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Gombos Gyulát megtámadták
alassagyarmaton, mert zsidónak nézték

Tíz detektívet felfüggesztettek
(A Rengd tudósítójától.) Emlékezetes az a 

fényes fogadtatás, amelyben Horthy Miklós 
kormányzónak része volt Balassagyarmaton. 
A kormányzó érkezése előtt Solti Béla főka
pitányhelyettes 10 detektívet rendelt ki Ba
lassagyarmatra, akiknek azonban ott semmi 
dolguft sem akadt s így az esti órákban betér
tek a város legelőkelőbb vendéglőjébe, ahol úri 
családok is megfordulnak. A detektívek va
csora után inni, majl énekelni kezdtek, ké
sőbb az elfogyasztott bor hatása alatt olyan 
nótákat is énekeltek, amelyek kivétel nélkül 
megbotránkoztatták az étterem közönségét. 
Majd provokáló magatartást tanúsítottak azok
kal a vendégekkel szemben, akiket zsidóknak 
néztok. Kiilönösen egy borotvált, markáns 
arcú, úti ruhába öltözött férfit szemellek ki 
izetlenkedésiik céltáblájául. Az illetőről 
ugyanis azt hitték, hogy zsidó. E véleményük
nek félre nem érthető módon többször kifeje
zést is adtak. Végül az idegen úriember, aki 
liölgylársaságba.n vacsorázott, megsokalta a
dolgot, fölugrott asztalától 
pestvidéki detektívek

— Gömbös Gyula 
vagyok, kiáltotta és 
rugóm a teremből!

és a duhajkodó 
elé állott.
n c mzel gy ü lé sl képe is el ö 
aki el nem hallgat, ki-

X részeg detektívek egy pillanatra elhallgat
tak, azután fenyegetően Gömbös asztala köré 
sercglcltck, és igazolásra szólították föl, amit 
a képviselő természetesen megtagadott. Izgal
mas szóváltás keletkezett, amelynek végén. 
Gömbös magából kikelve lehordta a delctkti- 
veket ás azután társaságával elhagyta a szál
loda éttermét,

A dotektivek még egy ideig folytatták ga
rázdálkodásukat, majd amikor ráeszméltek 
arra, hogy az energikus ur valóban Gömbös 
Gyula volt, lassan elszállingóztak. Gömbös 
azonnal a telefonhoz sietett és telefonon jelen
tette a sajnálatos incidenst Rakovszky Iván 
belügyminiszternek. Még aznap éjszaka moz
gósították a belügyminisztérium illetékes osz
tályát és Solti Béla főkapitányhelyeitcs kísé
retében delcktivcsoport utazott le Balassa
gyarmatra. A tíz részeg detektívet leváltották 
és fölhozták Budapestre. A megindult fegyelmi 
eljárás mind a tizet fölfüggesztette állásától. 
Még csak azt jegyezzük meg, hogy ez a tíz 
garázda detektív a legutóbbi nemzetgyűlési 
választások idején ugyanilyen botrányt ren
dezett vidéki városokban, ahová a kormány 
jelöltjének támogatására küldettek ki.

JKussolini követeli a magyar áruk 
szabad forgalmát fiaimé felé

Róma, november 26.
Mussolini miniszterelnök belgrádi lap.i'denté- 

sek szerint Lausanneban azt kérte Nincsics 
külügyminisztertől, hogy '

haladéktalanul nyissák meg a vasúti for
galmat Fiume és Jugoszlávia közölt és en

gedjék meg az átmenő forgalmat magyar 
áruk számára Fiúméba.

Olaszország — mondta Mussolini — ellen
kező esetben a trianoni békeszerződés értelmé
ben a Néi szövetségtől a Fiume—Budavest-i kü
lön vasúti vonal újra való megnyitását köve
telné.

Az orosz delegáció tagjai 
megérKezteK LausaDneha

Lausanne, november 26.
A svájci távirati iroda jelenti: Racovski az 

orosz delegáció egy részével Berlinből vasár
nap este Lausanneba érkezett. Csicserint 
keddre vagy szerdára várják.

Egy pilóta szörnyethalt a felesége 
szemei előtt

München, november 26.
Nistcn pilóta ma kipróbálta Dapfllnban az 

általa föltalált ejtőernyőt. A készülék nem mű
ködött, úgy hogy Nisten 400 méter magasság
ból, felesége szemeláltára lezuhant és szörnyet
halt.

Üzleítelen a vasárnapi magánforgalom
Budapesten i

A magánforgalom bizakodó hangulat mellett 
úgyszólván teljesen üzletfelén volt. Sokat be
széltek a nagybankok szilárd véleményéről és 
a Bcvizaközpontnak az osztrák koronát föl
tevő akciójáról, amely nagyon helyesen meg
gátolja a bécsi papíroknak a pesti tőzsdére 
való Özönlését és ezzel az arbitrázst is. t'zle- 
xí, Sütöttek: Rimában: 10.925, Salgóban: 34.090, 
Általános Kőszénben: 107.000, Untakban: 3450, 
Georgiában (a mezőhegyest szerződés periek- 
tHálásának hírére): 78.800—79.000 koronás ár- 
i? <va.n,”n. érdeklődés mutatkozott Mág, Hazai 
l a, Atlantién* Lichtig iránt.

Bécsbem
(A Reggel bécsi tudósítójának tclefonjclcn- 

lése.) A magánforgalom egész vasármip dél
előtt rendkívül üzletfélén volt. A közönség nem 
biztos a bankszindikátus további akciójában, 
ezért teljes tartózkodást tanúsít. Kél órakor a 
következő névleges árfolyamok voltak meg- 
állnnllhatók: Állam vasút: 695.900, Rima: 315.000, 
Snlgó: 920.1100.

Berlinben i
(A Reggel bécsi tudósítójának tele fan jelen

tése.) A devizapiacon szilárdság; értékpiacon 
átmeneti lanyhaság volt érezhető. A forgalom 
nagyon szíik keretek között mozog.

Bethlen István gróf miniszterelnök azt a 
nagyon helyes tételt állította föl a nemzet
gyűlésen, hogy aki közéleti tekintélyeket 
alaptalanul, könnyelműen rágalmaz, erkölcsi 
halottnak tekintendő. Teljesen osztjuk a mi
niszterelnök nézetét, sőt tiszteletreméltó ál
láspontját megszorozzuk azzal, hogy akit 
okkal, joggal, szóval alaposan rágalmaznak, 
az is erkölcsi halottnak számítson. Így ha
zánkban úgy az aktív, mint a passzív er- 
kö!c’i halottak száma lavinaszerűen növe
kedni fog. Újabban ugyanis az a szokás ka
pott lábra közéletünkben, hogy súlyosan 
megvádolt, tekintélyek és más státiisférfiak 
többek között az ell nük emelt vádakat is 
szó nélkül zsebn dugják. Van, aki egész ma
rék olyan vádat csörget a zsebében, amely
ből egyctlen-ogy is elég volt ahhoz, hogy a 
romlott liberális korszakban az illető köz
életi elmenjen a. sárga fenébe vagy Ku'kiu- 
tyinha közjegyzőnek. 31a Dávid, az igazság 
fanatikusa, Góliátét, a panamista klikfőnö- 
köt, nemhogy parittyával, de még harminc 
és feles mozsárral re tudná a pozíciójából ki
lőni. Itt van a konfuzus Ulain és a futball- 
müvész Friedrieh afférja. A nagy nyilvános
ság előtt zajlott le a kakasviadal, Ulain a 
vádak Niagaráját zúdította Pistánkra, a 
gyanútlan idegen azt hihette, hogy kettőjük 
közül legalább az egyik belép az erkölcsi ha
lottak klubjába és íme kéz a kézben anda- 
lognak és szerelmesen pislognak egymásra. 
Hagyjuk ez édes gerlepárt és emlékezzünk 
vissza a burgonya dara-ügyre, amelynek1 hőse, 
Windisehgratz herceg még a múlt nemzet
gyűlésen napirend előtt szólalt föl es ígéretet 
tett arra, hogy a legnagyobb nyilvánosság 
előtt számolván el a. közpénzekkel, megszé
gyeníti hitvány rágalmazóit, Ncterda Mo- 
destre mondom, a rágalmazóknak eddig 
nincs ('kul; pirulni, mert a rokonszenves 
princ, a gonosz lát-znt szerint, úgy kerülgeti 
a burgonyadarát, mint a macska a forró 
káAit. fis Osilléry és Ereki a főváros közgyű
lésén nem illették-e kijárás vádjával a Zip- 
per-iigyből kifolyóan Huszár Károlyt, aki 
tisztázta magát, de egy pártban ül azokkal, 
akik Bethlen nagyon helyes álláspontja sze
rint alapító tagjai az erkölcsi halottak klub
jának. miután az ország volt minisztcírelnökét 
alaptalanul megrágalmazták. Elég a példák
ból. Ila tovább folytatjuk, kiderül, hogy 
azoknak pártja, akiket a miniszterelnök er
kölcsi halottaknak bélyegez, oh au számottevő 
közéletünkben, hogy gróf Bethlen Istvánnak 
is számolnia kell velük, ha nem akarja, 
hogy kisebbségben maradjon a nemzetgyű
lésen. Igazságos, bátor, bírálattól no féltse 
senki a tekintélyeket, Ellenkezőleg, a kri
tika füzéből nő ki az igazi tekintély, amely 
föl tétlen tiszteletet parancsol. Soha annyi ke
gyelmes ur nem ágált a magyar közéletben, 
mint napjainkban és oly kövesen adnak ke
gyelmet az országnak. Azok lesznek erkölcsi 
halottak, e szavak könyörtelen értelmében, 
akiknek hisztériás hiúsága, tébolyult becs
vágya holtponton tartja Magyarországot, 
amelyet örökkévaló földrajzi, gazdasági és 
erkölcsi törvények vinnének előre a. boldo
gulás utján. Bethlen István, no csak előre, 
clbágyndt ellenzékére, de a háta mögé, h 
saját, pórijára is nézzen. Es ugyanolyan 
klasszikus tömörséggel mondjon i télét et, 
mint azt a baloldallal szemben cselekszik
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Dutasta francia nagykövet 
megcáfolja Wln&lscftgvatz herceg vádjatt

A nagykövet levele gróf Károlyi Mihály bugához
(A Reggel tudósítójától.) Windisohgratz Lajos 

herceg- tudvalévőén egyik parlamenti 'beszédé
ben és több hírlapi nyilatkozatában mérhetet
lenül súlyos vadaikat emelt gróf Károlyi Mihály 
ellen. Azt állította Windiscligrütz herceg töb
bek közt, hogy Paul Dutasta, a. francia köz- 
támusúg svájci nagykövete kijelentette 1918 
végén előtte:

Károlyi Mihály az antantnak már a háború 
tartama alatt évek óta ,megfizetett embere 
és éppen ezért a franciák komoly tárgya

lásba nem óhajtanak vele bocsátkozni.
A többi vádpontok gyerekjátékok’ a Dutasta 

állítólagos kijelentéséhez, amely, ha igaz, úgy 
nincsen magyar ember, aki előtt Károlyi bűn
bocsánatra találna. Bizonyára ez az érzés készy 
tette gróf Pappenheim Szigfricdnét, Károlyi 
Mihály bugát arra, hogy a budapesti francia

■ . ........... ........................■ ■ ■ .

Seitz az osztrák nemzetgyűlésen 
árulásnak mondta a geols egyezményt 
Selpel kancellár sserinft AMsztria reem S3I 03 

a szoGSaRIst&lkewk
Becs, november 26.

(A Reggel tudósilójától.) A nemzet gyűlés 
ma délutáni ülésén befejezte másodszori olva
sásiban! a genfi egyezmény alapján beterjesztett 
újjáépítési törvényjavaslatot, valamint a pénz
ügyi és reformprogram tárgyalását. Harmad
szori olvasásban kimondta a házszabályok 
megváltoztatását abban, az ér tei cm ben, hogy 
az elnöknek a nemzetgyűlést a tagok negyed
részének kívánságára bármikor egybe kell 
hívnia. A húz végül elfogadta azt a szövetségi 
alkotmúnytörvényt. amely rendkiviill kormány
tanácsot szervez a kormányra ruházott rend
kívüli fölhatalmazások végrehajtására. Seitz 
kijelentette a szociáldemokrata párt nevében, 
hogy tovább fogják folytatni a harcol a szövet
ségi kancellár genfi, politikája ellen, amelyben 
a szónok pártja Németausztriának a külföld 
rabszolgájává való lesiilyosztásét, valamint a 
köztársaság és az egész német nép ellen elköve
tett árulást lát. A hareo-t mindaddig folytatják,

Francia írók, költők, tudósok 
a békéről

— Uj háborúkat jósolnak —
(Paris, nov. 20. — A Reggel levelezőjétől.) 

Egy francia iró, Maurice dífartoy, aki vógig- 
küzdötte a háborút, összegyűjtötte a hadiszol
gálatot teljesített francia. írók, hírlapírók, tu
dósok és művészek véleményét a vcrsalllcsi 
békeszerződésről, amelynek végrehajtása Lloyd 
George bukása óta újra az európai aktualitá
sok homlokterébe kerüli. Ezeket az érdekes 
vagy inkább csak tanulságos, olykor axionia- 
szérji nyilatkozatokat nap-nap után közli a 
Malin. Általában nincsenek megelégedve a 
békeszerződéssel a kombaítáns francia szellemi 
munkások, némelyikük nagyon durván vágja 
oda kritikáját a diplomaták felé. Kelten 
(Henri Duliicil vidéki lapszerkesztő és Mar
tiul Perrier publicista) a zsidók müvét látja 
benne — mit szólnak ehhez a mi Wolffjaink, 
akik az ellenkező álláspontról szidják ugyan
ezeket. Alább adjuk a markánsabb nyilatko
zatokat :

EHennc Arnaud drámairó: A versaillcsi 
szerződés egy szép fegyver, amelyet Anglia 
tort a markában és amelynek Franciaország 
érzi az élét.

Henry Barbusse regény iró: A megtorlások 
és az üzletek szerződése ez, éppúgy, mint a 
többiek, csakhogy sokkal képmutatóbb.

Henry Bordeaux, az Akadémia tagja: Moíf- 
szerezte nekünk Elzászt és Lotliaringiát, — ezt 
nőm szabad felednünk —, de csak akkor érne 
valamit, ha .jóvátennó a pusztításokat.

