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Ausztriában nyugodtan 
folynak a választások

a szocialisták győztek
A «par0ameiraft összetéteiébesi wem várnak változást

Bécs, október 21.
(A Heggel bécsi munkatársának tele fon jelen

tése.) Hetekig tartó szenvedélyes politikai agi
táció ufón ma lépett az urnákhoz Német-Ausz- 
tria népe, hogy megválassza a nemzetgyűlés 
képviselőit. A választás eredménye sorsdöntő 
lehet Ausztriára,

mert a szociáldemokraták választási jelszava 
a népszövetség és a genfi újjáépítési pro

gram ellen volt kiélezve.
így az egyik szociáldemokrata jelölt, azt mon
dotta néhány nap előtt programbeszédében,

hogy győzelem esetén a népszövetség fő
megbízott ját és minden más képviselőjét ko

csira teszik és haza toloncoljűk Genfbe.
Úgy látszik, a szociáldemokratáknak nem lesz 
alkalmuk ezt ti fenyegetést beváltani, mert a 
jelek odamutatnak,

hogy a választások nem hozták meg a szo
ciáldemokratáknak az abszolút többséget.

A szavazások összeszárnlálása hétfő délelőtt 10 
óráig tart, de a választási szfratégúk véleménye 
szerint

a nemzetgyűlés összetételében nem lesz 
lényeges változás.

A múlt nemzetgyűlésnek 183 képviselője volt 
és pedig 85 keresztény-szociális, 69 szocialista, 
21 nagynéniét, 7 gazdaszövetségi és I polgári 
munkapárti. A polgári pártok tehát többségben 
voltak. Az uj nemzetgyűlés csak 165 képviselő
ből fog állni és hozzáértők jóslata szerint a 
pártok arányszáma ilyen lesz: A keresztény-szo
cialisták minden valószínűség szerint 79 ;82 
mandátumot kapnak, a szociáldemokraták 65— 
68-at, a nagynémetek 11—13-at, a. gazdaszövet
ségé mandátumot. A keresztény-szocialistáknak 
84 mandátumot kellene kapni, hogy többségűk 
legyen az uj nemzet gyűlésen, a polgári pártok
nak pedig 111 mandátummal kellene rendel
kezni, hogy7 a kétharmad többségük meg legyen.

A szeparatistók kikiáltónak
Aachenben a rajnai köztársaságot 

— A puccs lokális Jellegű —
Aachen, október 21.

Ma proklamálták a rajnai köztársaságot. A 
rajnai szeparatisták valamennyi középületet, a 
városházát, amelyen a rajnai köztársaság 
zászlója leng, megszállták, anélkül, hogy a 
rendőrség a legcsekélyebb ellenállást fejtette 
volna ki. Az ideiglenes kormány kiáltványt 
bocsátott ki, amelyben mindennemű tüntetést 
betilt, A fölhívás kilátásba helyezi az élelmi
szerrel való ellátást és munkaalkalmak terem
tését A rajnai szeparatista csapatok most, a 
belga zóna északi részébe és a brit zónába fog
nak bevonulni.

A választás 1151 körzetben, a szavazás pedig 
3000 fülkében 1500 urna előtt történik. Minden 
szavazóhelyiségre 80(1 választó esik. Becsben 
négyféle választás folyik: nemzetgyűlési, Bécs- 
községi, 1 artomúnygyiilési és kerületi választ
mányi. A szavazás a legnagyobb rendben fo
lyik', rendzavarás alig történt és a rendőrségnek 
alig két-három esetben kellett közbelépni.

A választók 90%-a szavazott le,
amire még alig van példa az osztrák választá
sok történetében. A vendéglők egész nap zárva 
vannak, hogy az alkoholfogyasztás ne fokoz
hassa a választási izgalmakat. A sportverse; 
r.xek is szünetelnek. A szavazás tempóját kissé 
meglassította az autótaxik sztrájkja, amely 
már két napja, tart.

Az első eredmény.
Bécs, október 21.

A tizenkettedik választókerületből (Linz és 
környéke) a következő végeredményt jelentik: 
A leadott érvényes szavazatok száma 81.591. 
Ebből esett: szociáldemokratákra 35.490, ke
resztény-szocialistákra 31.238, nagynémetekre 
14.683. Megválasztottak tehát 2 szociáldemo- 
l;rabit és l keresztény-szocialistát képviselőnek, 
amihez még 1 maradékmandátum járul. A ma
radékszavazatok számaránya a következő: szo
ciáldemokraták 2852, keresztény-szocialisták 
14.919, nagynémetek 14.863.

fi j jel 2 órakor jelentik:
A bécsi városháza képviselői közül eddig 

megválasztottak:
77 szociáldemokrata, 42 keresztény-szocialista, 

1 zsidó nemzetiségi.
A nemzetgyűlés tagjai közé a szavazatok 

összeszámlálásának eddigi eredménye:
29 szocialista, 17 keresztény-szocialista és

1 nagynéinet.

Köln, október 21.
A rajnai tartomány többi részeiből, így 

Bonn, Trier, Koblenz, Ditsseldof, Eschweiler, 
.liilieh, Stohlberg. Düren és Ncdss városokból 
érkezett jelentések szerint

az aacheni puccs tisztán helyi vállalkozás.
Köln, október 21.

A belga helyőrség, hir szerint, fegyveres tá
mogatást ígért a szeparat istáknak. Kiutasítot
ták valamennyi szakszervezet titkárát, Aachen
ből é.s a keresztény bányamunkások vezérét, 
llarsch képviselőt. A szeparatisták kezében 
vannak az összes középületek,

Az osztráK választások 
pesti tanulságai

rÁ vasárnap lezajlott osztrák nemzetgyű
lési és községi, választások a bizonyságai an
nak, hogy a fekete reakciónak, a terméket-, 
len demagógiának, a gyűlölet és uszitás poli
tikájának nincsen talaja sem a városokban, 
sem a falvakban. A lerongyolódott, erkölcsi
leg is devalválódott, de a nyugati civilizá
cióhoz egy vizbefuló kétségbeesésével ragasz
kodó osztrák nép egyetlen osztrák Wolffot 
sem választott meg. A későn éjszaka érke
zett. utolsó híradások szerint a keresztény
szocialista kormánypárt és a szociáldemo
krata párt számaránya alig változott. Azok 
a frakciók, amelyek a legszilajabb, a legvé- 
resszájubb agitációt folytatták, törpe ki
sebbségben maradtak. A bécsi pogromhősök 
továbbra is a külvárosok csapszékeiben re
kedtek. Az osztrák példa tanulságait már 
ma is levonhatjuk, két hónappal a buda
pesti törvényhatósági választások előtt. Két-, 
ségtelen, hogy Wolffék szégyenteljes és 
döntő kudarccal kerülnek ki a községi vá
lasztásokból. Legföljebb tiz-tizenöt száza-*  
lókra számíthatnak. A polgárságnak elég 
ideje volt az elmúlt keserves három esz
tendő, hogy megmérje őket. A szájhősök: 
pehelykönnyiieknek találtattak. Alkotómun
kára képteleneknek. Liliputiaknak munkás, 
lelki ismeretes, egész férfiakhoz méltó óriás 
föladatokra. Kik jöjjenek hát a helyükbe? 
Töretlen jellemű férfiak. Akik a megpróbál-*  
tatások nehéz óráiban, napjaiban és éveiben 
meg nem tántorodtak soha és meg nem fe
ledkeztek múltjukról, a magyar szabadelvű- 
ség nemes tradícióiról, akik az eszeveszett- 
ség zűrzavarában s’em vesztették el a szivü
ket, eszüket, becsületüket, emberségüket. 
Átlagon fölüli férfiakra van szüksége a le
rongyolódott főváros törvényhatóságának, 
akiknek képességei kimagaslanak polgár
társaik sorából. A polgárság és munkásság 
vezető egyéniségei üljenek a városháza ta
nácstermében, maradjanak el azok a kerü
leti vacsorarendezők, kortesek, szelíd ki já
rók, hűséges párthivek, akik eddig a nullák 
voltak a számok után. A számolás, összeadás 
cs kivonás egyszerűsítése, ha töröljük a zéru
sokat. Wolffék gazdálkodása után az uj esz
tendő városatyáira hallatlan munka vár: 
Budapestet újra a tiszta, boldog, nyugodt 
nagyvárosok sorába emelni. Kiemelni a por
ból, a szennyből, a kulturátlanságból és 
visszaadni eredeti rendeltetésének, hogy kul
túrában, ízlésben, igaz haza fiságban, a, 
munka és a tehetség megbecsülésében vezesse 
Csonkainagyarország népét. Wolffék pedig 
addig csak gyújtsák a máglyát. A gyűlölet 
füzében születtek, ennek kesernyés füstjében 
pusztulnak majd. És csak ha ki füstölték 
utánuk a városházát, akkor fogja megtudni 
Budapest népe igazán, mit vétettek ellene, 
milyen bűnök terhelik a mai rezsim lelki
ismeretét.
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beszámolói
Teleky Pál a fajvédők ellena — Peidl Gyula nem 

lát irányváltozást a kormányzatban
Szeged, október 21.

(A Reggel tudósítójának telefon jelentése.) 
Szeged I. választókerületében gróf Teleki Pál. 
a kerület képviselője, vasárnap mondotta el be
számolóját választói előtt-, a Tisza-szálló nagy
termében. 300—400 ember volt csak együtt, és 
hallgatta, végig Teleki beszédét.

Legelőször a külföldi kölcsönről beszélt. 
Sokan ti kölcsönt politikai izgatás tárgyává 
tették, már pedig

aki a külföldi kölcsönnel izgat, nagyon 
rossz szolgálatot tesz a nemzetnek.

Nem lehet kétséges, hogy Magyarország való
ban megkapja a kölcsönt, a föltételek azon
ban még bizonytalanok. Két eshetőséggel kell 
számolnunk, vagy kedvező, vagy pedig kedve
zőtlen föltételek mellett folyósítják számunkra 
a külföldi kölcsönt. Ha súlyosak is lesznek a 
kölesön föltételei, amíg valóban folyósítják, 
az idők enyhülést, hozhatnak ezekben a súlyos 
föltételekben. A külföld azt nézi, hogy ki kéri 
és ki adja a garanciákat. Ha azok kérnék a 
külföldi, kölcsönt, akik Bethlent a súlyos fölté
telek miatt kárhoztattál;, egész bizonyos, még 
súlyosabb föltételeket, kapnának. Ismételten 
hangsúlyozta, hogy hazafiatlanság a. kölcsön- 
ügyet. politikai izgatásra, a. tömegei; lazítá
sára használni. Az általános, titkos választás
sal foglalkozott ezután és kijelentette, hogy az 
általános, titkos választást nem tartja célsze
rűnek.

Beszéde végén a földreformnovellával fog
lalkozott. A ioldbirtokreformnovellát aggoda
lommal tekinti, mert a novella — véleménye 
szerint — csökkenti a törvény hatáskörét és 
tágabb teret nyújt a politikai érdekel; érvé
nyesülésének.

A szociáldemokraták népgytilése
Peidl Gyula Szeged IL kerületének képvise

lője. vasárnap délelőtt, tartotta. beszámolóját, 
amelyen igen nagyszámú hallgatóság jelent 
meg. Délelőtt 10 órára, amikor Peidl Gyula

Xt— gurr-r ...........

Ee&í&ardtí, Ulain
Kistelei;, október 21.

L-l Heggel tudósítójának tele fon jelentése.) A 
fajvédők is szerepeltek vasárnap Rckhardt 
Tibor Kisteleken tartotta meg beszámolóját, 
Gömbös Gyula, dr. liláin Ferenc, sőt, ami a 
szélsőjobb vezérkarához sem méltó, Zsirkay is 
lek isérte.

Eckhardt Tibor:
... Az i'lni'.di. év folyamán szóm tálán szór t.ipnsztalfn a 

fajvédő csoport. hogy m icscn h l;ve itz. i-gysig.;-. váriban, 
hogy ki kell onnan lépnie. Nem volt, más lépés .szá
munkra: vngy a párt vagy az elv. Ml az elv megtar
tása mellett döntöttünk. Nem akartunk Bethlen uszályá
hoz bz.euődui. a zsidó bankokkal c, nagytőkével egy tábor
ban maradni. Amikor házhelyosztós volt es a nincstelenek 
éptfési hitel! kértek. nem kaptak. A Pénzügyi Tanácsban 
Tcleszky János jelentette ki. hogy

akinek nliicá pénze, ne. éplben és hogy állami pénzen 
nem lehet szociális politikát folytatni.

Ezzel szemben mn.,1 a -ídó nt/gy bankok 3íi milliárd építési 
hitelt kaptak. Nem vagyok mindenáron e)lcnzi’kiAskodö, 
amit legjobban bizonyít az. hogy búd miniszter gabona- 
akcióját helyeslem.

Ezután
Zsirkíiy János,

a forradalmár, ...I Tüx" egykori szerkesztője, állott föl 
a tribünre.

-• Nézzük meg, úgymond, n szegedi korzó zsidóit, o 
polrolios szegedi zsidókat és a selyemharisnyús hcbrcni. 
rózsákat, hát nem muszáj az embernek antiszemitának 
lenni? Mi ennek dacára nem akarunk egyetlen z.iidól senl 
bántani, mert mi a. krisztusi szeretet, katonái vagyunk, aki 
nzt- tanította, hogy aki kardot ragud. az kard által vész 
el, mi csak azt akaróik, hogy törvényes állapotok uralkod- 
jhiiak, nmud.vök mindenkit engednek érvényesülni, csofc 
azt nem, akinek a füle és a hiba kajla. (Akkor Zsirkny 
képviselő ur. akinek tudnalerticn az egész Házban a len- 
kajlább fiite ét lába van, nehezen fon ezután étvinj/cnilni. 
— .-f szeri;.)

Zslrkay utón
Gömbös Gyula

emelkedett szólásra. Gömbös mindenekelőtt a miniszter
elnök szolnoki beszédére reflektált. Mi nem tarthattuk 
meg Szolnokon a mi gyűlésünket — mondotta Gömbös 
mert a hatóságok nem engedték meg. Bethlen két szélső
séget. ostorozott Szolnokon, a fajvédőket, és n szociáldemo
kratákat f> politikai ideálnak a nyugalmat rilliljzi oda. 
ff pu fialom nem .létezik, mert a mun/a mozgást jelent

és aki nyugalmáról beszél, nr vagy nagyon fáradt, 
vagy már nem szerei elül. 

megérkezett, a népgyülésre, mintegy 2000 főnyi 
tömeg gyűlt már egybe a szegedi Nagymozgó
ban. Dolgozók nagy tömege és a kormányzat 
között — mondotta Peidl —- mély szakadék tá
madt már évekkel ezelőtt és ez a szakadék a 
legutóbbi időben még jobban kimélyült.

Irányváltozás a kormányzatban nem tör’ 
tűnt:

ez régi gyilkosságok elkövetői, szabadon, jár
nak, az üldözések tovább tartanak, Zalaeger
szeg ma is fönnáll és a sajtó helyzete, teljesen 
bizonytalan. A fajvédők ellenzékisége Beth
lennel szemben nagyon furcsa, látvány, hi
szen együtt csináltál; a mull kormányzati po
litikáját, amelynek az volt a vezérmotivuma, 
hogy: üsd a zsidót.

A fajvédők föllépése még előnyös Bethlen 
szempontjából, mert van legalább kivel szem
ben védeni az arany középutat. Egyébként a 
kormányzati alap mitsem változott és ezért a 
kölcsön ügyében csak csalódás érbeli az or
szágot.

A kölcsön a kisántáuttó! függ
és hu itt nem lesz olyan belpolitika, amely kí
vánsága inak, megfelel, akkor kölcsön sem lesz.

Délután 3 órakor ismét népgyülés volt a sze
gedi kisiparosok részére. Peidl itt mindenek
előtt az ipartörvény kérdésével foglalkozott, 
majd kijelentette, hogy erről a helyről kivan 
válaszolni, a fajvédőknek, akik az ö kerületé
ben bontották ki zászlójukat. Egy faivédő 
apostol — mondotta — üzenetét hozott Kemal 
pasától, aki azt. kérd^/e: mi van a 8 millió 
szabad magyarral? Válaszom erre az, hogy

az itt élő S millió magyar éppen oly szol
gaságban él, mint a megszállott területek 

magyarsága.
Ez a szabadságszerelő Kemal volt egyébként 
az, aki éppen úgy ölette le. Törökországban a 
keresztényeket, mint annak idején Magyaror
szágon a fajvédők és társaik a zsidókat szeret
ték volna.

Enyhült a feszültség 
Bajorország és a birodalmi 

kormány közt
Berlin, október 21.

Bajorország magatartása folytán előállott 
helyzet lényegesen megenyhült. A VII. bajor 
hadosztály csapatainak fölesketésc nem történt, 
meg és nincs is tervbe véve. Hír szerint .1 
birodalom és Bajorország fölfogása között 
utóbbi időben támadt többrendbeli ellentét- t. 
a birodalmi tanácson akarják szóváteEni c- ott 
keresni azt a megoldást, amely a birodalom, 
Bajorország és a többi szövetségi állam v-d- ■ 
keinek megfelel.

Jaspar külügyminiszter és finnes kiileg;- 
miniszter hosszabb tanácskozást fői, ■a'ipi.

A királyi palotában diszebéd volt, a ■ >
o királ? pobárköszöntőjében, a eseti 
súg elnökét ünnepelte és rémutatuíí ( 
ország reiiu -zopos föléiiilésére és előhnbid,t . 
A király kijelent ette azut án, hogy Belgit. u 
energia csökkenése nőikül fogja szorgalm. i-i 
a. belícszerződések végrehajtását.

Masuryl; elnök rámutatott Belgiumna 
országgal szemben fönnálló í 
hangsúlyozta, hogy Belgium a. 
mintaképe volt a cseheknek.
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HALMOS SALAMO^Í 

Városi iroda s V, Kálmán-utca íí?. 5^*8  
Tek'foa 3-414.

Ha összetett, kezekkel várluk. hogy a manna a szánkba 
hulljon, a.- ország el fog pusztulni. Bethlen két szélsőséget 
emlegetett, de vak dühébe) csak az egyik ellen hadakozott, 
a fajvédők <licu, a szociálisaikról megfeledkezett. Nagybaj 
az. ha. már a miniszterelnök a na< onalizmusl nagyobb 
ellenségnek tartja, min' a;. hUrruaciunnUzmusI. Ma már 
a politika nőm lehet ntóa. mint az összes .anyagi kérdi ‘■ok 
lelkiisinertes átgondolása. Jtt egy elkeseredett szegedi 
mcg.va r közbeszól I:

— .-I'a'rl mm baj. ha a fene mö,/ is e;:: a rin.
bért!

Annik van igaza, f-dytaitn Gömbös, akinek a történe
lem igazat ód. aki a jövőt előre látja s erre a imm •« tét 
i" lők<S>ZÍtÍ.

Azonban .a hatalomtól nieginúmorosodnaL. az emberek 
és a haíalopi tapétái mögül nem látrl a vt-’ó életet.

A középút nem ut. aki a középuton jár. annak nincs 
egyénisége. Mi mór egy érve] ezelőtt megjósoltuk, hogy 
la a kormány /oc-jőb fr>i. a banhahrtíeblt támogató 
merkantil politikát.

akkor Bethlen urnák egy kofferrel a kezéh"n koldulni 
kei) menni Dénes úrhoz.

Én mint ellenzéki politikus igenis kijelentem, hogy en 
nagyon félek az olyan segíti - utót, amit <r et!e;>ség akar 
nyújtani. Az ilyen aogil.-ég hasonlít a hal.il,-.ait lt sira
lomházi kcgyclemvncsorájúhiiz. Ebből « kölcsönből jól- 
lakhat ugyan az ország, de a jóllakás még vem. elég, 
ezen tziiiil s-.abadsáy is kell. ..( /.■<-.■ ugg litr-ik, hozzá 
van szokva a bilincshez', hogy most ónkén1 nyújtjuk oda. 
Ezután

Fiain Ferenc
•a kormány gazdasági és pénzügyi politikájáról beszél és 
élesen t.iinndtn a,.i. Hol van Delhién szaktudománya.

lm a-, ö !iann.->dléié' I kormányzása alatt n kor .na 
S'.röl 0 0.1-,-a c:.e‘t, a búza pedig 3l’.f’f)0 koronáról

100. (HM-re emelkedett
K<-t éa félév illan kölcsönt ki-il koldulnia ciions'-gcink- 
nél. Hová i-dte a sok" pénzt, amit nieglnkaritott ’ Bethlen 
nőm való arra a helyre, amelyet elfoglal. Könnyelmű, 
hozzá nem értő emberek vozotlk az ügyeket.

