangói öregek, fialal zk, gyermekek 
<-s nagyapák. Háromezer .márka egy jegy ára 
;.z első sorban. Szerdán mutálják be Pallen- 
berggel a. „Liliom“-(A. Lázas érdeklődés ki
séri az orosz balett előadásait. Záróóra pont 
I órakor, de a mulatóhelyekről kitódulókat 
százszámra veszik körül titkos helyek föl
hajtói. Kiviteli engedély nélkül semmit sem 
lehet kihozni. A kormány válság nem érdekli 
Berlint, csak — a dollárkurziis. Berlin mai 
élete Becs kifosztásának másolata gigászi 
méretekben...

— Sajnálattal nélkülözzük... Az Ébredő Ma
gyarok Egyesületének most jelent meg az évi 
jelentése'. Az egyesület munkásságáról beszá
molva, „sajnálattal nélkülözi az újonnan össze
üli. nemzetgyűlésen Ereki Károlyi, tusnádi Ko
vács Józsefet, Budavári 1 ászlót, Dánér Bélát, 
Somogyi Istvánt, Honda Jenőt. Nekünk nem 
nyomja a lejünkéi a hu. hogy nevezett állam
férfiak-kiinarmltak a parlamentből, az Ébredők
nek pedig szolgáljon v'gaszul, hogy mint a je
li uti'Mböl olvasható, „a nemzetgyűlésen 31 olyan 
képviselő van. ak> egyesületünknek beszerve
zett, esküt tett tagja. Ezek közül érdekesebb 
iu \rk: l’áy Gyula, Putnoky Mótíc, Mosko Zol
ién. Varsányi Gábor, Pelri Pál kultuszállam- 
íitkár. Temesváry Imre stb. Az esküt tett kép
viselőkön kívül az ébredők még ötvenre becsü
lik a nemzetgyűlés hozzájuk szító tagjait.

Éjszakul verekedések. Szon»bntról v.isúrnapm vívva- 
(lom isiből számos ójíwnkni verekedve, si.urkiilús volt a 
főváros I riih-tőn. A Csángó utca n Fóti nt sarkán esz- 
im i -llen állapotban találták '/.hifii I‘dl "l eves műszerészt. 
Xinikor a mentők eszinédotro (értették, elmondta Zi'iyi, 
Imgy í.moreilen emberek támadlak meg az utcán és 1><>- 
tokkal athlin iilötl/lt, ámít/ cftm/lcl/t fi sem vesriteth’. 
I.'kására vitték, Az éjszakai nlonállókat pedig a ronilfir-
■ ir kutatja, A Frangepnu utca r>2. szűnni ház, előtt ó.l- 
f/il n 2 órakor ugyani-ak eszméletlen ól In pótban tolulták 
Itahió József 2| évre napszámost. A kórházban kihallgat
lak ó« elmondta, hogy duhaj Icfldnyek támadtál.' nit'ii, akik 
minden ok nélkül összeszurkálták. Hajnalt 3 órakor
■ z óbudai rendőrkapitányságra, hívták a mentőket. Egy
■ igyohh éjszakai verekedésből ugyanis három fiatnlembrrt 
allilotlak elő a III. kerületi kapitányságra, akik runyuk 
i' <nhi<i:mlili s/rül/scket szenvedtek és a mentők n három 
i íi'aleinbml, Fun József villamosollenőrt, Buroar Erűd

-zolát és Esite.rberoer Géza szerelőt bekötözték, majd 
" ivigyták őket, n kapitányságon, ahol a verekedés miatt 

le; llifotlák őket.

- Megszüntették az Országos pedagógiai 
könyvtárt. Az Andrássy-u.L 69. szám alatt lévő 

igi Műcsarnok épületiéiben működött eddig az 
■íz Országos Pedagógiai Könyvtár, amelyet a 
kultuwzkorináiny egy rendelettel a napokban 
föloszlatott s hozzácsatolt a kultuszniiniszte- 
1'1111)) házi könyvtárához, állítólag azért, mert 
szüksége van az épületre. Ez volt, az egyetlen 
"lyan könyvtár, amelyben a tanügyi emberek 
díjtalanul hozzáférhettek azokhoz n tudományos 
forrásmunkákhoz, amelyekre szükségük volt. 
Két évig leltározták a könyvtárt, amig rendbe
hozták, most, kezdhetik újból elölről a leltáro
zást. Mi lesz azzal n menekült tanítókból ós 
la ni tömőkből álló személyzettel, amely a könyv- 
’nriit valóban európai nívóra emelte s amely 
most, egyik napról a másikra elveszti a ke
nyerét!

Súlyos szerencsétlenség a szegedi egyetemen 
Egy egyetemi fcawáa’segécí megvakult kísérletezés kftzl&en

Szeged, november 19.
(A Heggel tudósítójának telefonjelentése.)
Vasárniap délelőtt borzalmas szarén esetlen ség 

történt; a szegedi Ferenc József Tudomány
egyetem vegyészeti laboratóriumában. Dr. Mikó 
Sándor taná.r.-egéd fölhaszmálta a vasáruul? 
nyugodt csöndjét és különböző kémiai kísérle
teket végzett az elsőemeleti kísérleti teremben. 
Az egyik üvegben nagyobbmennyiségü kénsav 
volt fölhalmozva, azonban az üvegen nem volt

A praesumptiv trónörökös lesz az uj szultán
Konstantinápoly, november 18.

A Reuter-iigynökség jelenti: A szálfán sző
kítse következtében a 'nemzetgyűlést rendkívüli 
ülésre hívták össze. Az angorai kormán\* 
Rifaat hasától fölvilágositásl kért a szultán 
szökéséről. Azt. hiszik, hogy a nemzetgyűlés

helyéi és keresztény földre, idegen védelem alá 
mén ek ül, trónveszt ettnek ny tlván Ha n.dó.

a praesumptiv trónörököst fogja meg
választani a szultán utódjává.

— .Jeritza Mária a newyorki Metropolitan- 
Operában. A „Chicago Tribüné" jelenti: 
Jeritza az elmúlt este, mintegy az 19’32'23. évi 
szezon megnyitásaképen az újonnan megnyílt 
Metropolitan színpadán a Toscát énekelte. A 
nézőtér olyan fényes és pompás volt, aminőt a. 
háború óta nem látott Newyork. Scarpiát 
Seotli. Cíivarudossit MarHnelli énekelte. de az 
éjszaka mámoros ünneplése és tapsvihara 
Jeritza asszonynak szólt. Még soha ennyi dia^ 
dóm, gyémánt, ékszerekkel feliszórt estélyi 
ruha nem vakított a Metropolitan bán; New
york minden híressége, hírhedtsége és előkelő
sége ott volt, közöttük a legnépszerűbb: 
Pershing (ábornok.

— Uránia — A hóvilág csodái: a szki-sport 
művészete. A hegyóriások hórégióinak sport
életét utolérhetetlen tökéletességű fölvételek
ben örökíti meg az a grandiózus film, ameiyet 
az Uránia- műsorára vett. Külföldi nagy siker 
híre előzte meg ezt a filmot imlunk s a látvá
nyosság fölülmúl minden várakozást, ^Festői 
tájak lratalmas panorámája tánil a niézö ele 
s abban hősies produkciói a legmerészebb sp^rt- 
liainokoknak. Egyike ez azoknak a ritka külön- 
lecfw.^óg’pknck, miiclyok felejthetetlen, nyomot 
hagvnak emlékezetünkben. Az Uránia- aj mű
sora ezen a filmen kívül egy uj Pathé revuct 
w O’ffy pompás francia vígjátékot is tartalmaz. 
Az előadások 5, %7, %9 és W.10 órakor kez
dőd nek.

—- A, Mozgó kép-Ott hon. A hatalmas „Sodorna 
és Gomoriha“, amely fölül áll riiinden dicsére
ten, a kitiinő .Babona*’ című ;> fölyonasos ame
rikai regény és a „Faity mint patikus** minden 
előadása táblás házak előtt folyik le. Okvetle
nül kívánatos a nappali pénztárnál jegyelő
vételről gondoskodni. (4. 6. 8. 10.)