Pierre Chanluine drámaíró: Homokra épí
tett ház... A gyűlölet légkörének nyomása 
alatt nincs életképes béke. Addig, amíg győző 
és legyőzött van, a háborúk, ujra kezdődnek.

Pierre Chftpclle, a szerzők szindikátusának 
elnöke: Rossz építészek konstruálták.
/ Henry Davoust. iró: Szivettépő, kétértelmű.

Charles Delvcrt történetíró: Ónak az lehet, 
ami: elsietett kompromisszum. Az általános 
gyöngpség miatt nem lehetett más. Mindamel
lett az emberi igazság szempontjából meg
nyugtató, ami teljes nóvum a törlénolcinban.

Btnry Dérié ux író: Az ös. "muiloll < s a mog- 
rzüleíő romi kompromisszuma. r

t 

követség utján levélben forduljon Paul Du- 
tastához, a párisi nagykőveti tanács vezértit- 
kárához, Windischgrütz Lajos herceg tényállí
tásaira magyarázatot, illetve hiteles közlést 
kérve. A válasz e napokban érkezett Buda
pestre és szószerint igy hangzik:

A budapesti francia követség utján hozzám 
intézett levelére van szerencsém közölni, 
hegy valóban alkalmam volt Becsben 19m 
végén fogadni MensdoríT grófot, akit v’ iu- 
disehgriitz herceg kisért. E beszélgetés fo
lyamán Károlyi Mihály gróf neve meg k* 
sem ejtetett Ezzel meg van mondva, hogy 
az ön levelében említett és nekem tulajdo
nított véleménynyilvánításnak semmiféle 

alapja nincs.
A levél a francia akadémia Icvélpapirjára 

van Írva és a-láirása Dutasta nagykövet.

míg ujra független lesz a közlursíisag. Seipel 
dr. szövetségi kancellár, aki a töübsi'g lel
kes ó váci ói és a szociáldemokraták ele.nk 
,pfuj“-kiáltásai közt szólásra emelkedett,- 
éles hangon szembeszállt Seitz fejtegetéseivel 
és kijelentette, hogy népgyüléseken szép es 
örvendetes bizonyítékokat kapott arról, hogy 
az osztrák nép többsége nem ült föl. a szociál
demokratáknak, amikor ezek árulásról kiál
toznak. Népünk' többsége a városokban és 
kiint a falvakban nem engedi magút egymás 
ellen uszítani. A szociáldemokraták a kancel
lár beszédét ismételten félbeszakították, külö
nösen akkor, amikor a tegnap éjszakai ülésen 
mondott beszédeikre) való hivatkozással sze
mükre hányta, hogy még az utolsó órában is 
obstruálták az ország orvoslására i Túlnyúló 
akció ellen.

Az újjáépítési törvény holnapi harmadszori 
olvasásával a genfi egyezménnyel összefüggő 
valamennyi törvényjavaslat el lesz intézve.

André Dollé regényíró: A legnagyobb kiáb
rándulás azok számára, akik a vérüket on
tottak.

Roland Dorgeles regényíró: Kitűnő alap jö
vendő háborúk számára; különben is azok, akik 
szerződéseket kötnek és ultimátumokat küldöz- 
gtlnek. soha sincsenek a harctéren.

Charles Dornier költő: A jövő békéjét kellett 
volna, biztosi tani számunkra és ehelyett meg
hagyták nekünk a múlt minden nehézségét és 
fél'Írnél.

Glaude Farriére regényíró: Hiszen aláírták!
Philippe, Faurc-Frémiét: Él nem készült és 

sokáig vajúdott munka.
Georges Finaud marseillesi költő: A harcos 

Íróknak nem szabad elfelejteniük, hogy a 
Boche-nak fizetni kell.

Flórián Palamentier iró: Ez a szerződés jövő 
világháborúk csiráját hordja magában.

Albert Flory költő és hírlapi ró: Ez a szerző
dés nem az. amit, vártunk volna... az utolsó 
háború utolsó szerződése.

Léon Groc hírlapíró: A háború? Borzasztó 
betegség. A béke? haszontalan szavak.

Edonard Guerbcr költő és regényíró; A kor
látoltság mestermiive, hülye jogászok és rossz- 
hílszcmü utópisták által szerkesztve,

Pierre, Ladonné hírlapíró: Egy lecsúszott 
borogatás...

Jean de Lelraz drámairó: Jobbat vártunk. 
Rosszabb I ól féltiink,

Louis Mandin költő és hírlapíró: Rossz szer
ződés, amely sokkul rosszabbá válik, ha rosszul 
vagy ha nem hajtják végre.

Georges Migot festő, zenész, költő: Ilyen 
háború után nem tollal, hanem karddal kellett 
volna Írná a békét. A. tinta szárad és elfakul.

Dr Proppcr Ödön 

rvosi kozmetikai intézete 
Budapest VIT, llálcóczi-ut 14. sz, Telelőn: József 129-83. 
Szópsé.vhibók eltávolítása. Orvosi közinél lka. Bőrgyó
gyászat. Fónykczelésbk. Specifikus eljárások
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A berlini színészek sztrájkja
Több Háftsxoíftsk

Berlin, november 26.
A színigazgatók egyesületének é<s a szinúsz- 

szövetségnek elnökségei tegnapi tárgyalásukon 
a fizetések kérdésében nem jutottak megegye
zésre, amire a szinészszövetséa a sztrájkot ha
tározta el. Mindamellett tegnap este több szín
házban megtartották az etdadáit. A tárgyalá
sokat ma folytatják. Bíznak abban, hogy a ber
lini színházak legnagyobb része fönt árthatja 
üzemiéit, minthogy a. berlini színészek közül so
kan meg vannak elégedve fizetésükkel.

100 százalékkal emelik a 
német állami illetékeket.

Berlin, november 26.
(A Reggel tudósi tóját ól.) A birodalmi posta

ügyi miniszter, a lapok jelentése szerint, 
keddre egybehívta a minisztérium forgalmi 
lanácsát. Az ülésen a többi közt tárgyalni fog
ják a minisztériumnak azt a javaslatát, amely
nek értelmében a pénz elértéktelcmvlése. foly
tán 100%-kal emelik az Illetékeket, kivéve a 
táv beszéli öt I i j a kát.

TI SZT VIS E Lő K ÉS K A TÓN A- 
TESZTEK BEVASA R EÁSÍ 

KÖZPONTJA RT
....................— ■. —"
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Fiatalemberek BzgaBmas támadása 
a S^Sveftség-utca 36. számú ház ellen

®* iámaüöS drizetbe vett a rendőrség. — Vezetőjük az ébredő 
magyarok nevében lépett föl

ugy 
egy 
rán-
Ma-

, heggel tudósítójától.) Pénteken este 9 óra 
tájban hatalmas tömeg gyűlt össze a Szövet
ség-utca es Wessclényi-utca sarkán, szemben a 
Magyar Színházzal. Egy sereg fiatalember vo
nult föl ugyanis a Szövetség-utca 36. számú 
ház ellen, hogy egy állítólagos jogtalanságért 
önhatalmúan vegyenek elégtételt Wcisz Izrácl 
cipészmcslcrcn, alki a ház III. emelőién, a 26-os 
szám alatt lakik.

Körülbelül 9 óra lehetett, amikor a Szövet- 
ség-utcahan, szemben a Magyar Színházzá’ 
18—20 fiatalember jelent meg, botokkal fölfcv’-y- 
verkezve és elállói Iák a bérház szűk kapu bejá
ratát. A íiatalemlberek vezetője, egy esőköpe- 
nyeges, 25—26 év körüli, intelligensebb külsejű 
férfi, itt a kapualjban kiválasztott a társaság
bői hót embert és azokkal fölrohant a ház har
madik emeletére, Wcisz Izrael lakásához. A 
ház lakói megdöbbenve nézték a fölvonuhíst, a 
kapu alatti fenyegető elhelyezkedést és még 
inkább megijedlek, amikor a. következő bekö
szöntőt hallhatták Wcisz lakása előtt:

—y/ rendőrség emberei vannak itt! Ne kér
dezősködj, nyiss ajtót!

E pillanatban ajtót nyitottak és a fiatalem
berek betódultak a konvhába:

— Te vágj' Wcisz Izráel? — kiáltott rá a gu
mi kabátos vezető az ajtót nyitó idősebb férfire. 
— Azonnal velünk jössz!

Wcisz nem ijedt meg a kiabáló fiatalember
től és követelte, hogy ha a rendőrségtől jött, 
igazolja magát, inért őt és társait csak 
hajlandó követir. A gumikabátos erre 
igazolványt — fényképes igazolványt — 
tett elő.

— IIa nem is a rendőrségtől, az Ébredő 
gyúrok Egyesületétől jövünk. 7Ín az ébredők 
titkára vagyok és elő akarom önt a’z ébredők
höz állítani. Azonnal jöjjön!

A fényképes igazolványon ez állott:
Sípos Sándor,

az Ébredő Magyarok Egyesületének titkára.
Weisz erre megkérdezte, hogy mit akar tőle 

a titkár.
— Jogtalanul kilakoltatta az Tstván-ut 6. 

szám alatti házból Szabi) Gyula géplakatost és 
a kilakoltatas közben eltűnt Szabómé arany 
karkötő óiaja, ezért akarjuk felelősségre vonni! 
Ebben a pillanatban már meg is ragadták, 
dulakodás kezdődött, Weisané sikoltozva mene
kült a konyhából, almi mindez pillanatok alatt 
játszódott le, kiszaladt a folyosóra:

— Segítség! Elcipelik a férjemet. Zárják be 
a kaput. Rendőri! Rendőri1'

A sikoltozásra, a hatalmas bérház lakói a 
folyosókra tódultak, egyesek az utcára akartak 
rohanni rendőrért, de a kapu alatti botos fiatal
emberek megakadályozták, hogy bárki is el
hagyja a házat. El képzelhető izgalom keletke
zett a segitségkiáltásokra, a zsúfolt folyosókon 
az,ónban keresztül törték magukat Sípos Sán
dor és társai és elrohantak a kapualatt vára- 
kozó ifjakkal együtt. Weiszt otthagyták és ott 
maradt a revolver is. amelyet a banyai homlok 
menekülők egyike ejtett ki a kezéből a mene
külés izgalmában.

Még aznap éjszaka Wcisz Izrácl bűnvádi föl
jelentést tett a főkapitányságon Sípos Sándor 
állítólagos ébredő egyesületi, titkár és ismeret
len társai ellen. Az. izgalmas attak és előálli- 
lási kísérlet tettesei közül szombaton délután

mól yen

M nál megkezdődött a _

Karácsonyi vásár
2 mélyen ■» /

LESZÁLLÍTOTT ÁRAK
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i bélelt kesztyű, szürke és barna 
keménygallér, álló ..................

. keménygallér, dupla .......
NÖIDIVAT-OSZTÁLY a

gyapjú kötött kabát, minden 
tszinben......................................
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295
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695
295
975
950
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Príma j
dl vatszinben......................................

Flór-reformniidrág, minden színben . 
Bélelt kesztyű......................................
Príma siffón női ing ............................
Príma siffón női nadrág....................
Kötött- és szövöt t áruk, úri és női fehér- 

nomück, kelengyék óriási választékban

nákéczi-ul 40. sz.

'/ü3 órakor a detektívek négyet elfogtak. Ter
mészetesen az első volt a kézrekeritattok közül 
nzpos, aki azt vallotta a rendőrségen, hogy 
egyesületében megjelent, egy Tomies nevű 
cipész, aki elpanaszolta, hogy egy zsidó kirakta 
sógora. Szabó Gyula géplakatos, bútorait. Arra 
kérte Sípost, hogy

adjon
hozzá

neki embereket, akikkel föJinenjen 
és kényszerítse a bútor visszarakó- 

sara,
erre mellé vette néhány bajtár-Sípos <__ ___ _____

fiát és velük ment a Szövetség-utcai* lakásra.
Meg szombaton délután őrizetbe került Tomies

2 '______ Z1 /-/ •» t ............... ~ -cipészsegéd, Szabó Gyula, egy Török Sándor 
nevű fiatalember és erélyes rendőri apparátus

• -

Poor Rezső vezérigazgató vagyonára 
bűnügyi zárlatot rendelt a vizsgálóbíró 

teBekelasláts fotLflnvásSi fejleményei
(A Reggel tudósítójától.) Néhány héttel ez

előtt a főkapitányságon bűnvádi följelentést 
adtak be Poor Rezső részvénytársasági igaz
gató, a Bel- és Külkereskedelmi Rt. vezérigaz
gatója ellen és azzal vádolták meg Poor Re
zsőt, hogy egy telek eladásánál súlyosan meg
károsította egyik ügyfeléi.

Poor Rezső, akinek neve Budapest gazdasági 
életébon nem ismeretlen. az utóbbi hónapokban 
telek- és birtokeladásokkal is foglalkozott éis 
igy került összeköttetésbe Schwigruba Károly 
nyugalmazott rendőrin] ügyelővel. Schwigruba 
az igazgatótól Bnda.kailiászon egy hatalmas tel
ket vásárolt többmillió koronáért. Poor a telket, 
mint tehermentes területet adta el és csak ak
kor derült ki, hogy magas betáblázott teher 
van a földterületen, amikor a rendőr/ölügy elő 
a vél cl árat már lefizette. Schwigruba Károly 
követelte Poor lót az elintézetlen üzlet 
rendezését, de minden követelése hiábavaló 
volt, Poor nem fizette vissza a milliós követe-

Mussolini fölhatalmazást kapott 
a közigazgatás és adórendszer átszervezésére

(Róma, november 25. — A Stefani-iigynökség 
jelenti.) A kamara 275 szavazattal 90 ellenében 
határozati javaslatot fogadott el, amellyel a 
kormánynak

1923 december l-:g megad minden fölhatal-

Tizenfaé? év — 
assz<myéaetéséi*t

Szeged, november 26.
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 

hirdette ki a törvényszék Pókay Elek tanácsa a 
kiára falvi asszonyégetós bünpöróben az Ítéle
tet. Füredi Rózáit, aki Farkas Ferencnét még 
1921 dec< mber 12-én baltával megölte, majd a 
kemencében az asszony holttestét elégette — 12 
évi börtönre Ítélte. Szándékos emberölésben 
mondották ki bűnösnek az asszonyégető leányt, 
mig a rablógyilkosság vádja alól fölmentették. 
Enyhítő 'körülménynek vették Farkas Rózái 

•büntetlen előéletét és hogy tettét szcrelcmfcl- 
tésből, követte el.