A pesti bankok 420 niHllórdot kaptak n <M>0 milliárdos 
bank jegy menny iseglmi.

Hat nemzeti kormai y s ', amely n:y bánik n nép i •’n- 
/éveli Ezután az állami építkezésről beszel. Ezt az 
akciót, mondotta (’lnin,

a kormány csak a pesti bankok érdekében Indította meg.
Neki és elvbarátainak az a fölfogásuk, hogy ha nincs 
pénz e nincstelenek számára,

ne legyen arra se, hogy a zsidó bankárokat tele tömjék 
vele

Aggódva nézi mi lesz, a ki lióldi kölcsön revén kapott 
péuz sorsa, ha BetUleu így gazdálkodik,

SUrn(Unyc:<mt Malmoskoksz s

KI-JHnft* * 1 ElflUF bútorok, órák, d sztnrryak nagy vnla z- 
.v" ki K Wk b kb 11. JÁ 'IBOI’, M iizeuin-körut 31. ■ •

" J* Veszek, eladok és cserilek. — Antik or.;i<
szakszerű juvitósu — Telefon; József VU— «l*.
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“Vass József népjóléti nnlimüsizfev9 nyilatfcozlSz 21 a fté-
szilRö taft&svt,endLe£ct cí^en indított tdmaddísofcFÓl és a nemzet" 

gyűlés összeMvásáPó!
(A Reggel tudósítójától.} Alig néhány nap választ cl 

bennünket november elsejétől, amikorra már a fölemelt 
lakbéreket kell fizetnünk és mindezidáig teljen bizonyta
lanságban vagyunk ar ránézve,

milyen lesz végeredményben az uj lakásrendelet.
Ezért A Reggel munkatársa vasárnap délelőtt föl
kereste dr. l’ass József népjóléti minisztert, hogy meg
kérdezze tőle, mennyire reagál a különböző oldalról meg
indult támadásokra és az ellenzék készülődéseire. A nép
jóléti miniszter a következőkben válaszolt:

— Érthetetlennek tartom, miért támadnak a 
készülő lakásrendelettel kapcsolatban éppen 
engemet, a ni iker a rendelet tervezetet a minisz
tertanács tárgyalta Ze és fogadta cl és az iissz- 
miniszterium is adja ki. Éppen ezért én a 
magam részéről nem tudok arra a kérdésre 
sem válaszolni, várható-e valamilyen változta
tás a rendelettervezeten. Erre a kérdésre 
fejelni ugyanis kizáróan a miniszterelnök urat 
tartom illetékesnek. Kernelem, hogy a rendelet
tervezeten, amelyet holnap, illetve szerdán a 
főváros, másrészt a. drágasági bizottság is le 
fognak még tárgyalni,

csekély mértékben változtatás eszközölhető 
lesz.

Ezután a nemzctgyiil •« összelát ásóval kapcsolatban 
intéztünk kérdést a népjóléti miniszterhez, aki a köv -t- 
kezőképen felelt:

— Nagy meglepetéssel olvastam a vasárnap 
reggeli lapokban, hogy én állitóiag a nemzet

gyűlés összeii lésé vei kapcsolatban olyan nyi
latkozatot teltem volna, ami a nemzetgyűlés 
sznvérénitását sérti és amely állitóiag azt tar
talmazná, hogy „gondoskodunk az összehívott 
nemzetgyűlésnek még aznap a szétbocsájfásá
ról". Kijelentem, hogy én ilyen értelmű nyi
latkozatot nem tettem. Amikor a nyilvánosság 
számára szánt és az u.j lakbérrendelettel kap
csolatos közléseimet a szombat déli sajtótájé
koztatás alkalmával lezártam, a jelenlevő 
újságírók közűi valaki fölemlitettc a nemzet
gyűlés esetleges összehívását, amire én olyan 
értelmű megjegyzést tettem magánbeszélgetés 
keretében, hogy a nemzetgyűlés a kérdés le- 
táirgyalása után valószínűen folytatni fogja 
vakációját. Nagyon sajnálom, hogy ez a 
magánbeszélgetésben mondott pár szó annyira 
elferdített formában került a nyilvánosság elé.

A népjóléti miniszter nyilatkozatának kiegészítések épen 
közöljük azt a föltétlenül megbízható helyről kapott 
értesülésünket, hogy

a kormány el van tökéivé a lakásrendeletnek még ezen
x a héten való kiadására.

A r mdelctterv, z< len mindössze annyi változtatást fognak 
eszközölni, hogy

n lukósbéreket a tcrvczcJ.cn kontcmplált 360-szoros 
kulcs helyett mintegy 29%-kai kisebb szorzószáminal 

fogják fölemelni.
A bolt berek emelés űiek kulcsa a kormány elhatározása 

szerint minden körülmények között változatlan marad, 
amint azt a rendelet megdllapii ja. 

sem teltek csak drágították a vizet, gázt, villanyt, villa*  
mosvasutat. Ezekre igy válaszolt:

— Zálogba tudnám tenni én is a községi üzemeket. 
Tudnék én is kölcsönt szerezni, csuk legyen, aki kiűzéssé. 
IIa annak a sok rombolásnak, amit ránk fognak, csn-k 
tizedrésze is igaz lenne, akkor ma már egyetlen épp ház 
sem volna Budapesten. De vájjon mitől függnek a köz
ségi gazdasági eseraényokl A pénztől. A tőzsde, a bankok 
a mi kezünkben vannuk-e! Húrom év alatt változatlanul 
maradt a birtokállomány. A bankok kis külföldi zászlócs
kák védelme alatt, tartják birtokállományukat. A villamos
áramot másként nem tudom kifejleszteni, mint szénnel.

Ha a liberális lapokkal fűlhetnénk az áramfejlesztő 
kazánokat, úgy Ingyen szállíthatnánk Budapest lakos

ságúnak az áramot.
Sajnos azonban, szenet kell használnunk, a szénbányák 
Ivedig nem u mi birtokunkban vannak. Ezután élesen 
támadta a szényazdálkodást és a szénkartel hibájául rótta 
föl a villamosvasút és az üzemek költségeinek állandó 
emelkedését. Azt állította, hogy az ország széntermeléso 
egy év alatt 457 milliárd hasznot hajt a szénbányáknak, 
tehát annyit, amennyit az állam egész évi költségvetéso 
kitesz.

A birodalmi kormány elítéli 
a bajor alkotmányszegést

Berlin, október 21.
A birodalmi kormány a német néphez inté

zett prokíamáeióban elitéli a bajor kormány 
nyílt alkotrnányszegését. A birodalmi , kor
mány, amely a végsőkig igyekszik a törést el
kerülni, határozottan visszautasítja azt a kísér
letet, hogy a bajor kormány a. maga döntését 
úgy igyekszik föltüntetni, mintha a nemzeti 
és keresztény világnézet harca volna a marxista 
nemzetközi irányzattal szemben. A fölhívás a 
legélesebben elítéli a bajor kormány eljárását 
olyan időpontban, amikor a birodalmi kor
mánynak a francia, megsemmisítési törekvés
sel szemben való helytállásra az egész német 
nép erőire van szüksége. A fölhívás fölszó
lítja a németeket, hogy zárt egységben harcol
janak annak megőrzésére, ami a német nép
nek még megmaradt, a német birodalomért és 
a német egységért.

Bejáródban tárgyal a magyar IkföllgsSnról
Négy napig francia bizottság tartözkotíott Budapesten

‘A Reggel tudósítójától.) Mintegy' négy nappal ezelőtt 
Budapestre érkezett egy francia bizottság, amelynek 
utazása a legnagyobb csöndben történt, úgy hogy itt- 
tartózkodásuk alatt tanácskozásaikról és hivatalos kö
reinkkel való tárgyalásaikról nem szivárgott ki semmi. 
A francia bizottságot Herengcr francia szenátor vezette, 
aki a budapesti lapoknak adott nyilatkozata szerint, 
magánügyben jött a magyar fővárosba, hogy tanulmá
nyozza pénzügyi viszonyainkat.

.4 Heggel munkatársának föltétlenül hiteles 
értesülése szerint azonban

Herengcr szenátor Moreau és Coulon kép
viselőkkel együtt, valamint hárem francia 
s ”<kreferens társaságában a jóvátételi bi- 
ziű.tsá” megbízásából jöttök Budapestre, 
hogy előzetes tájékozódást szerezzenek a 

magyar kölcsön ügyével kapcsolatosan.
Az „Agciice Eennomiqtio" Váci-utca 20. szám 

alatt levő helyiségeiben zári ajtók mögött 
tanácskozott a francia bizottság a magyar 
hivatalos köröli részvételével.

\ bizottságot a legfontosabb pénzügyi kér

Wolff éles beszéde 
a Kormány 

és a szabadelvűsé^ ellen 
Panaszkodott, védekezett és támadott 

(A Béggel tudósilójától.) A főváros déli vá
lasztókerületének képviselője, Buday Dezső, 
bcszámológyülés megtartását hirdette vasár
nap délutánra. A Kneziis-iitcai iskola torna
terme megtelt érdeklődőkkel, meri azt hirdet
ték, hogy a gyűlésen Wolff Károly is föl fog 
szólalni. A tömeg cgyrésze kiszorult az iskola 
udvarára és ott. külön gyűlést tartottak a szá
lunkra. A gyűlés megkezdése dóit egy sárga 
gumi kabátos fiatalember szigorú hangon föl
szólította a pódium mellett helyet foglaló új
ságírókat:

— A zsidó lapok tudósítói távozzanak a te
remből.

Egyik liberális lap munkatársa védekezni 
próbált, amire karonfogták és kjkisértek 
egészen a kapuig. Ezután dr. Vércbőly Jenő 
lépett a pódiumra és bejelentette, hogy a gyű
lésen ő fog elnökölni. Buday Dezső megtűr-

Sok fát és szenet
takarít meg n szabadalmazott „FRANOOH'1 előfiifő- 
kályhával. Ah grendelhotő a „Frandor’-cég niint.irak- 
tárában Llpót-körut 22. Telefon 38-6'J. 

désekben maga Kállay Tibor pénzügy
miniszter informálta.

Tegnapelőtt este
Eerenger szenátor megszakítva budapesti 
tanácskozását, Belgrádba utazott, inig 

Morcán képviselő Parisba ment vissz::.
Coulon ur ellenben itt maradt és bevárja Be- 
renger visszaérkezését, ami hétfőre várható. 
Ér tus ü lés ü n k szerint

Herengcr belgrádi tárgyalásainak célja 
megteremteni a jugoszláv és magyar kor
mányok között azt a nlattformot, amelynek 
alapján a magyar kölcsön ügyében esetleg 
még fönnálló ellenfél eket a kisálltán! és a 
magyar kormány között ki lehet küszöbölni.

Herengcr visszaérkezése után tovább fogja 
folytatni tárgyalásait, amelyeknek legfőbb 
célja az, hogy Bouniolsnak. a francia jóvátételi 
bizottság Budapestre küldendő delegátusának 
mcgérkczcs''ig lehetőleg tiszta helyzetet te
remtsen.

tóttá a. beszámolóját. Élesen támadta a Bethlen- 
kormányt és a titkos választási, rendszert.

Ezután Wolff Iónéit a pódiumra, akii meg
éljeneztek és harsány „f'sd a zsidót!" kiáltás
sal üdvözölték ifjú hívei.

Wolff igy kezdte beszédét:
- Kritikusaimnak szerelném odakiáltani: .jöjjenek és 

lássák a tömegei, amely tenger háborgásához hasonló. 
légy látom, valami nincs rendben az emberi lelkekben. 
De én nőm a szenvedélyekkel akutok dolgozni, az. indulat 
nem jó tanácsadó. A mi Igazainknál minél hidegebb észro 
van szükségünk. Kevés politikus volt ebben az. országban, 
akinek útját annyi tövissel rakták volna ki. mint az 
enyémet. Nagyon befog helyeken tapogathatok, ha eny- 
nyiro támadnak.

Nevetségessé és lehetetlené akarnak tenni.
A nevetség és gúny fegyverével támadnak a liberális 
oldalról.

Erre a tömegből közbe kiált jtt. valaki:
— Halljuk, mi lesz a kenyérrel?
— Ami'i a Hetlilen-félc középutas politika érvényesül — 

válaszol Wolff —, addig a kenyéri,érdéit nem leltet meg
oldani, Majd pedig hosszabban foglalkozott a liberális 
irányzatúd és azt igyekezett bizonyítani, hogy ez a po
litika vezette Trianonba az országot. A külföldi kölcsön
ről úgy nyilatkozott, hogy azért cserébe oda kellene adni 
reményeinket és föltámadó lehetőségeinket.

— A múltkori h< s/imapon angolok játlak itt és ami
kor a lehúzott redőnyöket látták az, utcák során, azt kérdez
ték, hogy talán nemzeti ünnep van? Erre nzt mondtam: 
szomorú dolog, hogy 75 óv óta idefejlődtünk.

Nekem nem Imponálunk a nyugati civilizáció frázisai.

Hátért a községi politikára és hivatkozott az ellenzéki 
oldalról hangoztatott vadakra, hogy három év óta semmit

DARVAS JENŐ
Tulipán Gyermek-Otthon cég

Koronaherceg-utca 8.
A Fenyves-cég helyiségében

A jelenlegi kedvezőtlen 
gazdasági viszonyok miatt

A cég teljes árukészletét 
a leggyorsabban óhajtja 
pénzzé tenni, miért is az 
összes közismerten finom

fiú 
gyermekruházati cikkeket 
még eddig nem létezett 

árakon
régi kedves vevőinek 

engedi át

• ttuXíVMi'vyv XpUa* axZtrf. (P<Xxtí /*
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Afefjy Isítfán
Goethe mondta valahol, hogy lia az ember 

egy igazi művész alkotásáról beszél, szükség- 
képen magáról az egész művészetről kell be
szélnie. A művészt arról ismerem meg, hogy 
müveit látván, megérinti telkemet a művészet 
végső problémája, a célok és okok kérdése és 
ehhez a legbelső esztétikai normához viszo
nyítva tudom öt értékelni igazságosan. Művé
szet az. ami túl van a logikai megismerésen, 
túl minden racionális törvényszerűségen, a 
szellem spektrumának ultraviolett sugárzásá
ban fürdik a művészet és a jelenségek ama 
komplexumának kifejezője, amely nyugtalanít, 
megdöbbent, félelmesen izgat és fájdalmas vá
gyakkal testi börtönünk ellen lázit. Eszerint 
mérce Nagy István, a Nemzeti Szalon kollektív 
kiállításának mestere gazdag és bőkezű mes
ter, áldott és jótevő, hatalmas és naiv.

Cézanne jut eszembe, nem azért, mintha na
gyon hasonlítanának, hanem mert itt is a 
doktrínák és izmusok fölöslegeitől mentesen 
tiszta művészi, lényeg van, amely egyenes vo
nalban fejlődőit az egyiptomi szobrászokon, a 
görög archaikus művészeten, a. névtelen római 
impresszionistákon, Mantegnan, Velesquezen, 
Rubensen, Goyán, Manel-n, Mayllolon és Cé- 
sanneon át, belső valóságában változatlanul, 
formáiban egyre változva, mint a vallás és 
amelyhez minden kilengések után a nagy mes
terek mindig visszatérnek, ahogy Nagy István 
is idetért vagy talán ittmaradt, mert ö nem fes
tett előre megfontolt program szerint soha.

Technikája? Hála Istennek, ilyenje nincs 
neki. Csak egy darab krétája van és szeme, 
amely a jelenségek végtelen folyamából töb
bet, lényegesebbet, döntőbbet tud megfogni, 
mint a normális ember lomkán intermiltáló 
tudata és erős keze van. amely délceg és aka
ratos indulatok szerint lendül és a vonal és a 
színes folt jeleivel mosolygó-dacosai) föl lúd ja 
irri, amit mi látunk, de tudomásul nem ve
szünk soha. Egy pillanatnyi kép érzéstartal
mából egész irodalomra való marad fixen egész 
kis képein s egész könyvet kellene Írni, hogy 
stílusát elemezhessük, amely a rajz örök tör
vényéből lett, abból, amit valaki klasszikusan 
így fogalmazott meg egyszer: rajzolni annyit 
tesz, mint elhagyni. Hibái, néha, zsúfolt töme
gessége, színeinek néha valőrtelen gomolygása 
mind abból következnek, hogy a teret, betöltő 
vonalritmus legredukállabb lényegességét ke
resi, hogy végsőkig fokozván a vonal kifejező 
erejét, a legkevesebbel a legtöbbet mondhassa. 
Amit mond, az a kemény, paraszti erő, a férfias 
indulat s az optimista fölény, ebben különbö
zik Miclielang  élőtől, akivel különben robusz
tusságában rokon és Van Goghtól, akivel vo
nalának vezetésében tart közösséget.

És magyarsága? Hiszen ez oly természetes, 
mint a földe, amely az amerikai szőlőtökén is 
tokaji bort szűr és az argentinjai buzaszemet 
is magyar kalásszá hasonlítja. Arcképei és ta
nulmányai a látható jelenségek legmélyebb ál
landóságáig hatolnak s ö a csontok és izmok 
vonalkomplexumában az ősi rasz vonalait leli 
meg. Ezek a fejek uz vkapók fejei, Árpáid al- 
tóji cselédeié, Attila v.r aranyijjas katonáié, 
ezek a fejek föltárják azt a halhatatlan jegyet, 
amit Ázsiából hoztak az ükök és amit 50b év 
múlva is meglel az utódokban egy akkori 
Nagy István. Tájképeiben is a szkitha pusztáit 
monumentalitása borong és kepei elölt népünk 
vándorlásaira emlékezünk.

Impresszionizmus? Expresszionizmu s? Pilla
natnyi látomány színekben és vonalban i agy 
ennek formai struktúrája? Mind a kellő. Mert 
az igazi festőművészet a pillanat benyomását 
rögzíti azokkal a I mákkal, amikben a ter
mészet végtelen élete kifejezi magát. A piklura 
két harcos iránya, a két pólus minidig kiegyen
lítődik az igazi mesterben. A többi izmusok 
csak e két nagy elv morzsáin rágódnak.

Márkus László.

Nem bizonyos a parlament összehívása. Az 
uj lakásrendelet tervezetével kapcsolatban el
lenzéki körökben tudvalévőén fölmerült az a 
terv, hogy tekintve a rendelet tervezet súlyos 
intézkedéseit, még erre a hétre összehívják a

nemzetgyűlést. A Reggel munkatársának érte
sülése. szerint a nemzetgyűlés összehívása még 
nem egész bizonyos. Az összehívást kérő ivén 
ugyan már együtt van a szükséges 30 aláírás 
és az iv Rasasy Károly zsebében van, azonban 
az ellenzék mindaddig nem adja át a nemzet
gyűlés elnökének, amig a drágasági bizottság 
szerdán ismét nem foglalkozik a lakásrendelet
tel. A szerdai határozattól függ azután, hogy 
összehivják-e a jövő hétre a Házat, vagy sem.

— Vasárnapi fliharniónikus. főpróba. Újdonság. I iktor de 
Sabutn szimfonikus költeménye, „Juvcrtus", nyitotta 
meg a II. hangversenyt. A trieszti születésű, Milanóban 
kiképzett fiatal zeneszerző nem tartozik a modern olasz 
gárdához, fölfogása, orkeszterkozelése Strauss, a. lírai 
helyok Puccini hatását éreztetik. Különben erőteljes, 
élvezetes, csupán némely fordulatában banális mii. 
Germaine. Schnitzor, a Parisból) Amerikába elszármazott 
zongoraművésznő, Schumann A-inoll versenymüvét adta 
elő. Nem nőies lágyság, nem az ábrándok bágyadt csil- 
lagfényo. hanem szívós temperamentum, brilliáns, minden 
részletében becsületesen kiképzett, makulátlan pianisz- 
tikus készség, biztos ritmus, helyes szólamvezctés kölcsö
nöznek játékának egyéni bújt, biztosítottak számára 
meleg sikert. Jobb hangszert érdemelt volna, mint e 
helyenként egészen kikopott, nyugdijképes Böseudorfert. 
Brahms C-moH szimfóniája Dohndnjjl karmesteri műkö
désének egyik legszebb teljesítményét képezi. Gondos ki
dolgozás juttatta érvényre valóban költői elképzelését. 
A nagy, összefogó iveket biztosan gyökeredző, amellett 
könnyedén kinövő hangszeroszlopok tartották. A két 
középső tétel gráciája is magúval ragadta a kitűnő zene
kart és Dohnányit lelkesen ünneplő közönséget. fP. M.)