Ax Einkc-pliicébeii niegfartott clőndáaok napról napra, 
fokozódó u.-]>szerü*í Re, nairlycl a ve*, tőst-g azzal irrt (d. 
hogv a legelőkelőbb vzerzők <-s a legnevesebb színmüve 
szék közrenrikxP-ével A bziitUzfa irodalom <w a meg- 
flnomuli. ízI6m ,zolgála'ál>a Mcegődőtt nagyon ('-rdokox ot- 
letet adott a vezetőségnek. Miutón a közömeg nagy r.'tv 
izeinek nem volt eddig nlknlnm a speciális miiólvezetben, 
;iin<lvet az előadás nynjloll, ré-’zl venni, arra ki -zti-tte 
a vezetik •£<*(♦ iiotr> órai kezxlpth*! 1< l.ics műsort
beiiivtnsson. Az Emi.e pince, vezetősége meg fogja x ab- 
ritani a köziinség.H-k azt a régi óhajul. Imgy hó nll-uido 
'■•ll órakor kezdődő előadó-okon kivúl azok rószér-.- is túrt 
előadást, akik a korni Mái órákban Unom és kcllciiit < 
fi*zóra.ko’zá*s közben akarják \-ii*-s<*ra,iiikai elfogyaszlaiií. 
Uít a K órakor, viűiuulnt a 1 zii órakor kozdődoek tetjo- 

n osaládías jellegűek <•« a. íaiiwr ötletf'sii'R és gazdag 
kiír tok int etében minden Igényeknek mcRMS. A. « érnko'' 
kezdődő előndás-ok napjának n.cgkczdését a legközelebbi 
napokban közöljük.

Az idéntj clőrehalaJoltsága mialt a rak
táromon liüő összes áruk, ti. m. köpenyek, 
kosztümök, szörmekabátok, sportka
bátok, dilutáni- is estélyi-ruhák, ka
lapok, li a ri sn if á k, cipők, fehérnemüeh 
mélyen leszállított árban kerülnek eladásra.

Ilolzer
divatháza, /E, Kosuith Loios-u. 9.

HAMflSFOGAT 3W
arnnvnt 3 ’5-őOOí? kői onr.lg, brilllánst, czUstöt minden 
hirdetett árnál drágábban vesz AranjmüveH, Kossuth 

Liijiis-ul n 11, 1. emelet, 

■ ■ LL fnhör, ivolr. Tv 

ueorgette sár; 

LEFKOVITS MÓR áruházában, EV, !1a^ő"Utca 12-14

pongjólára
Hlggün.vrii
2950 K-tól mintákban

selyemvásár ! ! Alkalmi
, lrtmpnernyöre, ' '
és belescólokra Vétől ' !

föltűn tetve, hogy ilyen veszedelmes savat tar
talmaz.

Dr. Mikő Sándor véletlenül
vizet öntött a kénsavra, amely azonnal föl

robbant.
A tanársegéd olyan súlyos égési sebeket szén 
vedelt, hogy még délelőtt operációt hajlottak 
végre rajta, azonban, az operáció nem volt sike
res és így

a szerencsétlen tanársegéd mindkét szemére 
megvakult.

Konstantinápoly, november 18.
Az Havas-ügynökség jelenti: Muzulmán 

körökben kijelentik, hogy a szid lón. pusztán 
■menekülésének ténye következtében is hón
vesztettnek tekinthető, mert a Korán rendel
kezései szerint minden kalifa, aki elhagyja

— Az Aranybulla 760 éves jubileuma. Szó- 
kesi’ehéi várról távira 1 ózzák: V:isárn.ip lobogó■ 
díszt öltött Székesfehérvár városa, ekkor ün
nepelték meg 700. évfodulójál. annak, ho?iy 
11. Eiidre„magyar király kihirdeti ■ az. Arany
bullát. Az ünnepségen részl.vetí. a város ajjraja- 
migy.ia, küldöttségek jelentek meg az ország 
minden részéből, olt volt a. kormány képvise
lője is és rengeteg közöuség. 11 órakor kezdő
dött. a díszközgyűlés, amelyen \agy Pál fő
ispán elnökölt. Zavaros Aladár polgármester 
után gróf Károlyi József beszéli. Ma is olyan 
időkéi élünk, mini. 12‘22-ban — mondotta, 
Boldog ®z olyan nemz tl, amely nem keriiL 
olyan kínos helyzetbe, hogy alkotmányával 
szembe kelljen helyezkednie és ha .mégis úgy 
adná a végzete, elég nagy tud lenni, hogy ‘al
kot í n á 11 y ál; m eg véd elme zze.

Minden külön értesítés helyett.
Ftljdalom,fól megtört twivvel Jelentjiik, hogy 

Inig Azcretett lesiv-Tönk. sé>gori>nk. nagybátyánk, 
rokon ii tik

ÉLIÁS VILMOS
életének 5fi óvAbon. rövid szenredós után Jobb- 
1 'tro bzenderült.

Prága halottunkat /hétfőn, e hó 20-án, dél
után 3 órákor visv/.iii utolsó Htjára a rákos
keresztúri izr. temetőben.

Illés Miksa és neje, szül. Gescheit Linu. Iliéa 
Marcel és neje, sziil. Dán Ilona. Illés Gyula és 
neje. szül, liussel Aliim fivérei, illetve ■ őnc.riiői. 
özv. Spreeher •Jukahné anyósa.

Aranyat 825-1600-ig,
rtrlIliAnsioknt 40.000 300.000 K-ty vesxi Közpmi
kkaüerboviilló Vili, József-körut 17. szám. Tolefonszúm <; 1
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
(A Reggól munkatársától.) Mit is állapá tol

tunk meg ma egy hete a tőzsdéről? Azt. hogy 
mivel ;t korona stalbil, hogy mivel a pénz ol
csóbb s mivel az értékpapírok rendkívül alá. 
vannak értékelve, — csöndes üzletmenet mellett, 
a nagyobb értékekben emelkedések lesznek, 
míg a közép- és klsértékekre ez az emelkedő 
irányzat csak lassanként fog átterjedni.

Ez a prognózisunk szoról-szára bevált. Az 
elnxult hét tőzsdéi csakugyan meghozták a ré
gen várt emelkedő irányzatot, de nem váltot
ták valóra azt az ábrándot, amellyel pedig 
nagyon sok (kebel volt eltelve, hogy tudni
illik egyszerre nagyarányú. hanssemozgaloni 
lámád, amely hatalmas ugrásokban még az 
őszeleji hausse árait is messze túlszárnyalja. 
Nem ez történt, hanem az. ami észszerű volt, 
vagyis megindult a fölfeléhaladás irányzaja, 
de lassan és nyugodt tempóban. A. tőzsdékét 
második napján, amikor a rendezés tech
nikai okai is közrejátszottak, az emelke
dés tempója is lényegesen erősebbé vált, hogy 
azután csütörtöktől fogva, ismét lassuibb üleinii 
em^üredésnek adjon helyei. A hét végén mutat
kozó árfolyamok ilyenformán alacsonyabbak, 
■mint a hétközepiek, de viszont a múlt beliekhez 
képest, főleg a nagyobb értékekben, elég jelen
tékeny emelkedést mutatnak.

*
— Mi lesz most?
Csakugyan nagyon kevés olyan nehéz és 

komplikált szituáció adódott az elmúlt tőzsde
lévők alatt, mint ez a mostani. A legrégiblb 
tőzsídeeonibereík sem tudnak egységes véle
ményre jutni a. tekintetben, hogy voltaképon 
milyen irányt vesz az üzlet. A korona stabil, 
az árak hatalmasan emelkedőben, a közszol
gáltatások egyre naevGíb'bak, az értékpapírok 
pedi aránylag nevetségesen olcsók. Hogy egy- 
egy előkelő iparváJlalatunk annyiba kerül, 
mint egy félpár cipő vagy egy tucat gallér, 
vagy hogy bankjaink részvényeit, annyiért le
het megkapni, mint egy középszerű ebédet — 
ezek a hason]Ugatások már szinte közhely
számba mennek, annyira igazak. mégis — 
erősebb haussewtozgalomra nem nagyon mernek 
számítani az emberek.

Aliért nem? Sokan azzuí magyarázók és ^xlán 
nem egészen helytelenül, hogy a közönség kö
rében nagyon kevés a pénz. Az egyre fokozúló 
drágaság, főleg pedig* a vasúti tarifák föleme
lésével összefüggően kitört drágasúgi pánik 
arra bírta a közönség nem is gyöngébb, de kö
zéprétegét. hogy tőkéit vagy szükségleti cik
kekbe fektesse, vagy legalább ne kockáztassa. 
Ahol a szénért, zsírért, lisztért, burgonyáért s 
egy-ogy téli ruhadarabért akkora tőkét kell 
mozgósítani, mint amennyiért azelőtt igen jé 
középpapi rókát vettek, ott az emberek azt né
zik. mire van szükségük: papirra-e vagy zsírra, 
és burgonyára, fis mert az utóbbira van, a 
publikum, krumplit; vesz és nem értékpapírt.

Hiába szépítjük magyarázzuk. Ez az igaz
ság s ez az igazság igen lényegesen befolyá
solja a piacot. Megfigyeltük e hét tőzsdéin a 
tarifaemelések hatását. Az első hatás az volt, 
hogy a közönség a tőzsde felé fordult. Egy
szerre megmozdult minden, az emberek szalad
tak a tőzsde felé. De aztán... Aztán valahogy 
gondolkoztak, a zsebükbe nyúltak és — megint 
csak a lassú, vontatott üzlet kerekedéit fölül.