■ ■ . i ■ niwr^■■■*’■ ■ ■ ■

KatonaKormányt nevezneK
Ki Görögországban

Athén, november 25.
Az Havas-ügynökség jelenti: A K’rekidas- 

kormány helyébe, a lapok értesülése szerint, 
katonákból álló kormányt neveznek ki.

Athén, november
Az Havas-ügynökség jelenti: Gonalhas 

des lesz a miniszterei nők, tárca nélkül. 
iigymi niszter előreláthatóan Alandris, 
berni követ lesz.
szerint, megtartja tárcáját. A végleges minisz
teri névsort a király és a forradalmi bizottság 
közt ma tartandó megbeszélésen Állapítják 
meg. Arról beszélnek, hogy Plastiras ezredesre 
katonai diktátort hatalmat ruháznak.

26.
ezre- 
Kül- 
volt

A volt kormány öt tagja, hír 

kercsi a többi résztvevőket, is. Úgy látszik, bősz- 
szubol, hogy Weisz Izráclék a rendőrséghez tol yaniodtak,

szombaton este 7 órakor ismét megjelent 
egy társaság a Szövetség-utca 36. sz. alatt.
Megjelenésük után a folyosón elfogták SpiZ- 

, IMszlónét, négyen rátámadtak, a folyosó 
kopadlojahoz vágták — amint Spillcrné mondja 
- hé.szer a hasába is rúgtak. Az asszony si
koltozására kirohantak a házbeliek, de a „va/b- 
wero“ támadók elrohantak. Spineméihez a mén- 
löket hívták, do közben dr. Takács orvos kö
tözte be az asszonyt. A rendőrség az ujaab 
érthetetlen támadás ügyében is erélyes nyomo
zást indított és vasárnap reggelre még egy 
fiatalembert állítottak elő, úgy hogy a Szövet
ség-utcai különös támadásokkal kapcsolatban

e pillanatban öt fiatalember van a rendőr
ség őrizetében.

Sipog Sándortól elvették az igazolványát és 
most annak a megállapítására is kiterjed a 
rendőrség nyomozása, hogy Sípos — ami’való
színűnek látszik — nem élt-e vissza az ébredők 
nevével.

lest. A rendórfölügyelő végül megunta a ha
laszt gatásokat és csalás óimén bűnvádi följe
lentést tett Poor Rezső ellen.

Azonnal megindult az eljárás és dr. Vincze 
rendőrtanácsos kihallgatta a megvádolt igaz
gatót, és a súlyos váddal előálló följelentől. A 
kihallgatások eredménye az lelt, hogy a rend
őrség bűnügyi zárlat elrendelését kiérte a vizs
gálóbírótól és két nappal ezelőtt Mann Hugó 
v i zsgál ó b i ró val óh an

bűnügyi zárlatot rendelt el Poor Rezső 
Zrinyi-utca 1. szám alatti lakására és a 
Bel- és Külkereskedelmi Rt.-nál levő érde

keltségére.
A rendőrség a bűnügyi , zárlatot végrehaj

totta és vizsgálóbírói intézkedésre zár alá 
vette a vezérigazgató sokmilliót érő Zrínyi-ut
cai lakását, valamint üzleti érdekeltségét — 
mindaddig, amig a kinos rendőrségi ügy eset
leg békéis vagy egyéb utón nem rendeződik.

•0 ' ■

ma zást az

A kamara 
indítványára 
napolta.

adórendszer és a közigazgatás 
újjászervezésére.

ezután Mussolini miniszterelnök 
üléseit bizonytalan időre el'

rr

At. nagyközönség köréből meg
nyilvánult óhajnak eleget téve 

szokásunktól eltérően

VÁSÁRTI

rendezünk, mely alkalommal női 
szöveteki velourok, posztók, 
gabardienek stb. stb., férfi
öltöny, ragián, té1ikabátke1- 
mék, téli és nyári mosóáruk, 
flanellek, barchettek, crép- 

pek, grenadinok, satineok

LESZÁLLÍTOTT 
ÁRAKON

kerülnek eladásra

NEMZETI RUHAHÁZ
Rákóczi-ut 7

Pannónia-szálló mellett
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Valamiről,
ami egy csöppet se épdeftes
Olvasta Szerkesztő Ur véletlenül a szombati 

'apókat? Magam is véletlenül olvastam újságot 
nőst szombaton és hát a többi bűncselekmények 
közt megolvastam a néhai X. Gy. űrét is, aki 
(szegény) huszonöt magyar milliót a IX. kerü
leti adókból a lóversenyszenvedély céljaira 
/'ordított. Mindenki azon tűnődik ilyen eset 
után, amin éppen jól esik neki tűnődni. Magam
nak fagyán semmiféle tűnődés nem esik jól, de 
egy vagy másfél percig csupa unalomból eltű
nődtem azon, hogy ennek a boldogtalan (vagyis 
már boldog) N. Gy. urnák, akinek három esz
tendőn keresztül százezres és milliós adagok
ban csúsztak a- zsebébe a jóakarata. IX. kerületi 
polgárok adói, hogy ennele a N. Gy. urnák olt 
a hivatalában tovább is rongyosan kellett járni 
(mert olvastam, hogy épp oly rongyosan öltö
zöli, mint a. többi nagyságos és méltósdgos 
tisztviselő urak) és aztán, hogy e fiatal liszt
viselő, aki százezres téteket adott föl a book- 
makcreknél, s akinek az egyéni életre nézve így 
a legmámoritóbb fantáziái lehettek, begombolt 
szájjal hallgatta ott tovább a kollega urak friss 
reggeli panaszait, a zsírra, a burgonyára, a tü
zelőanyagra s minden más anyagokra nézve. 
Micsoda kin és utálat, a. szegénységet szagolni 
maga körül az embernek, ha sikerült egy mil
liót lopnia, nem? Pláne még szimulálni a többi 
előtt a hasonló nyomort, éppen olyan gyaláza
tosán keseregnie minden istenadta nap az éle
ten, csakhogy gyanúba ne jöjjön valahogy. 
Eveken ólai! El nem tudom magam képzelni, 
ebben az emésztő színé szkedésben.

Igen. Ez a szegény N. Gy. ur, amikor leleplez
ték, azonnal agyonlőtte magát. Ezt a címekből 
nem láttam, amikor a szenzációs sikkasztási el
olvastam- Sem az alcímekben, sem. a tudósítás 
bevezetésében nem jelezték a lapok azt, hogy N. 
Gy. ur öngyilkos lett. Csak a tudósítás végén 
egy mellékmondatban említették meg, hogy N. 
Gy. ur agyonlőtte magát.

Ezt akartam csak fölhozni, Szerkesztő uram, 
az emberéletet, vagyis az emberhalált. Ez az, 
ami az egész sikkasztási szenzációban (s egész 
Földünkön) ma már a legmellékesebb. N. Gy. 
vr meghalt. X. Gy. ur tehát élt. Itt éli Pesten. 
Kit érdekeli X. Gy. ur ittléte? (s*. e.)

— Újabb méltóságom urak a bankigazgató
iparban. Heggel értesülése szerint újból
négy nagy bank vezérigazgatóját, nevnzi ki a 
kormány gazdasijri fő’aiHicsosnak. Ezen kiviil 
hamarosan meltóságos ur lesz Drehr Imre kep- 
viselőből, a Lloyd Bank igazgatójából, is, aki 
nem akar mögötti1 maradni a szentesi Zsoidos- 
gőzmalcm és Ipartelep Rt., igazgatójának, 
Bugyi Antal, képviselőnek. lőbben igaza is 
van. Bár Bugyi többet áldozott a mandátu
mára, mint Drehr, viszont hamarább is lett 
méltóságos mr. zJ Heggel értesülése szerint leg
közelebb Dr. Gauz-Danubius, a pesti, tőzsde 
legtekintélyesebb részvénye is méltóságos ur 
lesz...

— A miskolci .Reggeli Hírlap** még mindig 
nem jelenik meg. A vidék legkitűnőbb napi
lapját, a miskolci „Reggeli Ilirla.p*’-ot tudva
lévőén a belügyminiszter betiltotta. Lehetet
lennek tartjuk', hogy Bakovszky Iván ezt « be
tiltást még e hét elején föl ne oldja. A n>is- 
keléi „Reggeli Hírlap** olyan zsurnalisztikái 
föl készültséggel, ízléssel, tudással és cátermett- 
ség.rel készült újság, hogy bármelyik fővárosi 
napilapnak is becsületére válhat. Ö,t megyének 
kulturszÁikségletét elégíti ki a ..Reggeli Hírlap** 
és szünetelése máris sokszáz lehetséges, becsü
letes dolgozó ember exisztenciáját veszélyez
teti. A belügyminisztert bizonyára rosszul in
formálták, megtévesztenék ez ügyben és éppen 
ezért minden okunk meg van arra, hogy a 
drákói ítélet gyors megváltoztatásában biza
kodhassunk. Egyébként — amint Miskolcról 
jelentik — a város közönségének monstre til
takozó gyűléséi a „B egyeli Hírlap" betiltása 
ügyében, a hatóságok nem engedélyt zték.

— A. russzin nemzeti párt tiltakozom. Prá
gából jelentik: A russzin nemzeti párt Eper
jesen kongresszust rendezett, amelyen élénk 
tiltakozás hangzott el a kassai nagyzsupa 
életbeléptetése ellen. Egyöntetűen {követelték, 
hogy az Erdős-Kárpátok a Poprádtó! a Tiszáig 
terjedjenek, Állást foglaltak az ellen is, hogy 
az Erdős-Kárpátokat iikrajnlzálják, műivel a 
cseh külpolitika legalább etnográfiai Ing meg 
akarja valósítani a közvetlen korridort Orosz
ország feló,

— Mállóit báró és n táll.Viil jegyző. A t. Húz egyik leg
súlyosabb politikusa (130 kgr.). akinek owvk Hr/nrfc'í 
Ferenc adhat némi sulyelőnyt, Hallott hdndor báró, a 
tokaji körűiét ékesszavu követő, úgy látszik, nem örii 
annak, hogy a kerületében J Heggel a legnépszerűbb és 
legolvasottabb vjsdg. Ehhez mindenesetre Joga van. 
Mállóit azonban, akit néhányszor mogtirztcltiink azzal, 
hogy toliunk hegyére vettük, busulásának szokatlan mo
llon ad kifejezést. Amikor az ő személyéről van szó 
A fíeggcl-ben, ahelyett, hogy hálásan megköszönne, nmícrl 
politikai morálra tanítjuk, Horcsik Jrpád tdllpal jegyző 
segítségével a tdllyai átlomdion eltünteti a lapokat, úgy 
hogy olvasóinknak Szerencsig koll kocsizni vagy gyalo
golni, amíg kedvelt lapjukhoz. A Heggel-he?.. hozzájut
hatnak. Ez a Boresik nem is régen nyolc hónapig roi 
volt függesztve s gondunk lesz, rá, hogy a belügyminisz
terhez beadandó följelentésünk adatai alapján újaim 
nyolc hónapi pihenőhöz jusson. Mailott bárót nem mg- 
gesztlietjük föl az. állásától, de megjósoljuk neki: a leg
közelebbi választásokon már csak a saját kipct K. 
viselni és nem a tokaji kerületét. \creskedelemilgyi 
miniszter intól pedig tisztelettel nu-gkérdozzuk: tóhetsí- 
ges-o az, hogy a tállyal állomáson elkobozzák előfizet 
és az elárusító lappéldányait?

— Egy ismert magyar bizományosi <‘xek»” 
táltak Bécsbcn. Bóesből jelenii J B<’f/!/ff 1 ‘_ 
dósitója: Egy ismert pesti Urm 
aki már évek, óta a becsi tőzsdén működik, 
fizetési nehéz s-égekbe került es sok ezer "D'Vu 
részvényének kényszereladása szinte — yk- 
szerüleg ellanyhitotta az amúgy is. u/Jettoleii 
csütörtöki bécsi tőzsdét. A
nak óriási hossz angazsmanyi roll h t 'W '/"ö 
ezzel szemben a. fontot kontrcmmalla. X ( 
iiedt csütörtöki bőszt megcrnzie a pesti tuz/mc 
is, igv honfitársunk, akinek ez nem az eB<> 
fizetési nehézsége, Pestnek is veszteségét oko
zott.

— Ma lesz Ítélet « Pólón.vi—Novák-pörhen. 
Ismeretes az a. pör. amelyet Xoyak. hlemer a - 
ezredes indított Polónyi Dezső ügyvéd, \olt 
oíszággvülési képviselő ellen és amely mar 
hosszabb idő óta folyik a büntetőbíróságon. \}r Xuirg Béla bíintetőbiró a mai napra tűzte 
k ennek az ügynek a folytatólagos tárgyalá
sát, amely minden valószínűség szerint, mn mar 
Ítélettel fejeződik be. Novak mnidezideig jogL 
képviselő nélkül jelent meg a tárgyalásokon, 
nu.ri n vádat ii'vvészí megbízott, képviselte, a 
mai térgyalásra”fölkérte Surgoth Gyula ügy: 
védet a pörben való képviseleti re. Dr. I (donyi 
Dezső pedig dr. Baracs ^r/ree//. .az ugyw li 
kamura élelmikéi, nevezte meg védőjéül a tebhj 
pörbevont bank igazgatókat pedig Pozsonyi 
Vilmos és Csernyanszky Aladar v‘*>fl‘,í-

„ Fölakasztotta magát egy hivatalnokno. 
a Szövetség-utca 45. szám alatt Habéi Bózsa 

24 éves hívafalnoknő fölakastzotta magái. 
Amire észrevették, meghalt, öugyilko^aganak 
£ ismeretlen. Holttestét a bonctani mtezetbe 
fíz/illitot Iák. „ . , (•

— A gyermek a Vigadóban kiállítás legszebb
része Ilózsa szűcs 1........ (-
dern bundákon, sport- es 
alkalomiszoriien nagyon 
kát is láthatunk, 
raga diák A u gu sz.t; i 
tetszését.

