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Szentlélek,
vagy a kocsmák gőze

űrivé, november 4.
Poincaré miniszterelnök az itteni hadiemlék
leleplezése
alkalmával
beszédet.
mondott,
amelyben a többi közt a következőket. fejtette
ki: Németország most, az angol szász or-zúgokbán szemléién propagandái feji ki, hogy sorsa
iránt részvétet ébresszen irgalmas lelkekben.
Ezután rámutatott arra, milyen óriási össze
geket fordítanak a. németek a Ruhr-vidéken
épületek, gyárak és egyebek építésére, zí német
birodalom szán (szándékosan lünkre teszi ma
flái, ugyanakkor azonban megengedi, hogy ma
gánosok, különösen nagyiparosok meggazda
godjanak. Megtörtént, hogy ezután az önkéntes
csőd után különféle helyeken fölmerül'' az az
idea, hogy bennünket a. német tartozás revi
deáldsara hívjanak meg, mintha ez nem lenne
a békeszerződés során máris véglegesen meg
állapítva.
Óvatosságból intézkedéseket keit tehát
tennünk, nehogy a szakértői vizsgálat so

a fcontremin és a
f.j Heggel tudósi tójától.) Ma délben a nagy
bankok újabb értekezletet, tartanak, amelyen
megbeszélik egyöntetű eljárásuk folylatását,
a kontremin garázdálkodása és a tőzsdei ten
dencia megjavítása ügyében. .\ tanácskozáso
kon a következő intézetek képviseltetik magu
kat: Hitelbank, Kereskedelmi Ránk, .IngotMagyar liank, Hazai Takarék. (Has z-M agyar
Ránk, Leszámítoló liank és Hazai Ránk. A
nagy bank ok .1 Reggel értesülése szerint
tovább folytatják vásárlásaikat,
főleg azokban az értékekben, amelyikben a
kontremin a legmélyebben van érdekelve.

rán, amellyel a jóvátételi bizottság Német
ország pillanatnyi
fizetésképtelenségét
óhajtja megállapít a ni, kerülő utón újra
megállapítsák, mekkora Németország tar
tozása.
Ezután a szeparációs mozgalommal foglal
kozott és a következőket mondta: Ha bizonyos
velünk barátságban élő országokban azt hall
juk, hogy ;i lakosság (‘gyes csoportjainak
függetlenségi nyilatkozaIóból térmészetszerüen
folyik a versaillesi békeszerződés revíziója, meg
kell vuii inom, hogy ezt a következtetést nem
egészen értem és úgy látom, hogy az a népjog
alapél veivel ellentétben áll.
Mi sohasem Ígértük azt., hogy a német al
kotmányt vagy a birodalom egységét meg
fogjuk védeni németekkel szemben s német
részről kiinduló bármiféle kezdeményezés
n°a> menti föl a szövetségeseket az alól a.
kötelezettségük alól, hogy az á’.taluk aláirt
szerződést egymással szemben megtartsák.

ikgyélbevi
Nem intervencióról van szó. inkább a piac
ii.sz.ó darabjainak fölvételéről és fiz árfolya
mok további leszakadásának meggátlásáról.
Az intézetek gondoskodni kívánnak arról is,
hogy a piac olcsó pénzzel legyen ellátva és a
b>;n>ié’y 'sehl:en meggátolják a kosztpénz megdrágitásáimlc meg a lehetőségét is. A nagy
pénzintézetek pesti és vidéki fiókjai természe
ti <n bel‘kapcsolódnak az akcióba és üzlet
körüket íigyelmobsó teszik arra, hogy nézetük
szerint a tanyhaság elérte 'mélypontját, akinek
te lát készpénz áll rendelkezésére, újból vehet
komoly bolérlékii értékpapírokat.

Decemberben tárgyalták a magyar kölcsönt
(.1 Reggel tudósítójától.) A kormány pén
tekén este, mint, ismeretes, miniszt
*
ríiinúcsot
fa rtott.
Illetékes helyen
szerzett értesülésünk szerint a minisztertanács
ezuttal nagy jelent őségü országos kérdésekKel is foglalkozott. Bethlen István bejelentette
ugyanis, hogy
a jövő hét közepén Budapestre érkezik a
jóvátételi bizottság budapesti delegátusa,
y-damint az n nemzetközi bizottság, melynek
b’ladata. hogy a Magyarországnak nyújtandó
kiil< sön (•h'd'öltételeii. megvizsgálják.
A iiiinisz.lortnná.cs továbbá, inegvi riBa iniu'1
fizok,'il a k ''dósokét, amelyek a ueiir/c
i>i
zotísággal folytatandó tárgyalások során föl

fognak merülni. A kormány tagjai teljesen
egyetértenek abban, hogy a i\ é üszővel ség, va
lamint a jóvátételi bi. ottsúg kiküldöttei előtt
föitét len ni leszögezendő az az álláspontunk,
hogy
a k'"!'-::n kontrollja szempontjából semmi
féle belpolitikai Léi (lésben külá’lanimnl
nem tárgyalunk.
A miniszterelnök ezután letárgyalta azokat
az. ala iidveket, is, amelyeket a. kölcsöntúrgyaláso! élőké’Zitfsénéi követni fogmik. A minisz
terelnök azt is bejelentette, hogy
a Népszövetség meg december hó folyamán
le fogja tárgyidul a magyar kölcsön ügyet,
a jóvátételi bizottság előzetes határozata
alapjain

Mi a politikai agitáció teljes szabadságá
nak hívei vagyunk. Soha egyetlen politikai
pártnak kétségbe nem vontuk azt a jussal,
hogy honmentő ideáit írásban vagy szóban
közölje a közönséggel. Ha a Pester Lloyd
írhat, Írjon a Duna Lloyd is. Ha az egységes
párt gyülésezik, szónokoljanak ám a faj
védők is. Meggyőződésünk, hogy a magyar1
nép túlnyomó többségének már kialakult a
véleménye a mai helyzetről és undorral
vegyes bünbánattal búcsúztatja leikéből a
kurzuspolitikát. Írhatnak, papolhatnak, böm
bölhetnek amennyit, akarnak, ezen a nép*
ítéleten már nem segít sem pálfordulás, sem
erőszak, sem a kétségbeesés diihrohamai.
Ami mostanában ugyanis a fajvédők vidéki
kiruccanásain történik, valósággal patologí'-i
kus jellegű. A firkálásaik még hagyjam
Ezekkel a kutya sem törődik már. A nép
gyűléseiknek a hangja azonban a legerősebb
idegzetiieket is megdöbbentheti. Nem is
tudunk
más példát:
a* meggyőzésnek ezekkel
•
•
’* .
az eszközeivel a szovjet fenegyerekei éltek
vissza, ezt a stílust, ezt a nívót, ezt a vitus-<
táncot a hordó tetején, ezt a felelőtlen, bár 4
dolatlan szitkozódást nem ismerte eddig al
magyar közélet. A fajvédők táborában is
vannak meggyőződéscs, úri nevelésben része
sült, ip üvölt, komolyabb elemek. És ezek néni
pirulnak, amikor nyomtatásban olvassák,
hogy Lelnier-Lendvai és Kiss Menyus miket
kurjongattak a mátészalkai piacon? Józan
állapotban ilyesmit nem is cselekszik óp«
elméjii férfi, egyetlen enyhítő körülmény,
hogy Gömbös két prófétáját nem szentlélek,
de a kocsma gőze hajtotta példátlan kijelent
léseikre. Negyvennyolc óráig vártuk, hogy a
két. képviselő cáfolatot ad ki és fölháborodva'
tiltakozik a nékik tulajdonított kijelentések
ellen. Hogy nem azt mondták, nem úgy
mondták, el nem mondták, ha el is mondták,
mégsem mondták. Késő éjszakai órákig,
amig e sorokat papírra vetjük, bizony néni
cáfolt sem Lehner, sem Lendvai. Külföldön
pedig azóta jót röhöghet, minden ellenségünk
az európai formákon, ahogyan itt a képvise
lők enyelegnek n korinányelnökkel és meg
*
tisztelik egy törvényesen bevett hitfclekezetj
templomát. Csirkefogó, tetüfészek. A’ szép*
lélek többi megjegyzését, tekintettel nő
olvasóinkra, csupán telefonon árulhatjuk’ eh
A tekintélyrombolás, amely éppen ennek a
társaságnak volt dübörgése egykoron, két
oldalra folytat offenzivát, ahol a fajvédők
két romantikusa tájékoztatja a népet a Ivjju
állapot járul. Rombolják a képviselői tokiiH
télyt, a saját személyükkel és rombolják a
kormány és a törvények tekintélyét minden
szavukkal. Milyen kabaré lesz itt, ha a sors
keserű szeszélye folytán a fajvédőiéin kor
mányprogrammá nemesülhot? Gömbös nagy
és az ő prófétái, Lehner és Kiss Menyhért.
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Véres rablógyilkosság történt
vasárnap éjjel Budapest környékén
A gyiS&sos feJsséveS agyonütött és kSralboBt
házaspárt
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este 10
Órakor Budaörsön véres rablótámadás történt
egy ottani dúsgazdag földmives házában.
Budaörsön, a Fő-utca *26. számú házban lakik
Ébner Antal 50 éves földmives a feleségével.
Ébnerék korán nyugovóra tértek. A házban,
vasárnap lévén, csak az öreg házaspár tartóz
kodott. Mélyen aludtak, amikor valaki rájuk
törte az ajtót, amire az asszony fölébredt, de
ijedtében sikolt-ani sem tudott, mert a támadó,
nagy, marcona külsejű alak, egyenesen az
ágyuk felé rohant. Elmerné még látta, hogy
az ismeretlen éjszakai látogató magasra emelt
egy fejszét, és gyorsan egymásután férje fejére
több csapdát mért.
Ébner Antal azonnal szörnyethalt.