♦
— Mit jövendöljünk? ...
Béos nagyon befolyásolja piacunkt. Tel,jósén 

indokolatlanul. Alapjában véve semmi közünk 
ahoz, ami Bécsbcn történik. Külön éleiét élünk 
már s amint Berlintől elszakadtunk, el fogunk 
szakadni ettől is. Teljesen érvényre jutnak azok 
az okok, amelyek tisztán gazdasági természe
tűek.

Az emelkedés ezen a héten is tartani fog. 
Nem erős tempóban és nem nagy lármával. 
Olyan haussemozgalomra, mint a nyárvégi 
volt, egyelőre nincs okunk számítani, Líe 
arra igen, hogy mához egy hétre, apróbb, 
nagyobb ingadozások után, az árfolyamúivá 

ismét magasabb lesz.
Mindent összefoglalva — egy haussemozga- 

lomban vagyunk. Egy csöndes, lapogalodzó 
mozgalomban, amely fél mindentől s amelynek, 
valljuk meg, sok mindentől van oka félni, fis 
jobb félni, mint megijedni...

X A Hazai Bank előnyös tőkeemelése. .4 
Reggel értesülése szerint a Hazai Bank igaz
gatósága mai ülésén az intézet alaptőkéjének 
750 millió koronáról 225 millióra való emelését 
fogja, elhatározni. Az uj részvényeket teljes egé
szében a régi részvényeseknek ajánlják föl. A 
részvények összevonatnak oly formán, hogy öt 
260 korona névértékű részvény egy ÍOIMI koro
nás részvényt reprezentál,

X Az uj Phöbus elővételi joga 1506 korona. 
A Phöbus villamos vállalatok részvénytársa
ság. A Reggel. értesülése szerint, elhatározta, 
hogy alaptőkéjét Ki millió koronáról 21 millióra 
emeli föl és minden kél részvényre egy újat ad. 
Xv. uj részvények nincsenek szindikalizálva, 
hanem a régi részvényeseknek jutnak. Az elő
vételi .jog 7500 korona. Az alaptőkeemelést c hó 
végén, legkésőbb december elején viszik ke
resztül. Mint illetékes helyről értesülünk, a 
Phöbus-szal összefüggő tranzakciós híreknek 
ezidö szerint semmiféle alapjuk nincsen, noha 
még mindig számos ajánlat érkezik a vállalat 
megvételére.

X Közgazdasági hírek. A tőzsde lanybasága miatt egé z 
sor nagybank, középbank, pitibank és iparvállalat alap
tőkeemelése halasztódott cl. A közgazdasági világ bízott 
a mielőbbi szilárdságban és ennek a reményében tolta ki 
a tőkeemelő rendkívüli közgyűlések határidejét. Miután 
ti tőzsdét még I-Ialler István, volt miniszter, sürgetése sem 
készteti tartós szilárdságra, az intézetek mégis lebonyo
lítják transzakeiójuka!. A Heggel értesülése szerint a jövő 
héten a Magyar Általános Takurékpén-lár 50,000.000 koro
nával emeli föl alaptőkéjét és uj részvényeit 5:1 arányban 
1500 korona lefizetése ellenében fogja ki bocsátani. Ugyan
csak .starthoz áll a tőkeemelések versenyében a Mcrcur 
Váltóüzlet Itt., amely ötven milliós alaptőkéjét éppen a 
duplájára, .svda millióra szaporítja. Az nj részvényeket 
kettő az egyhez arányban bocsátják a részvényesek ren
delkezésére, A Heggel értesülése, szerint, 500 korona kibo
csátási árfolyamon, de lehet, hogy olcsóbban is. A jövő 
héten kerül a sor a Leszámiloló Iliink száz milliós és a 
Lloyd Bank kétszáz milliós és a Magyar Országos Köz
ponti Takarékpénztár alaptőkéjének jelentős fölemelésére. 
Még ha a Földhitelbank aktuális alaptőkocineléséről is 
beszámolunk, úgy ezt a témát, ngy hisszük, erre a hétre 
teljesen kimerítettük. — A Kistaresai részvényeket 4800— 
5000 koronás kurzuson vezették he a tőzsdére és hamarosan 
föl is tették 8000-re. A kibocsátáskor három hónapos záro
lással vették át a boldog ..megajándékozottak" a kistaresai 
kötéseket, abban a hitben, hogy a zárolás után legalább 
is néhány ezer korona plusz unt)átkozik. Ma a részvény 
•1100 koronán áll. Szóval érdemes volt, húrom hónapig 
várni ... — Gyakran halljuk nem reálisak a magas ár
folyamok, mer', a vállalatok kis osztalékot fizetnek. A 
tőzsde lanyhaságána.k egyik főoka tehát a papírok ala
csony jövedelmezősége. Nagyon komoly pénzügyi körök 
ezzel a látszólag hatásos érveléssel szemben arra figyel
meztetnek, hogy az értékpapírok jövedelmezőségét nem 
csupán az osztalék, hanem a tőkeemelésben rejlő rakom- 
penzáció Jiatározza meg. A Magyar Általános Kőszónbánya 
például tavaly 150 korona osztalékót fizetett; tegyük föl, 
hogy az idén 300 koronát fizet, ami a mai árfolyam mel
lett negyedpercentcs kamatnak felel meg. Igen ám, do ha 
figyelembe vesszük, hogy az elővételi jog 30.000 koronát 
ér s ha ezt az összeget tizenöt évre elosztjuk, egy évre 
2000 koronái hős. az Általános Kőszén részvény r.z osztalé
kon kiviil. Nem áll helyt, tehát az az általánossá vált 
okoskodás, hogy a papírok nem fizetnek. -■ A hét végének 
lanyhasága dacára két papír: a Júlia ó-s a Kender és len 
is, jelentős árfolyamnyereséget mulathat föl, A Júlia 
hétfőn 4000 korona alatt kezdte és pénteken 1000-rcl zá
rult, de elérte a 7400-at is. A Kender 3400-ról 4600-ig tört 
föl. A Heggel értesülése szerint c kél kitűnő bcbrtékü 
papírt német érdekeltség megbízásából vásárolja, egy is
mert pesli bankái-. — A tőzsdetanács megengedte a „lligler 
József Kde 1‘aph ne.itiigyár Hl." részvényeinek a tőzsdén 
való jegyzését. A vállalatot palronizáló Lloyd-Bank leg
közelebb bevezeti az nj tőzsdepapirt, hogy pontosan me
lyik napon, ma még bizonytalan. Ez a tőzsde általános 
hangulatától l'iigg.

X A Lluyd-Bank és a Lipótvárosi Takarók" 
pénztár. Megalakulása idején a Lloyd-Bank 
tudvalévőén szemet vetett a Lipótvárosi Taka
rékpénztár — helyiségeire. Nem meglepő, hogy 
csupán a. helyiségekre volt szük.-ég és nem a 
takarékpénztárra, ahol tudvalevőén a 9 milliós 
oódig föl nem derített lopást a. Csáki-Prak- 
falvi szindikátus nyeroségszúmlájíiból írták 
le. A takarék részvényeseinek egy csoportja 
formális ajánlattal fordult, ozidőtájt a Lloyd- 
Bankhoz, amely nagyobb tételekben kezdte a 
Lipótvárosi papírjait vásárolni. A többséget 
azf.nban nem sikerült, megszerezni, mert a 
takarék nem ismerte föl idejekorán a helyze
tet és igy az akció abbamaradt. A Lloyd-Bank 
kezén 65.000 darui) Lipótvárosi részvény ma
radt, amit a tavalyi mérlegben, mint vesztesé
get, nyilvánosan leírtak. Xv. idei mérlegben ez 
a tét'eí már mint megfelelő plusz jelentkezik, 
mert a Lloyd-Bank túladott a fölösleges rész
vényeken.