— BrRUánst, ékHKüt,
adjon ol senki. nmÍR 
ékszer.'szék !«• •’)b napi

kiállítási terme, ahol a m»- 
t bőrkabátokon kivid 
bájos gyfi rnictk'l)u ndá- 

amelyek különösen meg- 
főhercegaaszony és kísérete

aranyat, ez.ii.itöt. hamisfogai no 
mí g no’ii haII!.m l'ischer és Eisner 

árait. Rákóc/i-nt ‘27.
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Seggel
’-től 2® Korona

megjelenése óla a
százalékkal, a

A
december

A Reggel n 
munkabérei 12i) 
egyéb anyagárak KI) százalékkal, 
hírszolgálat 268

nyomda 
papír é'> 

a külföldi 
"zúzalékkal e m e 1 k c de 1.1. 

Még jobb, még in formált abb, még maga
sabb nívójú újságot akarunk adni, mint 
eddig, 8 oldal helyett 10 oldalt. Kénysze
rülve vágj unk tehát arra, hogy A Reggel 
árát. 20 koronára emeljük. Erkölcstelennek 
tartanók önmagunkkal és az olya* óközön- 
séggel szemben, ha 1») koronáért árusítanék 
azt az újságot, amely nekünk már ma is 
majdnem 20 koronába kerül. Meg vagyunk 
győződve arról, hogy a közönség, amely 
eddig megvette A Reggel t, ezután is meg
vesz \

Fiume a válópörök paradicsoma. J Heg
gel tudósitója írja: Fiume az utóbbi időben 
iiltalánosan ismert lett egész Itáliában. Olasz
országban ugyanis a házasság fölbontása le
hetetlen, ezzel szemben Fiúimban még mindig 
a régi magyar tör.'eiiy van ‘rveiiyben, amel.s 
a válást megengedi és í zért egy év óta töme
gesen síéinek az olaszok I* iumeba. etvalni. 
Égy év leforgása alatt lő.HOfi olaszországi há
zasságot bontottak föl Fiúméban. Eg>-:gy el
válás különböző taksái lírát tesznek ki.
.ieleuleg' ezek u tabuik teszik a varos 
((elmeinek a felét és így Fiume varosa ..Hl- 
szabiululás ’j,“ óta ugy.-zolV'iin a hezns-’.gok 
fölbontásából él.

— Közjegyzők or'.záicn kongri sszuiva. A in. ki*1. koz;-gy 
z<,i l.i.i vasárnap dé'-ióti ’-ib órakor tni-loila ok/Ziros 
kongrr Musát a budapesti törvényszék laiini rím.ben. \
c .oiil; ui::i'4':i. ,r'.,>>'1 iiiegiua.rudl i. közjegyzői ka 
mniáb.i turto-'.ó tugoknok minb-gy iiáiuniiicgyod ■■' J" 
iont ipeg. Llpe > y Péter dr. intlll ányára a kon; 
gi*< *-zuc mlielcií • bili db 't.-iroztti. l'Ogy n közjegv. •' 
líniuitrák .■ kormányzó hiFógotiyliilő akciója juvnra i z 
-v. ,i"i ’> ’i u.O o a k o r <i a á i f <• r. >i a ' ii ■ i <■ 0 < n 1. 
Ezután Rónay Károly dr. indítváuyúru a kongressaus 
<-gvbí-.:igiian m< gvi'la-ztot ■ i dnökké (' h :i ima n I < I s z 
kór (lr.-t. a budapesti közjegyzői kamara ciiiükél. Char 
mául Oszkár dr. t-lnök kifejteit.• a koim’ri -. zus céljait. 
Az, or-zár »i; nyerte ö: ól lésénél <’« állami beremlcz.- 
kcdóBét. le hál ii'z 1 g ti z s-ii g iig y I sérveket la, 
nemzeti aktpra akarja fektetni, lúvol t:;: ; va t’d<‘ iiiiiidi-n 
idegen elemet és ideceil é.vz.járád. l edn-u a torén v,-. p'ii 
u közjegyzői kar is ki akarja venni a maga részét.
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Raktáron levő szövetek, bár
sonyok, selymek, téli és nyári 
mosókéimék oceasi o-árban 

kcrii 1 nek eladásra.

köpenyek, leoszt iimök, ruhák, 
aljak és bluzok

B®száfleat©'íft atalbauíS

I... ......... .i i j í i i i

Fmsm a haogalat

NEW-YCW
lOvét

iiíF.S*’

a Icowíiaiens ae^Cíiív&25>siib 
focrzKöt”cirisS^átsxik

»*»

Arany és ezüst, brokát selymek, vclour rhif 
fonok nagy választékban,

ífaeiíii nu^a^setsrmeh

iegolcsób/ban fceffoovtts Móv
»elye>n(lruh<i»M>nn

IV, flnjÓN-utcii 12—14 (Relváros)

Fs-REMIIÉN;-TEKE 4
Szenzáoiós setywjiloiiságiik.

(Irányi-utca sarok)

Áraink mindig a iagoiasóbbak!
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_  A kormányzó és a miniszterelnök Mező
hegyesen. Mezőhegyesről táviratozzak A Reg- 
gcl-neké. A Budapestről szombat délután 4 óra
kor induló vonattal az este Mezőhegyesre ér- 
Beleztek: Horthy Miklós kormányzó, Bethlen 
István gróf miniszterelnök, nagyatádi Szabó 
István földinivelésiiftyi miniszter, Belitska 
Sándor hadügyminiszter, Schandl és Szomjas 
á 1 kunititkárok. Kelety Dénes, a Máv. elnök
igazgatója. Magasházy őrnagy szárnysegéd, 
Ángyán Béla miniszteri tanácsos és töhlb föld
iái velósiigyi hivatalnok. Vasárnap reggel az 
állami birtokokat nézték meg, hétfőn fácán
vadászaton vesznek részt és kedden utaznak 
vissza Budapestre.

— Pctöfl-Mnnep az Akadémiában. ÍA l»ct őfi-TárBasáff 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg a Tudományos 
'Akadémia dísztermében második ünnepi nagygyűlését, 
mnelyet a százéves Petőfi emlékére Tondcaett, Pékár 
Gnula megnyitója után, amelyben bejelentette, hogy a 
második ünnepség „Pcliifl szerelme" cimet viseli, a Budai 
Dalárda énekelt, majd Szdvay Gyula főtitkár bejelentette, 
irigy Dévény Gyula Izsó Miklós egyik Potőfl-szobrát a 
társaságnak ajándékozta. Ezután Vérlcssy Gyula és 
Farkas hűre olvasták föl Petőfiről irt költeményeiket. 
S tvay Gyula Mára Ferenc egyik költeményét olvasta föl, 
l íána Csiszár Elemér Petőfi szerelmi lilájáról tartott
< IVidást. Hánffy Erzsébet. Diliarg Ákos és H. Sándor Erzsi 
J\ töfi-dalokat énekeltek, l'aulay Erzsi pedig több költe
ményt mondott oi.

— Téli fogház — a nyári őszibarackért. A bu
dapesti büntetőtől vényszék uzsorabírósúga a 
nyár lé'lya.piún árdrágító visszaélés vétsége 
miatt felelősségre vonta Takáts Ödön Kossuth 
Lajos-utcái csemegökereskedőt, mert az őszi
barack kilóját a forgalmi úrnál jóval drágáb
ban. árnsitovta. Az uzsora,bíróság röpülőtanácsa 
elült azzal védekezett a vádlott, hogy ő maga

drágán vásárolta az őszibarackot Balaskó 
Ferenc piaci árustól. Ez azonlbun nem szolgált 
v'-’olmére, mert az uzsorákÍróság mellett mii- 
ködő detektívek erre előállították Balaskót is 
i mind a k Jttőt eliiélink. Takáts Ödön cseme- 
(•'•kerr^kedö 2 holt fogházat és 20.0(10 korona 
pénAnintctést, Balaskó pedig / hónapi fogházat 
és íOOO korona pénzbüntetést kapott. Ka elii.él- 
t?k sem mi.'•égi panaszt jelenítettek be a Kúriá
hoz, ahol azonban a semnriségi panaszok eluta
sításával az uzsorabirósóg Ítéletéi; helyben
hagyták.

— Javult n ii.urybetcg WcIks Mai’frúd állapota. Báró 
csepeli W.-iss Mnnfród kát hét óta Hiiiyoa betegen fekszik 
Andrá s.', ut 116. szám alatti villájúbnu. U'cii.í Manfréd 
búró állapotúban, amint A Hegyei értesül, az utóbbi na
poljon némi jarttlrix állóit be, úgy hogy orvosi vélemény 
szerint most, már aggodalomra nincs ok és remélni lehet, 
hogy két liéte'.i belül Weiss Mnnfród teljesen fölgyógyul.

— A gyermek a Vigadóban kiállítás összes 
termeit n pénteki megnyitás óta minden nap 
zsúfolásig megtölti a (közönség, e»er és ezer 
ki sí hl és nagyobb gyermekkel, akik alig híd
nak betelni a pazar látnivalókkal. Külön 
szenzációja a kié Ili fásnak, hogy Veres fény
képész minden látogatóról ingyen Részit egy 
fölv ételi.

— A főváron ös'-'-es üzemelt részvényt;! rsasíujgá alukft-
.iák át. Wolftek rein 'n.ve, mr. B< ‘.te, a bi'lp vasúti 
tr. <zt i-.:.:.<gaiója, a/. illetékes városházi körök biztat Sára 
Brüsszelbe utazott, hogy ott az érdekcsoport vezetőivel 
b'ársíynljn a v'.Humor,vn-sutiiiik bérbevételére vonatkozó 
összes i'ölté'.-'loket és végleges ajánlattal térjen vls.-z.i. 
A réiros több vezető /''iiycziije a legmrsrzrbbmrnő mádon 
Idniogctja a belga tröszt lörckréseil, agy hogy minden 
a.nellcll : •>!, hogy a fii -iro:< előbb megalakil ja <i magu 
vasalt ré-r.zvé u ylürsaságdt, u>. ctg n illán átadja a egész 
•iSUli üzemit a belgáknál-. \mi tehát lurt a főváros köz 
xyiir-seri folyik, csupán képmutntÚH és egyszerűen föl
adása a házi kezelés oly sokat lm.rruztabott elvének. A 
v Hl,nme-vnsutákat a. főváros által aJapitandó részvény- 
1 .■••(•■ ’itrnn !;<<re iil akarják t<ii:it. i'itjúl'Znni a belga

i-' i.tmk. Ezzel Icipc.iolatban arról értesül i lliggel, 
hf, .’ r városházat mai urai a főváros íiSftes üzemelt rész
rí /i;ií akarják alakítani. Ez nz elhatározás
' . iieiJm juttatja, azt a fölzúdulást, amely II olfTék sorai 
bari l.rumdl, amikor tavaly Éber Antal J.iirntatta, hogy 

uímí ií.'őrnek csak akkor leazrifk életképesek és csuk
• 1 <>r tudjál szolgálni a közönség érdekeit, ha azokat

•'itur-iasiigí formában kéz,élik. Akkor írni-' . dyogOik
1 1 ••*. most t>"<li;r nmgiikévá teszik azt az álláspontot. 
!' bi'h ii várjak egyébként a városházim a S< hiveherlsehe 
Ih'iil. koukici iijiüilntúl a villanmsv i.sutak bérletára i vr.vc. 
1 / :i Imii!; budapesti érdekeltségek!  • < 1 egy etemben szcroliió 
h > :,lnum- vasiiliiknt. átvenni. .1 düntíl szá, amint kiteli s 
ji )'.'■'!■ bál él leiül 'in)-, legkii i lebb a kormány résiérlil fag
< Ihiinnzinii ebben az ügyben. í ken »l:edt lemiigyi miitlst- 
lirlmn u sz rfíl ugyanis a:l a kifejeli tt áliajlást uydrá- 
nlljiil:. hogy a rillamási-as’tli kérdést a hö'ull l asgiilya 
l<‘ ‘s rénytáixasággal oldják wcg. A minisztérium véle- 
iienyn az.erint ez, volna az. ngyediil helyes ut, mert ezzel 
' ósorbiu elejét vtflitiók unnak a pörösködéwnck, amely 
a kozni; és a főváros között elkorli1hct,>t,lon. azonban n 
b’öz.nli a maga bercndrzésévol s a rendelkezésére álló 
tekével i('iidbchozlmIttá n vasutakat, méltányos szorződéa 
tii'lleü lel. Intól yen . (ivi ldenihi'z. juttathatná a fővárost és 
kiele ■ t|:, .né n közönség közlokedési igényeit.

— Károlyi Mihály vagyonelkobzás! pőre. A Júuestúrnak 
Karolyi Mihály ellen indított, vagyonclkobzáíl pöróben 
W7, hétfőn, folytaijál; a tárgyalást. Az. ügynök Uj elő- 
fi'bija van dr. S atniiiry Ödön szcmályólx ii és Jt fölpere* 
line-f:i- n r\unalomba, vonult Marinoi'ich .lenö kincstári
• 11 . I 1 uzffntó licly J! dr. Iloiri ili Dénes kópviSCU* 
Karolj! ügyvéde!: Duza flari u, Nagy l'luee és Aes Jenő 
(szubadkuij,

’ 1 •j.iitkahiHisahli ajómlvk: Mona Llsa-fjnykép. Szépít. 
íuitulH, Nvpyii. Megörökít. Műtéréin; Ei.'••ónét kórul Jti.