— Egy lovasrendőrt megvadult lova végig
hurcolt az Aggteleki-utcán. Vasárnap a déli 
órákban, amikor az utcákon vidám, bucsu- 
hangulatban. korzózott a pesti közönség, Bartók 
Ferenc 32 éves lovasrendőrt megvadult lova le
dobta és jódarabon magával hurcolta az úttes
ten. A lovasrendőr a Király-utca sarkán telje
sít szolgálatot; a. lovát, úgy látszik, idegesítette 
a bucsusok fülsiketítő lármája, majd a trom
biták és sípok zajától úgy megvadult a nyű
göd tvérü rendőrló. hogy örült, iramban végig- 
száguldott a Király- és Dohány-utcákon, majd 
az Aggteleki-utca erején levetette lovasát. A 
rendőr oly szerencsétlenül zuhant, hogy a lába 
benneakadt a kengyelben. Óriási tömeg nézte a 
balesetet, lovasreudőrölc vágtattuk a rohanó ló 
után, do nem tudták megfékezni, amig össze 
nem rogyott. Bartók rendőrt kollégái a legkö
zelebbi ház kapujába vitték, ahol teljesen esz
méletlen és véres fejű embert, gyorsan megsza
badították kardjától és a lélegzést gátló ruhá
zatától. A gyorsan megjelenő mentők bekötöz
ték fejét és eszméletre térítve, a Mosonyi-uteai 
rendőrkórházba vitték. A rendőr sérülése sú
lyos. do nem életveszélyes.

— A szerelem forradalma. Megírtuk annak időjén, hogy 
az ügyészség elkobozta Újhelyi Nándornak a „Szerelem 
forradalma" cimü regényét és az író ellen sajtó utjón 
elkövetett szemérem elleni vétség és vallás elleni vétség 
elmén is bűnvádi eljárást indított. A rendőrség csak
ugyan lefoglalta a budapesti könyvpiacon talált összes 
példányokat, majd az ügyészség vádiratot adott Újhelyi 
Nándor ellen és az egész könyvet, mint, szeméremsértő 
nyomtatványt, inkriminálta. Ezenkívül n könyvnek 
.A annak ájtatos asszonyok'*  és „üdvüzlégy nő" cimü 
fejezeteinek tartalmában a vallásos tisztelet tárgyait 
nyilvánosan sértő kitételeit vallás elleni vétségnek minő
sítette. Mivel az ügyészség vádirata e.ll»n beadott kifogá
sokat a vádtanács elutasította, a büntető törvényszék 
ennek az ügynek a fötárgynldsát dr. Töreky Géza kúriai 
bíró elnöklétére1 október Zt-ére. tűzte ki.

— Ma kezdődik a háztulajdonosok nemzetközi 
kongresszusa Parisban. Párisi munkatársunk 
írja: A francia háztulajdonosok szövetsége 
kongreszusra. hívta meg az összes európai álla
mok háztulajdonosainak érdekképviselőit. A 
kongresszus vasárnap délelőtt kezdődött és egy 
Létig tanácskozik, öt bizottságot választanak a 
kongresszus részi vevői. A bizot tságok a. külön
böző államok lakbérleti szabályozásáról, lakás
viszonyairól, lakásrendeleteiről, jelzőt ogter bei
ről tanácskoznak. A kongresszusra Magyaror
szág is meghívást kapott. Eddig azonban nem 
érkezeit ide a magyar háztulajdonosok szövet
ségének képv isclője és úgy értesülök, hogy nem 
is jön ki senki. (Most itthon van dolguk! — A 
szerk.) A magyar résztvevők maguk helyett egy 
memorandumot küldöttek el, amelyben részle
tesen beszámolnak Magyarország lakásviszo
nyairól 1913-tól mind a mai napig.

— Schiiflfer Olgát, Schaffer Zsiginond leányát Kiskun
halasról eljegyezte Brandótein Manó, a Halasi Bőráruház 
t ulc .idouosa. K i sk u aha la s.
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— Egy tőzsdobizoinányost őrizetbe vett a
rendőrség. A főkapitányságon tegnap délután 
óta folyik a. nyomozás egy nagyarányú il
kasztás ügyében. Följalcntésok érkeztek Hurt- 
mann Lajos tőzsdebizományos ellen. akii. a 
följelentések szerint 30f> millió korona elsik- 
kasztásá.val vádolnak. A följelentések ulap
ján a tőzsdebizományost tégnap előállítónál- ;t, 
főkapitányságra. Fleckenstcin detektivfőföi- 
iigyclő ma délelőtt a ianukat hallgatja ki, 
hogy a tőzsdebizományos szerepléséi tisztázza. 
Hartmannt őrizetbe vették és a nyomozás to
vább folyik.

— Gráber Margit, kiállítása a Helikonhdn. V-mír.i > > 
nyílt meg n Helikonban Gr a bér Margit. Perire' 
Csaba Vilinornó festőin iivósznő kiúllitúsu. Mintegy ja I 
pel és rajzzal jelent meg ez a tintái talentumo . iniivésr.i.ő 
a magyar műértők elölt. Gráber Margit eddig nem ,<Hi 
tolt ki Magyarországon, külföldön azonban ir.ur <•(. m>rt 
neve van. Drezdában. Hamburgban, Berlinben inul itta hu 
képeit és a német sajTó elismeréssel adózott miivrinek 
Képeit a bútorsúg és a maga utján jaró művész vv-ii 
jellemzi.

— Árion angol fogkrém mindig a legolcsóbb,

fi0
Ml

használnak. Reggelenként fölke
lés után és este lefekvés előtt a 
fáradt test bedörzsöl ésc után 
azonnal .jelentkezik a kellemes, 
üdítő érzés, mintha újjászületne 

az ember

Mindenütt kapható

1 kisüveg ára. . . .
1 középüveg ára. . 
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Közismerten legelsőrendü angol és egyéb divatszöveteink a 
ntinöségekSiex arányiitwa a lecjoliesóbtoak, mely körülmény
nek elismert voltát áruházunk példátlanul álló óriási forgalma, 
igazolja és ezen körülmény lehetővé teszi, hogy mindenkor a 
icgjoiítoat a legnagyobb váiiasztekban, a legolcsóbb ára
kon nyújthassuk v&wíiiimkHiek.

Az alant fölsorolt és általunk előnyösen vásárolt cikkekre 
különösen fölhívjuk vevőink szives ügyeimét.
Tiszta gyapjú öltönyszövetek gyönyörű mintázatban . 55.000 K 
Átmeneti kabát (ragján) szövetek .....................  65.000 K
Komplett széles rayevelour divatszinekben 66.000 K
Komplett széles antilopveiour ................................... ..  . 6S.OOO K
Komplett széles angol rayevelour diszkrét mintázatban 5X000 K

Különleges frakk- ós sxmnt»kinckeiméka valamint kocsü- 
taknrűk és píalidalt nagy választókban,

Ezen maradékok érusitása méy csak nékkny napig tart!
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— Nézd kérlek, miért nem akarod megen
gedni 'Zala Györgynek,' hogy úgy legyen ma
gyar, ahogy tűdé Ha ő csak úgy tud magyar 
lenni, hogy másokat megfojtani törekszik, ez 
nem jelent mást, mint hogy ilyen magyarok 
is vannak. Csók, Iludnai, Rippl-Ilónai is 
olyan magya.1".k, akik úgy azok, hogy magya
rul jnüvészkodnek, Zala úgy, hogy azoknak a 
magyarságát kevesli. A magáét nem és pedig 
jogosan, mert amazok festették légyen bár a 
legszebb képeket, nem használtak annyit a 
magyar művészetnek, mint Zala, azzal, hogy 
íirui készi tette el a millenáris emlékművet. 
Hogy a pozitív és negatív magyarok eme har
cában a negatív Zala katonái a gyöngébb te
hetségű művészek, az is érthető, hiszen, ha 
tehetségesek lennének, akkor a pozitív magya
rok közt lenne a helyük, azok közt, akik ké
pekben és szobrokban s nem' petíciókban és 
följelentésekben magyaroskodnak. Így hát 
minden rendben van, a képpzőmüvészeti fiú
iskola, a Lyka Károly vezetéso alatt tovább 
halad s remélem, te is helyeslőd, hogy a képző
művészeti fiúiskolával nem Lyka,' Csók és 
Búdnál elégedetlen, hanem Zala, Major Jenő 
Erdőssy. Csókék elégedetlensége jó a főisko
lának, az Erdőssyék elégedetlensége nem árt 
és mindenki csinálhatja azt, amit a legjobban 
lúd: Csókék művészetet, Zaláék följelentést. 
Zala ferdinen, ahogy a költő oly kifejezően 
mondja...

— Hogyan kapóit Mátó Mór nóiíyszobás lakást? Móló 
Mór részvénytársasági igazgató két esztendővel ezelőtt 
Aradról Budapestre költözött és itt lakás után nézett. 
Fölkereste dr. Szmotán László nyugalmazott bíró, 
korló ügyvédet, akit megkért arra, hogy szerezzen szá
méra négyszobás lakást. Dr. Szmotán ügyvéd nem 
lalta az ügyet és incgomlitetto Máté Mórnak, hogy 
igen lehet reménye, hogy a mostani lakásviszonyok 
lett lakáshoz juthat.

— Majd keresek én olyan ügyvédet, mondta az 
gató, aki egy-kettőre keresztülviszi, hogy lakást kapjak.

Rövid idő múltán Máté találkozott az utcán Szmetán 
László 
hogy a 
lakást és 
igazgató 
cnilitcni, 
n lakást. 
nek a 
lakdsblrónak is." Ez a kijelentés valamiképen a hatóság 
tudomására jutott és az igazságügyminlseter fölhatalma
zást adott az ügyészségnek, hogy Máté Mór ellen hivatal
ból üldözendő rágalmazás vétsége óimén eljárást indít
son. Szerdára tűzték ki ennek az ügynek a főtárgyalását.

— Nagy razzia az állástalan cselédek között. 
A rendőrfőkapitány tudvalévőén elhatározta, 
hogy az állástalan cselédektől mielőbb meg
tisztítja a főváros területét. A főkapitány el
határozásához híven szombaton a fővárosnak 
mind a tíz kerületében általános razzia volt az 
állástalan cselédek között. A kerületi kapi
tányságok vezető tisztviselői és detektivjei dél
után fölkeresték az összes eselédszerzöhclycket, 
menhclycket, este pedig azokba a kocsmákba, 
mulatókba látogattak el a rendőrség emberei, 
amelyekben cselédleányok szoktak tartózkodni. 
Összesen 21 állástalan cselédet állítottak elő 
a különböző kanitúnjságokra. Valamennyit 
1 olonc 1 lázi>a száll'tották.

— Árion angol fogkrém ápol, üdít.

doktorral, aki előtt
Be zéród y-u t cábn n 

bo is költözött.
csak

Vál- 
nőni- 
Diel-

Isaz-

kérkedve, dicsekedett azzal, 
kapott már egy négyszobás 
Az ügyvéd érdeklődésére az 

ennyit mondott: „Neveket nem akarok
csak annyit Jelzek, hogy nem ügyvéd járta ki 
Sok pénzembo került, az. igaz, de az. illető, aki- 

pénzt adtam, azt mondta, hogy juttatni kellett a 
is." Ez a kijelenté ’S

a

Barangol és zúg, zúg az őszi szél, 
csörögnek a fák szaraz lombjai, 
jönnek, de futnak a lysoformtól 
az influenza sötét gondjai.

JU

.József 116-55, József 126-38

gyere haza. Nyugodtan alud
hatsz. Lakásunkat már rend
behozta — ©B7RICHSTEIM.

Károly király 1919-ben katonai 
segítséget kért az ántánttól 
a bolsevi^mois elfojtására

Leleplezések Wilson emlékiratának harmadik kötetéből
E napokban jelenik meg 

nak harmadik kötete. Ez 
Károly királynak Alfonz 
írott levelét. Alfonz király 
Wilsonhox.

spanyol király 1919 március 25-én saját-

IVilson memoirjal- 
a kötet
spanyol királyhoz 
a levelet eljuttatta

közli IV.

A . . . _
kezűleg irt és augol nyelven fogalmazott leve
let küldött Wilsonnak, az Egyesült Államok 
elnökének. A levélhez mellékelte másolatban 
IV. Károly király levelét.

A spanyol király levele
1919 március 25,

Kcdvés El»ököm!
Éppen most kaptam Károly nagybátyámnak, a 

volt osztrák császárnak levelét, amelynek tártál-: 
mát a leguagyobb jelentőségűnek tartom. Rövidh 
tett másolatát idemellékelve küldöm abban a re< 
ménybeu, hogy

ön mindent elkövet, hogy a bolsevista eszmék 
terjedésének útját állja,

amint azt valamennyiünk érdekű kövoteli. Bo
csássa meg a lépést, amelyre vállalkozom és liigyjo 
cl, hogy hű és őszinte barátja vagyok.

Alfonz.
Károly Mráffy — a spanyol királyhoz
Kedves bátyám!
Valamikor arra ösztönöztél, hogy futárod 

segítségével bizalommal forduljak hozzád, va
lahányszor a szivemet nyomja valami. Nagy 
baráti szolgálatra kérnélek most. A monarchia 
helyzetét Iliién és minden tartózkodás nélkül 
lei rom neked. Talán lehetséges volna, hogy te 
ebben az értelemben fölvilágosítsd az ántántot,

amely megmenthetne bennünket a bolse- 
vizmustól és megóvhatna attól, hogy föl
darabolásunk állal több állammá széjjel

essünk.
A fegyverszünet után hazabocsátottam vitéz 
hadseregemet. Ennek hűséges csapatai vissza
tértek hivatásukhoz, az a1 része pedig, amelyet 
a szó valódi értelmében forradalmároknak 
mondhatunk és amelynek nincs veszteni va
lója, a nemző!i államok uj hadseregeit alkotja. 
Ezeket aligha tekintheted a bolsevizmus ellen 
szolgáló védőbástyáknak. E nemzeti államok 
minden egyes kormánya buzgón odatörekszik, 
hogy az antantnak port, hintsen a szemébe es 
hogy meggyőzze arról, hogy az ő államukban 
teljés rend' uralkodik és a bolsevizmusnak 
nincsen ott talaja. Hidd el, én a nemzetek 
lölt állok és súrlódásaikhoz semmi közöm, 
előre láthatom, hogy

előbb vagy később ezek az uj államok 
bolsevizmus áldozatai lesznek és hogy ez 
tűz átcsap a L~------- -  - - — .
ántánt hatalmas katonai erőkkel ueni inter

veniál.
A kormányok tehetetlenek és a radikálisoktól 
befolyásoltatják magukat. Az eszközök a bol-

hogy meggyőzze arról, hogy az ő államukban
fö- 
Én

a
______ _ a

szövetséges államokba, Ha az

sevizmus és a hosszantartó harcok megakadás 
lyozására a következők:

Először: Az ántánt, amint azt már említet, 
tóm, küldjön csapatokat.

Másodszor: Élelmiszereket a lehető lég-, 
nagyobb mértékben kell előteremteni.

Harmadszor: A jelenlegi nemzeti államok füg-*  
getlenségük, sőt kormány formájuk teljes meg« 
óvása mellett (köztársaság vagy monarchia) 

a dinasztia alatt egy konföderációban egye- 
sittessonek egymással.

Ha ez meg nem történne, Ausztria egy má-: 
sodik Balkán-félszigetté sülyedne. A nemzeti-: 
ségek közül való elnök csak tüske lenne a 
másik nemzetiség szemében. Ezt az állást csak 
olyan dinasztia tölthetné be, amely a nemze-. 
tek fölött ál.. Ne hidd, hogy a harmadik 'pon
tot önző okokból terjesztettem elő,

de én minden más megoldást az Istentől 
rámbizott népekre károsnak tartok.

Egy másik szempont, hogy időközben a bolses 
vizmus nagyon elhatalmasodott Németország-! 
bán, úgy hogy az operáció csaknem lehetet
lennek látszik,

mig nálunk csak most kezdi fejét emel
getni és gyors cselekvés által megfojtható 

lenne.
Számos példát idézhetnék, amelyek azt mu
tatják, hogy aggodalmaink jogosultak. De itt 
csak néhány apró részletet: ÉJadenhen, ahol 
te ismerős vagy, a katonatanács adókat szed 
be a maga részére és ezt a kormány tétlenül 
nézi. Magyarországon számos nagybirtokot, 
amelyek az ország gazdagságát teszik, szocia
lizáltak, azaz az állam konfiskálta és néhány 
szocialista igazgatása alá helyezte. A tulajdo
nos a birtokai után nem kap jövedelmet, de a 
gazdaság összes kiadásait viselnie kell. Cseh
országban van egy Muna nevű bolsevista, aki 
május 1-rc teljes fölfordulást hirdet. A bérek 
rendkívül magasak. Budapesten egy közönsé
ges kocsisnak 300 korona hetibért fizetnek. Az 
utcasöprők naponta 150 koronát kapnak, mi
alatt egyetemi tanárok kénytelenek szabad 
idejükben zsákot cipelni, hogy megélhessenek. 
A magyar kormány most 3 milliárdot köl
tött l’/a hónap alatt, inig egy háromszor ek
kora Magyarország a háborúban csak havi 
iOO.OOO.óOO koronát költött. A bankóprés épp 
úgy túl van terhelve, mint Oroszországban. 
Hova vezessen mindez! És minden más állam
ban csaknem ugyanolyan rossz a helyzet, 
mint Magyarországon. Kell, hogy pénzügyi 
segítséget kapjunk. Bocsásd meg ezt a hosszú 
levelet, de végre ki kellett szivemet önteni, 
előtted. Sok Őszinte jókívánságot a Te hűségest 

bátyádtól:
Károly.

Eckartsau, 1919 március 17.

— Egy tizenöttagu társaság véresre vert egy 
rendőrt. Szombatról vasárnapra virradó éj
szaka Eaczorck János polgári ruhába öltözött 
rendőr a Podmaniczky-utca és a Nagykorút 
sarkán teljesített szolgálatot. Éjfél fajban han
gos, duhaj társaság jött a körút, felöl; tizen
öten lehettek körülbelül a duhaj fiatalemberek. 
Az Eötvös-utca és a Podmaniczky-utca sarkún 
egy háromtagú társasággal szólalkoztak össze 
és a társaság tagjait ütlegelni kezdtek. A ve
rekedés zajára Kaczorek János a duhaj íiatat- 
embereket rendre intette, amire ezek a rend
őrre lám. dtak és véresre verték, úgy hogy a 
mentők köiözték be sérüléseit. A. megsebesült 
rendőr támadói közül hármat előállított a rend- 
őrségié. Az egyik verekedőt, Kelemen Lajos

villanyszerelőt, vasárnap délben őrizetbe vet
ték, két társát pedig elbocsátották a rendőr
ségről. Az eljárás folyik ellenük.

— Árion angol fogkrém sterilizál.
— Olcsó ruházati cikkek n Peri-áruházban (Thököly ut 

9). Olvasóink figyelmét fölhívjuk a cúg hirdetésére, amely, 
ben meglepően olcsó árakon ajánl mindennemű női- ért 
férfidivat kelméket, valamint sifonokat, vásznakat és más 
cikkeket.