X A Prager Eiscnliulustrle nagy veszteség® rántotta 
ianybaságba a bécsi tőzsdét. A budapesti tőzsde a múlt 
hét végén megint a bécsi tőzsde jár.ószalngjára került. Az 
örvendetesen megindult javulást hirtelen megakasztotta 
a bécsi piac cUanyliulása. Amint A Begyeinek jelentik, 
a bécsi tőzsde kedvetlenségét u ,,Prager Eiscnindustrio 
A.-G." 3,000.000 cseh koronás veszteségű idézte elő. Ausztriá
nak egyik legnagyobb vállalata ez, amely az idén egyet
len osztrák fillérnyi osztalékot sem fizetett. Ezt a körül
ményi a piac súlyos lanyhasági momentumnak fogta föl 
és az egész vonalon az eladók kerekedtek fölül. Bajosabb 
volna megmondani, mi köze u budapesti piacnak a Prager 
Eisenlndustrio veszteségéhez? Mintán r> pesti tőzsde hon- 
gulalait ma még az arbitrázs értékek irányítják, n Bécs- 
ben keringő, tisztára Ausztriát érintő baljóslatú hírek 
közvetvo kedvezőtlenül befolyásolják u magyur piacot is-

X Kontremlnőrök a tőzsdén. Ha a tőasdebüftúben inibo. 
lyogva járkálnak f Cl-alá az egyébként, harcratorniett bör- 
ziánerek, ha a gumikerekű tulajdonosa földig hajtja clőtlo 
a kalapot: a tőzsdo letargiában van. Hiúba jövendöli a 
hatalmas bankvezér a közelnapokban kitörő hosszt, hiába 
dicsérik hivatott s nem hivatott részvénytársasági igaz
gatók nagyszerű üzletmenetüket, hiába doppingolják Wic- 
non keresztül a . kuliszpapirok árfolyamát, a kurzusok 
nem akarnak rongálni. Miután pedig azok, akiknek a 
tőzsdo életében vezérszerepük van és akiknek nevéhez 
fűződik az ország gazdaságának irányítása, nem tudjál; 
oly gyorsan, amint szeretnék, a közönség érdeklődését a 
papírok iránt fölkelteni, ilyenkor évtizedes gyakorlat 
szerint a kontreminör lesz — „Prügelknabe". A konlre- 
miriőrt, ezt. a maliciózus, fiirgo oszil és fürge cselekvésit 
liitso^sosokra emlékeztető mozdulatokkal megáldott börze- 
bakiért szidják a nemzeti kaszinóban és a dabasi polgári 
körben egyaránt. Hát hogyno őket szidnák? Miért is meri 
a kontreminör észrevenni, hogy a bankok mór túlontúl 
á la haussé angazsálják a kl.ientáléjukat? llogy merész
kedik abból pszichológiai következtetéseket levonni, ha a 
nagytőkésnek is elfogyott a pénze újabb befektetésekre? 
Miért nincs tekintettel arra, hogy a Casino do Parisban 
gyöngült az üzletmenet? Vagy éppen helyes dolog Htiller 
István okoskodásának útjába állaui?

A kontreminőröket nem látják szívesen sem a szalonok
ban, sem a klubbokbnn. Sőt nekünk sem rokonszenvesek. 
Mégis azt. mondjuk: a tőzsdének ás az. egész magyar rész
vény tvás.Vló közönségnek szüksége van rájuk. Csak arra 
vigyázzanak, ba eljön az ideje annak, amikor itt. vannak 
az ösztönzések a hosszra, meg no feledkezzenek magukról 
és kellő időben födözzetiek, különben még eddig nem 
látott, bajok lesznek.

X A részvények belső értéke és a mai árfolyamok. 
(Levél a szerkesztőhiis.) Mélyen tisztelt szerkesztő ur, ké
rőm. adja ki rövid elmélkedésemet A Heggel, múltún nép
szerű közgazdasági rovatában. Mint vidéki birtokos in
kább tőkeelhelyezés, mint, spekuláció céljából veszek ér
tékpapírokat és nem tudom megérteni, miért van az. hogy 
közszükségleti és iparcikkek ára folyton emelkedik, az 
értékpapírok pedig zuhanó irányzatot mutatnak. Két rész
vényben vagyok, úgyszólván egész ingó vagyouoinmal 
érdekelve: Mugyar Általános Kőszénben és Lángban. Ez. 
késztetett a következő számításra. Általános kőszén a múlt 
héten 100.000 koronára esőit.. A vállalatnak 160.01)0 carab 
papírja van. 100,000 K = 40 dollár. Tehát a Mák M10.000 
dollárt reprezentál. Békében 1 dollár 5 korona volt. A 
Mák csak 32,000.liiKi békekoronát, mondjuk 32 körúti házat 
éru< l Jgy becsüljük le az ország egyik legnagyobb ipar
vállalatát, a nemzoti vagyon jelentős részét? A Láng 
75.000 részvénye 12.000 koronán állott, tehát fiarabja 5 dol
lár. Az egész részvényállomány tehát S75.000 dollár, ami 
egyenlő i,S75.000 békckoronával. Hol van hát a logika, a 
józan mérlegelés és értékelés a tőzsdei árfolyamokban? 
Kitűnő tisztelettel, A Heggel nagy hivő: Ö. F.

X A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alaptőkéjének 
1.10,000,000 koronáréj 200,0llí).000 koronára való fölemelését 
határozta el. Az. újonnan kibocsátandó) 50.000 darabra a 
régi rósz.vénycseknek van elővételi joguk 3 régi részvény 
nhipián 1 újra UJ.OtlO koronáért. Az elővételi jog o hó 
16-tól 25-ig gyakorolható 5000 korona lefizotéso inellett, a 
második 5000 korona részint december 31-ig bezáróan.

7. A Vasutfölszerclést Részvénytársaság első évi köz
gyűlését november 18-án tartotta meg dr. Gratz Gusztáv 
v. b. t. 1. elnökletével. A vállalat 6,714 250 korona nyere
séget mutat ki, amelyből 12%-os osztalékot fizet Az alap- 
tőke 20,000.000 koronáréA 50,000.000 koronára cineltetett föl.

X A Magyar-Német Bank Rt. ma délelőttre egybehívott 
rendkívüli közgyűlésnek az, alaptőkének 5.’>,6tni tinó koroná
ról 100,000.000 koronára való fölt melést l. fogja javasolni.

X A Neue Wiener BankgesoHschaft közgyüliWnek java
solni fogja az alaptőke felemelését oou millióréfl 1.2 mii- 
lirirdra. Az. alaptőkefölemcló>scn az. intézőt etldigi külföldi 
barátain kiviil egy birodalmi német csoport is rt-szl vesz. 
E tranzakciókkal i.ai csolntb tn a N< ite Wiener Bnn!;gc-el|- 
scliuff Manluer István elnököt, Vónagy Aladár társelnö
köt, dr. Acifnirnin Hieliard végrehajlóbizotlsági tanácsost 
és Kánig Vilmos vezérigazgatót a Potsdamcr Kreditbank 
igazgatóságába beválasztotta.

X A Magyar Ruggyantaárugyár Rt. a legutóbbi töke- 
emelésből a tárcájában maradt 50.000 darab részvényt a 
régi rósz.véuye-eknek 5:1 arányban 3500 koronával ajánlia 
föl. Az elővételi jog a Wiener Bankvercinnál c hó 15 löl 
22-ig gyakorolbaló.

X A Budapesti Takarék- és VftsárpónztAr 1H. közgviil’v-e 
in. alaptőkét 120,000.000 koronára t melle. Befiz.ctés december 
1-t-ől lo-ig.

A Törekvés Takarékpénztár Rt. alaptőkéjét 25,000.000 ko
ronára emelte fő).

gumlsarsoft a cipőt tavtóxabtiá 
és ciegtinsablbti teszi.

S? H íl í) ____ megszerez, értékesítdzaöadalmat
szabadalmi iroda, Budapest, Vili., Józsof-körut 9. sz.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves intim Pista,

igaz, hogy ai Unió megveszt a Benaissance- 
Szinházat

— Igaz.
— Nem igaz, Mesem. Csak agy volt, hogy 

megveszi. Ma délben beszéltünk Beöthy László
val, aki kijelentette, hogy szó sincsen a dolog
ról. l)c kizárva azért, nincsen. Lesz egy olyan 
színház azonban Pesten. amelyet az Unió soha
sem fog megvásárolhatni: Bárdos Arthur uj 
színháza, amelyet még az idén elkezdenek épí
teni s amely jövő novemberre már játszani is 
fog. Az uj szín házba ezerötszáz személy /ér be, 
az építkezés problémája — Kolumbusz tojása, 
mindenki csodálkozni fog. hogy nem ö jött reá.