/
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jpevo£vei»es hajszája 
befáMB után

(A Reggel liidéisltójátéjl.) Vasárnap este a 
Francia-ut és Táborno'k-utca sarkán, ahol a 
nyugati pályaudvarról jövő Cegléd—Szegled-i 
vasútvonal van, izgalmas hajsza után a rend
őrök elfoglak Kocsis József rovottmultu betö
rőt, aki számos rablás tettese és utoljára a tör
vényszék 8 évi börtönre Ítélte betöréses lopás 
miatt. Kocsis József Vácon töltötte le bünte
tését, ahonnan azonban október 7-én megszö
kött. Vasárnap délelőtt a detektívek megtud
ták, hogy Kocsis Búzás Sándor nevű barátjá
nál van, ahol magút Salgő József műszerész
nek adta ki. Vasárnap este Simon III. Sándor 
1256. számú közrendül’ a Francia-ut és Tábür- 
nok-utea sarkán levő Garab Ferenc-féle ven
déglőben fölismerte Kocsist és fölszólította, 
hogy kövesse az őrszobára. Kocsis a kocsmából 
kiszaladt, a vaksötét Francia-utca, ahol a 
929. számú konflis várakozott reá és meg
parancsolta. Roscnberg Jenő bérkocsisnak, 
hogy azonnal hajtson el a leggyorsabb tempó
ban. Ekkor már Simon III. Sándor rendőr 
karddal a kezében az induló konflis előtt állt 
éa még egyszer fölszólította a betörőt, hogy

— A békeegyesütet ülése után — betiltották a 
feministák gyűlését. A Magyar Békccgyesület 
vasárnap délelőtt 11 órakor Giessjvein Sándor 
elnöklete alatt ülést tartott 
Csui <iok 
megtöltő 
ne m ze l gy i i 1 és i k é p<v i sel ő 
hékeegvesüh.tek föladatáról. A

a Kereskedelmi 
nagytermében. A termet zsufóifisig 

közönség dőlt Gíesswein Sándor 
gyűlési képviselő turtett beszédet a 

háborút nem 
tehet háborúval megölni, mondotta. A búbom 
leikéből lukadtak azok az úgynevezett béke
szerződések, amelyeket inkább háborús szer/;ő- 
dúseknek lehetne nevezni, mert arra valók, 
bőgj' igazságtalanság’aik által a népek lelkében 
szunnyadó gyűlöletet tartóssá tegyék.. A há- 
boruokozta nyomorúságot nem lehet uj hábo- 
ruva.1 meggyógyítani, hanem ivó igazságtalan? 
ság mocsai'ait kell békés munkával lecsapolni. 
Fegyverekre nem lehet államot alapozni, mert 
az iiycri állam olyan, mint az agyagszobor, egy 
ütésre romhadől. Lefegyverzés alatt azonban 
nem szabad azt érteni, hogy csak mi legyünk 
lefpgyverezve s körülöttünk úllig fegyverben 
álljanak mások. Mindenki fegyverezzen le. A 
beszédet a jelenlevők nagy tapssal fogadták. 
Ilzután MeUernéi Miskclczy 7^í7c/í/a ismertette 
a feminista hékcmozgalmat. Az ülés után a 
feministák gyűlése következett volna, ezt azon
ban a. rendőrség vem engedélyezte.
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Bcövesse őt. Kocsis József ekkor a mozgásban 
levő kocsiban hirtelen előrántotta kilenc milli
méteres forgópisztolyát és rálőtt a rendőrre. A 
golyó nem talált. Simon Hl. Sándor az időköz
ben odaérkezett Pongrác István rendőrrel 
együtt öt löivést adott le szolgálati revolveré
ből, amelyek közül kettő eltalália a betörői. 
A megbokrosodott lovak egy ideig még tovább 
vonszolták a kocsit, majd közvetlen a vasúti, 
sorompó előtt a járókelőknek sikerült meg- 
állitani. Kocsis József ekkor már hatalmas 
^lértócsában feküdt, azonban még egyszer el 
akarta sütni revolverét, de már nem volt elég 
ereje hozzá.

A helyszínre kiérkezett mentők a rabkór
házba szállították Kocsist, ahol kihallgatni 
ugyan még nem lehetett az eszméletlen betö
rőt, de a detektívek megállapították, hogy szö
kése után újabb betöréseket követett el a fővá
ros különböző helyein. Többezer korona kész
pénzt találtak nála, amelyből kifizették a 
konflist, Ezcrhétszáz koronát tett ki a konflis 
számlája, ami azt bizonyítja, hogy Kocjsis 
egész nap konflison mének tilt a detektívek elől.

r-HBi

A belgák csak eredményes 
konferenciát rendeznek Brüsszelben

Paris, november 26.
A belga kormány a Maiin brüsszeli távirata 

szerint nem hívja össze a brüsszeli konferen
ciát, ha nincs biztosítéka arról, hogy az ered
ménnyel is fog járni. A szövetségesek decem
berben Parisban vagy Londonban ismét ta
nácskozni fognak.
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Ml LESZ A TŐZSDÉN? min födözésekbe ugorjék. Ha igaz, hogy ami 
olcsó, azt vesztik az emberek s ha igaz, hogy itt 
az, ami olcsó, nem egyúttal a rossz is, akikor 
emboíi ész szerint a hausse-mozgalom nem 
késhetik. Kivéve, ha az emberi értelem ellenére 
beavatkozó tényezők, dobra akarják veretni 
Magyarország ipari értékeit...

X A bankok áldott jó szive. A főbankok mog- 
találbáik a , szivüket. Elég soká keresték és kutat
ták, úgy látszik, olyan széfben feküdt, amit 
évek óta ki nem nyitottak. Nemívgilcien még 
heti 3, sőt í százalékot mertek bevasalni a 
tőzsde spekulációjától és ezen az uzsoraáron 
is mintegy kegyképen adtak pénzt, most pedig 
egynegyed és félszázalékos pénzzel csalogatják 
a közönséget az immár kényelmessé vált spe
kuláció terére. A főba.u koknak ugyanis, akik 
éppen a múlt héten tartották rendkívüli köz
gyűléseiket, egyszerre szükségük van az élénk 
tőzsdére, hogy tőkefölemeléseiket keresztül
vigyék és részvényeiket a publikum nyakába 
sózzák. Ez az oka annak, hogy az éveken ke
resztül űzött szörnyű uzsora ka inat tói kezdenek 
már eltekinteni és emberileg mégis elképzel
hető kamatlábakat szabnak legnagyobb klien
sük, a tőzsde számára. Most már belátja a Hi
telbank és Kereskedelmi Bank is, milyen rövid
látó politika volt az, amikor a bankok és válla
latok fejlődésének legbiztosabb alapjait képező 
kliensüket, a tőzsdét, még néhány hí! előtt is 
magúra hagyták, elhanyagolták engedésében. 
Végire megtalálták a szivüket és a lehetőséget 
arra, hogy a tőzsdének rendelkezésére álljanak 
és az üzletet'kií’zabaditsá'k a. kont remin kezéből. 
Dicsérjük az intézetek eszét, de majd vissza 
fogunk tóimi újból erre témára, ha a nagyban
kok befejezték tőkefölemelési kampányukat és 
ismét szűksiág lesz olcsó és könnyű pénzre a 
közönség kiszolgálásában. Eszébe fogjuk jut
tatni Ullmanéknak és Weisz FülÖpéknek, hogy 
a fölhalmozott, milliárdokra igényt tart az a 
közönség, amelynek e nagy pénztrezorok kell, 
hogy szolgálatára álljanak. A legkisebb boltos 
is azzal mentegetődzik néha az uzsorabiróság 
előtt, hogy bizonyos mértékű készlete évtize
des, rendes kliontáléja kielégítésére szolgál. 
Ha csak menteág is. van benne az üzleti érdek 
mellett bizonyos üzleti etika. A legnagyobb 
kliens, akinek a jó és finom áruval a maradéko
kat és a. selejteseket is a nyakába varrhatják, 
megkövetelheti, hogy minden időben megta
lálja boltjában a boltost. A bankok üzletvezeté- 
sténelk az elmúlt hónapokban tanúsított mód
szereit megismerte és kitanulta a kifosztott 
publikum és éppen ezért a mai helyzet föntar- 
tását fogjuk követelni akkor is. ha nem a bank 
tőkefölemelésiéiről, tehát a publikum behajtásá
ról lesz szó, hanem amikor már a bankok pilla
natnyi érdekét föl fogja váltani a nagyközön
ség állandó érdeklődése.

X „A sok tőkeemelés pénzbőséghez vezet “ 
Wcrthrímcr Adolf, a Pesti Magyar Kercrke- 
delmi Bank ügyvezető igazgatója a bécsi 
tőzsdei eseményeknek a budapesti piacra való 
hatásáról és a sorozatos tőkeemelések követ- 
kezmenyeiről igy nyilatkozott A Reggel számára :

- A budapesti tőzsde közönsége meg volt. ijedve. Azt 
hitte, hogy s bécsi lanyhaság csak kezdete egy nagyobb
mérték ii gyöngülésnek, amelyet az osztrák korona állító
lagos javulóén Idézett elő. Hát az jtem lehetetlen, hogy 
az osztrák korona megjavul az uj jegybank fölállításával, 
de a spekuláció, illetve a kontremin nem várta be, ezt ac 
időpontot, hanem fürgén elébe vágva a fejleményeknek, 
máris eladásokat eszközölt s < z volt a lanyhasúg előszele. 
Köztudomású, hogy a bécsi bankok összeálltak papir- 
vételro s ezzel megakasztották a ha Isse-folyamatot. Ennek 
a hatása mutatkozott nálunk is a tőzsdei hót végén. — 
A pénzpiacon enyhülési tünetekkel találkozunk. Minthogy 
a sorozatos tőkeemelések rengeteg uj részvényt dobnak a 
piacra, bizonyos óvatosságot lehet konstatálni. Ámde az 
a pénzszűke, amelyet a tőkeemelések idéztek elő, átmeneti 
Jellegű, mert az a körülmény, hogy a közönség fölvásá
rolja az uj részvónytömegokot és a pénzt a bankokhoz 
juttatja, később pénzbőséghez vezethet. Végső konzekven
ciájában tehát a tőkeemelések szüntetik meg a pénzszűkét.

+ ,.A leghelyesebb: megmaradni a korona 
nfai nívóján." A 'korona értékének ameiikedésé- 
ről saóló hírekről s általában a korona mai 
nívójának hatásáról az ipari termelésre, meg- 
kerloztiik dr. Fenyő Miksát, aki A Reggel tu
dósítójának a következőket mondotta:

— Hallottam olyan hirt J«, hogy a kormány tudtával 
különböző magyar bankok arról tárgyalnak Svájcban 
egy ottani pónzcsoporttal, hogy egy nagyobb frank- 
kölesönnel támogassák azt az akciót, amelyet rillitóan a 
kormány a korona fokozatos és lassú főljavilásdra tervez 
s amelynek az volna a célja, hogy u korona december 
és Január folyamán 0.30 ig emeltessék r ekörül és ott 
lehetőén stabilizáltássák. A kormánynak ez akcióval az 
volna a célja, hogy egyrészt alaposan végezzen azzal a 
fölfogással, hogy a magyar korona csakis romolhat, más
részt pedig az a véleménye, hogy az állami előirányzat,

Budapesté november 26.
(,A Reggel munkatársától,) Nemo próféta... 

Főleg, ha a jósnak a tőzsde a pátriája. Múlt 
heti prognózisunkat szétröpitette a bécsiek 
nem várt akciója, amelynek túlságos nagy fon
tosságot tulajdonítottak a budapesti tőzsdén. 
Mi azt reméltük, hogy tőzsdénk függetleníteni 
fogja magát a bécsi esemiétayektől és hogy szá
mol azzal, miszerint a bécsi tőzsdo messze túl- 
ment az átértékelésben azon határon, ame
lyen mi, messze-messze el vagyunk maradva és 
lijogy igy, ha Bécs visszatér a helyes értékelés 
felé, nem okvetlen szükséges, hogy mi ennél
fogva a még helytelenebb értékelés felé men
jünk.

A többi ok, amely nagy befolyással volt tőzs
dénk megjavulni induló irányzatára, az a nagy 
gazdasági átalakulás, amely a körösköriil élő 
népeknél végbement Megcsappant kivitelünket 
értjük, aminek következménye lett főt örmé
nyeink árának hirtelen lehanyatlása, továbbá 
az a nagy tőkeemelési mozgalom, amely nagy 
papirhullámmal árasztotta el tőzsdénket, vé
gül pedig annak az oknak továbbm üködé se, 
amelyre egyébként, mint lényeges baisse- 
tényezőre rámutattunk, hogy tudniillik a nagy
közönség papirvásárló ereje hirtelen megcsap
pant. E megcsappanás oka egészen nyilvánvaló. 
Akinek még négy-öt héttel ezelőtt volt egy fél
milliója, amiért papírokat vehetett, ma nincs 
meg ez a tőkéje, mert az árdrágulás folytán 
ezt a tőkét el ‘kellett helyeznie élelmiszerbe, 
téli ruhába, fűtőanyagba. Talán kis oknak lát
szik ez és mi talán kicsinyesnek, ha ezzel az 
érvvel is számolunk, de aki isméidé az elmúlt 
hónapok tőzsdepublikumát, az el fogja ismerni 
e megfigyelésünk helyességét. Végül nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk a hont remin t 
sem, amelynek tábora e héten meggyarapodott 
a könnyű zsákmány reményében.

Az elmúlt hét mindenkit meglepett.
— Itt senki sem ismeri ki magát — mondták 

rossz magyarsággal, de jellemző tőzsdenyel
ven, mert amikor mindennek föl kellene 
menni, minden lemegy. Amikor megszűnik a 
pénzinfláció, akkor elkezdődik egy értéltpapir- 
infláció. Amikor olcsó a pénz, nincs senkinek 
pénze, amikor drága, mindenki papírba fekteti. 
Amikor jó a pénz, minden megdrágul és ami
kor romlik a pénz, minden olcsóbb lesz.

*
— És mégis, hát igazán nagyon rosszul jó

soltak azok, akik e kiét végére a tőzsde javu
lását várták?

Azt hisszük, hogy nem. Legalább is a tech
nikai okok leszámításával, a pusztán gazda
sági okokkal való számolás alapján, nem. A 
tőzsdén, a hét végével, ellenére a sok minden
féle közbejött eseménynek, mégis javulás volt 
konstatálható s habár az árfolyamokban még 
nem jutott is teljes kifejezésre a megindult 
javuló irányzat, a tőzsde közhangulatában 
Kétségtelenül volt valami olyan bizakodás, 
amely többet jelent, mint egy-egy följavult 
árfolyam. Ezt a hangulatot már régen, hetek 
óta nem láttuk a tőzsdén s ha a jelekre lehet 
valamit adni, úgy talán ez a bizakodó hangu
lat lesz az alapja annak >a javulásnak, amelyet 
eddig minden józanul gondolkodó ember várt 
és joggal várhatott.