’A merénylő ekkor a sikoltozó asszony felé for
dult ás fejszéjével többször reája sújtott. Ez
után a gyilkos nagy sebbel-lobhal kutatni kez
dett a szekrényekben és értékesebb holmikat
keresett.
Az asszony sikoltozását, meghallották a
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szomszédok, akik észrevették’, hogy egy férfi a
kerítésen át menekül a. házból. Besiettek Ébnerékhez és nagy vért ácsában fekve olt talál
ták a gazdag házaspárt. Azonnal értesítették
a budaörsi rendőrséget, ahonnan az ügyeletes
rendőrparancsnok a helyszínre sietett és a. ma
gához tért Ébnernétől megtudta, hogy mi tör
tént. Néhány pere múlva az asszony elvesz
tene eszméletét és az odaérkező orvos véle
ménye szerint haldoklik.
A budaörsi rendőrség
a gyilkos merénylet elkövetésével Éhnerék
egyik 3 hét élőit elbocsátott kocsisát gya
núsítja,
akit a községben eddig nem tudtak meg
találni. A rablótámadásról jelentést, küldtek a
budapesti főkapitányság központi ügyeletének
is, ahonnan autón rendőri bizottság ment ki
detektivekkel. akik még a hétfőre virradó éj
jel széleskörű nyomozást, kezdtek Budaörsön.
Hogy a rablógyilkos milyen értéktárgyakat
vitt el. egyelőre meg nem sikerült megállapí
tani.

HERW2Z 91. Anilrá'ssy-ut 36, Párisi Hagy Áruházzal ezamhen

Hagyar Agr&r™ és
Budapest. V, Nádor-utca Ifi. — Telefon: 72—01
Sürgönyeim: Agrár Budapest
Vess a legmagasabb nnpi áron töfiers-és t^tcernamagoí
és egyéb ?/a«.e3íS3áT%>3 mamrnXaÍ!
.Mintázott uj án'. a tokáikét-
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geszti Tisza^sSrbcSSfcan
„Sokat beszéltünk, keveset égtetettünk"
Geszt, november 4.
(A Reggel tudósítójától.) November 3-án,
Tisza István, gróf temetésének évfordulóján a
Tiszta István-emlékbizotlság a törvényható
ságok, társadalmi és tudományos egyesületek
kel és Tisza István régi ezredének képviselői
vel Gesztre utaztak, hogy Tisza István sírját
megkoszorúzzák. Szombaton reggel a küldött
ség tagjai hosszú kocsisorban vonultak löl a
geszti ^Kriptához. A kripta, előtt a Tisza-család
részéről Rakovszky Iván belügyminiszter és
felesége Sándor Jolán, a kis Tisza-unokával,
gróf Tisza Kálmánnal, valamint gróf Tisza
yörgygyel fogadta az érkezőket. A Tisza István-emlókbizotf ság nevében báró Percnyi
Zsigmond a következő beszédet mondotta:
— MegillctŐdvo állok itt s amikor idézem szellomedot.
félve gondolok orra, mit. mondanék én. hogyha nékem most
számot kellene adnom szellemednek szigorú itélöszéke elölt
arról, hogy amióta elhagytál és országunk rombadölt.
■igyekeztiink-e minden erőnk megfeszítésével újjáépíteni,
követtük-e vért, vagyont, inunkéi áldozva nemes példá
dat és tanításaidat. Vájjon a magyar arisztokrácia, úgy,
ahogy Széchényi mondotta, hogy mentol magasabb szüle
tésű. mennél nagyobb vagyonú valaki, annál nagyobb a
reá háramló kötelesség, adott-e példát okban, hogy ezer
éves ételünk' legnagyobb krízise idején hogyan kell élni,
küzdeni és áldozni a magyarnak! fis a középosztály,
amelyet a nemzet gerincének tekintettünk, úgy mint vala
mikor a 48-as szabadság ha re idején, belevetette e egysége
sen c'gé,«z sylyát az események mérlegébe? fis a magyar
munkások okultak-e a múltakon, látva a közös veszedel
met. felülemelkedve a képzelt elvi és szociális ellentéte,
ken, visszatérlek-e a nemzeti gondolathoz, hogy az ország
újjáépítésében résztv cg yenek. A komoly igazság az. hogy
sokai beszéltünk, sokat elmulasztottunk, keveset, nigyon
keveset építettünk. A Te szellemed fölébroezti n mi szunynyadó képességeinket gondolatra, érzésre, cselekvésre.
Nagy nevedet viselő emlékbizottság nevében hitünk, hódo
latunk és hálánk jeléül teszem le ezt a koszorút.

Beteg osztrák kancellár
és leiwidaríi készül
Becs, november 4.
(A Reggel tudósítójának telefcnjelerdése.) A
bécsi lapok eddig meg nem írták meg. azonban
politikai körökben sok szó esik róla, hogy
Seipel befog és a lemondás
foglalkozik.

gondolatára!

Az orvosok már régebben cukorbajt állapítot
tak meg a kancellárnál, amelyet megfelelő
diétával gyógykezeltek, de ennek ellenére
Scipel állapota nyílván az utóbbi idők meg
feszített. munkája és izgalmai következtében
rosszabbodott. Ennek folytán orvosai azt ajánl
ják. hogy hagyja, olt a kancellári állást, mert
éneikül betegségének gyógyulására, aligha, szá
míthat. Seipel kancellár azonban érzi azt a
nagy föladatot és felelősséget, amely Ausztria
újjáépítésének munkájánál reá. húrul és ezért
még nem tudta magát elhatározni arra,
hogy elhagyja a kancellári széket,

KQí'n’ányiniézkadésekkel enyhítik Német
országán a drágaságot
Berlin, november 3.
A birodalmi kormány az élelmiszerellátás te
rén mutatkozó bajok enyhítésére megfelelő
összegeket utalt, ki, hogy biztosítsa a. külföld
segítségével megszervezett, gyermekétkeztetés
fejlesztését. Sürgős esetekben a. birodalmi kor
mány kölcsönt vesz igénybe, hogy a meglévő
élelmicikkcket a lehető legolcsóbban lehessen
forgalomba, hozni. A gazdasági élet, más terein
is nyomatékos befolyást gyakorol a birodalmi
kormány az árak alakulására, igy csökkentet
ték n szén, a nyersvas és az építőanyagok árát.

Perényi Zsigmond emlékbeszéda után a deb
receni Tisza István tudományegyetem nevé
ben Thegze Gyula, Tisza volt ezrede nevében
tóthvárady Asbóth litván ezredes tette le ko
szorúját. A Bihari Szövetség nevében MedVigy Gábor dr. koszorúját e szavakkal tette le:
— símig ne a nemzet nem lesz egészen a Tiéd, addig et
az ország nem lesz egészen a miénk.

Az utolsó koszorút a sarkúd! vitézi szék,
Tisza István hűséges huszárjai nevében Nagy
Gábor tiszthelyettes tette le. A küldöttségek
lúgjai ezután a geszti Tisza-kastélyban tiszte
legtek gróf Tiszt István özvegy énéi.

a Icgiökéletesebb
légfűtéséé
folyíonégő

fatüzelésü kályha,
8 kg. fával fiit egy
szobát 24 órán út.
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Teherautók és
Pótkocsik

737

I

újak és használtak nagy választékban. •<

TEHERAUTÓTELEP
Csnnádyoutca JL s®Am. Telefon 46^0?

„Fortuna11 Inqatlanforqalmi Vállalat
az Országos Földbirlckretidező Bíróság engedélyével
HSisdüpest Vt, Yerér.-tíijruk 21. 274
Tetetoni 7—33.
Nngyszámu birtokvéfeli óh eladási megbízás. Földbérletek,
budapesti és vM. l.i hazak, x illák és telire!. k< /.vetítés !. Jól
bovélt lakáslrözvelités. tlnnneírozés stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, győri, ús kívánatru diszkrét lebonyolítás.

©JN 0?»áÍJZ»mfíf Emil

és teljes irudal.erendezések Lár j Inál. \ örönnnrty-ii.
53. Tel.: öl-13 ru

A

cég teljes árukészletét a leggyor
sabbanóhajtja pénzzé tenni, ezért a
raktáron lévő összeg

leftn$r és Ssaa
'
cikkeket
még iraem Eétescett
árakon
bocsátja

a.

t.