— Óriási.
— Most arra feleljen, mi lóriént tegnap este 

a Bkóha, Lujza-szinházban?
— Nem járok, könyörgöm, a Blahába, nagyon 

sötét az utca arrafelé és...
— Tudjuk, (tyáva kutya. Hál az lörb’nt, hogy 

a Bioba Lujza-szinházban körülbelül, két hét 
óta minden este ugyanaz a. fiatalember veszi ki 
az egyik proscénium-páhol yl. Minden este 
frakkban van és ‘minden este kitárté) odaadás
sal gukkerezi a valóban szép Szép Helénát, 
Péchíj Erzsit. Tegnap este hatalmas virágkosa
rat küldött be az öltözőbe Hetünkének, [{dóinké 
viszont annál, a. jelenetnél, amikor lorg nettjét’' I 
a, közönséget fixirozza. kis::'- közel ment a pá
holyhoz, hogy szem ügyre vegye az ismeretlent. 
M< nelaiis király erre oly dörgedelmesen rí vatta 
rá a szöveget, hogy „Heléna, le. kacérkodói va
lakivel", hogy a lovag ijedtében kiejtette aguk
kor t. a kezéből és pár perc múlva a szia házból 
is eltávozott. Ma már mások üllek a. Blahában 
a proscéniumban. (Szén Heléna helyett mi ér
tesítjük a félénk fiatalt mbert, hogy a niene- 
lausi féltékenység minden esfe csak kasírozott

Keddtm este megmyifáfc
a füvávos te&wia&fo színháza, a CoFVfaz-szinftdz

(A K • K g e. I t. n il Ó •> i t ó j :’l 1 o I.) Ki-ddi-n <•<*<• 1 •<> ovii
kor nvitiák inog n Corvin Színházat Va-ámnp délelőtt 
a Hz.lnházirt a .Magyar .Mérnök <s Epit’-s-/ Egyli-; •,.>h tagu 
kii l-!(>t t - -ge tikintclti meg', amelyet a <'<-r\ iir Színház. Ilt. 
nevében N'énuithy Károly v. b. t. t. üdvözölt óh bejelen- 
tuti.-, hogy a Közmunkatanács elnöke, Zielir.szky Szilárd 
v > ongi-il.t-dó—e miatt nem jeh-nlicJctt meg, cgybe.u tói 
I rí • a ■ z.ínhnzt«“rvoző uiüépltó-»zt, Biner 1 ’nilt, Imgy 
ismertc-si- a Józ-nof-körul ó-s i llői ut snrkún levő ura: ’i. 
' olt Gsclnvindt féle tejeknek \ árosn ndrzési szempontból 
<-s a színház. ejliidyczi'se céljából történi szabályozását, 
vdamint az. <-pitkezes történőiét. Dauer Emil ezt a terv- 
íejzniaiaJc vrl.ít'M utján történt bemutató-;i kapcsán m"? 
is telin ÓM közben az. épitkezaís alatt fölvett, nioz róién;. ke
pekot i*. bemutatta a oznlc-rtő publikumnak. J-.hiadúsuiink 
zflk-zerii részeit a ielrnvoll szakkörök nagy ligyelmnmcl 

< s érdekbxl...^<>1 hallgatták, az. < z, alkalommal jelenvoll 
laikus közönségnek a-z. előadás azon része tetszeti, amely
ből kiderült, hogy miért kell a Corvin Színháznak eg;.- 
'lőre mozi céljaira szolgálni és miért nem leintett Buda- 
post legnagyobb ez.inlt i/.i jHiloláJa nyomban drámai szili- 
ház. Kiderült ugyanis az. elóndn-ból. hogy a sz.inliaztelck 
nzon részén, ahová a. s/.inpadot kellett volna < piteni, a kom. 
munistuk annak idején egy barakki-kolat építettek. A 
lommunistji árulom óta három óv telt, el e-. ezalatt a. 
három owztendő alatt nem t-ikoiüll a Corvin Színháznak a 
hatóságnál elérnie azt, Imgv mt-gi ngcdtcs«ék neki, hogy 

■ i kommunisták állal u-z, ő saját telken Jogtalanul épített 
iskolát a sa iát költségén lebont lm ei es eajót költségen a 
táros bármely részén újból fölépít he.-w.

Az. előadás után az épitó-szek ó*» u i műkők megtekln- 
t« tt k az óriási színház tetőwrkezetót, a kazénház.nl. íi 
filtő- is, szellőztető xz.erko <ot,d. \ szinház I ét raj itt o a
Magyar Városi Bank elnökének, Madarusay Beck Gyula 

féltékenység.) Beöthy László, ciki az esetről 
tudomást szerzett, közölte velünk azt az elha
tározását, hogy Menclaus eddigi személyesítő- 
jét fölváltja és hír szerint nem kisebb művész 
veszi át a féltékeny férj szerepét, mint Kassay 
Vidor.

— óriási, becsület szavamra, óriási,
— Hát Hl hallhat is, édesem, újságokat. Mi 

van a Vigszlnháizzal?
— A Pót Iák drámája...
— Ugyan kérem, ki beszél a Baltákról. 

(Egyébként a darab tényleg olyan, mintha egy 
Pótlók irta volna.) Ide hallgasson: A Vígszín
ház föl újítja Szcniory Dezső „Györgyike, drága 
gyermek" című darabját, mégpedig a következő 
szereposztással: Varsányi megtartja a régi 
szerepét, Táncig szerepét Berczy Géza játssza. 
Szontory Dezső egyébként elkészült, a. „Glória," 
cím ti, darabjával, holnap délelőtt, olvassa föl 
először a Vígszínház igazgat árinak. Szomory a 
darab jő női szerepét eredetileg Darvasnak 
szánta, azonban Darvas agy ki, van, merülve 
az „Égi és földi szerelem" nagyon is megeről
tető szere/Kjí,l, hogy nem mer vállalkozni még 
egy olyan Nzoniory-szcrcp eljátszására sem, 
amelyet, az illusztris szerző egyenesen számára 
irt. .1 Szomory-darab után, mutatkozik be a 
Vígszínház legfiatalabb tagja és újonnan szer
ződtetett naivúja. Gaál Franciska, egy magyar 
szerző dara bjába n.

— Óriási, óriási, óriási.
— Csodálkozni, azt tud. De híreket... Mi 

von a. Belvárosiban?
— Hajét Sándor...
— A Belvárosiban két uj fiatal és tehetséges 

színésznő .mutatkozik a két Hajó-darabban, az 
egyikben Gombaszögi Irén, a másikban Zenta 
Zdica.

bárónak vozórlgazgatóijáimk l.'i-bnnov:»-h G. Zol lói unok 
ez. aldozail./yzsege i t'e leh dövé. öl; alapították a Corvin- 
-:inh.i’. Ilós7,vén;. tnr.sasii.ed. amelynek elnöke Si.inonyi- 

n.bim 's;.t dór \oll mii.i-'zterrliiök. vezérigazgatója pe
dig dr. Ilózsu Miklós, a Vún i Bank igazgat'ijti, aki mint 
a .Xemz-di Sz.i.lon és a M íivész.h.'iz megalapítóija, mint 
K. s .loy-ef mellett a „Hét*’ veit czcrkcMcloJe, valóban 
hivatott lesz a nagy sz.iuház. mihészl \ <za lésére.

♦
A megn. iló> előadás, amely c Ad- np -’/ éa, kc(ldi-n rtflulrin 

« órakor lei,:, az elökéeziiletek utóm ítélve, Jelentős tár
sadalmi és miiié.'zl eseménynek ígérkezik, minthogy meg
jelenését megígérte Horthy 'tiktól kormányzó, u ffíhcr- 
Ccfíi csalód S a komidny több tagja. Az. ünnepélyes meg
nyitón cxíif.- yiirrjliirótt 1'cinlVfid. vehetnek reszt, de. bár 
a t or/.s-.íii/oi; 1400 sz.i im'ly befogadására épült, nz 
igazgatóséig alig tudott eleget tenni azoknak a jogos ki- 
viinságoknak, nintly -k a politikai, l;n ;id.alml és iniiyis 
szett < let vcz.etöcgyéniség.'i ré.-.- • -ól támasztatlak. A keddi 
este tliralrr part‘< Jellegét egyébként az a kiilső-eg is do
kumentálja, hogy a m •gnyitói előadáson irz estélyi ruha 
köleh .<> s a névre szóló meghívóik nn'sra út nem nihiiz- 
hntók. A tnng s vendégeket, akik pontban í> órakor ér
keznek, a szinház díszes csaraokábiiu a ('(uciii-S.hthds 
Hér.rt'uyiiirsaxáu igazgntótágn fogja üdvözölni, élén n 
társaság elnökével, dr. Simonyi Scmadnm Sándorral és dr. 
K’—sa Miklós vezérigazgatóval, de a meghívott közönség
nek m:1 • '-..ti őrekor el kell a le lyét foglalnia, inért a 
ké őbb erk. ő'< a fogadtatásra \ ,i.ló> tekinteti-I mar nem 
lesznek bebovsiithni.oi,. Az iinm-pélyes megnyitó előadás 
mlivószi programját Konhildnyi t)< :si, ez. alkalomra, irt 
\ erses prológjn nyit ja meg. amelyet Odry .Irpötl, a Nem
zeti Színház tagja, fog elszavalni.

— Óriási.
—. Most azt mondja meg, mi történt az Opera

ház vasárnap esti előadásán?
— Tudom, ezt tudom: Burrián — beugrott a 

„Tristan"-ba.
— Nem ugrott be. linkel Péter, a brauu- 

schtveigl tenor ista vasárnap délután .> órakor 
lemondta az előadást. Erre — ó, csodák-eso- 
dája — a kiszámíthatatlan Burrián vállalkozott 
arra, hogy beugrik a beteg Unkcl szerepébe. 
Már a főrendező éppen készült kimenni a füg
göny elé, hogy a. változcist bejelentse a közön
ségnek, amikor felhői tan és lihegve megjelent 
Unkcl, aki megtudta, hogy Burrián akar beug
rani helyette és elénekelte a, szerepet.