*
— Vájjon csak hangulat kormányozza-e hát 

már a tőzsdét?
Igen is, nem is. Igen, mert határozottan 

hangulatok irányították heteken át az embe
reket. Befolyásolták őket álhirekkel, befolyá
solták lolyan Ibaisse-tónyezők előtérbe toláisá- 
Val, amelyeknek komoly összefüggésük nem 
voltak a valóságos helyzettel, befolyásolták a 
félénkségét, lmbozóvá tették, bizonytalanná s 
addig nyomták hangulatát, mígnem végre el
adta papírjait. Eladta és olcsón. Most java
részt 'künn van a publikum a maga angage- 
mentjeiből és hát a „hangulaf'-keltő hírek is 
meg fognak szűnni. A bizalom máris emelke
dőben van s a hausse-párt legalább remény
kedni mer.

*
A hangulaton túl azoniban ott van a világ 

legkomolyabb oka arra, hogy a lraussc-mozga- 
lom meginduljon. Ez az ok, ez a legkomolyabb 
ok pedig az, hogy

olyan olcsó értékpapírokat mint Magyar
országon, sehol sem kapni.

A nagybankok ma már egyre olcsóbban kí
nálják a pénzt a spekulációnak. És ha meg
emberelnék m'agukat, mint a bécsi vezető in
tézetek szindikátusa, amely 25 milliúrddal sie
tett a tőzsde segítségére és önf el áldozása még 
hozzá, nagy nyereséggel is járt. Egy ilyen el
határozás elégséges volna arra, hogy a kőidre-

amelyet 0.20 és 0.22-cfc alapon számítottak ki, csak úgy 
válhat reálissá, ha közben a korona valamelyest javul. 
Mondom, ezt hallottam, hogy igaz-e, nem tudom; azonban 
az adott viszonyok között egy följavitáei akciót nem tar. 
tanék helyesnek.

— Kállay pénzügyminiszter urnák határozott nagy ér
deme, hogy a koronát függetlenítette a márkától és azt 
tartani tudja a 0.22 es színvonalon. Hogy ezt továbbra is 
el tudja érni, akár az export fokozottal b fejlesztésével, 
akár pedig azáltal, hogy mesterséges (tzközöket is föl
használ: én csak helyeselhetem, de a mesterséges faljaví
tás mellett semmi sem szól. Az Arak ts alkalmazkodtak 
az utolsó hetekben a 0.20—0.22-cs koronához, a kereseti 
viszonyok, ha vontatottabban is, szintén Igyekeztek az 
árakhoz simulni. A bizalom a magyar korona iránt javul, 
esetleges javulásában való hit is Jelentkezik. (fin ennek 
tulajdonítom a részvények árcsökkenését.)

— A korona feljavítása a helyzot újabb fölforgatását, 
a termelés megbolygn fását jelentené. Máris mindsiiriibben 
találkozunk egy hanyatló konjunktúrának jeleivel. A, 
textil-, vas-, gép- és vegyi iparokban máris erősen érzik 
a megrendelések elmaradozása és attól lehet tartani, hogy 
itt tavaszra komolyabb üzemcsökkentés és ennek nyomán 
niunkáselboosátás fog bekövetkezni. Mindez még fokozot
tabb mértékben következno bo r esetleg komoly gazdasági 
és szociális krízist is vonna maga után, ha a kormány 
kalandos koronaföl Javítási politikát követne. — A leg
helyesebb tehát: megmaradni a mai nívón s ezt helyes 
gazdasági politikával, de ha kell, mesterséges eszközökkel 
in tartani.

X ,.A búza ára körülbelül elérte a mélypon
tot." A múlt hót végén 9000 koronára hanyat
lott a búza ára. A gabonatőzsdének ezt a neve
zetes eseményét a következőképen kommen
tálta Frey Kálmán, a tőzsde alól nőké, A Reg
gel munkatársa előtt:

— A gabonapiac lanyhaságút az okozta, hogy a kínálat 
csekély volta ellenére semmi vételkcdv nem mutatkozott. 
A malomkoncentráció körülbelül három hét óta nem vásá
rol, mert .nem tud a külföldre eladni. Ár dolgában ugyanis 
sem az amerikai búzával, sem az amerikai búzából őrölt 
német liszttel nem tud versenyezni. A kcnkurrenci.lt az 
Itteni ár ás a magas kiviteli illeték akadályozza. Ezt az 
illetéket a kormány nem szállítja lo és helyesen is teszi, 
mert Csehország előbb-utóbb a ml lisztünket fogja vásá
rolni. Véleményem szerint a búza ára körülbelül a mély
ponthoz ért. 0000 koronát n)cgér a magyar búza mázsája. 
Ma már bizonyos mértékű javulás észlelhető a piacon. 
A vidéki malmok is érdeklődnek és akik jobb árak mellett 
adtak el, letüdőzik a kvantumot.

— Ami az értéktőzsdét illeti, itt som várathat magára 
sokáig a javulás. A mostani kurzusok nem felelnek meg 
a zürichi paritásnak, mert ha véletlenül 1 ccnlimo-on 
állna a korona, okkor sem kellene az értékpapíroknak 
olcsóbbnak lenniük. Az itteni lanyhulás tisztán a bécsi 
eladások nyomása alatt következett be. Be már a bécsi 
bankok is megsokallták a mesterséges baisset. A közönség 
nyugodt lehet és bátran vásárolhatja tovább is a jó 
magyar értékpapírokat. A tőzsdo el van látva pénzzel, 
viszont a normális hitel, amit a legitim kereskedelem vesz 
igénybe, rémdrdga, A legolcsóbb pénz is 18—20 percentes. 
A pénzviszonyok enyhülésének jele, hogy az árukereskede
lem részéről lényeges visszafizetések történnek.

X A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank igazgató
sága elhatározta, hogy december 5-re rendkívüli közgyű
lést hív egybe, az intézet alaptőkéjének 200,000.000 koro
náról 850,000.000 koronára való föl< mclésére. A kibocsá
tandó részvényekből 250.000 darab a regi részvényeik
nek fog fölajánltatni, míg 125.0HO darab clhelyézóséről több 
évi zárolás mellett, gondoskodás történt.

X A Magyar Jelzálog-Hitelbank 11121. üzleti óve 13.547.978 
korona 02 fillér tiszta nyereséggel zárul. Az igazgatóság 
deconrbor 12-iJri rendes közgyűlésén Javasolni fogja, hogv 
tekintettel az Intézet külföldi Iart< zásaira, ezen ’nverv- 
régből. valamint az előző évekből áthozott nyereségekből 
31,000.000 korona egy „Árfolyam-veszteség! tartalékalap" lm 
helyeztessék és J,358.815 korona 09 fillér az uj üzleti évre 
vitessék át.

X A Belvárosi Takarékpénztár Rt. igazgatósága a de
cember 5-éro összehívott rendkívüli közgyűlésen az alap
tőkének 100.000.000 koronára való fölemelését fogja java
solni.

X A Magyar Általános Kősz.énbAaya Rt. rendkívüli köz
gyűlése elhatározta 82.000 darab uj részvény kibocsátását. 
A részvényesek 2 darab régi részvényre 1 darab 1923 évi 
szelvénnyel ellátott, újat kapnak 10.000 koronás kibocsátási 
áron. Az elővételi jog e. hó 29-től december 9 ig gyako
rolható.

X A Magyar általános gépgyár rt. alaptőkéjét 05.000 
darab 200 korona névértékű uj részvény kibocsátásával 
37,000.000 koronáról 50,000.000 koronára emeli föl.

X A Magyar-német bank rt. alaptőkéjét 227.000 darab 
200 koronás uj részvény kibocsátásával 54.fi00.000 koronáról 
100,000.000 koronára emeli föL öt régi részvény darabon
ként 280 korona és 20 korona költség lellzetése mellett 3 uj 
részvény átvételére jogosít. Az elővételi Jog a társaság 
pénztáránál november 80-ig gyakorolható.

X A Kőbányai polgári Rerfőző őr Szent István tápszer
müvek rí. dec-emoor 2-án rendkívüli közgyűlést tart a 
33.0tMI.00lt koronás alaptőkének 27.500 darab uj részvénv 
kibocsátásával 82,500.000 koronára való föleim jósé, való 
mint n Jelenleg forgalomban levő 55.000 darab részvény 
névértékűnek u most kilwesátandó részvényekre beftúe 
tendő feljiénzböl fedezendő 400 korona befizetésével 1000 
koronára való fölcmeléso tárgyában.

X A Magyar Országos Központi Takarékpénztár igazga
tósága a december 5-rc egybehívandó rendkívüli közgyii 
k-sTiek nz alaptőke 72,000.1100 koronáról 108,0011.000 koronára 
való fölemelését fogja iudityáuyozni olyképeii, hogv 
lo.lioo uj részvény most és további 20.000 részvóuy az igaz
gatóság állal megállapítandó későbbi időpontban bocsát- 
te‘-ék ki. Ezen tőkoszaporitáshaji egv a takarók pénztár
ral szoros üzleti összeköttotótibon Álló svájci pénzesoport 
VCBZ F'ViZt.

X Fcldnmnn Ferenc Szervita-tér 4. ezAm alatt, lövő 
bnnkirodáját a mai napún a Lukúslilvatal intézkedése 
folytán ideiglenesen Rúkóezt-nt 62. ezám alá (Telefon: 
József 60—71) viswiibclyczte.

kcnkurrenci.lt
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Ami az Intim Pistából kimaradt 
Mondja, kedves Intim Pista,

mit hűld a Kirőly-Szinház titokzatos autó- 
járói?

— Milyen autóról, könyörgöm^
— A Király-Színház előtt pontban éjfélkor 

minden nap megjelenik egy hatalmas csukott 
autó. A sötét vesztibülből néhány pillanat 
múlva, egy prémekbe burkolt hölgy lép ki, be
száll az autóba, mire az autó elindul, végig
robog a Lipót-köruton, a Margithidon, majd 
nekivág a Svábhegynek s a szanatóriumig 
meg sem áll. A magános hölgy kilép — a 
portás némán üdvözli — és eltűnik a szanató
rium kapujában. Nyolc napja, lakik a hölgy 
szanatóriumban, de még senkivel egy árva 
szót nem váltott, látogatót nem fogad, telefon
hoz nem megy, a személyzettel is csak, jelek 
ulján érintkezik. Este 6 órakor az autó újból 
megjelenik s viszi a hölgyet bundákba bugyo- 
lálva egyenesen a Király-Színházhoz. Ki ez 
a hölgy?

— Fogalmam sínesen, könyörgöm.
— A hölgy — Fedák Sári, aki Így kíméli a 

hangszálait, amelyek egy pár nap óta egészen 
jelentéktelen indlszpozicióval küzdenek. Fedők 
Sári egy hét óla a. színpadon kívül hangos szót 
ki nem ejtett a száján. így becsüli meg Fedők 
a publikumot, ezt Is kevés színésznő csinálná, 
utána.

— Óriási, könyörgöm, óriási.
— Köszönjük önnek, István, az elismerést. 

Ezek után és azok után, hogy ónt Intimnek 
hívják, természetesen föl sem merjük téte
lezni önről, hogy informálva van a Ilil'z mull 
heti táncestélyének nagy — mondjuk így
) rím a dón na i ncid e n sérül.

— Grácia szegény fejőmnek, olyan ártatlan 
vagyok, mint egy ma született bárány.

— Talán olyan tudatlan és informál a tlan, 
Intim ur. Hát az történt, hogy Magyar Erzsi, 
a Bogai Orfeumnak széles körökben népszerű 
primadonnája, megjelent a társaságával a 
Ilitz táncestéig  én. Egy fiatalember, akinek 
állandó) érdeklődése elől Erzsiké állandóan ki
tért, odalépett hozzá és táncra kérte föl. Erzsi 
kikosarazta. A kikosarazással azonosította 
magát egy másik fiatalember, aki Erzsi tár
saságában volt, amire a két fiatalember — 
Összepofozkodott. A párbaj Fodornál folyt le 
pisztollyal, de sebesülés nélkül. íme a boldog 
béke egy újabb jele; pofozkodnak, az „isteni 
mii vésznő" miatt.

— Óriási.
— Tudja-e, hogy mi igaz azokból a kombi

nációdból, amelyek az Unió és Blumenlhal 
fitziójárói sültognak?

— Hát fuzionálnak?
— Dehogy fuzionálnak. Az történt mind

össze, hogy Beöthy adott egy nagy vacsorát 
Blumenlhal tiszteletére, aki egy pár nap óta 
Pesten van, fí lument hal pedig másnap estére 
revanskepen Beöthyt invitálta meg a Hitzbe. 
Természetesen az sem igaz, hogy lloboz ott
hagyja. a Vígszínházai és átveszi Blumenlhal 
berlini filmvátlalatuinak igazgatását. Marad 
minden a régiben. Blumenlhal egyébként végig
látogatta az összes Unió-szinházakat, meg
nézte a Molnár-darabot, megnézte a „Szép 
Helénáit, megnézte Fedákot „A bsijadér"-ban. 
Csak kevesen tudják az elsüt él ilr.lt nézőtéren* 
hogy a második fölvonásban a bajadérok szóló
tárnát nem táncosnő, hanem színésznő: a gra- 
riózus Síró Anna táncolja* Most mondja, meg, 
hogy hol énekel Burrián?

— Hál az Operában.
— Ez a tuti vitás jellemző magára, Pistike. 

Burrián. csak a legritkább esetekben énekel az 
Opi rúbun, ellenben ha hallani, akarja őt. ak
kor menjen el abba a Hajós-utcai kis kocsmába, 
amely szemben van az Operával, ott énekel 
Burrián. a. kacs,soknak ingyen, amig az Operá
ban helyette — lemondása folytán — linkel 
vagy Nastn énekel.

— Mi van a külföldiekkel, István?
— Disz látják, instálam, hogy még a bel

földieket se nagyon tudom.
— Az önbeismerés javulás, István ur. Hát. 

ide figyeljen: Sólyom Janka tegnap távirat ózta 
meg Bobcrhieh. hogy elfogadja a szerződési 
ajánlatot, amellyel Bobért ugyancsak távirati
lag megkínálta. Most mondja meg, mi iga: a 
vigszi nház beli Iá inad ősből?

— Ezt én is szeretném tudni.
— Hál tudja meg, hogy föl van fújva az 

egész história. Mindössze annyi történt, hogy 
a színház fiatal hősszerelmesét egy hölgy meg
támadta az öltözőjében és — megharapta. Mi
ntán a seb nagyon vérzett, orvost hivattak, aki 
a. sebet bekötötte. A fiatalember pedig elha
tározta, hogy éles foga hölgyekkel nem köt 
többé ismeretséget. Nincs tovább.