Magyar Ará?- és Járatíékbank Rt. 
vet&maqosztóílya

Budapest, V, Nádor-utca 16. — Telefon: 12—ti 
Sürgőnjcím: Agrár Budapest

Vcsx a legmagasabb napi áron löhcs-e-énluccrnnmagot 
és egyéb «iaz?c2cis 'írji magvakat

Mintázott ajánlatokat kér

‘ „ftetaórosi S>e£$'emvá:EÍír,a c^9 5®5jes íeHyemáru 
több^sTázmiliós" összegben issgesv olcsó árban 
i 2 e n o í c s ó ó ír © kii & i'usíit&íiassa iwu.
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Immár általános szóbeszéd tárgya a t. hölgyek körében, hogy a feloszlott 
raktárát en bloc, 
a selymeket ugyancsak
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Kristóf-Sátr 4. sz.
elsőéivel teljesen azonosak

Bsidajpest IV,
Az eladási árak p.z 
egyenesen péfcdötiian. Eladásra kerülnek:

♦

megvettem és ennélfogva abban a helyzetben vagyok, hogy 

A jelentés árumennyiségekre való tekintette! célszerűnek mutat
kozott azokat nem egyszerre, hanem több sorozatba teosztva 
áruba bocsátani. A t. hölgyek megértő szives indulattal méltá
nyolva ama tisztes szándékomat, mely azt célozta, hogy e sze
rencsés vé.el hasznát évtizedes, hűséges vevóközönségemmel 
mintegy megosszam, — az első sorozat árukontingensét pövl- 
töcsen ai istolsö méterig felvésároKt&k 
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■i

ü 118 ül Ll

VÍLjz ű j-£ W Mii

ír

S.zQrvlta~tér
és iqy újból bhonysgul szobáinak arra, hogy azok olcsósága a mai árviszonyokhoz képest
Satin de ne, Crcp <h Chine, Cre ? Georgetle, Taffetas fleurs, Pongls, Foulard- és bélés sely

mük, Különösen bélesbrocatOK stb.
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— Súlyos autóbaleset a Király-utcában. Va
sárnap délután Ceiiner Emil 55 éves gyáros 
feleségével és két lányával autóján a Város
ligetbe indult. A Király-utca 104. számú ház 
előtt szemberobogott velük egy másik autó, 
amely oly erővel rohant neki a gyáros autó
jának, hogy a benne ülök az úttestre zuhan
lak. Ceitnerné és ti két leánya eszméletlenül 
terült el a kövezeten, Ceitner a járókelők se
gítségével föltápászkodott és a mentőkért tele
fonált. A megérkező mentők Ceitnernét és két 
leányát, akik fejükön súlyos zuzódásokat szen
vedtek, bekötözték és lakásukra szállították. 
Közben a másik autó eltávozott a baleset szín
helyéről, úgy hogy sem számát, sem a soffőr 
nevét megállapítani nem sikerült,

— Prodám Guldő röpüld a bíróság elölt. Prodám Guldő 
pilóta ellen az ügyészség vádat emelt, mert a Ráday- 
kastély páncélkamráját kifosztotta. Prodám a háború be
fejezése után visszakerült Magyarországra és a proletár
diktatúra idején besorozták a röpülőosztagba. A röpülő
két gróf Ráday Gedeon palotájában helyezték el, mig 
egy másik részük a Cotte grófi család palotájába került. 
A röpülök megtudták, hogy a grófok pincéjének egyrósze 
páncélkamra, amelyben az értékes családi ékszerek van
nak. Mindenképen be akartak jutni a kincseskamrába, 
azonban Prodám lebeszélte őket erről. Később azonban 
már olyan volt a hangulat, hogy Prodánuiak is bele kel
lett egyeznie a kamra felnyitásába és ez a Wertheim- és 
Anrheim-cég kiküldött kasszanyitói által meg is történt. 
A pilóta ekkor a legértékesebb ékszereket Íróasztala 
fiókjába csukta, hogy majd csak akkor osztozkodnak, 
amikor mindnyájan együtt lesznek. A büntető törvény
széken dr. Nedeczky ítélőtáblái bíró tanácsa a megvádolt 
pilótát fölmentette. Fellebbezés folytán az ítélőtáblára 
került az ügy, ahol szombatra fűztő ki a főtárgyalást 
dr. Nyirő kúriai biró tanácsa, l’rodám védője a tárgyalás 
elnapolását kérte, mivel a pilóta nem jelenhetett meg. 
A bíróság a tárgyalást elnapolta.

— Őrizetbe vettek egy bécsi valutacsempészt. 
A főkapitányság központi ügyeletére ma dél
után előállítottuk Kálmán Leó 30 éves bécsi 
kereskedőt, akinél et rendőrség keleti pálya
udvart kirendeltsége a nadrágbélésbe varrva 
2,400.000 koronát talált, amelyet ki akart az or
szágból csempészni. Az előállított kereskedőt 
koronacsempészés miatt őrizetbe helyezték.

— Öngyilkos 1G éves leány. Vasárnap délelőtt a Lajos- 
utca 90. számú házban levő lakásán öngyilkossági szán
dékbő) lugkőoldatot ivott Madai Piroska 16 éves liúzt ir
tásból i leány. Állapota nagyon súlyos. A lakásán ápolják.

— Faragó Andrást, a párisi kloroformos rab
lót nem vitték Parisba. A lanok a múlt héten 
megírták, hogy a letartóztatott Faragó An
drást Parisba viszik, hogy ott szembesítsék 
IVliss Voris Kcnio táncosnővel, akit állítólag 
kloroformmal elaltatott és ig.v elrabolta tőle 
másfél- és háromkarátos brilliánsgyüriijét. A 
lapoknak ez a híradása téves, mert Faragó 
András ezidö szerint is az ügyészség Markó- 
utcai fogházában ül és nem viszik ki Parisba. 
Az ügyészség már elkészítette bünügyileg a 
vizsgálati indítványt, amely szerint többrend
beli sikkasztás, sok csalás, hamis pénz forga- 
lombahozása, lopás és rablás büntette címén 
kéri a vizsgálat elrendelését. Dr. Hálássá 
Gusztáv büntet ©törvényszéki vizsgálóbíró 
maga elé vezettette Faragó Andrást a fogház
ból és részletesen kihallgatta. Faragó a ter
hére rótt bűncselekmények túlnyomó nagy ré
szét nagy egykedvűséggel beismerte, csak azt 
tagadja, hogy a táncosnőt kloroformmal elal
tatta volna. Erre vonatkozólag azt állítja, 
hogy a táncosnő sok konyakot és pezsgőt fo
gyasztott az ő társaságában és a szesztől 
aludt el, nem pedig a kloroformtól. A gyűrűk 
ellopását beismeri. A vizsgálat befejezése után 
az ügyészség vádiratot ad be a nemzetközi 
szélhámos ellen.

— Árion angol fogkrém illatosít.

Krúdy Gyula 45-ik születésnapján 
kertészséget tanul!

„A virágos kertben többet használhatok hazámnak, mint a tetsz
halott irodalomban.“

(A Reggel tudósítójától.) Kezünkbe kerül a Lexikon. 
Krúdy Gyula született 1878 október 21-én; ina negyvenöt
esztendős. Fölkeressük Magyarország egyik legstíluso
sabb életű íróját a Margitszigeten, uhol már a háború 
óta elvonulva, csöndben él.

Az úgynevezett „Kastélyt", ahol Krúdy Gyula lakik, 
még József nádorispán építtette. Műemlék ez az épület 
az cmlékoibeu megfogyatkozott Magyarországon. De a 
költőt nem a lakásán találjuk, hanem a szigeti virág
házak környékén. A kertészek munkálkodását figyeli. 
A virágházak telve őszi rózsákkal, krizantémumokkal. 
Megkérdezzük Krúdy Gyulát irodalmi tervei felőli:

— Irodalmi terveim legelseje, hogy
kitanulom a virágkertészséget.

Nincsen ennél gyönyörűbb foglalkozás. A ker
tész boldog ember, csöndes ember, hosszú
életű ember. A természet legközelebbi rokona, 
szerelmes fia a váltakozó évszakoknak. A ker
tész az a bölcs, higgadt ember, aki tekinteté
vel mindig csak azt keresi, ami szép és nemes 
a világon: — a gyöngéd virágokat... Kertész 
leszek

— És az Írással mi lesz, mester?
— írni is fogok. Fö’jegyzom a virágok neveit, 

fölirom ültetésük idejét, jegyzeteket gyűjtök 
életükről. hervadásukról, halálukról. Azt 
hiszem, elég írni valóm lesz.

— Regények. elbeszélések?
— Körülbelül hálván könyvet Írtam. Egyik

másik tán tetszett is az érzelmes sziveknek, a 
jobbfajta nőknek. Reszketcg kézzel kerestem 
az útjaimat az irodalomban. Álmatlan éjjele
ken Írogattam milliónyi betűket. Végignéztem 
Magyarország egyik legszebb korszakát: a 
liberális és a függetlenségi eszme küzdelmei. 
Láttam lelkes férfiakat, akik úgy rajongtak 
az irodalomért, hogy ezért éltek. Ismertem még 
lelkesebb nőket, akik a szemükben viselték a

— Megtámadták Koburg Lujza hercegnő öz
vegyi jogait. Ismeretes az a hagyatéki eljá
rás, amely Koburg Fülöp herceg halála után 
megindult. A főudvarnagyi bíróság előtt tar
tott egyik tárgyaláson Fülöp Józsiás herceg 
olyan nyilatkozatot tett jogi képviselőbe ut
ján, hogy Koburg Lujza hercegnőt nem tekinti 
az elhalt, örökhagyó Fülöp herceg özvegyének. 
A hagyatéki eljárásnak ez az epizódja nem 
érinti ugyan az örökösödési ügy további folya
matát, Koburg Lujza hercegnő ügyvédjei, Vi- 
sontai Soma és Várkonyi Oszkár mégis újabb 
port indítottak az özvegyi jog külön elismer
tetése és megállapítása iránt. A főudvarnagyi 
bírósághoz benyújtott keresetben előadják, 
hogy az örökhagyó Fülöp herceg magyar ál
lampolgár volt. Lujza hercegnőt 1875 február 
4-én vette feleségül és e törvényes házasság 
révén Lujza hercegnő is magyar úllampol- 
gárnő lett. A férj halála óta tehát Koburg 
Lujzát a herceg özvegyének kell tekinteni és 
a hercegnőt megilletik mindazon erkölcsi cs 
anyagi jogok, amelyeket a 'magyar törvények 
az özvegy számára biztosi Innak. Ha való lenne 
is az, hogy valamely külföldi bíróság házas
sági bontópör alapján kimondotta a válást, az 
ér vény telén és semmis, mert magyar állam
polgár házassági ügyében és válópöréhen 
csakis az erre illetékes magyar bíróság hir 
hatáskörrel. A polgári pörrendtartás értelmé
ben arra kéri a hercegnő a főudvarnagyi bíró
ságot, hogy Ítélettel mondja ki és állapítsa meg 
özvegyi jogait. E megállapítási nőimen alpe
resekként megkérdezték Fülöp Józsiás szász- 
koburg-gothai herceget, Dorothea-Maria schlcs- 
wig-hohlsteini hercegnőt és Cyril bolgár ki
rályi herceget. De egyúttal megidézték az ösz- 
szes ismeretlen örökösöket is. akik számúra 
ügygondnokul Vcrebélyi, Imre ügyvédet, a 
keresztény községi párt, egyik törvényhatósági 
bizottsági tagját rendelte ki az udvarnagyi bí
róság. A nörfölvételi tárgyalást mához egy 
hétre, október 29-én tartják meg az udvar
nagyi bíróságon.

— Árion angol fogkrém a .legjobb.

ezüsttárgyait teljes értékben értéke sitheti Sciűnalszer Centi 
ékszerésznél, Károly-körut 28, Kiizp. városit., főkapu mellett

EZÜSl ovőkészlotdret. nászajándékokat, gyöngysorokat
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Telep és irodai X, KóSbányai-ut 43. szám. Telefont József 73-17

gyémántot, amikor irodalomról volt szó. Ezt 
már többé úgy sem láthatom. Minek és kinek 
írjak regényt vagy elbeszélést?

— Hát az irodalom jövőjében nem bízik, 
mester?

— .Bizonyosan föltámad, de addig mi, mos
tani irók, nagyon terhére leszünk a közönség
nek, barátainknak, családunknak. Azért nem 
árt, ha mellékfoglalkozás után nézünk. Engem 
a kertészet érdekel. A virágos kertben egyelőre 
többet használnék hazámnak, minta tetszhalott 
irodalomban. Nem nyegleség vagy föltünési 
viszketeg mondatja velem ezeket a szavukul. 
Senkire se haragszom: — se azokra, a szegény 
tehetségtelenekre, akik élözönlötlék a mi pá
lyánkat, se azokra az ügyeskedőire, akik ma
jomfürgeséggel itttermetlek, amikor áléit, volt 
Magyarország. A természetben semmi sem tör
ténik ok nélkül. Bizonyosan szükséges volt az 
ország fömnaradásához, hogy átélje az elmúlt 
nehéz éveket. Az igazán senkinek se tetszik, 
hogy sokan szégyenkezni fognak a mostani 
cselekedeteikért.

— Mostanában nem irt valamely uj regényt, 
mester?

— Rózsa Sándorról az amerikai magyarok 
buzdításából. Azt hiszem, ezt a könyvet sokan 
fogják olvasni itthon és a tengeren int is. Ne 
csodálkozzon senki, hogy éppen Rózsa Sándor
ról, a haramiáról irtain. Rózsa Sándor alakja 
áll legközelebb a mai publikumhoz, de ezentúl 
is csak virágokról irok. Drágalútos kerti virá
gokról. amelyek azért jönnek a földre, hogy 
az embereknek gyönyörűséget okozzanak. Te
hát. ha azt kérdik Pesten, hógy mit csinálok, 
csak mondja meg nyugodtan, hogy ások, jó 
fiam. Kerti földet. .Jövő hónapban lefürészél- 
jük a szigeti fák holt gallyait. Azt hiszem, ez 
(“lég életprogramnak.

— Egy teherautó beszakitotta az úttestet. Az 
Egressy-vt és Lőcsei-utca sarkán vas., nap dél
után G órakor egy súlyos teherautó haladt cl, 
amely alatt az úttest 5 négyzetméternyi terü
leten beszakadt.. A szakadékba zuhant autót 
emelőgépek segítségével kellett kiemelni. Em
beréletben kár nem történt. A kerületi mérnöki 
hivatal az utcát elzáratta és intézkedett a be
szakadt. úttest haladéktalan kijavítása lelő!.

— Árion angol fogkrém ma is olcsó.

Nyilatkozat!
A cégünkre vonatkozó egyoldalú hírlapi közle

ményekkel szemben kijelentjük, hog.x minden ve
lünk szemben támasztott jogos követelést 100 kai 
kielégítünk, illetőleg a megállapod: sok sorrendje!'?ii 
már ki is elégítettünk. — Tisztelt ügyfeleinket érte
sítjük, hogy cégünk összes budapesti, becsi és brr. 
lin’i idézetei működésüket zavartalanul folytatják.

Budapest, 1923 október 19.
Teljes tiszteletid

Roíh és Társa f

Teherautók és
737 Pótkocsik
újak és használtak nagy választékban.

Fuvarozást vállalunk!
RÓKA ÉS TSA RT f

TEHERAUTÓTELEP
Csaiiá<ly»iitcn 3. szám. Telefon 46-01 p,’]
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KÖZGAZDASÁG
E toétre erőtelesebb 

tőzsdéket vérünk
A bessrs már ©Sésríe méfiyponöját

— október 21.
(A Reggel munkatársától.) A bankoknak kör

mükre égett a baisse. Amig csak a nagyközön
séget érintette, nagy flegmával nézték a leg
jobb magyar értékek árhanyatlását. Most, 
hogy elkésett tőkeemelésük számára preparál
ják a piacot, kénytelenek voltak megmozdulni 
a piac megjavitása érdekében. Ez a tény már 
egymagában véve is elég jelentékeny hausse- 
momentum, amelyből reménységet lehet merí
teni, .hogy annak a most inár öthetes lanyha
súgnak, amelyről többször megállapítottuk, 
hogy igazi, mélyonfekvő gazdasági okai nin
csenek, hirtelen vége szakad. E föltevés mel
lett sok egyéb körülmény is szól. Mindenekelőtt 
figyelembe kell venni, hogy

a Tőbe által megindított mozgalom ked
vező elintézést fog nyerni,

aminthogy nem is igen képzelhető józan ész
szel, hogy a js-nzíígyi kormány továbbra is 
összetett kézzel nézze azokat a machinációkat, 
amellyel külföldi koronánkat rendszeresen 
rontják. Egyelőre ott tartunk, hogy a pénzügy
miniszter nr kedvezően fogadta a pénzintéze
tek 0 kérdésre vonatkozó memorandumát s jog
gal várhatjuk 
azonban ezek 
meg fog szűnni

a. megfelelő intézkedéseket. Ha 
az, intézkedések megtörténnek, 

__„ _ i az a részvénydob álás, amely
nek :>z elmúlt két hétben tanni voltunk. A har
madik tényező, amely tőzsdénk megnyugvása 
mellett szól, az, hogy

a legközelebbi fizetési nap — november 8 — 
túl van az ultimén

és igy nagyobb fizetési 'nehézségek ezen az okon 
nem fognak fölmerülni. A negyedik ok, amely- 
néj fogva lassú szilárdítást kell várnunk, az 
adóügyeknek már likvidált volta. Azok 
ugyanis, akik az október 31-ig fizetendő adók
kal vannak terhelve, már eladták értékeiket s 
tehát eladásaik nem esnek számításba a hét
főtől kezdődő tőzsdeperiódus szempontjából. Ha 
megfontoljuk, hogy a pénzügy miniszter maga 
mintegy 150 milliárdra becsülte azt az összeget, 
amely az adófizetési kötelezettség folytán Ese
dékes volt, nyilvánvaló, hogy ez a tétel is sú
lyosan nyomta a piacol, viszont most, hogy le 
van bonyolítva, épp olyan sulival esik latba a 
piac javára. A negyedik körülmény, amely, a 
piac helyzetére befolyással bir, a hó ebére meiés 
kérdése. A házbérek emelkedése jelentékeny 
összeget von ugyan el a piactól, de ez az elvo
nás csak egyoldalú. A liázbért a lakók fizetik, 
de a háziurak kapják, a piac szempontjából 
azonban az a fontos, hogy akárki kapja, a tő
kék végül a tőzsdén, fognak elhelyezést keresni. 
agy hegy ez a tétel a piac, szempontjából 
sominiesetre sem jeleni tehertételt.

Ilycnkópen számos nyomós ok van végre 
arra a föltevésre, hogy a súlyos baisse-hangu
latot e héten legalább is

nyugodíabb, javulíabb irányzat 
fogja fölváltani, ha csak olyan kidpolilikai ese
mények nem zavarják meg a világot, aminök- 
töl a németországi helyzet lolytan felni ugyan 
nem keli, de kombinációba nem venni, hiba 
volna.

Az osztrák választások vasárnapi nyugodt 
lefolyása mhidenesstre jelentékenyen meg

szilárdítja a bécsi piacot.
*

Általánosságban tehát ez a megállapításunk 
a jövőjéről. Nem gondolhatunk arra,
hogy holmi ' tomboló vagy pláne szenzáció- 
szerű emelkedéseknek lehetünk tanúi, de hisz- 
szül:, hogy némi javulást látni fogunk. A 
tőzsde egyelőre a tartót Isiig, hogy 110 mond
juk: a stagnácjó állapotába jutott. Nagy nioz- 
ge.lmakra és üzletekre nincs kilátás és ami 
javulás várható, az csak egyes kategóriákban 
állhat be. olyan kategóriákban, amelyekben 
túlságos áreséseket produkált a konlremin s 
azokban, amelyek mijgöit. nagyobb arányú 
ipari konjunktúra alakul ki. Ami az első cso
portbelieket illeti, aránytalan lefokozást, lat
iunk 11 két (tan-ben, a Fegyverben, \oszciiben, 
Naslcibtn, Ofátban, Georgiában, Spódiumban, 
Hungária műtrágyában, szegedi kenderben. 
Nyilvánvaló, hogy a tőzsde némi javulása mel
lett is már ezekben kell várnunk az árfolya
mok mérsékelt emelkedését is. A második cso
portba, abba, amelyekre nézve azt mondtuk, 
hogy mögöttük nagyobb konjunktúra indul 
meg,

az építkezési iparral összefüggő értékeket, 
főleg a téglapapirokat kell érteni. Nyilván
való, hogy az, épilkezési kedv egyre több lapot

nyer az állam animáló akciója folytán s nem 
nehéz meglátni, hogy amint keresztül estünk 
a valutalázon és az értékpapirlázon, most a 

telekláz
fogta meg az emberekt. El lehetünk készülve, 
hogy az építési láz és a telekspekuláció mind, 
nagyobb méreteket fog ölteni és hogy ennek 
folytán az építési anyagok ipara hatalmas len
dületével együtt az ipar tőzsdei értékeiben is 
nagy üzlet fog kifejlődni. Hogy ez a telek- 
sibolás éppen olyan méretet fog ölteni, mint 
a többi sibolási ágak, az világos azok előtt, 
akik tudjak, hogy manapság a konjunkturális 
üzleteken kiviil alig van gazdasági tevékeny
ség. Hogy aztán ez a sibolás is végül csak úgy 
fog végződni, mint minden más sibolás, az a 
későbbi jövő kérdése. Egyelőre ez a divat, 
vagy inkább — ez lesz a divat. És mert ez lesz, 
azt jósoliuk, hogy a téglaérfékek piacán, a ce
ment- 
üzlet.

X Becsben a választás lezárása után meg
szilárdult a magánforgalom. Becsből jelenti 
telefonon A Reggel tudósítója: A kora dél
utáni órákban híre terjedt a választások ered
ményének, amelyek nem változtatnak a pár
tok egyensúlyán. Ez a tény és a választások 
nyugodt lefolyása nagyon ösztönzőleg hatott 
a vasárnapi bankközi magánforgalomra. Az 
irányzat határozottan meg szilárdult. Különö
sen bank-, cukor- és petróleumértékeket keres
tek, továbbá Magyar Gummit és Semperitet. 
Élénken érdeklődtek az összes komoly magyar 
értékek iránt, amelyeket legutóbbi zárlatuknál 
10%-kai magasabban taksáltak. Sál gát 1.300-zal, 
Magyar Hitelt 1.650-nel kötöttek. Pénzt raktak 
Magyar Általános Kőszénre, Magyar Cukorra, 
Osztrák Hitelre. A bécsi helyi piacon a legna
gyobb tippnek a Niedcrösterreichische Es- 
comptgesellschaftot látja a spekuláció.