I

H"i vtiny-ulca 23$
félemelet

j Telefon: $ 93*27
I Postaiak, számla 5itl7

kdlyhogyíros,

(a Fényvés■cég helyiségében)
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Fuvarozást vállalunk!
RÓMA. ÉS TSA RT

in. ® Telefon 47-47

Tulipán S^ermek-@tth®n
a
kedvesitien
gazdasági viszonyod miait

PAri&'tál

snindeov rfeffekt
n£8kUl étrkexett

Héber Sándor

& 2® év éfra ffeKW&IIJá

Koronaherceg-utca 8.

kflnrttéíeeewkéni 7 J’.gor.

vevöközönség

rendelkezésére.’
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Öngyilkos
gyógyszertártulajdonos
(A Reggel tudősitójátől.) Nemcsak a fajvédő
frazeológia szitok pergőtüzéhez régtől fogva
hozzáedződött magyar közvéleményben, de poj
jitikai körökben is kivétel nélkül rendkívüli
megütközést keltett az a. beszéd, amelyet, a. leg
jobboldalibb parlamenti csoport egyik több,
mint fegyelmezetlen tagja, Lehner (Lénával)
István tartott, múlt, vasárnap a mátészalkai
piac közepén. Lehner képviselő túlfűtött hangú
beszédben támadta Bethlen István miniszter
elnököt, akit
nyomdafestéket nem bíró kifejezésekkel
aposztrofált, majd a térségen levő zsidó
*
templomról mondott néhány brutálisan
gyalázkodó mondatot.
A faj védő-koncern ezt a gyűlést eredetileg
Nyírbátorban akarta megtartani, azonban a
nyírbátori főszolgabíró a község közelében
folyó magyar-román határmegállapitó bizott

ságra való tekintettel nem engedélyezte az iz
galmas lefolyásúnak ígérkező politikai gyűlést,
így kerültek a fajvédelmi gondolat apostolai,
Lehner, Kiss M. és Budavári Mátészalkára.
A Reggel most úgy értesül, hogy miután
Lehner képviselő eddig a beszédéről megjelent
sajtóközleményeket nem cáfolta meg.
a miniszterelnök fölhatalmazására a butiapesti királyi ügyészség rágalmazás és be
csületsértés címén bűnvádi eljárást indít.
Lehner-Lendvai nemzetgyűlési képviselő
ellen.
Ezenkívül hivatalból indul meg az eljárás
az állami és társadalmi rend hatályosabb vé
delméről szóló törvény alapján is Lehner-Lendvai ellen, mert, azok a gyalázkodó kifejezések,
amel?zekkel Lehner-Lendvai a miniszterelnök
személyét és a kormányt illette, súlyosan sértik
a magyar nemzet becsületét is.

Vasárnap este két villamoskocsi
egymásba rohant a Teréz-köruton
Emberéletben, kár nem eseM. —• Többen megsebesültek
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap este is más tömegből egymásután röpködtek a zúgo
mét, súlyos villamosszerencsétlenség szaporí lódó mondatok:
— A jegyek árát emelik, de a rossz kocsikat
totta. a nap-nap után megismétlődő balesetek
sorát. Negyedkilenc órakor zsúfoltan állott meg nem javítják!
— Minden nap legázol a villamos egy csomó
egy, a Kákóczi-ut felől jövő G-os villamos a
Körút és Király-utca sarkán, a l’álria-kávéház embert!
A főkapitányságról dr. Türr Ervin rendőr
előtt. Három kocsiból állott a villamos, egy
motoros- és két pótkocsiból. A G-os villamos kapitány jelent meg rendőri bizottság élén az
ellenőrző kalauza már megadta az indulásra a összeütközés színhelyén. Legelőször a két villa
trombitajelt. A villamos vezetője, mivel a Ki mos vezetőt hallgatták ki. A G-os kocsi vezetője,
rály-utca mindkét oldaláról szabad utat .jelez Komáromi János, azt mondotta, hogy amikor
tek, lassan elindult az Oktogon-tér felé. Az első ő szabályszerű lassúsággal elindult, nem volt
és második' kocsi már áthaladta a Király-utca villamos a Király-utcai megállóknál. A 10-es
keresztezését, amikor a Zeneakadémia felől kocsi vezetője, Goár Pál, azzal védekezett, hogy
vad csöngetéssel száguldott a 10-es villamos.
a légféket teljes erővel leszorította, de a
Mindenki azt hihette, hogy a 10-es kocsi ide
fék egyáltalán nem működött
jében fékez a. körút sarkún levő megállónál.
De a G-os villamos harmadik kocsija még nem. ,■? igy történhetett meg, hogy a 10-es kocsi,
ért át a sínpár Király-utcai keresztezésénél, nem állt meg a körút sarkán levő megálló
amikor vérfagyasztó sikoltozás, pánik támadt helyén, hanem bclcrohant az előtte haladó
a G-os villamoskocsiban, melynek utasai észre Villamosba.
vették, hogy 10-es belerohan, az ö kocsijukba.
A rendőri bizottság egyelőre a két villamos
Mindez pillanatok alatt történt.
vezetőt előállittatta a főkapitányságra, ahol
részletesen kihallgatják őket. Egyben megbíz
A 10-es villamos teljes erővel oldalba kapta
ták a rendőrség műszaki szakértőjét, hogy a
a G-os villamos harmadik kocsiját
megrongált kocsikat, illetőleg a 10-es kocsi
Üvegcsörömpölés, jajgatás, gyermekek hangos fékjét vizsgálják meg annak megállapítására,
sírása fokozta a karambol c.suttanását.
vájjon lehetett, volna-e fékezni idejekorán. A
villamos
baleset után egy órával hozták csak
A fi-os villamos utolsó kor ;ija a hatalmas
helyre
a
megrongált kocsikat és a síneket.
összeütközéstől kivágódott a sínből.
Addig hosszú villamossor állt egészen a RáA kocsi oldala mélyen behorpad!. Eltörtek a kóczi-ntig. Végre is a naponta ismétlődő bal
C-os és 10-es kocsi ablaküvegei is. Az őrszemes esetek arra késztethetnék a rendőrséget, hogy
n-ndőr azonnal értesítette a tűzoltókat, mentő a villamosvasúti sínek mentén jobban, őrködjék
ket és a főkapitányságot. A legtöbb sérülés a a polgárok életbiztonsága fölött. A rendőrség
G-os villamoson történt, almi úgyszólván
nek beleszólása van abba, hogy ki alkalmas a
kocsi vezetésére. Gyakorolja bút. több szigorú
mindenki kisebh-nagyobb sérülést, zuzódát
sággal ezt a jogát és ne támogassa azt az anti
és karcolást szenvedett.
szociális irányt, hogy évtizedes gyakorlattal
A mentők S embert nyomban a helyszínen 'ne bíró kocsi vezetőket és kalauzokat elbocsáta
kötöztek. Halálos sérülés szerencsére nem tör nál: a szolgálatból és helyüket gyerkőcökkel
tént. A sebesültek közül Havas Mór tisztviselő. töltik be, mert, ezek kevesebb fizetéssel is be
Szekeres Ermi kalauz és Tóth. Antal folyamőr érik. A társaság üzleti ügyelt hozzáértők nél
sebesülése volt súlyosabb. Kórházba nem szál kül is lehet vezetni. De villamoskocsikat nem!
lították senkit, mert az erősebben sérültek az
orvosi segély után kocsin távoztak el.
A tűzoltók emclőrudakkal állították vissza a
Súlyos kardpárbaj
kiugrott pótkocsit, a sínpárra.
A karambol után hatalmas néptömepr verő
dött össze a szerencsétlenség színhelyén. Az Dénes István képviselő és Egán
esti órákban a forgalmas nagykörút közönsé
gét a főkapitányságról kirendelt rendőrkordon
Imre volt főispán között
szorította vi88»a az úttestről, \mikor ugyaifs
a közönség értesült a baleset okáról, elkesere
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délben a
dett ki fa leadások hangzottak el a. villamost ár- Fodor-féle vívóteremben súlyos föltétclil kard
saság vezetősége ellen, b’őleg akkor fokozódott párbajt vívtak Dénes István nemzetgyűlési
a közönség elkeseredése, amikor a villamos- képviselő és Egén Imre volt főispán. Az ügy.
társnság sárga szerelőautója is megérkezett a amiért verekedtek, régibb keletű, még az álta
helyszínre és az alkalmazottak fele a hutai
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lános választások idejébe nyúlik vissza. Mint
ellen jelöltek állottak egymással szemben a tótkomlósi kerületben, almi Egűn sértő kijelenté
Mindennemű
seket tett Dénes Istvánra. Mindketten tisztek
lévén, az ügy a katonai becsülctiigyi választ
mány elé került, amely most hozta meg a dön
tését. Dénes segédei dr. Rassay Károly képvL
selő és dr. Országit Nándor voltak, az Egénél
dr. Rácz Vilmos és báró Collos Tibor. X pár
bajt súlyos föltételekkel vívták meg; hatszor
Egyesült IJJpost és „Monfalcouo“ vegyószoti gyárak
csaplak össze igen hevesen, míg az orvosok
mindkét fél harcképtelensége miatt beszüntet
ték a mérkőzési.
műszaki osztályú
l’gy órával később Egán Imre ugyancsak a
Fodor-féle
vívóteremben Szinti Gyula főhad
Budapest, Ví, H^xa-Mtca 28. sx«
naggyal
vívott
kard párba jt. Ezt a párbajt, is
Telefon 12-51, 93-51.
dr. Rác: Vi'mos vezeti
.
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Többszöri összecsapás
Fed-ísl SraJAnlnttal 4c sxnksr.erU felwIlAgosfűóssal
után
S:
Íny
főhadnagy
harcképteleiiségével
vég
űljtncnvotcn sKO3«j'^i(-,nh*
ződött a párbaj.