— Kérem: le vagyok győzve.

* Farkas Márta hangversenye. Vasárnap este, a Vigadó 
ua.gytermőben Farkas Miirta, egy bájos Hubay-növeudék 
liegediiverfieayót tapsolta meg előkelő, nagyszámú közön
ség. l-’arkas Márta, akinek finnül, csiszolt művészetét, 
már a múlt évi koncertszczonból ismerjük, határozottul 
imponáló fejlődésének adta bizonyítékát.

* Nyilatkozat, A „Bécsi Magyar 'L’jság,‘í szó- 
ról-szóra leközölte, mint eredeti budanesti itt; 
dósitúst. Molnár Ferenc nremiérjéről szóló 
riportomat. A „Bécsi Magyar Ujsá^-hoz. amely 
a cikket egyszerűen kivágta, természetesen 
semmi közöm sincsen. Egyed Zoltán. A Heggel 
színházi r o v a t v c z e t ö.i e.

* Fedák Sári, Honthy Hanuu, Rálkal, Nádor, Latehúr. 
Vágó, ltoskó, jhii«7., Sáro.>-y és Síró Ajhi.'. ezen a bvt.-n 
ii minden este föllépnek ,,A bujádéi-" clőMásain u Király 
Sainháib;in, anieiyn -k mind'a előad.-'-ii szuk.idatJnn ->-.>r;i 
a tap-nknak é-« ujráziísokuuk. Vasárnap délután . Híjvo-m 
a tánc" van mü>oron, 3 órakor, mér.-éki lt h'dyiirakkal.

Hatszor kerül ezen a héten színre a Magyar Színház
ban Molnár Forane szenzációs Ikerii drámtija. az „Égi 
és iiddi szí relém", niimJanuyi zor a b--mutató kiv;dó> 
ogyüttcsóvel. Egy nap a szerdal, a mulatságos 
'•Iruf-nek jut. Vasárnap d"Jutá.n ,,A kis lord“-ot adják. 
ÍJ árakor, mer-ékeit bolyára!: kai.

* A íJeivárm.i Színház J eto az állandóan tiíblá- házakat 
venzó „Kékszak.il -nyolcadik t'ele- gc" jegyében fog le
folyni, a rendkívül szellemes vígjáték hétfőn, kedden, 
szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, valamint vn- 
fárnap délután ronda--, esti holyárakka! van műsoron, 
mindannyiszor Somlayvii). Titkos Honával a vezető szó- 
rcpekben. Wisáruap este a még mindig tolt házakat vouzó 
„Á gazdag lány" előadását ismétlik.

* „Síró és nevető klrálykisasszony", „Szeretlek". ..Boc
caccio", „Első osztály", valamint a nagysikerű tréfák es 
magánszámok 25-ször kerülnek szinro ma az Andrássy-uti 
Színházban, ugyanezt a műsor* ismétlik a hét többi nap 
Juli, úgyszintén vasárnap délután *2-1 óirakor, uiérs-kcll 
lulyárakkal.

* Hajó Sándor u| darabjai. Hajó Sándor, a kitűnő n-o, 
.,Láz‘‘ címmel húroinfólvonüsos komédiát fejezett be. 
ui ív! ot az I nió igazgatósága fogadott el előadásra. Az 
illi: 'rís szerző másik dombja, amelynek az „Almok 
kom., ii.-i.iu" a einin ó-s nmei; et a Belvárosi Színház koszi 
tett <-)ö előadásra. <■ .‘zinliúz műsorának teljessége miatt 
valószínűen szintén a -Magyar Színházban kerül előadásra. 
Tervbevették azonkívül ugyancsak Hajói régi nagysikerű 
vígjátékénak a „H(dnap*'-nak fölujitásat is.

* Péchy Erzsi n „Szép Iieléná‘‘-ban minden este nagy 
ünnepié-ih'.'i részesül. A kiváló primadonna ezen a héton 
is minden : ;.p föllép a klasszikus operettben, amelyet 
állandóan táblás ház, közöiwógo látogat. Vusárntip dél
után a népszerű ..Lili biirónő"-t adják, S órakor, mérsé
kelt helyárnk mellett.

* Szenzációs művészi esemény lesz a l’etőll-dalma -lm 
19-én a Vigadóban. Budáimat legjobb művészeinek föllép 
léve), degvek a N<»pszava-könyvkcrcí-kvdésbcn. (Chopin.)

'* Nagy Endre kabaréja (V. Mérleg-ut&n 2. Telefon: 35 -fi. i 
miedeii > s|e pont !i órakor kezdi előadá-aiit.

‘ A Vígszínház o hetét a színház legfri‘-ci>h ujdmi-ag.- 
.. \ csábító** dominálja, mnely hétfőn, azerdán. csütörtö 
kön, valamint \a-urnap és hód főn kerül szilire. Kedden 
t-s pénteken a „Húrom nővér** t, szombat esto pedig u 
,.Tnifun‘‘-t adjál:. A „Csereberéit szombaton éjjeli elő
adásban játsszák.

* „Kaguza hercege" a Városi Színházban lovabbra :■/ 
érdeklődés középpontja. A diadalmas <n.e.r-1t táblás lm 
zak előtt, állandó nagv tot-sz-s mellett folytatja sor<’.:.T.': 
Pctrá - Sárival, T! zu Karolával, Sziklai. Bor".—. Szent 
nílhályi A-, ri'irti pompás- alakító fiival. A „Ka-guza her
cege" hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap este és n ke 
vetkező kedden kerül színre. A változat"* operamibovon 
kedden : „Pillangói kisasszony *. <-snlü--lí>kön a „Toscn", 
szombaton ..Hegyek aljún" ó-s vasárnap délután a „Hoff 
maim Tuesé:" folytatja - orozalát, Aquiln-Adler Adciiuával.

* Török invázió n l’alace-Kabnrébiiii. Borosa Géza • 
üiváry Lajos, mint félelmetes “török katonák esténként 
Harmúth Imre „Török dnctt‘* című uj énckes-táuco- 1, 
fájában nagy sikert urat mik a I’alace-Kabareban. I .ivur.v 
Ferenc, a körültekintő ó-s pompás művészi érz/'kkel és 
Ízléssel megáldott direkor nenn-ak arra Ii<-1 vez. '.■.
■ ulvt. hogy a főváros legkitűnőbb kabarésziuérszelt szer
ződtette a társulatához, de gondosan ügyel arra is, hogy 
a. Kiibnremiisoru valóban nívós ó-s szellemes legyen. Ebben 
a törekvésében erősen támogatják a kabaré haziszei z i , 
Harmati) Imre ós a komponista növényi llcid-lberg A! 
bért. Miként a török-duett, agy a miwor többi számai 
is végtelenül mulat-.agosnk, A ,,1’ái-aó hitv.- -ebe" cimii 
nioz-'-pi-rezifl.-izs. vagyis szabatosan mozi-opera, uemcsak 
ragyogói trükkjeivel és groteszk helyzeteivel, de a -ze 
repíők nngvszerü játó-káv.-il is estóirőí-vaíéru óriási sikert 
arat. Humor dolgában nem ».ll mcosze a filmoperaod u 

Mcsszehalló** cimii bohózat, amelyben Antal Erzsi, Hu 
i-as.zlhy .Miéi. Tlcrcz.ogli Jenő ó-s Ujváry Ixijos kaptak ki 
tjinő szerepeket. A ..Kromloríl" cimii tréfában IL-rcz-i:ii 
Jenő és balomon Béla, a legközvetlenebb ó-s legegészségi-- 
eobb humoru magyar kabnrészinéw, arat nagy sikert. Kő 
váry Gyula is szerepel egy kis bohósággal uz > 1-ezetes 
repertoáron. „Feleségem holdkóros" címmel ötleti s és 
fordulatos lmzussági dialógust irt, amelynek halas szere- 
pcit ő maga és Hz i«i Ilona játssza. l'ris"s és invenciózus 
nmgaimzámok fon iák körül a kis darabokat. Antii Ei /.-i 
kút bájos dalt ad elő, egv érzelmest és egy pajkosul. 
Szász, Hornit, nki lmssz.u Idő után ló-p fid i-im'-.t. magyar 
színpadon, estiről-estéré óvációval fogadjak. Saasiy \íiee 
és Krajnik Mária énekszámai erősségei a műsornak. I j- 
váry Ferenc, tigyam-.sak nngy vihar kíséretében ad elő 
két dilll, nemkülönben l-’eronezy Károly. A l’alnce. Kubáról 
grandiózus novemberi műsorának ismertetése után m- g 
van fejtve a/, a titok, hogy miért van a kábán bán esti 
ről ősiére tolt ház.