X A Horvát-Szlavon Jclzáloglwink tőkeemelése és a Ke- 
rcHkcticlml Bank. A Kereskedelmi Bankkal érdekközös
ségben levő külföldi pénzintézetek közül a Horvát- 
Szlavon Jelzálogbank szeptember 14-én tőkeemelő köz
gyűlést tartott Zágrábban. E közgyűlésen elhatározták, 
hogy a bank alaptőkéjét 60 millió dinárra emelik 
100.000 darab 50 dinár névértékű uj részvény kibocsdjtá- 
sával és hogy egy régi részvényre egy újat adnak 
85 dinárért. A Horvát-Szlavon Jelzálogbank részvénye a 
budapesti tőzsdén is jegyezve van, sőt az utóbbi hóna
pokban nagy játék folyt a részvényben. A Kereskedelmi 
Bank ennek ellenére nem sietett a zágrábi közgyűlési 
határozatot nyilvánosságra hozni és csak, október íS-dn, 
vagyis egy hónappal később publikálta. Annál súlyosabb 
beszámítás alá esik ez az eljárása, mert éppen hozzá 
'közelálló körök beszélték rá az embereket a Jlorvút- 
Szlavou Jolzálogbank részvényeinek vásárlására. A közön
ség nagyrészt 120.000 korona körül vette a részvényt, 
amely a legutóbbi tőzsdenapon 30.000 koronán zárult. 
Most újabb súlyos sérelem éri a peches részvényeseket. 
.íz elővételi jog gyakorlásához szükséges dinárokat 
ugyanis nem a Devizaközpont árfolyamán akarják a 
rendelkezésükre bocsátani, hanem még d zugárfolyam
nál is magasabb árfolyamot állapítottak meg. A Kcres- 
kcdlmi Bank azt torvezi, hogy a jog csak 1000 koronával 
legyen olcsóbb, mint a részvény; csak nem az a célja 
ezzel, hogy a 120.000 korona körül eladott részvényeket 
olcnón, majdnem ingyen vásárolja vissza? ...

X A Baráti előnyös tőkeemelése. A Reggel 
értesülése szerint a Baróti-szesz, ma délben 
1 art ja tőkefölemelő rendkívüli közgyűlését. 
Megírtuk, hogy a részvények S0%-a a Kéve 
birtokába jutott, így a régi igazgatóság lemon
dása folytán uj igazgatóságot is választanak, 
amelyben helyet foglalnak többek közt: Zichy 
János gróf, Mayer János, floyos Miksa gróf, 
Beliczay Géza, Purgly Emil, dr. Bedő M01;, 
Neumann Dezső vezérigazgató, Bauer Jenő, 
Mutschenbacher Emil és mások. Az uj részvé
nyeket 2:1 arányban bocsátják ki, darabon
ként 4000 korona körül.

X Teljesen üzletfélen volt a vasárnapi ügy- 
nökközi forgalom, sem vételkedv, sem kínálat 
nem mutatkozott. A spekuláció is várakozik; 
alig érdeklődött az árbitrázspapirok iránt, 
inkább a helyi piac néhány értékét taksálták, 
igy a szénpapirckat és a fapiac nemesebb 
papírjait. Tényleges kötésekről nem érkeztek 
jelentések.

X A genfi vámügyi konferencia. A genfi vámügyi kon’, 
ferencia magyar képviselői közül Balkánvi Kálmán dr.. 
az OMKÉ igazgatója, mint a kereskedelmi érdekeltség 
szakértője, holnap reggel utazik el Gcnfbe.

és vaspapirokban fog kialakulni az
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Végit elnök és Frey alelnök
a tőzsde javulásáról

8
X Közgazdasági hírek. A Hitelbank tőke

emelése e héten aktuális. A Renget értesülése 
szerint vaZőtZaw az a hir, hogy a Hitelbank 
duplájára emeli alaptőkéjét. Az arány: két 
régire egy uj részvény. — A Hitelbank tőkeeme
lésén kivül e napokban még hat tőkeemelés ese
dékes. A hat közül három az Angol-Magyar 
Bank érdekkörébe tartozó vállalat alaptőke
szaporítása lesz. Az Égisz október 23-án 
150.000 darab 200 korona névértékű uj rész
vény kibocsátásával kilencvenmillió koronára 
emeli alaptőkéjét. Az uj' részvényeket 2:1 
arányban G000 koronás árfolyamon adják. — 
Ugyancsak kedden emel tőkét a Lukácsfürdő. 
amely 300.000 darab 200 korona névértékű uj 
részvényt bocsát ki. A Lukácsfürdő uj alap
tőkéje 120,000.000 korona lesz. Az uj részvé
nyeket 1:1 arányban 1000 koronás kibocsátási 
árfolyamon adják. — A Furnir, a Kereskedelmi 
Bank érdekeltsége is október 23'-án emel tökét. 
Egy régi részvényre egy újat ad öt vagy hat
ezer koronáért. — Az Angol-Magyar Bank ér
dekeltségéhez tartozó vállalatok tőkeemeléseit 
szerdán a Lipták folytatja, amely 2:1 arány
ban emel tőkét. — A Szegedi Kender. Kohnerék 
érdekeltsége, október 29-én tartja tőkefölemelő 
közgyűlését Szegeden. Hogy azonban valóban 
sor kerül-e a tőkeemelésre, azt nem lehet 
tudni, mert lehetséges, hogy mint az Unió- 
Szinháznál, a Szegedi Kendernél is, az utolsó 
napon meggondolják magukat Kohnerék és 
elmarad a tőkeemelés. — Körülbelül negyed 
évvel ezelőtt a tőzsdére bevezetett Wander is 
tőkeemelési tervekkel foglalkozik, amelynek 
részletei fölött október 29-i közgyűlésén dön
tenek. — A Kereskedelmi Bank az Izzónál 
tranzakciót tervez, az alaptőkeemeléssel kap
csolatban 200 koronáról 1000 koronára akar
jál: fölemelni a részvények névértékét. — JA 
lauyhaság közepette is szilárdan feküdt a 
malompiacon a Trans-Danubia, amelyben egy 
szindikátus nagyobb vásárlásokat készít elő. 
— Az Agrár Bank, amely a Magyar-Olasz 
Bank áru- és ingatlanosztályát reprezentálja, 
hatvanmillióról nyolcvanmillióra emeli tőké
jét. — A spekuláció nagy sanceokat lát az 
Angol-Magyar Bank részvényeiben, amelyeket 
mélypontján komoly kezek nagy lételekben 
vásároltak. — A Szlavónia, amelynél nemrég 
vállalt nagyobb érdekeltséget, a Mcndelsohn-cég, 
föl akarja emelni alaptőkéjét A Reggel érte
sülése szerint a Szlavónia megtízszerezi jelen
legi részvénytőkéjét. — Dr. Síéin Emil, a Ke
reskedelmi Bank ügyvezető-igazgatója, aki a 
Kereskedelmi Bank érdekkörébe tartozó kül
földi pénzintézeteket és ipartelepeket ellenőrzi, 
Belgrádba utazott, ahol egy szerb malom- 
koncernnel folytát tárgyalásokat, érdekközös
ség létesítésére. — A Leszámítoló) Bank, amint 
ismeretes, a Janyhaság miatt számos már tel
jesen előkészített tranzakcióját nem hajtotta 
végre. Amint A Reggel értesül, a Leszámítoló 
érdekkörébe tartozó vállalatok közül legelő
ször a Báni emel tőkét. — A Schuller-gyár tőke
emelése novemberre marad, amikorra befeje
ződnek azok a tárgyalások, amelyeket a Le
számítoló) Bank egy francia tőkecsoporttal 
fojytat érdekközösség létesítése végett. Ebben 
az ügyben különben Bwn József most tárgyal 
Parisban. — Egy bankirodában egy született 
nem jegyzett papír, a romantikus nevű 
„Aranyhegyi téglagyár" alaptőkéjét emelték 
föl 60 millióra. Vájjon a részvényeseknek 
emelik az aranyhegyeket? — Az Atlantika- 
részvény fölvételére is szindikátus alakult. — 
A Hungária műtrágyát rendkívül aláértékelt? 
nek látja a spekuláció. — A vaspiacon újra a 
Fegyver a titkos tip, de a Ganz-Danubius és a 
Ganz-villamossági megszilárdulását is a Hitel
bank iniciati váj ától várják.

>t Lloyil-bank rt. elhatározta az alaptőkének 1 nxilliárdxól 
2 és fél milliúrdra való fölemelését és fölhatalmazta az 
igazgatóságot. hogy az alaptőkccnielést belátása szerint, 
esetleg két. részletben foganatosítsa-. Az igazgatóság ez
úttal i milliárd névértékű részvényt bocsát ki. Ez az egész 
részvénymennyiség a régi részvényeseknek ajúnlintik föl. 
Minden egyes régi részvény alapján egy uj vehető át 6000 
K-ért. Elővételi jog o hó 31-ig bezárólag hétköznapokon 
délután 1—7 óra között gyakorolható nz intézet központi 
pénztáránál. A tőkeemelés keresztülvitele után az intézet 
saját tőkéi 17 milliárd K-t tesznek ki.

X Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszer- 
művek Rt. rendkívüli közgyűlése a részvénytőkének 
82,500.000 K-ról 123,750.000 K-ro való fölemelését határozta. 
E célból 41.250 db nj részvény kerül kibocsátásra, amely 
teljes részvénymennyiségre az elővótoli jog 2:1 arányban 
a régi részvényeseknek biztosittatilc. Elővételi jog e hó 
27-ig részvényenként 100.000 K lefizetése ellenében a Hitel
banknál és a társaság pénztáránál.

X Magyar Általános Gépgyár Rt. elhatározta, hogy 
75 milliós alaptőkéjét, 500 millió koronára emeli. Az eddigi 
H75.000 db 200 K névértékű részvényt 1000 K névértékre föj- 
bélyegzi és 125.000 db 1000 K névértékű nj részvényt bocsát 
ki. Az uj részvények egészükben a részvényeseknek 20.000 
K-ért. 3:1 arányában fölajánltatnak. Elővételi jog e hó 
81-éig a Hitelbanknál.

X Magyar-Német Mezőgazdaság! Rt. e hó 22-lki közgyű
lésén beválasztják az. igazgatóságba a Földhitelintézet 
képviselőit, Wenckhoim-Hoyos grófot és Koós Zoltánt és 
elhatározók azt is, hogy a részvényeket Halász Lajos bank
háza utján bevezetik a tőzsdére is.

X Első Törökszentmiklósi Gőzmalom Rt. elhatározta az 
alaptőke fölemelését 48,000.000 K-ra. Az uj részvények tel
jes egészében a régi részvényesekéi olykép, hogy 1:1 arány
ban á 10.000 K-ért e hó 31-ólg gyakorolható nz. elővételi jog 
• Mngyar Országos Központi Takarékpénztárnál.

X Budapest! takarék- és vásárpénztár rt. az intézet alap
tőkéjét 720 millióra emelte. Kibocsátási ár dbként 8000 K, 
e hó 31-ig: IX, Soroksári-ut 58.

X A Magyar Orvosok MII szerű zom Rt. részvényüt 
Miliői: Ottó bankháza utján be fogja vezetni a magán- 
forgalomba. A vállalat igazgatóságában helyet foglalnak 
Gerlóczy Bőin, Ángyán János, Kertész János és Balogh 
Tibor egyetemi tanárok és az orvostudomány egyéb ki
válóságai.

A Reggel munkatársa kérdést intézett
Végh Kár oly hoz,

a tőzsde elnökéhez, arra vonatkozólag, hogy 
milyen tőzsdéket vár erre a hétre, remeh-e a 
javulási folyamatnak .gyors megindulását? A 
tőzsde elnöke u következő Vcilnszt ncltu.

— Az én egyéni véleményem az. hogy az árfolyamok
lemorzsolódása, amely az nngazsmánok túltengőiéből 
származik, ezen a héten föltétlenül befejeződik. Nem hi
szem, hogy a korona kurzusának állandósulása mellett 
a rossz tőzsdék sokáig tarthatnának. Azt nem lehet még 
ugyan határozottan tudni, h<w; ezen a héten meg
indul-e a vdrvavdrt javulás, annyi azonban kétségtelen, 
hogy most a vevők fognak túlsúlyba kerülni, ami föl
tétlenül •*

a jobb árfolyamok kialakulásához fog vezetni.
A tőzsde életére az is nagyon kedvező hatást tenno — 
különösen tekintetbe véve a bécsi arbitrázs-eladásokat —, 
ha a pénzügyminiszter az érdekeltek által annyira sür
getett uj devizarendeletct mielőbb kiadná. A most kö
tendő üzletek már november havi kasszanapokra köttet
nek, ez a körülmény is bátorítólag fog hatni a közön
ségre és megjavítja a tőzsde irányzatát.

Frey Kálmán,
a tőzsde alelnöke, azokról a kérdésekről, ame
lyek a Téhé-t, a pénzügyi kormányt, és a nagy
közönséget egyaránt foglalkoztatják, a követ
kező nagyjelentőségű nyilatkozatot tette A Reg
gel munkatársa előtt:

— Ami elsősorban a tőzsdét illeti, ismételten azt kell
J>

MozfrftffzfeiKéiijreft

A CiKlon frenetiKiss sittért arat 
a Corvin->Szinházban

A Corvin-Szinház pénteki premierje óta 
minden előadást zsúfolt házak nézték végig. 
De nem is csoda, a nyolyfölvonásos „Cikloné
ban Dorothy Philips játéka., a. film rendezése 
elragadtatja a legkényesebb Ízlésű nézőt is. A 
kitűnő Ham-burleszk, a legújabb „Angol 
Hiradó" és a „Semmeringi autóverseny pom
pás keretet ad a uagykvalitásu „Ciklonénak. 
Előadások kezdete ’/iS, 6, ’/t8 és ’AIO órakor.

+ Az Uránia — nagy vadjai filmen — még 
néhány napig — műsoron marad 5, 3/<7, j/?9 és 
10.10 órakor.

+ A nagy bűnügy. A Kamara uj műsorát a 
„Lyoni futár" eimü Gáumont-íllm tölti be. A 
„Lyoni futár" mellett a „Gyanú öl“ című ame
rikai kép Elaine Hammerstcinnel kettős sze
repben a csodaszép művésznőnél már nem szo
katlan tetszéssel találkozott. A Kamara elő
adásai 4, 6, 8, 10 órakor kezdődnek.

-1- Az ősvadon nagy vadjai — filmen — még 
néhány napig látható — az Urániában. (5, a/i7, 
%9 és 10.10.)

Mozgókép-Otthon. A „Kigyómarás" („Forró 
percek") című nagy 6 fölvonásos amerikai film, 
a Paramount-filmgyár egyik legcsodálatosabb 
produkciója, a „Hoffmann meséi" című nagy 
filmregény 7 fölvonásban, misztikus, izgalmas 
tartalmával, valamint érdekes kiegészítő mű
sor képezik a gazdag és változatos programot. 
(4, 6, 8, 10.)

+ Vadászidek az ősvadonban — autóval üldö
zött nagy vadak — az Uránia páratlanul álló 
nagy képe — még néhány nap, 5, 3/<7, VsO és 10-10 
órakor.

A legjobb reggeli:
Egy csésze tej, két kávéskanál Ovomal- 
tine, tartalmaz friss tojást, tejet, első
rendű kakaót és malátákivonatot.

Mezőgazdasági géposztály, 
gabona-, erőtakarniány- és mütrágyaosztály.
428 Telefon: 65-49, 65-50, 17-89, 153—03.

mondani: hagyják a tőzsdét nyugodtan, ne zavarjál: 
működésében, mert nincs károsabb a közgazdasági 
életre, mint a tőzsde dolgaiba való folytonos beavatko
zás. Ha nem álltak volna elő a tőzsdeadó fölemelésének 
tervével, nem jutott volna ennyiro u tőzsde és nem. kel
lene most a sokmilliárdos pusztításon kosOregnünk. Itt 
az történt, hogy a közönséget megfélemlítették, ez a 
félelem ragadós lett és a végén már mindenkit meg, 
fertőzött. Hogy az értékpapírok árfolyamai nagy álla. 
Jánosságban 40—50%-kai estek, csak úgy volt lehetséges, 
hogy

a közönség gondolkodás nélkül dobta cl legjobb értékelt.
A tömegpszichózisnak egyik sajnálatos tünete, hogy az 
emberek nem gondolkodnak. Különben hogyan eshetett 
volna meg, hogy a korona o.Oö-os zürichi jegyzése mcl- 
lett még egyszer annyit értek a részvények, mint ma, a 
félszer gyöngébb korona melletti A nagy lunyhaságot 
természetesen előmozdította a drága heti ellátás ós az a 
körülmény, hogy egyesek tnlnagy angazsmánokat vállal
tak. Az impulzust Bécs arbitrázs-eladása szolgáltatta, 
aminek nyomán erős kohtremin-pozició fejlődött ki.

— Ma a helyzet az, hogy a gyöngébb elemek angazs- 
múujai lo vannak bonyolítva ős megvagyok győződve, 
hogy

nem lehet árcsökkenéstől tartan!.
Az értékpapírok emelkedni fognak, mert nagyon melyen 
állanak a valódi értékük alatt. A legutolsó tőzsdenap 
végén és később is, erősebb vásárlási hajlamot lehetett 
megállapítani. A tendencia tehát nyilvánvaló, do — is
métlem — hagyják békén a tőzsdét. Elég volt az orvo
sokból, akik nem értenek a beteghez.

^étszázmillióvalkárosította 
meg Mayer Lajos tőzsde

bizományos Üzletfeleit
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délben 

előzetes letartóztatásba helyezték Mayer Lajos 
tőzsd ©bizományost, aki tudvalevőén üzletfelei
től igen jelentős összeget vett föl különböző 
tőzsdei megbízásokra. Mayer összesen hétszáz
millióval károsította meg komitenseit és eddig 
nem kevesebb, mint busz följelentés érkezett 
ellene a főkapitányságra.

1Lábbadozók 
;tápláléka a

I
 Minden mesterséges nnyag nélkül készített természetes 
tápszer vérszegény, legyengült egyenek, nehéz lioteg- 
Régből lábbadoz.ók számúra. Étvágytalan, satnya gyer
mekek erősítésére, vér- és csontképződésének elősegí
tésére szolgál. A légzőszervek izgalmát csillapítja és a 

görcsös köhögést enyhíti.
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„PYRAMIS"
MAGYAR FOL3B!RTOXOSOK É« FOL.DBÉRLÖK 
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■dini az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

a Liszt 
mögött 

kamara- 
pon'osan olt. lesz a bejárata, ahol 
zöld házikó <Vl (azt majd lebont- 

Jókai-Színház lesz a neve. Csapó és a 
föl, már a tervek is mind 

csak az engedély nincs még

tnl a legnagyobb, legfrissebb és legváratlanabb 
szenzáció a színházi világban?

_  rm
— Darvas Lili elhatározta, hogy nem megy 

Amerikába. Legfőbb oka ennek a váratlan el
határozásnak, hogy Darvas, aki „A vörös ma
lom'*  premiérjéig is úgyszólván minden este 
játszott a Magyar Színházban, „4 vörös ma
lom'*  fárasztó) próbáin annyira kimerült, hogy 
most, amikor a darabot minden este és 'min
den vasárnap és ünnepnap délután is jálsza, 
csak úgy tudja nehéz és fizikailag is minden 
képességét igénybevevő szerepét anszvitt elő
adásokon játszani, ha egész nap pihen. Darvas 
élete igy most abból áll, hogy egész nap fekszik, 
este pedig bemegy a színházba játszani. Ilyen 
körülmények között édesapja, aki tudvalevőén 
orvos, külön is megvizsgáltatta a lányát s az 
orvosi konzílium erélyes és szigorú tanácsára 
határozta cl Darvas, hogy amerikai vendég
szereplését lemondja. Relnhardl megbízottjával 
még folynak a tárgyalások s a helyzet egyelőre 
úgy áll, hogy fíeinhardték, akik egyébként 
Darvas vendégszerepléséhez ragaszkodnak, a 
nyári hónapokra halasztják el a „Miracle" ame
rikai turnéját.

— Nahát ez igazán óriást!...
— A Magyar Színház pénztára egyébként a 

vasárnap esti kasszazárlal után „A vörös ma
lom" jegy fit november 1-éig bezáróan eladta. 
M<'. h Ifi/tt. már november l-élől november 
á-éig kezdik árusítani a jegyeket. Mondja, lúd 
valamit a „liompadour"-rót?