(A Reggel tudósítójától.) L. A. ismertnevii
fővárosi
gyógyszertárt u la jdonos
péntekről
szombatra virradó éjszaka öngyilkosságot
követett el: nagy adag morfiumot vett
be, de erős szervezete ellenállott a méreg
nek és a még idejekorán alkalmazott gyomor
mosás után a mentők súlyos állapotban a
Rókus-kórházbu szállították. Értesülésünk sze
rint a gyógyszerész az utóbbi időben túlságo
san rabja lett a bak,karainak, nagy összegek
ben játszott a, Lipótvárosi Társaskörben. A
milliókat egymásután vesztette el és a gyógy
szerész idegeit nagyon megviselték a nagy
kártyaveszlcségelc. Pénteken este L. A. is a
Lipótvárosi Társaskörben tartózkodott, amikor
ott Bak Sándor detektivföfelügyelő csoportjá
val razziát tartott. Úgy látszik, ez a razzia is
mély hatással volt a, gyógyszertárlulajdonosra,
aki a társaskörből visszament patikájába, ahol
éjszakai inspekciót tartott. A fölváltására ér
kező gyógyszerészsegéd reggel hiába csönge
tett a patika ajtaján és ezért az udvari be
járathoz ment, amelynek ajtaja tárva-nyitva
volt. Bent a gyógyszertárban nagy rendetlen
séget talált, s a laboratórium díványán ott fe
küdt a gyógyszertár tulajdonosa habzó szájjal,
eszméletlenül, hörögve. Mellette levél, amely
ben bejelenti öngyilkosságát, valamint egy
üres morfiumosüveg volt. A gyógyszerész azon
nal értesítette a mentőket, akik még a patiká
ban gyomormosást alkalmazlak. X súlyos, ál
lapotban levő gyógyszerészt a. Rókus-kórházba
szállították. L. A. vasárnap a Rókusbán már
magához tért és az orvosok szerint remény
van teljes fölgyógyulásához.

(férfi és női)
barna v. fekete
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A novemberi műsor attrakciói:
Kerty & Arno
a berlini Metropol-Szinhóz tagjai

Dave Johnsohn

» legkiválóbb stepptáncos

Kőiig ár Miklós és Breitner

Mrarja Nina
a) Cigány táncok; b) Magyar tánc; c) Paraszt grotesk

Ly Extra u. Fred

Budapest legkedveltebb táncnspárja

w Előadás után Murry Spiegel amerikai Jazzbandja játszik
W
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aReggel
— A hálás utókor. A hálás utókor, amelyet

Divatrevü
.4 színpadon próbakisasszonyok nyujtózkod
*
rak és vonaglanak és mint sovány, megbicsakló, csukladozó, facscirodó, kinyúló és
dugóhúzóvá pöndörödő árnyékok vetülnek a
beteg mályvaszin függönyre valamely hold
kóros, idegen értelmű pantomimban, Divatreviit rendezett itt egypár magasztos szabó-,
suszter- és szücscég, ház, szalon vagy műterem
pláne és a próbakisasszonyok az ö kreációik
kal dúlják most a fölgerjedt nézőtér idegeit.
Most sport kosztümöket láthatsz, artlsztikus
macskaszerőségében csúszik feléd egy fekete
górok bricscsszel és egy egérszürke fenoménnel őrjítő vonalakat „hoznak ki'
* a fáradt és tom
pán tündöklő morbldezza görcsei folyamán. Az
tán szívfacsaró bundák: madame színházba ér
kezik, a bunda, alatt fájdalmas selymek, krepp
marokén, ha jól hallottam és indiai frízek az
óarany ernyedt lobogásában. Madame cipőt
próbál: a diadalmas suszter csodája, amint a
kis bőrcafatból milliós érték születik és most
trottörruhák találkoznak Gerbcaudndl, csupa
megoldott probléma, világnézeti harcok ki
egyenlített eredményeként bokáig eresztve és
köldökig fölhasitva a kacér szemérem és a he
roikusán szűz meztelenség két véglete közt
megállapított világraszóló
komprom isszum
szerint.
A nézőtéren ülnek, a nők és lihegnek. Taps
dördül és, bocsánat, halk, csámcsogás haitik és
szemek világítanak a sötétben, a kinyilatkoz
tatás végigborzong a feszesre ajzott idegeken.
Szinte látni a lélek induktoraíban. gerjesztett
szikrázó gondolatot és megérted a sóhajt,
^rnely tikkadt örvénnyé kuszúlja a gőzöket. A
többgyermekes családanya e nyestgállér ámu
latában most határozott, hogy délután mégis
fölmegy a győzelmes kontreminör lakására s
a tiszta szűz most, e teakalap szenzációjától lá
tóvá rémülten megismeri élete célját, amely
nem a. guszta, de fixlizetéses dr. Fogalmazó
Pali, hanem a kövérebb koszt vusz koszt Jenő
kereskedelmi főtanácsos kezéből int felé. Pali
most, ez ünnepi pillanatban nullává lanyhult
és amott a művésznő biivészügyességgel kal
kulál, összead, szoroz és eloszt, tisztelőit kombi
nálja egy gondosan, értékelt sorozatba, hogy
asszonyt lelkének minden szépségeitől ittasan
azok, mint eszményi szindikátus, e breltsvanz
beszerzésére megalakuljanak. Itt most sikkasz
tások fogamzanak és~ a hűtlen kezelés érik,
amint a jelenlevő férfiakat a járulékos nők kö
nyörtelen ostromában látod görnyedezni. Elő
zetes őrizetbevételek, izgalmas bankrottok, tör
vényszéki tárgyalások, sirógörcsöl:, agonizáló
hűségek, messzehangzó házasság! örésélc, válá
sok és a meg nem értett női létek siknltó tra
gédiái vetik előre árnyékukat a nézőtér fölé s
a színpad, fényében vizionálhatod korunk hő
sét, az egyetlent, ki vau és akiért minden van,
akinek a kövér pénz alázatosan adózik, aki
célokat tűz ki a nőnek s a nőn, mint egyetlen
végső célon út a sibernek. a kiskorú és agg
iözsdebizom anyósnak, a tikkasztónak és a rész
vényein busuló hazafinak, az egyetlen alkotó
munka hősét, a megszédüli kecskét, a női sza
bót, a kreátort, akit magyarul teremtőnek hív
nak.
Igen. Eddig csak az Úristen, volt, de most
kreátor a ruha teremtője is. líol vannak a tcnoristáli', a dijbirkózók; a néger stepn! áncomlc
és a, női lélek kegyeiben eddig dúskáló többi
férfiideálok az újkor női szabója mellen? Min
denki dobva van s az asszonyt odaadás, fi
retem annyit énekelt minden költői rejtelme,
a, démonok parázsló szenvedélye és a hitvesek
szent ölelése most már mind a női szabó felé
repes, aki ennek a. kornak, ennek az egy anató
miai pontba, sűrített életnek csúcsán ragyog,
aki indián, telemnek, koffer bálványnak és egy
kínai császárnénak öltözteti a nőt és fejére
költi a. délvidék minden szárnyat:féleséget és
nyakába kreálja az a.rktiszés antarktisz minden
szőreit és a megdöglött munka, sírjából kikelt
uj kisér Letvilágnak megteremti az asszonyt, a.
nekivalót. Kreátor! Büszkén ruházhatja, maiját
az Isten címével, mert amit ő alkot, az több,
mint, a kenyér, több, mint a művészet. ’öbb,
mint a gép és a cukorbetegség gyógyító szé
ruma, amit ő alkot, a, női ruha, az ma több,
mint, öltözék, az maga az uj asszony, mebfért
nyál csurog és a, szegényeket fosztogatiálc a
gerjedt hímek, hogy aztán a legvarázsosabb
kreációk burkából kihámozván öt, mindent oda
adhassanak a, világ urának, a nöíszabónak,
mindent, ami eddig a kultúrának adódott.
Éhezni lehet, fázni lehel, lopni, csalni és gyil
kolni lehet, de a női szabó számláid/ nem
fizetni nem lehet. Divat revü! Taps dördül és a
színpad ragyog és egy generáció ha’ éhen odakünn és megváltó eszmék hordozói a hül'.iani
krumpli problémáját szemlélik a lángész vilá
gosságánál.
Márkus László.
---------------------- ------------------------------------ ------