JrKÍS NEMZETI BOYAL ORFEUM Tr!í,'X
Minden este * >8 érakor 

a kitűnő u<a emberi vnriotémüaor és
MAGYAR ERZSI vendégfölléptóvel 

ARANYMADÁR, Harmnth Zerkovitz nagysikerű operettje

kaz%25c3%25a9nh%25c3%25a1z.nl
%25e2%2580%259eK%25c3%25a9kszak.il
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Félbeszakadt a Törekvés—MTK-mérkőzés
A b5r6 a mSrta&sésft a 88. ?é3idö közepén lefújta. — Addigi eredményi 4:2 (2:2) az 
MTK Javéra. — A közönség ffékexkctetlen magatartása. — A rendőrség kiürítette 

a példát ős a Halom-utcát

Halom-utcai pálya. — 5000 néző. — Biró: Nagy László.
Még alig felejtettük el a VÁC—MTK-bot- 

rányt, máris újabb kellemetlen ás szomorú ese
ményről kell Leszámolnunk. A Törekvés—MTK- 
meccsen megint kirobbant, a fanatikus közön
ség szenvedélye és ez, mint egy vészes áram, 
bevezetődött a pályára és az izgalmasan érde
kes mérkőzést tönkre tette. A tömeg indulata, 
sajnos, a végén olyan magas fokra hágott, hogy 
a nagyszámú rendőri készenlétnek nemcsak a 
pályát, hanem a Halom-utcát is ki kellett ürí
tenie.

A mérkőzés az MTK támadásával indult és 
már a 7. percben Orlh—Molnár összjátékából 
utóbbi a kapus kezei között rúgja a vezető 
gólt. Utána változatos, érdekfeszitő küzdelem 
következik, amelyben a küzdő felek fölváltva 
támadnak és a Törekvésnek Weisz révén — 
egy lehetetlenül éles szögből lőtt, 16 méteres 
labdájával — sikerült is kiegyenlítenie. Köz
vetlen utána Weisz centerezéséből Kautzky 
lövi a második gólt. 2.J « Törekvés javára!. Ez 
a váratlan eredmény nagyobb erőkifejtésre 
sarkalja a bajnokcsapatot és sikerül is a 37. 
percben Siklóssynak. aki kitűnő formában van, 
egy olyan éles labdát lőnie, hogy a kapus állí
tólag csak a kapuvonalon belül tudta már ki
fogni. A biró a gólt a határbirák megkérde
zése nélkül megítéli, ami a. publikum egy ré
szét erősen föltüzeli és 
küzdelem 
miatt. Négy 
folyt a játék 
ért . 2:2!

X második __ ,
dúsa nyitja meg és a Törekvés védelmét állan
dóan foglalkoztatják. Nemsokára egy Orth ál
tal vezetett támadásból a labdát Senkey állí
tólag már csak a kornervonalon túlról tudta

>------------- ■— ■

bccenterezni és a tétovázó védelem között. Mol
nár azt befejeli, 3:2! Ekkor a honi közönséy? 
elkeseredése olyan magas fokra húgot I. hogy a 
legrosszabbtól lehetett, tartani. A játék most 
már elvesztette minden szépségét és ezután 
esik meg Sicgl (Törekvés)-nek és Nádler 
(MTK)-nak a kiállítása is. A 24. percben vég
leg fölborul a helyzet, amikor egy Orth—Sik- 
lóssy-kombinációból utóbbi a, negyedik gólt 
lőtte, amely a közönség egy részének és Hor
váth hátvédnek a véleménye szerint off-side 
helyzetből esett. Valóságos vihar támadt most 
a nézők soraiban ás a pályán is kritikussá vált 
a helyzet, különösen akkor, amikor Ilorvátih. a 
vasutasok bekkje, súlyosan sértő kijelentést 
tett a biró előtt, amire Nagy László lefújta a 
mérkőzést. A pályáról levonuló MTK-játlé'koso- 
kat Briill Alfréd elnökük azonnal autókba ül
tette. A rendőrség által kiszorított közönség 
azonban rájuk támadt, úgy hogy a nagy 
tumultusban Weisz Bichárdnák és tehetséges 
boxtanitványának, Pilicznek is akadt munkája. 
Ekkor a rendőrség kardot rántva a legen<'r~ 
gikusabban lépett föl és a Halom-utcát is ki
ürítette.

Első Kapavágás 
a legnagyobb magyar sportpályán

A 25 óvas magyar futballsport megalapítója, a Budapesti 
Torna Club újabb negyedszázados életét egy hatalmas 
sportpálya fölépítésével kezdi, amelynek az első /c«pa- 
vdgdsa vasárnap volt. Az u.í pálya a Ital <'»on /o.o főlt'piilni 
és jövő szeptemberben már a futballisták, atléták, bir
kózók, motorosok stb. pompás otthona lesz.

Vasárnap délelőtt 10 órakor adta át a 15.662 négyszög
méternyi területet Szcpessy Hczső elöljáró a főváros ne
vében a UTC-nek, amelynek részéről póterfalvi Molnár 
Dezső altábornagy telt Ígérőiét arra, hogy ott mindenkor 
becsületes, magyar célokért fognak küzdeni.' Utána Dc- 
mén// Karolj/ az OTT nevében, dr. Scliwöder lirvin állam
titkár a kormány nevében beszélt. A klubok élén Kelemen 
Aurél (MAC) tette meg az első kapavágást.

n

CSub-Garage
1. IX, Köztelek-utca 4. Tel. 135-09 és 

,1. 1.39-78.
2. IV. Máriu Valéria-u. 3. Tol. 189-25
3. VII, Kertész-u. 12-44 (építés alatt 1
Oaraga elzárható bojtokkal.

JavitómChel!*.

Bérautók égjcl>nappai.
3OM*ti'J7TTBBBR3<3BBXEmCESSK!9SmtXE9REn

H. vasutas 
poranyi 
és ez a

a. pályán is megakadt a 
játékosok pro t estál ása 
vitatkozás után tovább 
félidő csakhamar véget
a Testgyakorlók t árna-

*
A. mérkőzés utón alkalmunk' volt beszélni a 

Törekvés egyik vezető egyéniségével, aki a biró 
éréi y tel esnségében látja a baj okát. A biró —- 
saját, előadása szerint — a publikum verésétől 
fáit, (a szünetben az, öltözője előtt inog is rúg
ták) és ezért olyan lelki állapotban volt, hogy 
képtelen volt a mérkőzés tovább vezetésére.,

A nagy viadalnak természetesen a szövetség
ben is lesz folytatása. Általánosan az a fölfo
gás, hogy miként az MTK—VÁC-meccsei. úgy 
ezt is utánjátszók — zárt, ajtók mögött.

az Eskü-téri Helikonban
MjbéB megkezdi előadásait

BaJswkB mérkőzések
FTC- MAFC 0 : 0.

A kispestiektől vereséget szenedéit műegyetem isi úk csn- 
pata tízperces zöld-fehér támadás után Jemlülettel fekszik 
a játékba s majdnem n félidő végéig uralja n helyzetet.. 
A játék második felében a Ferencváros kezd tempót dik
tálni, de csatársoruk tármidárai a MAFC-knpu előtt össze
omlanak. A Gjjuricskó helyén tartalékkal játszó műegye
temisták az első félidőhöz hasonlóan megint frontális 
támadásokat kezdenek, de. az FTC födözetei hatásos védő- 
jáh'kka,! felelnek. így az Amsei helyébe álló Pólya ka
puja a második 45 percben is gólinentes maradt.

Vasas—BTC 1:1 (0:0).
Váltakozó mezőnyjátékból lassanként a Vadasok fölénye 

kezd kialakulni, a BTC védelme azonban bolyén van s a 
félidő utolsó perceinek izgalmasan forró helyzeteiben is 
megvédik kupéinkat. A második félidőben a Vasasok ját
szanak szól elit,i. de csakhamar a piros-fehérek diktálják 
a tempót és a 8. per< ben Pácz 35 méteres erős lövését 
Xyergcs n. kapuba ejti. A Vasasok most teljes erejüket 
latba vetik és Jelűnek revén sikerül is kiegyenlitoniók. A 
szerencsével is dolgozó védelem a játék eldöntetlen eredmé
nyét biztosítja.

III. kér. TVE-KAC 1:0 (1:0).
A széllel támogatott TT.r kcrü1cli<-k csaputának <ü;nadá- 

snivni telik el az első félidő. \ folytonos Támadások so
rán ti jól védő Diri hálója több Ízben kerül meleg hely
zetbe <s végül is egy pompás kombi nációból n félidő vé
gén sikerül Palcscknclt megszereznie a budaiak <-gyctlc.u 
«s egyúttal győztes gólját. Helycsere után rövid időig 
isme.:, a budaiak lámádnál;. Majd Kispest összeszedi magát 
és pár élénk lefutás után Sáí/dor bravúros .fejesé ^Keunous 
kénytelen menteni A fürge, és ötlei.os Sándor és födözet- 
tora azonban hiába akar lelket önteni tár .aiba, mert a 
jé formában levő budai védelem, különösen Szabó és 
Klébcr minden támadó akciót megbénítanak s igy az ered
mény változatlan maradt.