— Hogy a premiert meghívott publikum előtt 
tartják meg s hogy csak frakkban és estélyi 
ruhában lehet maid megjelenni'

— úgy szó sem. igaz az egészből. Nem is le
hetne keresztülvinni, mert ha valaki megvál
totta a jegyét, akkor jogában van turista
ruhában és szöges cipőkben is elmenni az elő
adásra. Egyébként a múlt héten a pesti .$?<?- 
replők közül egész csomóan fölutaztak tíécsbe, 
hogy megnézzék a bécsi előadási; erre az a 
kellemetlen meglepetés érte okét, hogy a da
rab már nem ment, helyette kénytelenek vol
tak a „Bocacelo**  előadását megnézni.

— Óriási...
— Szinházalapitási hírem is van; 

Fercnc-tcren, a Jókal-szobor hála 
készül egy kis színház. A színház 
színház lesz, j 
most egy kis 
iák).
kis Ealudi épilik 
készen vannak — 
meg hozzá...

— Csak! Igazán
— A’o, w szégyenitsen meg, Pistike lelkem; 

de azt tudja, hogy ki az a Németh Máriái
—• A i nt én.
— Hál ne. haragudjon, ez azért mégis csak 

j< llem ■"> egy kicsit magára. Németh Máriáról 
vgy le szélnek, édes fiam, mint egy uj Jeritzá- 
ról. Eddig <dlg lepett föl az Operában, darára 
ónnak, hogy tüneményes hangja van, de a 
iöeö heten négy opera főszerepét énekli, hogy 
letegye a 
tanítványa, aki most 
van. Így 
kinek föltűnt 
a hangja hogy megnőtt és megszépült, 
László Gézánál tanul...

— Óriási...
~~ Az Operánál más újságok is vannak, 
m ének tőit egy negatívum: nem igaz, hogy 

Il la, dls megy. November tizedikére tűzték ki 
a „Karínin Anna" premierjét, amelyhez telje- 
■"Cn uj díszletek készüllek. Gyönyörű lesz kiilö- 
lönösen a híres lóverseny jelenet díszlete, ahol 
Wronszky lebukik n lováról, ezt a jelenetet 
teljes clcthüséggel fogják az Opera színpadán 

• játszani.
föl vonó sós 
amelynek fős 
játszani s kés 
amelyikre cl őr elől hatóan már 
bán. sor kerül,.,

— óriási..,
— <")rrendik, hogy cl van ragadtatva, kedves 

Pisla. Már kicsi koromban az volt féltve litkolt 
ambícióm, hogy Intim István magas meg- 
elcgcdé.-'él kiérdemeljem. Olt volt szegény Ha- 
raszlhy Herniin síremlékének leleplezési, ünne
pélyén? Megható ünnepség volt ez a kerepest 

óriási!!

primadonna-vizsgát. László Géza 
a legnagyobb divatban 

például Somogyi Nusiról minden- 
„A rózsalány'*  premierjén, hogy 

6 is

Egyébként tanulják Gajáry három
balettjét, az „Argyrus király fi‘‘-t, 
■■terepét Ptaszinszky Pepi fogja 
sülnek az orosz haléit előadására, 

a jövő hónap

temetőben, ott volt az egész Vígszínház sze
mélyzete Jób Dániellel együtt, aki megható 
szavakat mondott a Vígszínház felejthetetlen, 
Haraszthy Herminjének sírja fölött. Hegedűs 
Gyula beszélt még a Szinész3zövetség, Komor 
Gyula a Színigazgatók Szövetsége, Vécsey 
Marcel a család nevében. A síremlék egyszerit 
haraszti köböl készült, szomorú dísze szegény 
Haraszthy Hermán emlékének... A Vígszínház 
egyébként uj magyar darabot szerzett meg elő
adásra. Szerzője Lakatos László, címe még 
nincs, háromfölvonásos társadalmi vígjáték, 
amelyben két férj, az első és a második, egy 
orvos és egy jogász, vetélkedik a feleségért. Az 
uj Lakatost még ebben a szezonban bemutat
ják. Még egy uj magyar darab készült el, a 
Hevesi Sándoré, természetesen a Nemzeti Szín
házban fog szín rekerülni. A harmadik drámai 
színház, a Ifenaissance a Szép Ernő darabjá
nak premierjét egyelőre elhalasztotta, ugyan, 
de a. darab már készen várja a bemutatót. Szép 
után fog bemutatkozni a szír ház uj heroinája, 
Altnay Vilma — akiről A Heggel irta meg elő
ször, hogy Récsből Budapestre költözik. —, még 
pedig a francia Geruldy „Szeretni**  című drá- 
májában. Partnerei Törzs és a Kolozsvárról 
szerződtetett Táray Ferenc lesznek.

— Most valami operettujdonságot, ha szabad 
ins látnom...

— Szabad. A Városinál kitört a prímá
don nah óbor u: Kosár y kábelben tiltakozott Lá- 
bass Juci állandó szerződtetése ellen, akit 
annak idején egyelőre tényleg csak, az 
„Orphcus” és a „Carmen**  szerepére szerződtet
tek, de az „Orpheuszban elért rendkívüli, sike
rére. való tckinlettel, ezt a szerződést utólag 
állandósították. Most pedig, miután rég nem ka
pott — egy kis finom pletykát parancsoljon

— Jujj, de izgatott vagyok...
— 7'essék: a primadonna a bank politikai sze

repléséről is ismert fiatal igazgatójával és an
nak. hollandus barátjával a. Semmcringrc uta
zott. Színházi körökben most csak azt találgat
ják, hogy a. két gavallér közül melyik az ele
fánt ...

— Melyik ? ? ?
— A másik, édesem. No, pá 

erkölcsöket...
hamis, Jobbkis

A n apisajtóhan 
Darvas Lili-

• „x\ vörös malom**  Mimája, 
többször fölmerült az a hír, hogy 
nclt Amerikába való távozása utált Mima sze
repét Titkos Ilona vessz! át ,.4 vörös maiom**-  
l'aii. Miután Darvas — amint azt A Reggel más 
helyén közli — amerikai Htjáról lemondott, 
ezek a kombinációk természetesen elesnek, de 
Titka nak egyébként sem 
szerepei, eljátszani s 
Unió részéről nem is 
ügyben.

• „A csodaszarvas" telt 
akác" bemutatóját, amelynek 
30. Azt a szokatlanul nagy érdeklőd'st. 
ni költői müve iránt az irodalom és a

t volt szándékában a 
éppen ezért Titkossal az 
táreyait senki ebben az

u t IH II Ilii h'lj HM •> .... 1 1 • 1
..Lila ákác" cimii regény most hzii!padra kerülő alakjai- 

nagy népszerűsége is motiválja. És nagy erdekl- dést 
a darab szereposztása is: mindenekelőtt Törzs Jenó és 

llóz’i cg' iitlcs szereple. e, továbbá a többiek: 
I. 1I. I-CZV.’ Makiár: . J'éthi Mnriannc. Molnár Vali, 
KíirfhyTeié/.. slb. megannyi mulatságos pesti 

Bend'-zd: Bárdos Artúr. Az érdekes pesti díszletek 
Márkus l.u-zló. A bemutatóig „A csodaszarvas" 

műsort, amelv e bélen hatszor kerül színre.
' ' ' „önagysága két

házal Ismét kitolták a ,,Liln 
végleges időpontja: október 

amely Szép Ernő 
„j nv..w, ....... ..................... . ... ... .. közönség minden
körében megnyilatkozik, m-rne ak az iró ki valósaaii, hanem 

mik 
kelt 
llosvay 1 
Ilarsúnyi 
Várnai, 
figurái. I....... ............
tervezője: Márkus László. A ben: itató:g 
dominálja i műsort, amely c héten hatszor 
Vasárnap délután mérsékeli helyúrakkal: 
férje", este „A trónörökös".

• A Városi Színház operaestéi. Hétfőn a „Bajazzók" ke
rül szinte. Can’o szerepében Nasta dr.-ral, utána a „Fa*  
rar>ztbeesülflt“-cl adják. Szerdán n „Báni bán" Aduila 
Adler Adeliua < Környey Béla vcndógföllcntóvol. l’unte- 
i g . ílnrco bál", vasárnap délután Aquila Adler Ade 
ínuivnl n Sze> illái borbély". kővetkező hétfőn Bátor tűzi 
vendégfHb Hevei a „Tűkor" és a „Bajazzók" egy estén.

• „A vörös malom" sorozatos előadásai. Molnár Ferenc 
példátlan sikerű szin.hi'élut, „A vörös malom" minden 
este továbbá vusárnap ilélutiiu rendes helyarakkal színre, 
kerül a Magyar Színházban. A nagy érdeklődésre való te
kintettel mai- az október 211-től november 4-ig bezárólag 
szóló előadásokra árusítják a jegyeket.

• „A jégcsan" és a „Tavasz ébredése *,  a Belvárosi Szín
ház két legnagyobb sikerű müsordarabja. váltakozva ke
rül szilire a jövő hétéit. „A .iógesap" kedden, csütörtökön 
cs szombaton, a „Tavasz, élne.lése" hétfőn, szerdán és pén
teken Vasárnap este a „Xavérral Mura "ot adjak, va
sárnap délután „A gazdag latív" van műsoron 3 órai kez
dettel és mérsékelt helyúrakkal.

Minden esto 9 ómkor

Góth-müvészpár vendegjátéKa

Htmyadi János
72természetes kesorilviz 

saékbeketfé.’.iRáS, cnrtűixtí'si zavarok' 
núl gyors, biztos, enyhe hatású

az operaházi 
a kérdésre 

az. ami ebben az ügyben annyira kihívja 
Az Operabáz készül a „Parsii’ai"-ra és a 

tavasszal, hanem már most kezdi < 
fele a dolognak és azt hiszem, 

A ,,Parsifal"-hoz sok minden kell 
kerül, viszont, ha ma megvehetnek 

I 
legföljebb előlegkérés. Hogy 

van 
hogy a gazdagabb kulturemberek egy kicsit 

hogy csakugyan olyan előadási <-.ü- 
az első cloijdá áll 

A szegényebb publi-

h Parsifal-ügy
Levél a szerkesztőhöz —

Kedfes Bardlom! Méllóztattál megkérdezni, mint bizo
nyos fokig érdekelt, felit, az operaházi „i’nr.sii'.ip'-iigy 
felől. Engedd meg, hogy a kérdésre kérdés.- I feleljek: 
Mi 
kát? 
jegyeit nem 
Ez az. egyik 
fölháboritó. 
sok pénzbe 
mást, akkor többet, jobbat, szebbet vehetnek, 
könyöradománygyiijtés, 
tán a jegyek drágák? Hiszen csuk a premierről 
és arról, hogy a gazdagabb kulturemberek egy 
segítik az Operát, hogy csakugyan olyan előadást 
nálhasson a „Parsifal“-ból, aminek 
jelen lehetni jiénzt érő kiváltság.
kuninak ott vannak a többi előadások és ezen a ponton 
az Operát vádolni igazán nem helyes, hiszen egy olcsó 
ilókintézetet, a pompásan menő Városi Színházat, egé
szen a legkevésbé tehetős publikum kulturigényeim-k 
kielégítésére teremtette meg és jó muzsikával bőven el
látja ezt az értékes publikumot is.

Mi hát az Opera nagy bűne? Hogy a társadalomhoz 
fordult akármilyen formában? Én nem tartanám külö
nösnek, ha a gazdag közönség egyenesen valami szerve
zetet hozna létro az Opera támogatására. Mert az Opera, 
éppen mert a színházi kultúra csúcsán kell lennie, 
drága és luxuriózus intézmény. Mentői jobb, annál drá
gább és ha egészen jó akar lenni, mint, például az 
amerikai Motropolitain, akkor dolldr-milliárdos >u 
sok bőkezű rrí fizetőséből tarthatja fönn csak magdt. 
A magyar állam most szegény, a 'közpénzek másra is 
kellenek, kultúrára kevés marad, viszont az Opera s\e- 
retno jobb lenni, jobbat produkálni, jó énekeseket fog
lalkoztatni, „rendezői ötleteket", amiket joggul köeete'- 
nek tőle, megvalósítani, l’gy de, lm egy rendezői ötlet
hez egy kvadrátméter diszletvászon kell, az 40.000 ko
rona, a „Parsifal“-hoz pedig 2500 Icvadrálmélcr kell. 

ötlethez világítási apparátus Roll, ami az 
nem fejlődhetett, ahogy uj diszlei- 

aem vásárlódott azóta. Már most mit kell 
Nagyszerűt produkálni, hogy a publikum 

a jegyekért? Jó, de ehhez színpadi fölszerelés 
ami borzasztó sok pénzt jelent. Ezt telt házak 

. a krit!- 
i premier 
árusítani. 

ez még ír n 
és ez 
egyelt 

z nem
az- 
SZ-i

csi- 
sort 
kell 
sem

A rendezői
Operában 10 év óta 
anyag 
Dúlni?
álljon 
előbb.
födözik, ezt a beruházást amortizálni csak roppant hely
árakkal lehetne, ami megint tilos. De hát jó, igyekez
zünk folytonos táblás házakra. Uo mivel? Előbb föl kel
lene szerelkezni, legalább egy kis részben utói érni a 
modern színpadok fölkészültségét. Az állam szegény. 
Átmenetileg tehát segítsen a társadalom, ahogy a Nem
zeti Színház fölépítése is a társadalomra var. Erre a 
két intézetre szüksége van n. magyar jövőnek és hu az 
államot a gazdag társadalom segíti a föutartásbun. ez 
nem bűn, hiszen a jótékonyságra marad még pénz elég, 
másfelől pedig az igy bizonyos fokig tehermentesített 
állam megint csak közcélokra fordítja a megmaradt 
pénzét. A Nemzetinek könnyebb, az dolgozhatik redukál
tabb színpadi kopekkel. Az Operától megkövetelik 
pompát, olt nagy kórusokat kell öltöztetni, 
zenekart föntartani, nagy tereket 
teni. De az állam most szegény.
lene befektetni, hogy' a színház 
lőbb kritikát kielégíthesse, 
barátom? Talán mégis az 
mindenki segítené az Operát 
hogy segítsék és ha aztán 
meglesznek a lehetőségei, 
közelíti eszközeiben a

n 
hatalmas 

artisztikusan bcdiszl- 
Viszont sok pénzt kel- 
apprátusa a logkövete-

Mi hát a teendő, kedves 
lenne a leghelyesebb, hogy 
vagy legalább megengedné, 

így tői tud szerelkezni, lm 
ha csak félig-mcddig meg. 

eszközeiben a nagy színpadokat és majd lm 
csak 20 percent eséllyel is indulhat a nagy verseny
ben. akkor tessék mozgósítani a legszigorúbb kritikát 
és ha akkor nem látszik lendület, ötlet, művészet, munka, 
akkor tessék — és akkor a jog 
majd az Operát meddőségében 
nem ítélheti meg senki, hogy 
hálni, de haragusinak, ha a 
valahogy megteremteni igyekszik 
kedves barátom?

Szeretettel köszönt

és igazság szerint tetszik 
elmarasztal ni. liggclörc 

mit tudnának ott produ- 
nrodukdtrís lehető s é g élt 
a vezetőség. Érted ezt.

Márkus László.

rí jövő heti előadásokra is
Vasárnap délután a 

hely-

kerül 
is é*  

í óra-

• Huszonötödik táblás ház előtt megy’ csütörtökön a 
Városi Színházban Offeubach remeke,: „Orpheus a pok 4- 
ban“. Kedden, csütörtökön, szombaton és jövő vasárnap 
este ismétlik a nagyszerű előadást.
""•"„A rózsalány" Jegyei. A Blahn T.njzn-Sziaház ujdou 
saga, Verr.cuil és ( aryll „A rózsniány" ci’nii operettje a 
legteljesebb sikerrel állandóan előre eladott táblás házak 
előtt kerül színre. A pompás, darabhoz, amely leli sen h 
tölti a színház műsorát, már 
valósággal elkapkodják a jegyeket.
„Szépasszony kocsisá"-t ismétlik 3 órakor, mérsékelt 
árakkal.

• Az Amlrássy-uti Színházban pénteken 50-edszer 
színre a mostani nagysikerű uj műsor, amely addig 
azontúl is minden este, valamint vasárnap délután «•' 
kor, mérsékelt helyárukkal ismétlésro kerül.

• Minden este „Ellsler Fanity". Faragó—Nádor 
sikerű operettje, „Ellsler Fanny" minden este színre kerül 
a Király-Színházban, mindannyiszor a bemutató 
szerit szereposztásában.^ Vasárnap _dólután a rég nem 
„János vitéz" 
arakkal.

i pesíf
Vll, Erzsébet-körút TJ (a Boy a?-száll 6 épületében) 

Igazgató: Vjváry Ferenc

nagy

r.agy •
. _ ------ ad

előadását ismétlik 3 órakor, mérsékelt heh -
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Holtverseny a Futóra és a Gazdabank 
között a Nemzeti Hitelintézetért

KőnysseFt&rsaaS&s a Futásra és a GaandabaKik fc&x&tt
(A Reggel tudósitójától.) A magyar gazda

sági életet, már régóta foglalkoztatja az a 
harc, amely a Nemzeti Hitelintézet majoritás 
■sóért hónapok óta folyik. A Nemzeti Hitelin
tézet részvényeinek 30%-a, mint ismeretes, az 
állam kezében van és a részvényelosztás olyan, 
hogy a kormány ezzel a 30°/o-os minoritással 
teljesen kezében tartja az intézet irányítását. 
.A pénzügyminiszter már hónapok óta tárgya
lásokat folytat ennek a 30%-os érdekeltségnek 
eladása végett. A nemrég alakult Gazdabank
kal már majdnem sikerült is megállapodást 
létesítenie, amikor azonban politikai okból, a 
fajvédők követelésére, a kormány nem adta 
oda a Gazdabanknak a részvénystockot. Hogy 
a Gazdabank nem kapta meg a részvényeket, 
abban nagy része volt a Futura, illetőiét) Se- 
beszta Kolos csoportjának is. A Gazdabank
kal folytatott, tárgyalások meghiúsulása után 
n Futura ajánlatát kezdte tárgyalni a kor
mány. A jobboldali sajtó is a Futura-Sebeszta 
kombináció inellett foglalt állást. Hogy a Fu
tárának ennek ellenére sem sikerült megsze
reznie a részvényeket, annak főoka az, hogy

a Nemzeti Hitelintézet vezetősége, élén 
Kálnoky Bedő Sándor vezérigazgatóval, a 

Futura ellen foglalt állást.
A múlt hét csütörtökön megtartott konferen
cián, amelyen Bethlen és Kállay is rész-tvett, 
kifejtette, hogy

a Nemzeti Hitelintézetnek csak kárára le- . 
Iiet, ha a Futura megkapja a részvényeket.

Rámutattak arra, hogy ebben az esetben a 
rutura elszívná y Hitelintézet, számára enge
délyezett hiteleket. Az értekezlet végén Beth
len miniszterelnök úgy döntött,, hogy a Hitel
intézetre bízza, hogy megegyezzen a reflektán- sokkal.

A Futura és a Sebeszta-csoport tehát vere
séget szenvedett.

mert a Hitelintézet csak a két csoportnak 
együtt hajlandó eladni a részvényeket. A Reg
gel munkatársa ebben az ügyben kérdést in
tézett

Sebeszta Koloshoz,
aki a következőket mondotta:

A Nemzeti Hitelintézet szóban fór pó részvónyutockját 
a Futura, vagyis az én csoportom a Gazdabankkal együtt 
kapta meg. Ez a részvénymennyiség az egész részvény
tőkének .12%-a. Érdekeltségünk számaránya azonban rövi
desen növekedni fog, mert a Hitelintézet tökét emel s a 
tőkeemelésnél, bár az uj részvényeket a régi részvénye
seknek ajánlják föl, számos olyan részvényes akad majd, 
aki nem fogja gyakorolni elővételi jogát. Ezeket a fönn
maradó részvényeket is mi vesszük át.

— Ami azt a kérdést illeti, hogy miért igyekezett a 
Futura a Nemzeti Hitelintézetei megszerezni, arra csak 
azt válaszolhatom, hogy a rulnránalt szüksége van egy 
hozzá közelálló nemzeti keresztény pénzintéz-tre, mert 
hiszen

a Futura évente töhbszázinilliárdvs forgalmat bo
nyolít le.

Bankérdekcliség megszerzése már azért is előnyös, mert 
a Futura egyedül is képes Alimén túlni az érdekeltségé
hez tartozó pénzintézetet. Végül pedig, nini szintén fontos 
ok, egy olyan bankot akarunk létesíteni, amelynél a töké
nek egy bizonyos része, amely eddig Idegenkedett a ban
koktól, megfelelő pénzintézetet találjon. Programunk a 
lassú, de biztos fejlődés; a mostani Hiteliintózetből egy 
nagy és szolid pénzintézetet, akarunk kiépíteni.