— A pármai herceg Budapesten. Bence pál 
mai herceg, az elhunyt király sógora, inl-ogni1óban Budapestre érkezett és Ilorvátovics
Sándornál, a Hungária Bank igazgatójánál
szállott meg. Horvátovics igazgatót régi barát
súg fűzi a pármai herceghez.

sehol a világon annyit nem emlegetnek, mint
Magyarországon, különös meglepetésről gon
doskodott azoknak, akik szivükben n kegyelet
tel lépték át. halottak napján a temető kapuját.
A Deák-mauzoleum tengelyében ut vezet a
temető régebbi részébe. A kőkapu bejáratánál
jobbra körültekintve, száz és száz sirkövet.
látni kiemelve és a legfelsőkön ilyen nevekkel:
Nagykállói Kállay Miklós, Medveczky Béla cs.
és kir. tüzér százados, Machik Lajos pestvárosi
tanácsnok, stb. végtelen sorjában. Egy oda
telepített kőfaragómiihely munkásai nagy buz
galommal kaparják le a régi neveket s vésnek
újakat helyébe. A kocsiút jobb szélén, a. sírok
ról leszedett koszorúk dombján innét, meg
döbbenve áll meg az ember. Jeltelen, be
süppedt sírok között szanaszét, szórva egészen
ép, de szerkezeti darabjaira szétszedett szám
talan síremlék fekszik olyan nevekkel, mint
agyagfalvi Udvarhclyi Miklós, a Nemzeti Szín
ház tagja, Rácsén Emil m. kir. egyetemi jog
tanár. Remellay Gusztáv magyar író — akinek
síremléke magyar nők közadakozásából emel
tetett —. Glotzer .József, a Nemzeti Színház kartanitója és egészen elhagyatottan az aradi vér
tanú özvegye, szkárosi Lázár Vilmosné revizsnyei báró Reviczky Mária. Pár lépéssel
odébb pedig’ nagy terméskocka közepébe appli
kált márványon: EGRESSl GÁBOR. A név
fölött egy virággirianddal körülölelő dőlt lant
szomorkodik. A talapzat messze széthányva, a
sir sehol, itt kellene lenni valahol, de a te
metőőr már nem tudja megmutatni. A többiét
sem. Egy — ki tudja kinek emlékére, faragott
— angyal szárnyatörö
ten
*
fekszik a kocsiút
szélén. Szétzúzott urnák és hamvvedrek közt
jövünk visszafelé. Az elmúlt félszázad sír
kövein taposunk. Hálás utókor!
— Kinevezések. A külügyminiszter elő! erjesztésére a
kormányzó dr. Plcsch Árpád miniszteri titkárnak saját
kérőimére történő nyugalomba helyezése alkalmából ; z
f. oszfáinn konzuli címet adományozta. — Ugyancsak a
külügyminiszter előterjesztésére báró Vert Fcdor minisz
teri segédtitkárt í. c :!dlyu kővctségl titkárrá nevette Ifi.
Báró Fest Fcdor a külügyminisztérium Antal gárdáján ik
legtehetségesebb tagja, akinél; karrierje elé a legnagyobb
reményekké! néznek mindazok. akik ismerik rendkívüli
képességeit, rátermettséget és eddigi teljcsitméuycit.
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— Rákos! Jenő a 70 esztendős Vargha Gyuláról, Vargha
Gyula most tölti be 70-ik életévét. Az Akadémia ma
délután! ülésén Szász Károly székfoglalója, után mehet
ovációban részesíti a költőt. A Kisfaludy.Tdrsasdfj pedig,
amelynek főtitkára Vargha Gyula, szerdai ünnepi ülésén
Szándékozik méltó keretei, között megünnepelni az ősz
költő 70 esztendős évfordulóját. Vargha Gyula öregség'nck veröfényes napjait távol a főváros lármájától, a lőbpusztai birtokán tölti és csak néha jön be a városba,
látogatóképeu. Harmonikus életet élt mindig és ez. n
nyugalmas melegség jellemzi egész költészetét. Vargha
Gyula ünueplceo ahkalmaból megkértük fídkoti Jenőt.
nyilatkozzék a jubiláns költői munkásságáról.

— Kissé meglep — mondotta Rákosi Jenő
derűsen —, hogy éppen engem keinek fő!
Vargha Gyula költői egyéniségének méltatá
sára és éppen pont vasárnap délben féleg-ykor.
Mostanában nagyon, divatos destruktivokról éskonstruktivokról vitatkozni. Nos hát, Vargha
Gyula, a legkonstruktivabb költő és ember, akit
valaha ismertem.
— Az ügyvédjelöltek a hároméves joggyakorlat viss;..-.állítását követelik. Vasárnap délelőtt tartotta meg uz ügy
vódjelöltek Országos Szövetsége a Budapesti Ügyvédi
Kamara tanácstermében rendes közgyűlését, dr. M-!ber
Viktor elnökletével. Az elnöki megnyitó után dr. Tarr
Gyula főpénztáros terjesztette elő jelentését, majd a
tisztujifás következett, amelyen elnöknek dr. U idd r
Miklóst, társelnököknek dr. Albrecht Ferencet és dr.
Gábor Mihályt választották meg. T)r. Albrecht Ferenc a
hároméves joggyakorlati idő visszaállításáról tartott,
hosszú beszédet, amelyet az egész közgyűlés egyhangúan
magáévá tett és határozati javaslatban kimondottak, hogy
a hároméves joggyakorlati idő visszaállításának érdeké
bnn kiildöttségileg keresik föl az illetékes hatóságokat.

-- Árion angol fogkrém mindig a legolcsóbb.
— ügyvédi hír. Pr. Lengyel Ernő ügyvéd irHáját IV.
Koronaherceg-utca 10. szám alól Vili, .Tózscf-körut i.
11. cm. 11 alá helyezte. lTj telefon: József 112—50.

— A női szépség
Krémje!

forrása — Brázay Najád

— Elégett egy kislány. A Bezerédy-utca 9.
számú házban Lenesei Mária 4 éves kislány
egyedül maradt szülei lakásán és. az ott talált
gyufával játszadozni kezdett. Közben meg
gyulladt a szőnyeg és a. szoba, berendezése és
amire a ház lakói a kitóduló füstből észre
vették a tüzet és betörtek a lakásba, a gyer
mek súlyos égett sebeket szenvedett. A men
tők a Szent István-kórházba szállították, ahol
félóra múlva megholt.
— A Magyar Jogúszegi let évi rendez közgyűlése. A
Magyar Jogászegylet vasárnap délelőtt tartotta meg wvl
rendes közgyűlését a Budapesti Ügyvédi Kamara dísz
termében. dr. A’gff.v Ferenc volt miniszter, egyetemi tanár
öldöklésével. Az elnök megnyitóbeszéde után az igazgató,
választmány elmúlt évi jelentése, tagdíj megállapítása
és az, alapszabály módosítása következett. Pr. Staud
Lajos kúriai tanácselnök fölolvasást tartott „Adalékok nt
Ítélkezés lélektanéhoz és c. bíró vild(jrézetéhez,‘ címen.
A megtartott ti-ztujitáson egyhangúan megválasztották
r.z előző évi tisztikart és az igazgatóvúlasztmúnyt. vala
mint. pótlólag dr. Dc.iré Miklós' és dr. Fodor Ármint uj
alelnököknnk. Ezután az elnök rövid beszédben köszönetét mondott és a közgyitlést berekc.-ztet.e.

— A népjóléti miniszter a színészekért. A
népjóléti miniszter kötelezte a budapesti szín
igazgatók szövetségét, hogy legalább 50 lakás
ból álló bérpalotát építsen a lakúsnólküli szí
nészek számára. Az építkezést a színigazgatók
szövetsége szindikátusi alapon fogja keresztül
vinni.
— Kedden tárgyalják Stromfeld Aurél bünpörét. Azt a
bünp’ü't, amelyet- Síromfe.ld Aurél, a vörös hadsereg volt
vezérkari főnöke ellen az állami és társadalmi rend föl.
forgatásaro. irányuló bűncselekmény címén indítottak, a
budapesti büntető törvényszéken bol.wy, keddr-n kezdik
tárgyalni. Az ügynek sok vádlottja van s igy a főtúrgyalás több napon át. tart. A főtárgyal’ást dr. Fog! Ivor
törvényszéki bíró fogja, vezetni.

.......................................................
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Corvin-Szinház
tisztelettel kéri közönségét, hogy az

„Apocalipsis
négy lovasáéhoz
elővételben váltsa meg jegyeit, nehogy az
esti pénztárak előtti hihetetlen torlódás
köm étkez lében a csodás film megkapó ré
szeit esetleg elmulassza. — Előadások hét
köznap '/A, '/-S és
vasárnap \'-4, k-G,
'Ü8 és VsfO órakor kezdődnek. — Beveze
tésül a Japáni földrengésről készült ere
deti helyszíni fölvételeket mulatjuk be

— Árion angol fogkrém ápol, üdít.
— Bő választék és olcsó árak a Ferl-iruházlian (Thö
köly itt !)}. A l'eri áruház e Leli űrjegyzókes hir ietés^ro
fölhívjuk olvasóink ügyeimét.