*A Sándor-féren lesz az uj A poll ó-Kabaré.
Az Apolló-Kabaré számára a Projectograph a 
Sándor-tér sarkán telket vásárolt. A telken 
lévő földszintes házat lerombolják « már ta
vasszal odaszállítják a lebontott Ajxilló-Ka- 
baró alkatrészeit, miután a kabarét, már erede
tileg' ngy építették, hogy lebontható és újból 
fölépíthető legyen.

• P. Márkus, Emília a Magyar Színházban. Rendkívül 
órdekos előadás lesz szombuton a Magyar Színházban, 
amikor íh 1’. Márkus Emília, a Nemzeti Színház illusztris 
művésznője, igi!zx’at<e ágának mjIvcs enfrcáélyévol egyik 
leghíresebb szerep't, Jaquelinet játsza -4 Bís'.gii nagy
hírű darabjában, a „Nóvtulen assz.ony-"ban. A darab 
többi főszereplői Törzs, Tarnay, L’raj’, Körmcndy. Stella, 
Kabo» Pártos lesznok.

• Darvas Lili, Báthory Glz’i, Péchy Blanka, Törzs, Stella, 
Körmendy, Ihívid 6» Toronyi játszá.k ma, kedden, csütör
tökön, pénteken és vasárnap esto az „fiffi és földi szere
lem" szenzációs sikerű fíiszercpait a Magyar Színházban. 
Szerdán u muhilságos „G reteken". vasárnap délután a 
„Színház/4 megy 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• A Király-Színház slágeroporettje. „A hajmlér" ezen a 
hódén is minden este műsoron van Fedák Sárival, Honthy 
Ha.tuiKv.ail, ){/itknival. Náxlorrul. Ixtikubúrral, Vágóval, 
Ihásszal, Raskóv.il, Súrossyvnl. Síró Annával és dr. Er
délyivel a főszerepek!) m. Vasárnap délután Albert Erzsi 
vendiSgföllóptévid ..János vHéz“-t adják 3 árukor. mérsé
kelt. bolyát akku’.

• A Vígszínház, o heti műsorát a szezon legnagyobb si
kereiből állították össze. A legfrisse-bb újdonság a „Csá
bító", mellett szerepel a „Cserebere", a „Három nővér". 
Hosszabb pihentetés után szinrekerül pénteken a „Bac- 
carnt". szombaton ■ éjjeli előadásai — a „ Csoda gyermek'4,

" A „Kéksz.nkáll nyolcadik felesége", A Belvárosi Szín
ház, szenzációs sikerű vigjáléka ezen a héten is minden 
este színre kerül Somlayval, Z. Molnárral, Harkányival, 
Bárczivcl. Titkos Ilonával, Benedek Margittal óra Szilágyi 
Rózsival a főszerepekben. Vdsárnnp délután „A gazdag 
lány“-t ismétlik 3 órakor, esti helyárakkal.

• A „Szép Heléna" 23-lidszKr. Szombaton 25-ik előadását 
éri meg a „Szép Heléna" a Bl&lin Lujza-sainházban. ahol 
estviikiut zsúfolásig telt ház tapsol a szebbnél-szebb Offen- 
bach-uielócliákuak. A nagysikerű darab minden este mű
soron van, mindannyiszor Péehy Erzsivel, a színház ká
váié* vmidégével a címszerepben. Vasárnap délután a nAp- 
azerü „Lili bárónő" ! ismétlik 3 órakor, mérsékelt hely
árak mellett.

" „Raguzn hercege" linszonötödször. A Városi Színház, 
nagysikerű látványon operettje, amely pénteken éri első 
jubileumát, kiülliiiisánnk gazdagságával, vidám meséjével, 
linóm muzsikájával, előkelő Ízlésével és nagyszerű szerep
lőivel estéről estére zsúfolt házakat vonz. A prenilér ki
töm’. együttese: l’ctráss Sári, Tisza Karola. Sziklai, Szeut- 
mihályi, Borosa ér. liorti eiöre ígéri n következő jubi
leumnak dátumát.. E hóíeu kedden, ii jubiláns pénteken, 
szombaton és a Jövő héten szerepel az operett a színház 
műsorán. Szerdán uj béta ii társai adják a „Carmen"-!, 
amelynek címszerepét Nagy Izabella adja. UJ tyicnela 
lesz II. Csillag Erzsi és uj Escamilhi SArcsi Andor, Don 
Joso Ocskay Kezében van. az ojierát rendezi dr. Dalnoky 
Viktor, ve.zónyli Ábrányi Emil. Csiitörlököu „Trilby" 
ii’egv Aquila Adlor AdeJlnávnJ, vasáruop délután a 
„A hamburgi menyiuíszouy'' l’clrásw Sárival és vasárnap 
este n „Carmen" folytatja sorozatúi.

• Állandóan táblás házakat vonz az AndrAssy-uti Sain- 
li.ka kitűnő mii-óra, amelynek nagysikerű darabjai: „Siro 
és nevető király kisasszony, I. osztály, Szeretlek” pompás 
tréfái és magén-zánriI minden esto színre kerülnek ezen 
a héten, valamint vásárnál* délután Sla órakor mérsékelt 
hclyárakktil.

• Az. Apolló* a Helikonban. Régi közönségét, hiánytala
nul megtartotta a a Belváros sziríJlázjáró* publikumából nj. 
nagyszámú hivoket szerzett az Apolló-Szinpad Eskü-lóri 
elegáns hajlékában. A példátlan sikerű „Vonósnégyes '- 
miioor, az érdeklődésből itódvc, inóig sok Jubileumnak néz 
elébe, Egvelőre a UHI. előadás felé közeledik, napokkal 
előre eladott házak tetszésétől kísérve. Az előadások 
esU* !l órakor kezdődnek, addig pedig a Helikon migy- 
alkerű lllmelőmlásal kerülnek bemiitnlóra esténként. Je
gyek a Helikon pénztáránál, Bárditól és a „Színházi 
fllef-nél kaphatók.

• Nagy Endre kabaréja (V, Mérleg-uvca 2. Telefon: 
35—45) minden este pont !• órakor kezdi előadásait.

• Pullaee-kaharó. A Puliimé-kabaró novemberi műsorát
eddig minden este zsúfolt ház nézte végig. Borosa Géza és 
l.'jváry Izijos török-görög duettje áll az érdeklődés közép 
pontiéban, a publikum vnhisággul tombol a szám titán. 
Antal Erzsi és Fercnczy Károly magáuszánmi, továbbá 
Harmatit Imre sikerüli kis darabjai óketwégei u műsor 
nnk amolye-t ii közönség s/rfgcrmflsor««fe nevezott m. 
Salamon Béla n „KromlorlI" című vlgjátékb.iJi nevetteti 
mog a közönséget, l'jváry Feienc., a kabaré művészi yezx>- 
tője, linngtihtUw é* vidAni h/ííiilúviiI urat sikert.
Az előadás este 10 ómkor kezdődik.

• Az Enike-kabaré novemberi műsorának óriáai sikern 
van. Az igazgatóság most szombat és vasárnap délutáni 
clőudásolW’.t is tart, amelyeket a publikum ólónken látogat.

• Az Intim-kabaréban t*é:dek<m este kerül színre uz nj 
műsor. Addig minden esto a „Három bokor Milúta" oa a 
kisór.’i inü**r meg'-. A gyormokolőtidúsok e héton ked len, 
eáitört-ökön ón szom'i.i'on délután tartatnak meg, teljesen 
uj műsorral.

JfloziíiöiíemányeK

'+ „Femina.” Az Uránia uj műsora az ola-sz 
fiímjáték mesteri darabja. Egy izzó szenve
déllyel teli asszony regénye ez — egy nagy
világi dámáxí, akinek élettörténetébe hosszú 
sora a férfiaknak szövődik. Mintha egy ókori 
Ciree támadt volna föl a mai modern Rómában: 
olyan ez a szépséges asszony ragyogó palo
tájában. A film valóságos látványosság: a mű
vészek játéka pedig mesteri. Az Uránia <• -nagy
szerű filmjét 5, 3/j7, ’/í9 és 10 órakor mutatja be.

4-‘ A Corvln-Szinház túlzás nélkül megna
gyobbította a fővárost, azzal, hogy kiterjesz
tette az esti életet az üllői-ut- sarkáig. Ezrével 
vándorolnak kezdve a délutáni óráktól, késő 
estig a főváros oly nagy látványosságához. 
Érdekes megfigyelni a közönséget, amint be
lép a monumentális előcsarnokba, eleinte 
szinte visszahökken az óriási méretek hatása 
alatt, de csakhamar otthon találja magát. Az 
erkélyén olihelyezett óriási butiét Ínyencségei
vel a hölgyközönségre, ,Szabad a dohányzás" 
a fórfdíközönségre bir különös vonzó erővel. Egy 
pillanatig sem kell a várakozó közönségnek 
unatkoznia, erről egy külön zenekar gondos
kodik. Külön attrakciónak bizonyult a Sugár 
Viktor vezetése alatt álló szimfonikus zene
kar, amely bátran kiállja a versenyt akár 
egy operai zenekarral is, természetes, hogy 
mindezekhez méltó a nagyszerű megnyitó mű
sor, Priscilla Beán „Az űzött. vad“ című hét- 
fölvonásos érdek feszi tő, gyönyörű filmregény
ben bravúros, valósággal excellál és jelenet
ről-jelenetre fokozódó figyelemmel kiséri a 
közönség a pompás cselekményt, az utolsó föl
vonásban rendszerint tapssal honorálja Prís- 
cilla D'ean vakmerőségét, mert ezt már nem is 
lehet játéknak mondani. A „Vanina“ a leg- 
megkapóbb realisztikus filmmüve a mozgó
ké pnuü veszetnek; művészi , eszközökkel erős 
rohanó cselkménnyel ragadja meg a közönség 
figyelmét és az utolsó) jelenetig odanyügözi a 
nézőt Tomboló? erő száguld végig a darabon. 
Wegener és Ásta Nielsen fölülmúlhatótlanok 
ebben az épp oly művészi, mint szenzációs da
rabban. ÁTagyszerü kctfölvonásos amerikai 
burleszik, „Peggy. az életmentő" egészíti ki a 
nagyszabású és kitűnő műsort

4- Mozgókép-Otthon. A „Sodorna és Gomorriha44 
II. része, a „Bünhőd'és” uj szenzációként hatott, 
amennyiben az I. részt fölülmúlja minden te
kintetben. Leírhatatlan az a hatás, amit a kö
zönségre gyakorol. A műsor másik nagy filmje, 
„A. tettek embere" érdekfeszitő amerikai re
gény 5 fölvonásban, főszereplője Hoot Gibson, 
aki hiressé vált már bravúrjairól, aki ebben 
a szerepben is magával ragadja a közönséget. 
Az uj „Angol Híradó" változatos és érdekes. 
(4. 6. 8, 10.)

-h A JlenaiHsanccban „Sodorna ós Gomorrhn" befejező 
része és Tobwitol világhírű drámája, „Az élő halott". 
(4. 6, 8, 10.1

+ „Sodorna és Gomorrha" második része. (Az 
Omnia, a Mozgókép-Otthon és a Corso gran
diózus műsora.) Amit a magyar zseni páratlan 
clkotása, a „Sodorna és Gomorrhá‘-film első 
része végzett a budapesti közönség képzeleté
ben, érdeklődésében és idegvilágában, az 
semmi más nem volt, mint ouverture-je, hatá
sos és sokatigórő nyitánya egy páratlan mű
vészi élménynek: a második rész szinte ember
fölöttien grandiózus filmcsodájának. Nem 
mondunk előre többet, csak annyit Ígérünk, 
hogy Sodorna és Gomorrha pusztulásának fil
men valósággá vált bibliai emléke olyan ideg
rázó, fantáziát fölkorbácsoló apokaliptikus lát
vány, amelyhez hasonló az ijesztő arányokban 
fejlődő íilnitechnika nem tudott eddig produ
kálni. Bécs egész tűzoltósága és hatalmas 
mentő kóló ni áj a vonult ki akkor, amikor a 
Sascha-gyár filmvárosában azt a jelenetet vet
ték föl, amelyben tűzeső zudul az Eiffel-torony 
magasságában épült gigászi tornyokra és azok 
félelmetes zuhanással omlanak össze. A tech
nika és a speciális film vakmerőség bravúrja az 
a jelenet, amelynek fölvétele alkalmával bizony 
— sajnos — több baleset történt. Az akname
zők a szereplők közelében robbantak, a félel
metes aránjm épületek az ő fejük fölött dőltek 
porba, de lázas vállalkozókedviiket mi sem 
bénította, mert érezték, hogy nagy dicsőség 
ennek a világfilmnck a megalkotásában részt 
venni.

Rask%25c3%25b3v.il


aReggel 1922 november 27.

rr rAz ötvenedik magyar-osztrák mérkőzésben 
vereséget szenvedtünk

Huszita győz 2:1 (0:1) arányban. — Fogl 'Ű. kapjál tifríe, — 
Blwn volt a mezőny legjobb embere. — n magyar válogatottak 

lelkesedés nélkül játszottak
Üllői-uti 'pálya. — 22.000 néző.

>

1922 november 26.! A 25 esztendős magyar 
futbaJlnak mindenkorra szomorúan nevezetes 
dátuma marad, mert ezen a napon kelleit volna 
a magyar erőnek, tudásnak és lelkesedésnek 
pompás diadalt aratnia régi ellenfele, az osztrá
kok fölött. Azonban ezekkel az erényekkel a 
kissé lebecsült osztrákok ékeskedtek, ami által 
sikerült a győzelmet biztositaniok.