-- Azok n liirek, amelyek arról szólanák, hogy a Futura 
a maga céljaira használná föl a Nemzeti Hitelintézetnek 
nyújtott hiteleket, nem rendelkeznek tárgyi alappal, mert 
hiszen azon a konferencián, amely csütörtökön volt,

a Futura Írásban kijelentette, hogy nem igényel hitelt 
a Nemzeti Hitelintézettől.

Erről teljesen lomend, nmi különben természetes, meri 
hiszen a Futurának annyi milliárd kell, hogy a Nemzeti 

másiknak ajánlja,Egy'k vendég a 
ho«y otthon is csak az 
-UHU*M  használja t

Hitelintézet nem lehet hitelforrása. Ugyanozez a kon
ferencián úgy Delhién miniszterelnök, mint Kállay pénz
ügyminiszter fölajánlották nekem a vezérigazgatói állást, 
ezekben a személyi kérdésekben azonban döntés még nem 
történt.

— Tévedés az a hit, hogy a Nemzeti Hitelintézet át
szervezése a Tébe-bankok, ellen irányulna. Mi teljesen 
belátjuk, hogy ezek a bankok különb faktorui a magyar 
gazdasági életnek, mint a Nemzeti Hitelintézet, mi csak 
azt akarjuk elérni, hogy a Nemzeti Hitelintézet a magá
nak megfelelő helyet foglalja el ezek közölt a bankok 
között és hogy

a Tébc-hankokkal együtt dolgozzunk az ország javára.
A Nemzeti Hitelintézet átszervezése a Gazdabankkal 

karöltve remélhetően sikerülni fog.
Sebeszta Kolosnak a nyilatkozata teljesen 

uj helyzetről számol be. Nyilvánvaló, hogy a 
Falura alul maradt a küzdelemben és most 
már megalkudni kénytelen, nehogy végleges 
vereséget szenvedjen. A Futura ennek érde
kében vállalja az együtt működést a Gazda
bankkal, bár óriási vilá-gnézlcli különbség van 
a két intézet vezetőségének elvet cs politikája 
között.

----------- .^gqs—-------------

Hol van mdc Gusztáv?
(A Reggel tudósítójától.) A múlt, héten lá

zas izgalom keletkezett a főkapitányságon, 
mert a St. Pölten-i államügyészség olyan tar
talmú táviratot küldött, hogy ott. letartóztat
tak egy munkást többrendbeli bűncselekmény 
gyanúja miatt, aki kihallgatása alkalmával 
azt állította, hogy ó az a Nick Gusztáv, aki 
annak idején megölte Mágnás Fizut és a pro
letárdiktatúra idején is 39 gyilkosságot köve

tett el. Az áll a m ügyész:-ég sürgönyével egy
idejűén a bécsi követség is telefonált az itteni 
külügyminisztériumhoz és annak megállapítá
sát kérte, hogy a St. Pöltcnben letartóztatott 
egyén csakugyan Nick Gusztáv-e? A rendőr
ség állal megindított nyomozás után az Ausz
triában lefogott egyén vallomása mesének bi
zonyult, Nick Gusztáv, aki 1914 január ló-én 
ölte meg Máguás Elzát, most, is a váci fegy
intézet lakója. A Kúrián 1915 február 17-én 
mondtak ítéletet e szenzációs gyilkosság! biin- 
pörben, amikor a legfelsőbb bíróság úgy Nick 
Gusztávot, mint bűntársát, Kóbori Rózsit, kö
tél általi halálra ítélte. Utóbb a király azonban, 
kegyelmet adott nekik és Nick büntetését élet
fogytig tartó fegyházru változtatták át. Az 
igaz, hogy a kommün kitörésekor Nick kisza
badult a váci fegyházból és a diktatúra alatt 
csakugyan terrorista lelt. A kommün bukása, 
után azonban újra letartóztatták és előbb /Ha
ván ült, majd a lipólvári {egyházba került, 
de az idegen megszállás alkalmával ,1921 de
cemberében Fáéra hozták és azóta a váci {egy
ház lakója. —

A berlini szocialistáit 
ellenzik a polgári pártokkal 

való Koalíciót
A Katonai Kivételes állapotot! megszünte

tését Követelik
\ í-’ ' Berlin, október 21.

Az egyesüli szocialista párt berlini kerüle
tének mai nagygyűlésén az eddigi elnökséget 
megbuktatták és uj tagokat választottak be, 
amelyek mind ellenzői a polgári pártokkal 
való koalíciónak, igen nagy többséggel el
fogadták a Crispicn—Auíhacuser-féle határo
zati javaslatot, amely követeli a katonai ki
vételes állapot megszüntetéséi, e követelés visz- 
szautasitása esetén pedig a szociáldemokrata 
miniszterek lemondását. A kerületi nagygyű
lés követelte továbbá Stampfer, a „Vorwarts* 4 
főszerkesztőjének lemondat ását.
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A aiufoSja egyedül kisár&e
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 

1 óra 17 perckor pisztolylövés dördült el a 
Hungária-u! i sporttelepen és erre a jelre 25 
magyar if.m — hosszutúvfutó atlétáink szine- 
java az ország: minden részéből — futásnak 
eredt, hogy a 10.200 méter hosszú marathoni 
távot maga alá gyűrje. A nagyközönség ezrei 
természetesen Király Pálra, a göteborgi, 
amFiterdauii és turini hősre volta*  kiváncsiak, 
.-.ki piros fehér dresszével azonnal kivált a tö
meg közül,

végig a gyéztesí a a célig

az élre állt és elejétől végig vezetve, mint 
győztes haladt át a célon.

Start után.
A .-.tart után a versenyzők 9on medert futottak a pályán, 

n.u'án «• I»’wytk a sporttelepet és az. .1 Reyyal autójától 
kísérve n Hungária-ut ra, onnan a külső Korcpesi-uf ra 
fordultak be. Ekkor a vezető Királynak mdr MO »i<7er 
z'w" col/. de a ..hiilálsoronipó’" előtt hirtelen akadály 
merült föl. Egy keresztben robogó vonat .állta a futok 
u'ját. Az < lelmcs Király azonban nem várt, hanem fiit- 

•fiinál a pályatest fölé épített hídra és egy porc múlva 
ma:' a tu. > felén volt. Amire a sorompót fölhúzták és 
autónk előtt az ut szabiid lett. Király már messze előt
tünk volt, de nem is csoda, mert

az ötödik kilométert, megvesztegető stílusban 3 perc
15 mp -cs szenzációs Idő alatt futotta.

Király vezet.
Most n b-’lyzet a kővetkező volt / Király. Rózsa 

tSie'iedi ion méterrel, .3—í /?-»- /.« Kádár további Ml mé- 
térrel. Ki; i\ fokozatosan n>-.li az előnyét és a hetedik 
k:|., aét >rnél ( I perc áOmp.'i már 1 kilométer előnyre 

’.ert ’ n n "n kéz 1 ■ e m ■ r égj u 1;a!;,bán nincs a n,)g - • 
s. . >j ailelana . clfonícfo. , ,„-if < >. ián. az ellen fut és
pompás eredménnyel, mert a tizedik kilométert 3 perc 
.35 mp.-re futva,

az első tfl kilométert 35 perc 12 mp. alatt éri el, 
ami pere v) mp.-e.s átlagnak fel i meg. ifost már az 
e’ái.ye másfél I: •looict.c.r ! A következő kilométereket is 
valósággal falja i'.r’.ily, akinek pompás izomzatú teste 
a harmonikus munkában olyan, mint egy élő gép. 
Mögöttünk a helyzet ekkor megváltozik. Kádár, a másik 
pincératicta t< r előbbre és maga uiögé utasítja Rózsát. 
akit sorban Zo’lner és lirenyovstky kövein k. Az
autónktól és u kér kpúrosok seregétől kísért Király ki
tűnő kondícióban éri el a i kilométert es azt 3 pere 
38 mp.-ro futva.

la kilométeren 54 perc 3á nip.-et ér el. A tempót to
vábbra is megtartva. 1 óra alatt 18 km -t és W3 m.-t 

hagy maga mögött Király.
Ez ere imcuy a neh z kapa .-..'.kódokkal teli gödöllői 

orsza•.■utón bómnlatrninéltó <■» búr most következik a 
pálya legnehezobb része, nem lankad, sőt erősíti a tompót 
és a :n. k. t • perc "a »,n „yí hihetetlen idő alatt maya

i marathoni túr ck i> folét 1 óra 14 pe-c 2.i mo.-ro futja! 
f.’a ez. tóvá brit is ig megy, uj világrekordot fut!

azonban egy hűvös légáramlat rombadóntötte. A kiizzadt 
testű Király lépései hirtelen megrövidülnek és szinte 
ijedten állapítjuk meg. hogy

Királynak a lábszúrizmal merev tónusba jutva meg 
stsm mozdulnak. Csak a comblzmok, mint erős bajtó- 
szljjak dolgoznak és viszik előre a rohamosan fáradó 

testet.
A legrosszabbtól tartunk. Elérjük n M kilométert U 

t óra 5J perc mp. alatt és ekkor papszerre támoli/nyni 
látjuk Királyt,

Király lankadni kezd...
— Szédülök, nagyon éhes vagyok. Adjanak 

valamit, enni — szól be az autónkba. Hamar 
scukászsemlyét nyújtunk neki, egy nillanatra 
megtorpan, kőt-három lépést gyalogol.

— Nem bírok nyelni, nincsen nyálam — 
hangzik panaszosan, amire hirtelen egy bi
ciklista terem mellette és a vizes kulacsot 
nyujtja. neki, amelyet fenékig kiürít. Egy perc 
uhut, elfogy futás közben a stmkúszsemlye és 
újból enni kér. Még egy sonkúszsemlye, egy 
kulacs víz, majd egy iiveg meleg tea. amelyek 
kissé fölüditik az élen haladó versenyzőt. A 
kimerüléssé fajuló fáradság azonban mind
jobban rágja a futó lábait, amelyek minden 
percben rövidebb és rövidold' lépésekre kény
szerülnek. Már csak ötperces kilóm ét ereket tud 
menni. Azt hisszük, föladja a küzdelmet, mert

az arcán elkeseredett harc nyomait látjuk.
Fokozza az energiáját azonban ni n hír. hogy háta 

mögött itöllner jó kondícióban már csak 800 méternyire 
vau. (Kádár ekkor adja föl n harcot.)

Áthaladunk a 35. kilométeren is 2 óra 20 perc alatt.
Az utolsó öt kilométeren lelkes sport közönség áll sor

falai. akiket az előre rohanó autónkból arra kérünk, 
hogy i-l.í,-n;«• - 'd s lelkesítő utultozásEal további kitartásra 
buzdítok Királyt, lis a célig meg nem szűnő ováció 
valósággal körülöleli az agyonhajszolt fizikumot. Mintha 
láthatatlan karok segítenék előre, ellenállhatatlanul tör 
a cél felé. Az utolsó 500 méteren azonban majdnem bal
eset éri, a pálya kapuja előtt egy biciklistába botlik. 
fölbukik és sárosán, véresen tápászkodik föl. de to
vább fut.

A finish.

kevésbé sem lá'oii’ f’zlóknak és aí:'(>osakiiak arra, 
Uogy a mogr.ii'.zlii'júzuk egyes tagi il vcndégszeiepei

be*  enek a Ncmzetfhvn.
Hevesi Sándor azt mondja, hogv több évtizedes tapasz- 
talc.tn szerint majdnem minden nagy föladatra hi.ato'.t 
azlnésznek legalább egyezer alkalma nyíl.' már a Nem
zeti Színházhoz szerződni. Helyes. Azonban és itt 
mindegy, miért maradtak' el ezek a szerződtetése!:: a 
színház vagy n színész hibájából — tény, hogy X ok 
miatt az illetők nem tagjai a Nemzeti Színháznak. .'•>> 
és ez elcffcndö ok. hány >)iintl''.;.ck ne is vemlécs-ei pt '- 
hcssenek ott? Vagy — bocsánat — talán büntetésből 
nem szabad őket vendégazcrepeltotnif A vendézszer. ple- 
sek ellen, mint nagyon nyomós okot, azt említi még 
Hosesi, hogy a színház ereje, értéke, jctevtöséyc at 
összjdtékban van. Igaz. Do azt kérdem, ron ' ' " a 
színház ereje, értéke, romlik-e a színház, ha egy-cou 
színész ■- jó és jelentős színész cf)yszer-c{i>i :cr )•«)>- 
déf/szeropcl a színpadjáé? Tagadom, hogy valóban mű
vészi együttesbe bekapcsolódó jó miivéxz roi;!n.,.i az 
ösazjátékon. Hevesi valóban zseniális ember, én lát
tam, mit produkált unnak idején szedet1-védett fiatalok
kal a Tháliában. az ő keze alatt a Nemzeti Színház 
egyetlen előadása sem halványodnék egy szemernyit sem, 
ha valaki vendégszerepelne abban.

— Az a kérdés pedig, hogy h« egy színháznak, egy 
magánszínháznak kiváló színészei vannak, miért nem 
nyújtja azoknak a legnagyobb művészi föladatokat, nem 
egészen tartozik ide. Nem nyújtja, mert nem akarja 
vagy nem tudja A fontos, hogy nem. nyújtja és igy a 
színész — mint a szarvas híves érre — hasztalan vá
gyik Shakespcarere és méltó társaira, nem jut hozza. 
Az igazi ok tehát, nem hinném, hogy az együttes 
művészi, kérdése volna, hanem inkább az. együttes 
családi, kérdése, mondhatnám, családi okok azok, ame
lyek minden színházban útjában állnak, a vcwh'i/szereil
léseknek. A vendégszereplf? általában mindig ug.v állít 
he egy színházhoz, mintha azt mondaná: bocsánat, be
tolakodtam. A színházi együttes pedig — bármilyen jó
akaró fogyón is — úgy fogadja a vendégszereplő!. 
mintha azt felelné: fölösleges volt idefáradni, am't te 
tudsz, mi is tudjuk.

— Minek hát nte.ribolytjaln.í a családot?
• i ■■■ ■■■■mg Zí ZTiiiw

Álarcos rablók a némöt- 
amerikai petróleumtársasáa 

telepein
Berlin, október 21-

Plötzenseeben hat-nyolc álarcos rabló be
nyomult a néviet-amerikad petróleumi ár saság 
telepére és az őr legyűrése után. 560 milliárd 
márkát elraboltak. A rablóknak eddig- nyomuk 
veszett.

Visszafelé!
El r ik ■ 13 a kilőni «i Jcizőt és fordul tűk vl sza!

Nagyszerű kép tarul cléni.. Körülbelül egy kilométer
nyire el inuk Z'Hlner alakja tűnik ídl. aki mögött n 
mezénvh?n /■»/. Bejre. Kádár. :tb. következnek
és i ..o. oll. uuuluu!.. ;.:.i. . >r a veim.;, r-zembeju'. u futók 
köz d csal; Kózsnt kt iesi.uk ina! n.

a 25 verrenyző közül 'eb it c!,ö 2' i.nt.-cn e.-ak egy 
versenyed rd'n fid a küzdelme".

l di'. . a .. óh kilométerei. következnek, és már inr, : nt 
öt kilómé' rt hagyva ni'igiink mögött.

25 lun.-Dél 1 óra 33 p. 30 tnp.-et mutat a s.opper.
i .yreltord lesz.' - suttogja,,. Ezt a reménységünket

Három pisztolylövés és megállnák a vehemensen küzdő 
futballisták is a pályán. Egyszerre halotti csönd támad. 
Tízezer embar visszafojtott lélekzctlel figyel a kapura, 
ahol most megjelenik Király Pál, akit zugó taps és él
jenzés köszönt és aki balotthalvány arccal fut még 4öh 
mé’ert ol-an erőfeszítéssel és akarattal, hogy a legtöbb 
embernek könnyet csal a szemébe. önkéntelenül 
is mindenki az olasz Doranáora gondol, aki 1908-ban 
Londonban a cél előtt öt méterrel esett össze. 
Ezer és <■ or kor nyúl Király felé a tribünökről mert min
dönki segíteni akarja. Most jön nt utolsó 100 méter, ami 
nagyobb szónvrjés. mint az eddigi 40 kilométer. Király 
'ir.'.zcsz'jr!1 ia a for/ait. férte mepnjjylik élt szinte kábulton 
fut. Már csak Jo méter . . eny egész kinstenvedés 
né-.nt >r, '••f n hősi kiizdehhef. de mór benf van a célban! 
Orkánszcrü éljenzés: igy még nem ünnepeltek atlétát. 
1 '.ion;.', barátai nemzeti színű szalagos babérkoszorút 
dobnak n nyakába, amo'y opnlrhamar véres lesz Kabátot 
bnrit'inak ra ■ úgy vezetik be az öltözőbe, ahol .azonnal 
ápolás 1 i ■ :k Kint pedirr már hangzik egy szócsövön:

Király Pál ideje a 49.209 méteren 2 óra !0 porc 14 má-
t-odnerc. 'Orczégof rekord'.)

Gerliárd Lajos.

Törzs Jenő nyilatkozik 
magánszínházak kiválóságainak vendégszerep

léséről a nemzetiben

Füü;r.leC
Korortnh isötexj-i;. '.'O 

FlóköJc j tv, Catvfn»tér 
VI, RAtzöcxH-ut 32 
»t, Fő-wíc-s sa

Bretontól! f Üggönyre 10U cin K 
Bretontiiil eerii függönyre

300 cm.......................................K
F ii g g ö n y c t a >n i n a j o ii r o s < s

kockás 1 o 0 c tií. ••»••••»• iv 
Franda b u t o r k n 1I n 80 c m . K 
Gobelin bútorszövet 125 cm K

ff .800

48.000

9.5.C0® 
14.000 

80.

F ü g g ö n ,v t ii 11, v a I u ti c i e n I. e 1 ni e, 
csipkeszövet, valódi córnncslpkc 

nagy választékban

(A Reggel tudósítójától.) Abban az érdekes 
t’is művészi körökben sokat vitatott kérdésben, 
amelyet A Reggel hasábjain vetett föl Gergely 
István, hotry miért >mm vendégszerepelnek a 
magánszínházak kiválóságai a Nemzeti Szín
házban, mey- .zcla) i e Törzs Jenő, aki a követ
kezőkben mondja el véleményét A Reggel 
számára:

- A vltn. amely .t Rcjoci-bea indult meg, két kitűnő 
és nbszoL'it.Jiozzáértő színházi ember: Gcr<,cln István <s 
Hevesi Sándor között, arról, hogy »>!drí nem vendén- 
stercpe1 rcl: a mr.rdn.'zinl'dtok kiválóságai a '»r.ivietiben. 
engem ncincs.nl; érdekel — ami muris elegendő ok leune 
arra, begy ilyen közérdekű és miivészi szempontból 
nagyou nemes vitába szerényen közbeszóljak —. hanem, 
mivel egyik cikk engem Is említ, n kii.- beszól ónhoz, úgy 
érzem, jogom is van. Gcroaly Istvánnak köszönet, hála, 
amiért azon töri » fejét, arra van gondja, hogy az 
ors-iiy szinhózl kultúráját az entjes színházak egyéni 
érdekeitől elvonatkoztatva, miként lehetr.o a maga egé
szében fejleszteni! Istenéül, túlságosan jóhiszemű, túli4 
gosan egyenes és amit gondol, egyszerű, akár a Kölnin- 
bi:s tojása. Xcm bőszéi belőle som n szin!gnzgaló, sem 
u ronde :ö, sem a színész, még o kritikus sem, csak az 
egyenes naiv és őszinte mihósz. Amikor elolvustnm a 
cikkét, mosoly,, ;nm és azt mondtam magamban: milyen 
szépen gondolja, aztán a cikket L lr, tettein és nem 
gondolton) többó ra, mert érezlem. okát nem tudtam 
volna a,int. csők éreztem, hogy amit ö gondol és aho
gyan o gondolja az lehetet Ion. És eszembe se jutott 
volna többé, lin Hevesi Sándor nyilatkozoiat cl nem 
olva-

Ez a nyiljtkoznf ózonban újból flilkavnrtn bennem 
ezt ni égisz tómit, ónnál is inkább, mert

mindazokat az okokat, amelyeket Hevesi említ, leg

_fi. V. Hál vány utca 13

GF>ilftvjaía SiKiíí
bani'iiiixlleíe

Telefon: 192-27
Postaiak, számla

iesi.uk
ncincs.nl
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Az FTC csak eldöntetlent tudott 
elérni a „33“ FC-bal szemben

Az MTK-nak Is nehéz küzdelme volt a KAC-cal. — Az UTE nagy gőlaránnyal 
győzte le riválisát, az UTSE»t. — A Vasas megverte a VAC-ot

(A Reggel tudósítójától.) A vasárnapi mér
kőzések nagy szenzációval szolgáltak, ameny- 
ryiben az FTC csaknem vereséget szenvedett 
a „33“ FC-től, amellyel végeredményben nehéz 
küzdelem árán 1:1 arányban eldöntetlenül vég
zett. Az UTE legénysége fölényes győzelmet 
aratott az UTSE-csapat fölött ami szintén 
meglepetésszámba megy, mert a beavatot
tak csak minimális győzelmet vártak, sőt 
egy eldöntetlen eredményt sem tartottak volna 
irreálisnak.