PÍABAR
VIOk Rákóczi-ut £>3. Telefoni J.

h szenzációs novemberi műsor
Pórtej Qusxtáw
Prov. Mcax 4< Etresee L«nclos
Champion <1« danso

6 KaW QirlS
Narga tri
*
Doaly Fzírra
OKly Narvcll
Van de
dt £otnp,
ő Caf-ras 5
gladiátor jé tókosok

2 Kudry íii«eew
orosz táncosok

Stelner Siml mUvésuxenekara
Kezdete pont VJ0 órakor
k o ■ y h a

Elsőrendű tnelog
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_ Nézd, kérlek, az alkotmányosság igazi lé
nyege az, hogy a választásokon a nemzet több
ségének akarata érvényesüljön. Most a tó
városi választások következnek, itt tehát az a
fontos, hogy a nemzet pesti részének többsége
kifejezhesse akaratát. Ezért kell gondosan
ügyelni a választójog megalkotásánál, hiszen,
ha mindenkit egyszerűen szavazni engednénk,
akkor megtörténhetnék, hogy a többség keve
sebb szavazatot kapna, mint a kisebbség. Nem
lehet tudni, hogy annyi sok ember miképen
gondolkodik, ki kell tehát válogatni azokat,
akikről tudjuk, hogy fejlett alkotmányos ér
zékkel bírván, a többségre fognak szavazni és
ez a. munka nem könnyű, mert, a többség kép
viselői még maguk sem egyeztek meg, hogy
nielyikük képviseli az igazi többséget: Bethlen,
VVolff, Huszár vagy líeinrich? Ha ők ebben
megegyeztek és a. többség nyilvánvalóvá lesz,
akkor eljön annak az ideje, hogy kijelöljék a
többséghez alkalmas választókat s akkor'majd
1- is megkapod jogodat az uj rendeletben. Föl
téve természetesen, hogy megtalálják benned
ezt a garanciát, amely legalább is valószínűvé
teszi, hogy nem fogsz minden alkotmányos elv
ellenére a többséggel szembehelyezkedni. Fő
az. hogy a többség érvényesüljön s mihelyt.
■ ■••glcsz a többsén, okkor mén lehet majd azt
is úllapilani, hogy kik legyenek a választók.
Ez, kérlek, az alkotmányosság, ahogy az a
könyvekben áll.
Az Inlernacíonale énekléfio — nem IzgntóR. Az állami
íérsadnlmi rend fiilforgatására irányuló vétség miatt
bűnvádi eljárást indítottak Koxdcra Karolj/ és több társi
ellen, azért, mert ez a vádlott nővére lakásán nagyobb
■ír-::-ágban italozva mulatott én ezenközben sok egyéb
más nóta mellett a: fnternacionalenalc nevezett proletír.
<'att is énekelte. A nyitott ablakon át az egész húz lak H
hallhatták az Internacionalo szövegét és dallamát. Az
ügyészség vádirata után fötárgyalfisra került az ügy, .le
a t snlelőbiróságok a büncselck>ntin>i fönforgását wria »Hlapi'oltdk meg és a vádlottakat fölmentették. A vádhntó-.
.-ág semmiségi panasza folytán a Kúria elé került <iz
úgy. ahol dr.
7>7rrfa kúriai bíró előadása után
a íöügyi’s'.sfg semmiségi panaszának elutasításával a
íSmenlfí ítéletet jócdhaf/j/la. A legfelsőbb bíróság indo
kol:' a szerint a: Internacionnle, mint proletárral, wi ■yi'-i’lij körülmények között alkalmas ugyan a rendiül for
gató készség fölt; cl lésére, de alkalmatlan akkor, ha azt
ninlatozö, italos emberek, összevisszadalolás közben lár■iii- e'l; el, mert igy az 1 nternaclondlcnak sem szövege,
.\en> dallama nem tüzel föl, nem ingerel.

— Herényi Gabi nagybeteg. Kolozsvárról
’táviratozza M Heggel tudósítója; Herényi Gabi,
a Városi Színház volt kedvelt primadonnája
íiiutybcíegen fekszik a kolozsvári egyetemi
klinikán. A művésznő! operáció közben iiiílciálták és állapota nagyon súlyosra fordult.
nuat jvnsr
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i tókfttilKOataMlnl
anélkül, hogy jó kávéjáról
lemondjon? Ezt eléri, ha az
Enrilo-t használja. Az Enrilo
egymagában, jól fel forralva,
mi mién pótlék nélkül helyet
tesíti a niít oly költséges
babkávét. Ízben legjobban,
megközelíti a babka vét és
amellett zamatosabb, szebb
zini’t és összeállításánál
fogva nagyon tápláló, mert
a.z összes lápanyagokat tar
talmazza. Nagyon kiadós
és ezért a fogyasztásban
rendkívül olcsó. Enrilo a.
legfinomabb b a b k á v é - p ó 11 é k
;. Egy kísérlet meg fogja,
(int győzni. Ezen különle
gesség k iváló ininŐBŐgóórt
annak egyedüli gyártói;;
Franck Henrik Fiai szava.

tolnak,

Mlskolczy Ágost, ügyészségi alelnök
nyilatkozik A Reggel-nek
az októbrista lakoma résztvevői ellen indí
tott bűnvádi eljárásról
(.1 Reggel tudósítójától.) Amint Ismeretes, a királyi
ügyészség az igazságügymiuiszter utasítására megindította
a bűnvádi eljárást mindazok ellen, akik az októbristák
lakomé mn a népköztársaságot és Károlyi Mihályókat ün
nepelték. A budapesti királyi ügyészségen dr. Mlskolczy
Ágost ügyészségi alelnök irányítja ebben az ügyben a nyo
mozást. Az ügyészségi alelnök utasítást adott a budapesti
államrendörség főkapitányságának az októbrista lakomán
történtek Ifinyomozására. A Reggel munkatársának vasár
nap délelőtt alkalma volt hosszabb beszélgetést folytatni

Dr. Mlskolczy Ágost
ügyészségi alelnökkel, aki
következőket moudotta:

a nyomozás irányelveiről a

— Ezidő szerint ennyi történt ez iigyben: az
ügyészség megindította a bűnvádi eljárást, és a
rendőrség utján meg fogja állapítani a tény
állást. mi történt a vacsorán, megfelelnek-e a
valóságnak a lapokban közölt tudósítások.
A nyomozás eredménye alapján fog az
ügyészség dönteni,
milyen
büntetőjogi
álláspontot foglaljon el e kérdésben.

— A laptudósitások azt tartalmazzák — foly
tatta az ügyészségi alelnök —, hogy a vacso
rán az 1918 októberi mozgalom vezetőit ün
nepelték és azokat a föl forgató mozgalmakat
úgy tüntették föl. mint Magyarország uj, bol
dog korszakának kezdetéi, amit gonosz célzat
tal fi port cl az ellen forradalom, amely ezidő
szerint az ország nyakán ül. Ilyesféle tudósí
tások jelentek meg a vacsoráról. Azonkívül
azokat az úgynevezett forradalmi vezetőket
ünnepelték, akik ellen már részben bírói íté
let van, részben pedig köztudomású, hogy
ellenük bűnvádi eljárás folyik'. Ezeket ünne
pelték. éljenezték az októbrista vacsorán, ami
kétségtelenül egyrészt a bűncselekménnyel
szemben való tüntető szimpátia kifejezése volt
— nmi egyértelmű a bűncselekmény földicsércsévcl —,

máirészl kétségtelenül annyit akart jelenteni,
hogy a Magyarországon most uralkodó uralmi
rendszer az ország polgárainak kárára, vcszed< Imcre van. Az is bizonyos, hogy
az elhangzott nyilatkozatok nem voitak al
kalmasak arra, hogy Magyarország jó hír
nevét a külföld előtt öregbítsék.