A jubiláris találkozóra, az 50. összecsapásra. 
egész Európa fölfigyelt és a világvárosok leg
nagyobb napilapjai és szaksajtójuk elküldték 
tudósítóikat, -hogy közvetlen tapasztalatból tud
ják megmérni a két nemzet futballsportjának 
a nagyságát Még az ég is kiváncsi volt. A 
hetek óta tartó rossz idő vasárnapra teljesen 
megjavult és valóságos tavaszi verőfény fü- 
rösztötte meg a küzdelem .szinterét, amelyet 
tízezrekre menő és győzelmet áhítozó ember
tömeg vett körül. Amikor pedig a magyar csa
pat veresége elkerülhetetlennek látszott, a 
nap is szomorúan magára öltötte szürke felhő
palástját és bosszankodásában havat szórt le 
a földre,

A magyar csapat csak helyenként mutatott 
elismerésre méltó játékot, míg az osztrákok az 
első perctől kezdve az utolsóig nagy erállyel, 
nagyszerű lendülettel ós bámulatos tudással 
küzdöttek az eredményért. Csekély vigaszunk 

hogy
mezőny legjobb embere magyar fin volt, 
28-szoros válogatott Bluni Zoltán (FTC), 

aki mint egy oroszlán küzdött,
csak egyedül őbenne láttuk az igazi ma-

; ra-

az,
a 
a

de <
gyár futballista összes jó tulajdonságait 
gyogni,

mert a
kezdett

— Bíró: C. Koppehel, Berlin.
Lelkére 

mozgásút, 
keli egy 
mentenie, 
fölrázza a magyar csapatot és a 38. pereién Orlíi próbál 
egy Blumtól kapott labdát >:z osztrák hálóig vinni, <lo 
ráfutnak és Így a kapu fölé fejeli. A tartalék 7.alykó 
most beáll az elárvult helyre s a félidő végéig Uirt az 
osztrák kapu támadása, de azok minden veszedelmes hely
zetet mentenek.

/•’dUdö 1:0 a magyarok javára!
Helycsere után az osztrák fiuk kemény támadásba kez

dőnek. do l’aulusz magúhoz huzva a labdát, lefutással az 
osztrák kapusnak a kezébe lövi. Az 5. percben egy fault
ból megítélt szabadrúgás forró pillanatokat szerez a 
magyaroknak, majd két perc múlva kapusunk fog egy 
jobbszélről bevágott labdát. Orth igyekszik ezután egy 
pompás akciót keresztülvinni, de a csúszós, nehéz talajon 
könnyebben mozgó osztrák fódözelók valósággal
ne.k. A cél látszik, össze akarják törni a játékoí.ok 
lelkét, inni ismétlődő durva s a 
nézett faultolással sikerül is.

A 13. percben azután Kertész 
szabadrúgást Ítél ellenünk u bíró.

20 méterről védhetctlcniil hálónkba küld.
Kiegyenlítettek! Mind a két fél erősen küzd 

vezetésért s le-föl huliámzó játék után 8. pere uiiilva 
bíró nz osztrákok második és győztes gólfát jelzi, atn lyet 
a 22. percben Kovanda lő védhclellcniil a .magyar 
kapu jobb felső sarkába. A következő percből Fchóruek 
újra dolga akadt « kélizben is rávetéssel ine.nl, ma ül az 
osztrákok a lérfclilkbe került labdát haza adják. Ez Blutn 
kapu mellé lövéffe idúiii két njabb támadásunknál is meg
ismétlődik, inig a 31. percben Ostrirek menti Orth elől 
hálóját. A kiegyenlitcnlakarás ujnbb londiilelet ad . a 
pirosinges fiuknak., do a tömörülő osztrák védelem min
dent ment ás Wclsz nvgsórülése után csatáraink az ered
ményt már megváltoztatni nem tudják,

*
z\ mérkőzés után tartott ünnepi vacsorán 

József, ti?. MLSz társelnöke, az osztrák szövetségnek, és 
játékosoknak Tarján OrzkdV 
művészek nagyszerű 
Hugó, az osztrákok 
kai viszonzott.

hat ez a magyar csapatnak és elveszítve fürge 
rövid középjáték után a 32. percben Feliéin. /.• 

10 méterről jövő erős osztrák lövést rávetessél 
A veszedelmes helyzetek egymásutánja végre

Az FTC országos szenior boxversenye.
A bélkcóvok után először rendezett seniorbox- 

verseny nagyszerű .küzdelmeket nozott. Rész
letes eredmények:

/. Légsuly: 1. Ádlcr (111. kér. TVE). 2. Rap- 
pensherger (111. kér. TVE). 3, Beregi (Lap
terj.).

71. Bantam-súly: 1. Baseli (Lapterj.). 2. Ja- 
vorszky (III. kei1. TVE).

III. l)ehelysuly: I. Ilimmelbauoi’ (Lapterj.).
2. Jak'aib (III. kor. TVE). 3. Vörös (Lapterj.). 
Gyönyörű küzdelem után nyerve.

IV. Könnyű súly: 1. Lövig (Lapterj.). 2. Bu- 
zsinszky (Lapterj.). 3. Bodor (FTC). Szenzációs 
harc folyt a döntőben.

V. Velter-suly: 1. Horváth (Lapterj.). 
bért (III. kor. TVE). Imponáló harc 
nyerve.

VI. Középsuly: 1. iMagvar (Frl'C). 2. 
(Lapíerj.). 3. Osterrnanii (Ilf. kér. TVE).

VII. l\i'.'.nehézsúly: 1. Szabó (ÍIT. kér.
2. Máié (Lai)í.e.rj.) diszkvaliíikálva.

VIU. Nehézsúly: 1. Dubovszky (TM. kér. 
TVE) ellenfél nélkül.

2. Al
ii iá n

Marcii

TVE).

magyar 
játszani,

oldalon

csapat, sajnos, csak akkor 
amikor a mérkőzés már 
elveszett.
az elpusztíthatatlan Brand-A túlsó

statter volt a csapat lelke, aki Orthot is ki
tünően fogta. Nálunk miég Fehér, Fogl III és 
Ilirzerröl szólhatunk e;lismeréssel. Orth és Mol
nár fájdalmas csalódást keltettek. Kertész II 
pedig elmaradhatatlan viccolődiéisével meg'- 
pecsételte a magyar csapat sorsát. Tóth, a 
centcrhalf, sehol sem volt. Fogl Károly, szegény, 
amig el nem törte a karját, ellenállhatatlan 
volt és kétszer mentetto meg a magyarok háló
ját a legkritikusabb helyzetben. Amikor azon
ban elhagyta a pályát, kiesett a magyar csa
pat szive is. Az osztrák védelemben a Kurz— 
Brandstatter—Geyer-trio olyan jól végezte a 
dolgát, ltogy a bekkeknek nem került nagy 
megerőltetésükbe a labdák fölszabadítása.

A legnagyobb meglepetést az osztrák 
csatársor keltette,

amelynek két uj alakja. Kovanda és Horeys 
nagyszerű játékot produkált.

♦
A pályára lépő csapatokat a jubiláris mérkőzés alkal

mából dr. Csányi József, az MLSz társelnöke, köszöntötte, 
majd a két csapat kapitánya egy-egy földisziloll virág
csokorral hódolt nemes ellenfele csapatának. Az ünnepi 
kickoffot dr. Hajós Alfréd, olimpiai bajnokunk, szövetségi 
nlelnök rúgta.

Nagyszerű nekilendüléssel kezdenek a magyarok s már 
a 2. percben Hirzcr az osztrák hálóba juttatja a labdát, 
de offside miatt a bíró azt nem Ítéli meg. A kapus 
dóját Brandsttitter a balszé.lro továbbítja, do b'ogl 
erélyesen és biztosan szerel, inig a 4. percben Fehér 
egy középről jött könnyű labdát. Újra a magyarok 
mádnak éft Orth bravuros drihlijcl után Molnár nz 
csúsztatott labdát a kapu mellé lövi. Csatáraink a 10. per
cig ostromolják az osztrák kaput, míg azok lélekzethez 
jutva, Horeys balszólsőt szöktetik, de lövését kapusunk 
elfogja. Két perc sem telik el s már Kertész II. viszi 
jobbszélro a labdát, ahonnan azt visszakapva, a kapu 
mellé lövi. Ismételt magyar iáirindások követik egymást, 
de a bécsiek vagy „haza adják" a laOdát. vagy észre
vehetően offside-nelyzotet teremtenek maguknak.

Blum szinte fanatizálja a csatársort. A 21. percben 
elflreadoít labdáját lllrzer heccnterezl és Molnár be- 

feJeB. 1 : 0!
Az osztrákok a kiegyenlítéséit vnJósóggal harcolnak 

nem egyszer súlyos kritika alá vonhatóan faultolnak. 
Orthot állandóan hárman-négyon fogják b egy lefutáskor 
Fehér kapusunknak ugranak neki, aki erős állkapocsiitést 
szenved, majd

Fogl II. a U. poreben karját törte és kénytelen a 
pályát elhngynl. 

) ab- 
III. 
fog 
tá- 
át-

s

födözelok valósággal 
törni a 

bíró által többször cl-

lí mókáiból büntető 
amit Sehwatoseh

dr. C* "igl

és Istók János szobrász
plakettjét adta át, amelyeket Meisl 
csa na tk a pl t á n y a, szer ény ajándékok-

MLSz ifj.—BKAC 4:1. A tavaszi 8:0-ás vereségért nz 
MLSz ifjúsági csapata impozáns revánsot vett.

A lengyel szövetség táviratban üdvözölte n Magyar 
Labdarugók Szövetségét a jubiláris osztrák-magyar mér
kőzés ós a 25 éves magyar futball ünnepe alkalmából.

A belügyminiszter megköszönte a szövetségnek az.t a 
150.000 koronát, amelyet az Országos Nyomorenybilő 
Akcióra, mint első részletet, befizetett.

Az Ékszerészek a Pro Vercelli ellen. Búr Olaszországban 
Mussolini miatt — állítólag — a sportnak szünetelnie kell, 
mégis sikerült az ékszerészeknek egy olaszországi utat 
nyélbeütniök. December 31-én a bajnok „Pro t'ercellP'-vel 
fognak játszani — 7500 olasz líráért.

Szenzációs boxniérkőzés a Vigadóban, Ma 
este y*8 órakor boxmérkőzést rendez a VÁC 
boxoló szakosztálya, amelynek keretében 
Rózsa magyar bajnok mérkőzik A. Vogelhuber 
osztrák bajnokkal. Ez lesz Rózsa utolsó ma
gyarországi mérkőzése. Ugyancsak érdekesnek 
ígérkezik a Milton—Burgma.yer-pár küzdelme 
is. — Jegyek kaphatóik a „Színházi Élct“-nél, 
Bárdnál és a helyszínen.

— I I n I I

Uj sporttelepet Kapott
a Máv. gépgyári munKásság

(A Heggel tudósítóidtól.} Lélekemelő társadalmi ünne
pély volt vasárnap délelőtt a Kőbányai-útnak az északi 
főműhellyel szemben levő részén. A Múv. Gépgyári Sport 
körnek 5224 tiégyszdglil területet c igédéit át u főváros 
közönsége, hogy olt a munkásaportolók maguknak oi'iont 
toromtliüssenek. A területet ünnepi keretek között a X. 
kerületi elöljáróság adta át a klubnak, hinolyet a gép 
gyáriak rokonszenves a rendkívül agilis elnöke, Szicberth 
Imre vett át meleg szavakkal s megtette az első kapa
vágást. A rendkívül sok hatósági és testületi képviselet, 
között megjelentek s ünnepi első' kapavágást tettek: 
Dczsfíffy Auráig kereskedői uniigy i miniszteri államtitkár, 
Schwliaer Ervin, közoktatásügyi államtitkár, De.mény 
Károly, az OTT elnöke, Itvurcsúk Hűbéri, wz állami vas
gyárak központi igazgatója, Spannbaucr és Miillcr igaz
gatók, inig a sporttrst illetek részéről: llclehard Olló az 
MLSz, MoldoTÓnyi Irtván a MASz, dr. Hadvdny Sándor 
az MBOSz, Hajós Alfréd a Ml'Sz, Molnár Dezső altábor
nagy a BTC, a sportsajté részéről A Heggel munkatársa, 
Ifj. Oerhdrd József kultflrigazgutó s a munkástársegyc- 
fületek számos képviselője, melegen üdvözölve a szélesebb 
sportmunkakörro törekvő derék munkásegyesületct.

* Pálinkafőző és mosóüstök 
T vörösrézből, rézgállc, rafíin, réz- 

kénpor, szab. Balaton, Turul és 
Ver morei-rendszerű szőlőperme- 
tezők, szénkónegezők. hali- és egy- 
kezes kénporozó gépek n legol
csóbb g.vúri áron bcBzerezlidők 

Pfil réiárunvár nu!l»p:rt 
IX. Ullöl-ut 10. OénfinOk: írrínr Samu.

g ?c m i s a. v* t» ft a cipő'' tapiősabbiÍ! 
ős elegánsabbá teszt.
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VI, Kévny-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon 14-22. sz.
Rótt és Steluhardt fölléptével: Aki azt nem látta... és 
Dér Wahnrudja von Djeporc. Kezdető pontban >/i8 órakor
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üub-Garage

Kedd, csütörtök és szombat, d. u, 3%-kor
mi — in ............................ ...................... ......

gyepmekel&aéás
Bársony Rózsi, Édes Rózsi, Nódass! Magdi, Lenkcy 

Gyöngyi, DcH.sefiy Flóra, stb. föllépté vei.
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1. IX, Köztelek utca 4. Tel. 135-69 és 
.1. 133-78.

2. 1V, Múriu VaI6ria-ii. 3. Tel. 189-35
3. VII, Kertész-u. 42-14 (építés alatt)
Garagc ciiárhntó tioxokkn'. 

JawItómUhefy.

Bőrautók éjjeS-rcappal.
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RHKÓCZI-UT 4Z. TELEFON: 3. 125—01 
IBHZEHTÓ: UiUfiRI FERENC
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NOUEÍDBERI 
SLRBERmÜSOR! 

fiz egé3z uóroa erről beszél

Kezdete 10 órakor. 7cgyelőuétel délelőtt 12- 
délulán 5 7 óráig. — Eati pénztártiyltÓ3 B órakor
"• •

1 óráig,

1 “—-■■ ■ ■■__—i 

Psrzsri karamanin 
sötét tónusú, két szárnyú függöny elncló. 
Megtekinthető naponta délelőtt Hl és II óra 
között STftiü'-IS.tT?’, AFifíí. szőnyeg.1 zövőinii- 
helyéhi n,íiudnpest V>,C.sengery-utcn 64

Ví, Tcréx"kKru& 46. — TeöQffon 65—S4 
r’rdór" kő* a pompás novemberi miisor

Szombat és vasárnap este ID'/g órakor
éiieíi előadás

Szoless Elza. MAtrav Erzsi, Fllrcdy Elly, K. Bányay 
Baba, Szombat! Ágnes, Iliász, Bulin. VArnay, Szent- 

Iványl, stb. flilléptével.