Különös formát, azonban egyik csapatunk 
sem mutatott; valóban kiváló egyik játékos 
sem volt s igy a szövetségi kapitány könnyű
nek ígérkező válogató-munkája alaposan meg
nehezedett, olyannyira, hogy eredeti tervétől 
eltérően, ma nem is állitotla össze a svédek 
ellen szereplő válogatott csapatot és — amint 
értesülünk — az csak hétfőn fog megtörténni.

*
FTC—„33“ FC 1:1 (0:0). FTC fölénnyel kezdődik a játék, 

de Zsák és a bekkek résen vannak s a zöld-fehérek csak 
komért tudnak kierőszakolni. Bosszús percek következ
nek most Hauswald kiró gyámolatlan bíráskodása miatt, 
amit Krammer, a budaiak jobbszélsője, feledtetett el egy 
gyönyörű akciójával, ami csaknem gólt eredményezett. 
Dacára a ferencvárosiak ujabb fölényének, igazi veszélyt 
a „33"-as csatárok teremtenek balszárnyuk egy vehemens 
lcrohanásával. A zöld-feliér kapu előtt Eichbaum meg
sérül, leviszik a pályáról s csak percek múlva tér vissza. 
.Félidő 0:0. — Szünet után Ei.-enhoffer tiszta helyzetben 
hibáz, majd percekkel utóbb Pipa egyedül lerohan s az 
egész mérkőzés legforróbb pillanatát iiyu.it.ia. Később be
adásból újra, brilliáns előkészítés után, óriási erővel lő 
kapura, do a labda Weisz karnisba talál. Újra, és újra 
..Pipa támad", a mezőny legjobb embere ő, dolgozik em
berfölötti módon s agilitása végre eredménnyel jár, a 
20-ik percben védhetetlen gólt. lő. (1:0). Ez frontba dobja 
a zöld-fehéreket is és sikerül Pataki révén a 28-ik perc
ben kiegyenlíteniük. Oláh! kiállítja, a bíró „tiszteletlen 
viselkedése miatt" és ez utolsó omlitésreméltó momen
tuma a napnak, mert a mérkőzés további folyama ese
ménytelen marad.

MTK—KAC 2:0 (0:0). A bajnokcsapat csak a második 
félidőben játszott abszolút fölénnyel és az első félidő
ben, jóllehet, a KAC nem volt egyenrangú ellenfele, 
képtelen volt a vezetést, megszerezni. A játékidő kezdetén 
inkább KAC-. mint MTK-fölényt láttunk. A bajnokcsapat 
csak a félidő köze) ■■ felé melegszik bele a játékba, ami
kor is Siklóssy a. Senkey II. és Molnár összjátékából 
hozzákerült labdát kapu_ fölé lövi. Molnár most Braun
nal próbálkozik, de a KAC-védelem erősen tömörül, úgy 
hogy az első félidő eredménytelen marad. Szünet után 
már teljes mértékben kidomborul az MTK nagy fölénye.

Állandóan uralja a mezőnyt és Siklóssy gólt rúg. A bíró 
azonban off-side címén nem adja meg. A KAC azonban 
már nem kerülheti el a sorsát: Molnár gyors egymás
utánban két gólt rúg a kispestiek halójába. Biri a ka
pott gólokat nem véd héttő.

UTE—UTSE 4:1 (2:1). Az UTE nagy fölénnyel győzte 
le a városabeli csapatot, amely eddig oly derekasan küz
dött az első osztályban, ahova nemrégiben került föl. 
De talán nem is az UTSE gyöngesége, mint inkább az 
UTE ereje magyarázza a fölényes győzelmet, illetve a 
súlyos vereséget. Csontos és Jeszmás, a gólrekordorck, 
osztozkodtak a négy gólon olyképen, hogy mindkét fél
időben egy-egy gólt lőttek az UTSE hálójába. Az UTSE 
egyetlen góljai Lcitner lőtte szabadrúgásból, ö volt kü
lönben a vesztes csapat legjobb embere.

Vasas—VÁC 1:0 (0:0). A játék Vasas-fölénnyel indul e 
ez a fölény nyomasztólag hat a VAC-ját okosokra. ám, ok 
nélkül, mert a Vasas-csatárok a kínálkozó alkalmakat 
képtolonek kihasználni. A 15. percben a VAC-védelem kö
zött kifutó Takács végre lövéshez jut, de labdája a kapu
fáról pattan vissza. Most egy porcro a VÁC jut mához: 
Boross TI. veszélyes támadást vezet. Majd állandósul a 
VAC-fölény, de akcióikat a biró off-side cimc.u egyre le- 
fütyüli. A mérkőzés egyetlen gólja a második félidő má
sodik percében esik, amikor Takács Massányi ideális be
adását védhetetleniil a kapu jobb felsősarkába lövi. (1:0). 
A biró egy durváskodásáért Királyt a 27. percben ki
állítja.

BTC—Zugló 4:0 (1:0). Az egész mérkőzés a piros-fehérek 
nog» fölényének a jegyében folyt le. l’ollákot, a 'Zugló 
cg’*"  halfját. egy durva faultjáért Tóth biró már az 
első ‘'élidőben kiállítja. A játék csaknem állandóan a 
zuglóiak térfelében folyik. Már a mérkőzés legelején si
kerül Horváth 11.-nek gólt lőnie, amit a második félidő 
elején kettőre szaporít. Hamarosan l’ócz is lő egy gólt, 
majd Horváth TI. a Zugló-védelem hibájából négyre sz.ru 
poritja a BTC-gólok számát. A mérkőzés durvaságokkal 
tarkított volt h a bíró a második félidőben Sefesiket és 
Horvát. I.-et is kiállitja.

Törekvés—III. kor. TVK 0:0 (0:0). Szürke játékot produ
kált mindkét csapat; a csatárok gólképtelenségét szánalom 
voit nézni. Úrik épp olyan keveset nyújtott, mint Hor
váth s a vasutasok, illetve a budaiak közönsége hiába 
várt csodát a két félelmetes lövőtől. Hol az egyik, hol 
a másik csapat került fölénybe, ám ez a fölény sohasem 
volt döntő nagyságú, úgy hogy az eredmény a meccs vé
gén is annyi volt, mint a mérkőzés megkezdése előtt.

Egyéb eredmények. II. osztály: Ékszerészek—BEAC 2:1, 
MAFC-Husosok 2:2, Testvériség ETC 1:1, NSC-Főv. T. 
Kör 1:0. Postás—EMTK 2:1, MAC—BAK 1:0, TTC-KAOE 
3:1. — Bécs: Rapid—Hakoah 2:2 (1:1), Sportclub—WAF 
4:1 (2:1), Vienna—Slovan 4-0 (1:0), Simmering—Adanira 
1:1 (1:1), Hertha—Wackenr ?.:1 (1:0).

A futball technikájáról 1ar( előadást Plscher Mór. iiz 
MLSz nemzetközi bizottságának az előadója, hétfőn dél
után l£4 órakor az Urániában. A megismételt előadáson 
Girulatis lassított filmjei újból nagy tetszést fognak 
aratni.

46 hölgyuszó a startnál 
Gyönyöj’il Mzdelmeh, pompát eredmé
nyek. — Krasxner Kaűó országom 
dof javított 309 méteren. — 72

várnlnedifas versenye

(A Reggel tudósítójától.) Gyönyörű és erő
kelő közönség jelenlétében bonyolította le ma 
este a Magyar üsző Egyejdllet vándorú íjas*.  
hölgyuszóversenyét. E meeting valósággal ior- 
dulópontot jelent a magyar hiilgyuszósport tör
ténetében. Ugyanis 64 nő nem kevesebb, mini: 
169 nevezést adott le és 46-an állottak starthoz.. 
Minden induló elérte a kitűzött standardidot, 
ami a hölgyuszósport terén óriási lépést, .jelen.. 
Szenzációja a versenynek az is, hog’Y Kraszner 
Kató (NSC) a 300 méteren 5 perc 4^8 mp.-es 
pompás idővel uj országos rekorddal örven
deztette meg a magyar uszósportot. llöl/tyuszo- 
gárdánk szép fejlődését bizonyítja azonban m<,,x 
az is, hogy e távon négyen úsztak országos re
kordon belül.

Részletes eredmények:
I. .Me</hivási vegyes staféta: 1. az NSC csapata (Schlen-1 

kér, Bárta, tláboríTy) 4 )>. 17 mp. 11. /lölgy-fővcrseu.';, 
loo méter: 1. Dénes Irén (NSC) 1 p. 39.8 mp. -• v :,í;.r 
Olga (FTC). 3. Kraszner Kató (NSC). III. Hölgy (ke.'lo) 
•mellúszás: 1. Meleg Ilonka (BKAC) al.O mp. Adum 
Lenke (VÁC). 3. Herz Lili (FTC). /!’. Höl'n/ f.'ivrrsexp, 
100 méteres hátuszás: 1. Kraszner Kató (NS( ) 1 p. 41.4 
mp. 2. Siposs Manci (BKAC). 8. Dénes íren (...'( ;. 
U. 50 méteres hölgyuszds: 1. Kunz Margit (0'1'IP 17.2 mp.
2. Meleg Ilonka (BKAC). 3. Milialovils Ila (XSC). J t ■ 
200 méteres tneghivási handic.ap: Gáborffy István (..M i 
2 p. 10 mp. (Swimin-ower.) VII. 100 méteres hót fiumei 
úszás. Föverseny: I. l’irkler-l’app Gabriella (Mi^.;<>.<•. 
Vasutas SC) 1 p. 47.4 mp. 2. Feszt Franciska OSI 1
3. Dénes Irén (NSC). 1'77/. Hölgy-hátuszás. A<■ <■
1. Komáromy Márta (NSC) 51 mp. 2. Mclrg Jlov .a 
(BKAC). 3. Mihalovits 11a (NSC). 4. Teichmann MB.«u 
(BEAC) IX. 100 méteres megltirdxi hátiixzos. Ifanaicay:
1. Hóiba Tivadar (OTE) 1 P. 26.2 mi>. 2. Barta k.'"'<>'.v
(NSC) 1 p- 18 8 mp. (10 mp. hátrány). 3. Massunyi (Ml .). 
A'. .3^50 méteres junior mell-hó!gystaféla: 1. OI 1% 
pata (Briehta, Mézner, Kunszl) 7 p. 34.6 mp. 2. XS(, 
csapata. 3. BKAC csapata. 4., NSC b) csapnia. A/.^ 
méteres hölgy-fő versen >/: 1. Kraszner Kató (NS( ) .>
42.8 mp. (Országos rekord!) 2. Dénes ,H’ón (NSC). 
Kcresz.tury Kamilla (FTC). 4. Wagner Olga (r IC). Nlí- 
Vizipoló: VAC-Ml’E 6:4 (5:2). Biró: Bcleznay. •
.1 Kraszner-vándordii pont versenyének eriuiinenj e: T. 
NSC (.",1 pont). 2. MI É (18 pont). 3. BKAC (17 pont)
4. OTE (15 pont). 5. FTC (14 jt^nl). — sí dr. Kéler Tibor- 
■eáiKlordij pontversenyének eredménye: 1. NSC (3,i pont)
2. FTC (13 pont). 3. MI É (8 pont). - ^U-round tiszleiet 
díj: 1. Dénes Irén (NSC) 6 pont. 2. Kraszner Kató (•'•*■>  » 
8 pont. 3. Kérészi ury Kamilla (FTC) 12 pont. 4. Wagner 
Olga (FTC) 14 pont. — Az „Amatőr Iréner-dij" győztese 
Kárpáthy Nándor (NSC).
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A marathoni futásban
25 induló hözül 23-an futottad a célba
Az Egyetértés SC által vasárnap rendezett 

maralhoni futóverseny nagy sportbeli és er
kölcsi sikerrel járt. Huszonöt induló közül 
23-an futották végig a versenyt, ami. •példát
lan a világ sportja I őriénél ében! Győztes ter
mészetesen Király Pál (ESC) lett, aki 2 óra 
40 perc 14 másodperces idejével uj országos 
rekordot teremtett és ezzel az eredményével 
végleg megnyerte a Gundel-vándordijat, egy 
35 cm. magas ezüst serleget, továbbá azt az 
aranyérmet, amelyet neki Amerikából Fekete 
Mihály, volt kiváló atlétánk küldött. Kapott 
még ezenkívül egy babérkoszorút, egy alpacea 
teáskészletet, tíz kötet gyönyörű könyvet és 
egy üveg pezsgőt, A versenyen feltűnést kel
tettek a RÁC atlétái, akik közül egy sem adta 
föl a harcot, sőt Varga rendőr mezítláb fu
totta végig a pályát elejétől végig, mert a 
cipőjét már az első kilométeren elvesztette. 
Jlrenyovszky, Bese és különösen Frank bámu
latosan jó kondícióban érkeztek a célba.

A MAC országos birkózóversenye
A Magyar Atlétikai Club országos birkózó

versenyének második napja élénk érdeklődés 
mellett zajlott le a Fővárosi Cirkuszban. A 
nagyszámú közönség legjobb amatőréink küz
delmeiben gyönyörködhetett, amelyek közül 
különösen a Varga—Adorján, Matúra—Incze, 
Skerlecz—Bartók és a Tasnády—Nobel pár 
harca emelkedett ki.

A vasárnapi mérkőzések eredményei: Bók (Kaposvár) 
győz Vas (Törekvés) ellen, Németh (MTE)--Bogár (Vasas), 
Skerliecz (MTE)—Bartók, Polgári (BAK)—Szántó (MAC), 
Tasnády (Nyíregyháza)—Nóbel (UTE), Magyar (BAK)- 
Gallay (MÁV), Toldy (Nyíregyháza)—Oblátli, Keresztes 
(Húsos)—Havasi (MTE), Matúra (MTE)—Inc,ze (Törekvés), 
Szalai (MTE)—Siko (MÁV), Laczkn (MAC)—Mester (Tö
rekvés). Benő (FTC)—Koprek (Törekvés), Miskey (MAC) 
Nagy (UTE), Varga (MAC) Adorján (MAC) és .Janó 
(MAC)—Rosenstein (HSE) ellen. A győztesek közötti 
döntőmérkőzések hétfőn este 1-8 órakor kezdődnek, ame
lyekben dr. Varga Béla világbajnokunk a favorit, ö fogja 
elnyerni a „Magyarország legjobb bajnoka" címet.

Káposztásiucgycrl lóversenyek. Vasárnap volt, az l'r» 
lovasok Szövetkezete őszi meetingjének 3. napja. A nap 
főszáma a Kettősül vezésü Akaddlyvei euy volt, ame 
b. n n 2 rciis favorit Thököly vere-/i,-:-i szenvedett a í ■! 
vér Maxim 13-t6\. Thököly vereségét a helytelen lovag- 
lasi taktika okozta. Részletes eredmény:

/. futam: 1. ('igányle.ány (Uir) Kakovszky. 2. Bábuéi 
(FJ,) Jenoy. 3. l’our l’amour (8) Semsey. Fin.: Spimdte 
(4). Ninetto (16). lh. 2!6h. Tol.: 5000 : 8600, 5000, 5090. 
)!. futam: 1. Elsőm (1‘A) Csernovils. 2. Borbély II. (16) 
Maros. 3. Bitorló (10) Jármy. Fin.: Jofe (elb.) (2r). lh. 
Tót: 5000 : 12.500. III. futam: 1. Maxim i:t. (10) Adda. 
2. Thököly (2r) I’atzák. 3. Napvilág (2) Binder. Fin.; 
Kelache (1) Göllei. 2h, 10b. Tót..: 51:00: 58.500. IV. futam: 
1. Mariefte (p) Selmcczy. 2. Ildikó (1) Mukay. 3. Csacsi.".. 
(1%) Binder. 5h. Tol.: 5000 : 9500. F. futam: '• Af«/ad» H 
(6) Opuesiti. 2. Tóga (‘.'Mi) Vondra. 3. Évin Mars. a. 
Gidai. Fin.: Ostoros (16) , Malwcib 161, .'.rím (20). Adut 
(31-j), Miki (8), Snnloiiiia (20), Aipioii (16). Bob urfi (6), 
Fruzsi (20), Sumir (10), Borona (33). lh, 1’ojli Tót.:
5000 : 64.000, 11.500. 9000. 7000. VI. futam: 1. N<bich (p) 
Martinék. 2. Ametist (21-.) Gutái. 3. Maehonia (31a) Bicr- 
náezky. Fm.: Dissapoinlmenl (6), Bikíic ('').

Wlent lóversenyek. A Fremlenauban vasárnap került, 
eldöntésre a uagymullu Huecavi r l!< i,n< », amelyet 
Vorwitz nyert meg. Második E. Uéla bácsi, harmadik 
Raja.

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

„Világosság“-könvvuvonnia rt. Budanes'.. Vili. Couli-u. L 
Műszaki igazgató: DcritscK 1).

Részletes eredmények:
1. Király Pál (ESC) 2 óra 40 perc 14 másodperc (Orszá

gos rekord!) 2. Hrcnyovszky (Csillaghegyi Movc) 2 óra 
43 p. 08.7 mp. (Pest vidéki kerületi rekord!) 3. Zöllner 
(MAC) 2 óra 50 p. 09 mp. 4. Bőse (MTK) 2 óra 50 p. 
18.(1 mp. 5 Frank (Szegedi MTE) 2 óra 58 p. 12 mp. 
6. Érti i ' l'(') 3 óia 07 p. 12 mp. 7. Preluch (RÁC) 3 óra 
08 p. "(5 mp. 8. Hartay . FSC) 3 óra 12 p. 40 mp. 
9. Nátiay (KAC) 3 óra 24 p. 58 mp. 10. Varga (RÁC) 
3 őre 20 p. 12 mp. Ezek mind tiszteletűijat kaplak, az 
utánuk következők pedig bronzérmet — A mintaszerűen 
és vagy áldozattal rendezett versenyért elismerést érdo- 
meb.iek: Liptdk János, Tóth Lajos, Uraun József, Uraun 
La.,os, Neumann Ernő, lla'ázs László és Zslska Jenő, 
akik az ESC régi lelkes tagjai, továbbá dr. tladnal Ernő 
klinikai főorvos, aki az indulás előtt az összes verseny
zőket megvizsgálta és mindannyi tikot egészségesnek ta- 
1 tilts.

(Kilói)/ Pál szerepléséről részletes tudósítás lapunk 10. 
oldalún!)

A kerékpáros hegyi bajnokságot, amelyet a 
Svábhegyen rendeztek, Rusovszky (Világosság 
KK) nyerte meg 11 p. 22 mp.-es idővel. 2. 
Sághy (Világosság KK). 3. Bánitzky (Kitartás).

I
I

I

'"J
JMfa is adunk

kötésre ciszternában, hordóban vagy kannában 
díjmentesen tárolva, házhoz szállítva vagy 

kocsiba töltve 
autóbenzint, autóoíajat, 

auftózsznir 
legolcsóbb napi áron, 

valamint petróleumát, gépolajat. hengerolajat, 
motorhajtó- és k< nőolajokat, Tuvotle gépzsirt, 

kocsikenőcsöt 
,,PHÖBUS“ ofafkapcsfícdclryl t*f  
lludapest V, Halaton-utca 10 — Telefon: ltíi—15

BF M nj BC ■JB’-RACKETTEK, 8 Ere re i labdák, | caPŐK, TbI.32-20.
ANGOL, NÉMET ÉS MAGYAR GYÁRTMÁNYOK 

KERTÉSZ 61. Andrássy-ut 36, Párlil Nay/ Áruházzal izemben

Müfáutov*
MUllcr A. Géia mllbutorayáros butorAruhAnn, 
Budapest VI, Csengeri«utca 29 (Király-utca sarok) 
Telefon 190-00 695

„Fortuna^ Ingatlanforgalmi Vállalat
az (Irszágos Föld birtok rendező Bíróság engedélyével

Rudapust VI, Teróz-kHrut 21. 274 Telefoni 7—3(1.
Nagyszámú birtokvétoli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és vidéki házuk, villák és lelkek közvetítése. ,ló| 
bevált lakásközvetités, linaneirozas stb. Mindennemű ingnU 
lauüt'y Qvu bzplid, k*YUuatry  divtot Jvl/yuj oijluib

sz.ru