— Ezek a felszólalások -- folytatta tovább
dr. Mlskolczy — a tudósítások szerint az úgy
nevezett népköztársaságnak, ennek a magyar
közjogban teljesen ismeretlen államformának
a riicsőitését is tartalmazták, ami tagadása.
Magyarország törvényeinek és minden nemzeti
tradíciójának. Ezeket tartalmazzák a tudósítá
sok! Hogy e tudósítások helyesek-e, megfelel
nek-e a valóságnak, hogy azokért, a. résztvevők.
— A rendőrség ma kezdi meg az oktobrista-

vacsora szereplőinek kihallgatását. Tudvalévő,
hogy a l’oyaí éttermében megtartott október
31-iki emlékvacsora résztvevői ellen az ügyész
ség az igazságügyminiszter utasítására eljá
rást indított. A szereplők kihallgatására vo
natkozó megkeresés már megérkezett az
ügyészségtől a főkapitányságra és ebben a
nyomozással megbízott dr. Mlskolczy Ágostügyész közli azokat a kérdéseket, amelyeket a
rendőrségen a megidézettekhez intézni, fognak.
A kihallgatásokat dr. Szrubián Dezső rendőr
kapitány fogja végezni, aki eddig a sérülési
osztály helyettes vezetője volt, de most a poé
tikai osztály vezetését vette át. Szrubián
kapitány már vasárnap megkezdte a nyomo
zást a vacsorán történtek és az elhangzott be
szedek pontos megállapítására, de eddig csak
két j<utéktelenebb szemtanút, hallgatott ki.
Az érdemleges kihallgatások ma fognak mogkezdődni, amikorra Nagy Vince és Vass János
volt miniszterek, Vámbéry Busztem és Veér
Imre kihallgatását várják. A vacsorán reszt
veti Nagy Ernő függetlenségi és a szociálde
mokrata képviselők eddig mán nem lettek meghíva a főkapitányságra.

vállalják-e a felelősséget, vagy hogy rájuk bizonyithatók-e egyáltalában, ez a következő
időkben fog kialakulni.
Ezután munkatársunknak arra a kérdésére, hogy az úgy
nevezett politikai pörökben általában, igy Károlyi ős tár
sainak bíínpörében joggal llivatkoznak-e az érdekeltek

a trianoni békeszerződés 76. szakaszára,
a trianoni szerződés

az ügyészségi alelnök, fölülve
kötetét, a következőket mondotta:

— A politikai üldözés fogalmának meghatá
rozásánál azt kell figyelembe venni, hogy poli
tikai üldözés alatt sohasem lehet érteni egy
tételes törvény alapján meginduló bárminemű
eljárást,
A politikai üldözés fogalmát a közigazga
tási hatóságok diszkrecionális hatalmával
lehet legföljebb kapcsolatba hozni.

Klasszikus példa erre az úgynevezett utód
államokban lefolytatott közigazgatási eljárás
ama sorozata, amelynek áldozatai a kiutasított
magyar állampolgárok ezrei. A politikai üldö
zés vagy zaklatás nem támaszkodik tételes tör
vények i n tézkedéseire.
A magyar büntetőtörvény alapján való felelősségrevonás a szigorú jog szempontjá
ból sohasem tekinthető politikai üldözésnek,
bármennyire is kapcsolatban legyen az
illető bűntény politikai indító okokkal.

— A trianoni szerződés idézett szakasza poiitikai magatartásról beszél.
Politikai magatartás, mint büntetendő cse
lekmény nincs. Magyarországon politikai
magatartása miatt senkit sem üldöztek és
ezidő szerint sem üldöznek.

— Különben is megái lapítható ebből a 76.
szakaszból az, hogy ennek célja nem. az, hogy egy
országnak a belügyeibo beavatkozzék, hanem
az, hogy abból az érzelmi es állampolgársági
zavarból, amely akként állott elő, hogy az
oszt rák-magyar monarchia területét több ide
gen állam közölt fölosztották — ebből a zavar
ból kifolyóan senki ellen ne legyen eljárás in
dítható. Hogy teszem abból a tényből kifolyóan,
ha például valaki Erdélyben 1914-ben háborúra
tüzelt, az illetőre baj ne számazhassék — ba
oláh állampolgár lett később. Az illető állam,
törvényeit és a fönnálló jogokat azonban ez a
cikkely megbontani nem akarja. Különben is
ez a cikkely — fejezte he nyilatkozatát Mislcolczy Ágost — időbeli korlátot is fölállít
lf)14 július 2R-tól a békeszerződések ratifiká
lásáig. Ami a ratifikálás után történik, arra a
76. szakasz szerint sem állít föl a trianoni szer
ződés korlátot.
— Hajnali razzia Angyalföldön. A főkapi
tányság több dotektivesoportja Bakk delekt ivfőfölügyelő vezetésével vasárnap hajnalban
razziát, tartott Angyalföldön, főleg az elhanyagoltabb helyeken. A razziát azért tartották,
mert több följelentés érkezett a főkapitány
ságra, hogy a csavar gok. és kétes elemek na
gyon elszaporodtak és éjjel a közbiztonságot
veszélyeztetik. A razzia során több egyént ál
lítottak elő. akik közül nyolcat őrizetbe vettek.
— Er.v főiskola 50 évea jubileuma. Az Állami Polgári-,
iskolai Tanárképző Főiskola vasárnap ülte meg fönn.ilLi,
sának félszázados jubileumát az intézet Győri-uti épületé
nek dísztermében. Pr. Gyulai Ágost főiskolai igazgató
ismertette a főiskola történetét 1873-iki megalapításától
kezdve és méltatta fontosságát. Havas István polgáriska.
lal igazgató elszavalta ez alkalomból irt ünnepi ódáját.

— Árion angol fogkrém ma is olcsó.

Iskolásgyermekeknél
az Ovomaltine tápszer elősegíti a növeke
dést és fejlődést.

A szoptató nők

Közismerten legelsőrendii angol és egyéb divatszöveteink a
minőségekhez aránylova n legolcsóbbak, mely körülmény
nek elismert voltát áruházunk példátlanul álló óriási forgalma
igazolja ós ezen körülmény lehetővé teszi, hogy mindenkor a
legjobbat a legnagyobb választókban, a legolcsóbb óra
kon nyújthassuk vevőinknek.
Az alaid fölsorolt és általunk előnyösen vásárolt cikkekre
különösen fölhívjuk vevőink szives figyelmét.

angol gyapjúszövetek áruháza | Telefon 14-73
Budapest IV, Váci-utca 25. sz.

Itegy választők különleges awáö-, becsl
és ufitakarőkban

Tiszta gyapjú öltönyszövetek gyönyörű mintázatban , 95.000 K
Átmeneti kabát (ragián) szövetek
95.000 K
Komplett széles rayevelour dlvatszinekben
96.000 K
Komplett széles antilopvolour
96.000 K
Komplett széles angol rayevelour diszkrét mintázatban 52.000 K
Különleges frakk" és szmafcingkelmék, yalaminjj kocsitakarók £s plaidek nagy, választékban,
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M rendőrség a vasárnapi meccsen
lázitás címen őrizetbe vett
egy futtbattstát az íillől-utl pályán