UTE-VAC 5 :0 (2 :0).
A mérkőzés sorsa nagyon hamar eldőlt, amelyben nagy 

rész? fojt Czoislornek, a VÁC rosszul védő kapusának, 
aki már a 3. percben a feje, fölött engedte be Pribo) 20 
méteres lövését. Majd a 15. percben Paulitsz élesen helye
zett labdája került, a hálójába. A TI. félidő, amikor n 
vívók játszanak széllel, már változatosabb, de még sem 
Indiák megakadályozni, hogy Schaller a. harmadik, Priboi 
pedig í gy i lfautolása miatt megítélt 11-csből a negyedik 
gólt be no lőjje. A mérkőzés utolsó percében Szidon ina- 
gaonn cent erezett, labdája is a gólba cselt. Kellemes föl
tűnést keltett Breucr II (VÁC).

Zugló—MAC 3:0 (3 :0).
A MAC ulol.-.ó alkalmat is elszalasztott*), 

beesőit. Gyatra, játékuk miatt, mór az első 
4 komért vétottok és csak a kitűnő Fehéren 
kapu -rk megmenekült. De csakhamar betelt 
mert rövid egymásután súlyos védelmi hibákból három
szor került n. labda a hálójukba. A II. félidőben iná.r job
ban larto'ták mngukat, de az eredmény nem változott.

hogy gyöz-
10 porcben 
múlt, hogy 

n. végzetük.

Egyéb eredmények:
fi. oaxIó/.i/m bajnokság: 

Ékezeritezek -NSC 2:0 (1:0i. 
VJI. kér. SC—Postás 1:0 
KAOE—Testvériség 1:0. -

Békéscsaba: Előre—Szegedi AC 0:0.
fíécs: AmMcure—Admira 3:1: WAF -Rapid 

mentig—Hakfsch 1:1; Wacker—Rudolfshiigel 2 
Floridsdorf 2:0.

H nsiparos—BA K 1:O
— LTSE-33 FC- l;0 
(0:0>. • TTC—BTK
EMTK—RTK 1:0 (1:0)

(0:0>. 
(0:0>.
1:0.

2:2; Sim-
1; WSC-

A bajnoki,ág állása: L osztály. 1. UTE 17 
15 p. 3. MTK 15 p. 4. Törekvés 14 p. 5. III. kor. 
6. Vasas 12 p. 7. VÁC 8 p. 8. Zugló 8 p. íl. 
10. KAC 7 p. 11. BTC 6 p. 12. MAC 0 p.

Az VTSE vezet a II. osztályú bajnokságban 22 ponttal, 
2. 33 FC 17 p. 3. Ékszerészek 16 p.■otai

p. 2. FTC 
TVE 13 p.

MAFC 7 p.

A LapterjesztőK SC-jánaK 
országos junior boxversenye.

I. Légsuly: 1. Fischmann (Lapterjesztők). 2. Prokcsch 
(Lapterjesztők). 3. Liszkovsz.ky (Lapterjesztők). 1L Bán- 
tamsuly: 1. Urenovita (FTC), 2. Rosenthal (Lapterjesztők). 
3. Kopsiva (III. kor. TVE)). III. Pehelysúly: 1. Reich (111. 
kér. TVE). 2. Tiburzió (III. kor. TVE). 3. Ami (11 L kér. TVE) 
IV. Könnyiinuly: 1. Hiniinelbaucr (LapterjesztőkI. 2. Kns- 
sovitz (Lapterjesztők). 3. Szilágyi (Txiptcrjesztők). V. 
Veltcrxnly: 1. Wie.-el (Spártai. 2. Gyimótliy (III. kér.
TVE). A legizgalmasabb küzdelem. VI. Köz.épsnl-y: 
1. Trisztiuovics (III. kcr.TVE). 2. Szülik (BAK). VII. Kis- 
nelié-zsuly: 1. Szabó (TII. kor. TVE). 2. Kies (Lapterjesztők). 
Végül Horváth—hőmig (Lapterjesztők) Rózsa mester 
zctésé-vcJ magas nívójú boxakadémiát mutattak bo.

1.

vo-

Az N3C KlubbajnoKságaí
T. Gyorsuszóbajnokság UK) ni. 

TI. Hátuszóbnjnokság 100 m. 
Oldalitszóbajuokság 100 in. 1. 
Melluszóbajnokság 100 m. 1. 
ín.-es bajnokság. 1. fldl/orj}/ 5 p 
gyorsuszóbainoksúg 100 m. í. ’' '■■■ 
1 Tölgy m cl I úszóba i nokság 100

I. (.dborly 
1. , Bari a l p. 
Kárpáti 1 p. 

Keleti l p. 26, 
.36.2 mp. 

Dánén Irén 1 p. 
ni. 1. Kramner 

43.4 mp. Vili. Hölgyhátuszóbajnoksóg J00 
Kató 1 p. 42.4 mp.

1

ni.

>.8 mp. 
P. HL 
in. IV.
V. 400 
Hölgy- 
p. VII. 
4 1 p.

■ ■ ■-Ma acsmi. ■■ -

MTE gyalogló- és futó
versenye

T. 3 km.-cs Ifjúsági kezdő gyaloglás: 1 Cs< fay (MTE)
17 p. 9.6 mp. 2. Illéskor (MTE). II. 3 km. 03 11. oszt., gya- 
K’S'M1 ’• Hegedűs (Máv. gépgyár) 16 p. 22.1 mp. 2. Kéthly 
Cy "L). Szendrőt (MTK) és Mladoniezkyt (l’TCi diszkvali- 
fikáltál.. III. 3 km.-j’s ifjúsági junior futás. Csapatbo’i:

2. MTE/b. Egyénileg: L La- 
IV. 10 km. es juniorfutás: 1.

l'^'jdről (MTK) és MÍudoiii<‘/,ky

1. MTE/n. csapata 67 pmt, 
(lányi (MTE) 10 p. 35 mp 
MTE csapata 59 ponttal.

angol gyapjúszövetek kereskedése,
Budapest, IV, Váci-utca 25. Telefon: 14-73

p. 22.1 Jn 
.kyl (l'T(

MERCEDES 
WANDERER

BÁRDI
KOSSUTH LAJOS U. 6

AUTÓK

HU3

OSTENDE
CAFE RESTAURANT
Elegáns, előkelő, ragyogó esti étterme

Énekel
VARJAS

ni uzbí kél

Lipótvárosi Casino
nyilvános souterrain éttermében 

pompás vacsorák meglett 
külföldi turnéjáról hazatért

SZÉKELY ALAIP A R zongorázik

VI, Révay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon 14-22. sz. 
Rótt és Stcinlmrdt fölléptévol: Aki azt nem látta... és 
Dér Waharadja von Djeporc, Kezdete pontban >.'SK órakor

KIV.4L6 KUl.KtihDl .ITTIl.lKCI6K
/■thö.tl/.IS I T.IX 7.ADÓ11.IK; PAIIKETT.LXCOK

<
VI, Nagymező utca 48. sz. Művészeti vezető: Acél Viktor 

A szenzáción novemberi mtisor kimagasló számai;
The Rrondway-GirlSp CoBiigari, 

Harcison and Hastinc;sa 
Yentmy ond Jonny sftb.

1'elelos szerkeszt (> és kiadó: Lázár Miklós, 
_____ Küld ja a Heggel Lapkiadó Hl.

r»

Világosság-könyvnyomda rt., Budapest Vili, < onli utca Z 
Műszaki igazgató: Detitscli I).

30-30%
olcstshbcfíás 3
Közismerten legelsőrendii és páratlanul álló választékit vo v«yco u.sztu gviniiiszovo
radarunkban fölhalmozódott maradékokat (1-4 mtr.-igpa mai na»tf:E a rendéi árak
nál mintegy 25 -30%^a1 olcsói.™ árusítjuk ésTzzol udvarias kLzsSa’kaímít 
nyújtunk nagyrabecsult vevőinknek arra, hogy szükségletüket egy laialabb 13 33*/-^1 mmasáhh.™ álo koror.atórzus aladán olArlntfl ár mállóit föi.öihasson. Ezen páratlanul ál ó'alkalmi e rnlárt tekinted ma? mi, ankl yólok^ozor nMkUi. Ehvlásr.. kerülnek: Angol karmarS, chX ú:i 
áthuzat, palota, ra9lán és nadrájed/m- valamint n3l kosztüm, alj-és ruitakulméknak gazdiig választó “a - 

Autó’( kocsltakaruk us ptaidok nagy választékban,

O&casio sí olcsóbbodás 2

i angol és egyéb tiszta gyapjúszövet
I