— Bizony, kérlek, itt magam is látok egyetmást, ami nem egészen helyes. Hogy a villamos annyit gázol és ha gázol, a telefon néni
jelentkezik, mikor a mentőket akarják hívni
és a viz nem megy föl a harmadik emeletre és
a vasúton tetveket kapsz és mindez drágább,
mint a legjobb aranykrajcár idején volt, — hát
ez nem helyes és elismerem, ez mind jobb lenne,
ha ezek az üzemek magánvállalkozások lenné
(A Reggel tudósitójától.) A hűvös őszi nap
nek, A közüzem természete az, hogy rossz, ná ellenőre is, mintegy 8—10.000 ember gyűlt össze
lunk spéciéi annál rosszabb, mentői drágább, a Ferencvárosi Torna Club Vllöl-uti gályáján
de viszont közüzem kell az erkölcsi világrend vasárnap délután, hogy szemtanúja legyen az
■föu tartása érdekében. Az érdemet jutalmazni FTC—Vasas meccsnek. A mcccs közönsége
kell, különben kihal az emberekből az ambíció, izgalmas hangulatban tárgyalta az esélyeket,
mert ha közüzemi, igazgatóságok nincsenek, mert az FTC veresége valósággal a levegőben
mivel fogod akkor az érdemeket jutalmazni? lógott. Megelőzően a BTC csapata mérkőzött a
Ám, éppen ebből következik a megoldás is, 33-asokkal s így sportszokás szerint a verseny
amire eddig nem gondoltak, pedig a dolog pálya kapuját a négy mérkőző egyesület zászlói
kézenfekvő. Tessék a közüzemeket nwgszün- diszitették, közöttük a Vasasok kékszegélyes
tetni és helyettük magánvállalkozásokat enge vörös lobogója is, ugyanolyan, mint, amilyent
délyezni. De viszont tessék megtartani az igaz a Vasasok évtizedek óla használnak. Mielőtt
gatói állásokat, amikhez nem kell üzem, hogy még a második mérkőzés elkezdődött volna,
a jutatmazandónak öröme teljék bennük s a Sós Gyula főhadnagy odalépett az ügyeletes
tantiémaket ki lehet fizetni annak az adó rendőrtisztviselőhöz és
összegnek egy részéből, amit ma deficitre for
dítanak. A publikum is jól jár, ha az igazgató
♦
nem igazgat, az igazgató is foglalkozhat! k
olyannal, amihez ért., ha nem kell igazgatnia
— Egy liba Berlinben: egybillió. Berlinből
és amellett, hogy a közönség üzleti tisztesség jelenti
A Reggel tudósítója; A legújabb va
gel lesz kiszolgálva, az érdemek jutalmazása luták utászt
rófa a legnagyobb káoszt idézte elő
sem marad el. Kérlek, propagáld te is ezt az az élelmiszer
llusz-huszonötmilliárdos
eszmét a magad körében, remélem, helyessé árkülönbözetekpiacon.
nagyon
gyakoriak ugyanazok
géről meg vagy győződve.
nál
az
élelmicikkeknél
és
ekkora differencia
— „Kereskedő és Iparos IJjság". Kiss József szerkeszté
már szerepet se játszik. A sertéshús fontja
sében újból megjelent a „Kereskedő és Iparos Újság",
80—100 milliárd, a marhahús 120 milliárd
amely kizárólag az ipar és kereskedelem érdekét óhajtja
szolgálni hasábjain.
márka. Egy közepes minőségű liba 750 mil— Két sikkasztó tőzsdebizományos Becsbe
liárdba, a jobbminöségü egybillióba kerül.
szökött. A forgalom még mindig élénk az utó
Ugyancsak megdrágult a vasutak szállítási
tőzsdén — a főkapitányságon. A napokban több dija. is. Ezt a. drágulást a viteldijaknak arany
följelentés érkezett fi Dohány-utca 15. szám márkára való átszámítása okozta. A legrövi
alatt levő Grünwald és Osvát tőzsdebizományos debb utazás a városi vasúton 11.tó milliárdba
cég tagjai ellen. A két tőzsdebizományos sok kerül, tehát háromszorannyiba, mint a közúti
ügyfelétől milliókat vett át kosztra, amelyre vasúton. Ennek a horribilis drágulásnak az a
dupla födözetet adtak. Időközben azonban, úgy következménye, hogy a munkások, akik eddig
*,
látszik
erejükön fölül spekulációkba bocsá'- a. városi vasúton utaztak, mert ez volt a leg
koztak, mert sorrajárták az ügyfeleket és fc?7- olcsóbb, a közúti vasutat veszik igénybe. Egy
lönbözö kifogásokkal elkérték a náluk levő föd,ti másik következménye a drágulásnak, hogy
zeteket. Másoktól incg részvény vásárlásra vet az utasok, kereskednek az elhasznált, jegyekkel.
tek át milliókat. Eleinte meg is vették a papí
— A vagyon mentő vásár mint művészi aukció. (Levél a
rokat és legtöbb komitensnek megmutatták a szerkesztőhöz.) Tisztelt szerkesztő ur! Állami alkalmazott
nyugdíjas özvegye vagyok, a nehéz megélhetési viszonyok
vett részvényeket, de nem adták át. a tulajdo arra
kényszerítőitek, hogy néhány kedves bútordarabo
nosoknak. Amikor ezek közül többen követelni mat
és emléktárgyamat eladjam. Sokszor olvastam a va
kezdték értékpapírjaikat. pénzüket, a tőzsde gyonmentő vásár intézményéről, amely az elszegényedett
védelmezője. Bizalommal vitettem tehát oda
bizományosok nem tudták a. rájuk bízott, ér középosztály
eladandóknt, annál nagyobb volt azonban meglepeté
tékeket visszaadni. Eddig mintegy 300 millió az
sem. amikor egész kurtán tudomásomra adták, hogy tár
korona elsikkasztásáért tettek ellenük följelen gyaimat ár-'erós alá nem bocsáthatják, mivel használtak
miivészi értékük. Kérdem már most tisztelt
tést. így többek közt özv. Kovács Józsefné 70 és nincsen urat,
mi tulnjdonkópen a középületben székelő
millió. Schwarz Károly borkereskedő 12 millió, szerkesztő
vagyon mentő vásári A lerongyolt középosztály utolsó
Faragó József 15 millió koronát követelnek. menedéke, .•miinek hirdették vagy pedig haszonra dol
íjzleti vállalkozás, amely nz újabban nagyon elsza
A nyomozást ebben az ügyben megindították. gozó
porodott „művészi aukciók" nyomán csakis a busás hasz
A följelentések azonban már későn érkeztek a not
Ígérő, e célra ipnrilag gyártott ..modern régiségek"
rendőrségre, mert a két tőzsdebizományos, forgalomba hozatalával foglalkozik? Szerkesztő ur tisz
Grünwald Ernő és Osvát Gyula, időközben itt telő hivő (aldirás).
hagytak csapot-papot, besszt, komitenst és e/— Az újságkiadó tisztviselők halálozási scgélycsoporíja
közgyűlése egyhangúkig elfogadta azon indít
tüntek Budapestről. A nyomozást dr. Hindu rendkívüli
hogy az özvegy- és árvasegélyt 1,000.000 koronára
Béla és Gtitzinger István dotektivl’ölügyelők ványt,
emeli föl.
folytatták le. Megállapították, hogy Grünwald
— Árion angol fogkrém a legjobb.
és Osvát egy Kossuth Lajos-utcai bankházban
játszottak saját számlájukra, nagy összegekben
és a felek minden értékét a banknak adták át
— ftidözetül. A rendőrség a felek részvényeit
és a milliókat lefoglalta. Megállapították, hogy
a két tőzsdebizományos Mécsbe szökött. Elfo
gatóparancsot adtak ki ellenük.
ü
természetes Itoserüviz
"2í

fölszólította, hogy a Vasasok „vörös
**
lóját azonnal távolítsa el.

Az ügyeletes rendőrtiszt viselő eleget is telt
a fölszólitásnak és intézkedett a. Vasasok lobo
gójának eltávolítása iránt. Az egyik válogatott
Vasas játékos öccse, egy Rutskai nevű Vasas
tanúja volt a jelenetnek és hangosan méltat
lankodott, hogy a zászlót, amelyet a. Vasasok
már hosszú évtizedek óta. használnak, eltávo
lították. Az ügyeletes rendőrtisztviselő erre az
eljárását kritizáló
Rutskait őrizetbe helyezte és előállttól!
a. főkapitányság politikai osztályára.

A Reggel érdeklődésére a főkapitányságon
kijelentették, hogy Rutskait lázitás címén,
helyezték őrizetbe.
Bt—....... .................... '

— Árion angol fogkrém sterilizál.

■■■■

— Csehország leszállítja a képviselők, sze
nátorok és miniszterek fizetését. Prágából je

lentik: A cseh pénzügyminisztériumiban tör
vényjavaslaton dolgoznak, amely a ,miniszte
rek, képviselők és szenátorok fizetését leszál
lítja. Eszerint a parlament tagjai, ha. állami
vagy közalkalmazottak, ezentúl csak képviselői
fizetésüket kapják meg. Ha azonban tiszt
viselői összjárandóság címén több volna a .jö
vedelmük, mint a képviselői fizetés, a különbö
zeiét folyósítják számukra. A miniszterek csak
képviselői napidijat kapnak, a külön minisz
teri fizetést megszüntetik. Azonkívül lóriik a
miniszterelnök és a külügyminiszter reprezen
tációs pótlékát is.
— Halálozás. Schönfeld (időn volt Bőrgyáros és nagyi
kereskedő, a nemrég alakult Nyersbőrkcrcrltcdelmi Itt.
fölügyelőbizottságának elnöke, vasárnap rcpf/cl rövid
szenvedés ultin meghalt. A halottat özvegyén, szül.
Jellinelt Evclinen kiviil cgyctlon leánya, dr. Molnár Jenő
szerkesztő felesége és fia, dr. Schönfeld Viktor berlini író,
gyászolják. — Idősb Grosch Károly,
Iiárol]/, nyugalmazott ta
nító, életének 77 ik évében, bosszú
hosszú szenvedés után meg
halt. Ma délután temetik a farkasréti temető halottas-.
házából, Az elhunytban dr. Groscli Károly, ox orvos,
szövetség főtitkára és Vadas Gábor orgonauiüvész édes,
atyjukat gyászolják.

-- Elveszett kalap. Szombat este 8 órakor, a
Belvárosi kávéház környékén elvesztett egy
kis tanulólány egy Roth Margit-féle barna
filckalapot. Miután a kalapot a tulajdonosa
úgyis megismerné az utcán, kéretik a becsüle
tes megtaláló, hogy illő jutalom mellett hozza
vissza lloth Margithoz, Váci-utca 20.
— A BalatonfBred-gyógyfürdő Igazgatósága az idén is a
téli szezonban napi as.fl'tu koronáért nyújt teljes pensiót
a saját, vezetése alntt. álló Ipqly-udvarhan és Grnnd Hőid
ben. Nagyszerű négyszeri étkezés, pompás levegő. A szé lsavas fürdők állandóan nyitva.

— Árion angol fogkrém illatosít.

Ii János

— Kés®pén«tőkéjét a lcgblstosnhban 6b lcgjövcdolmczőbh»n gyíimölcsöztcti heti kölcsön utján a Bóth-Bank llitelosztálya, Budapesten, Vilmos csószúr-ut 45. Alapítási éve:

zász

özvegy Schönfeld Ödönné, szül. Jelűnek
Evelin úgy n maga. mint gyermekei, dr. .Mólnár Jenőné, szül. Schönfeld Klári és «r. Sebőnféld Viktor (Berlin), valamint az egéhz rokon6ág nevében megtört szívvel jelenti, hogy hőn
szeretett férje, a jóságos apa, após, gyöngéd
testvér és hü rokon

's sa Sktrckeclésnél, em&sxtési zavarok1 raáa gyors, biztos, unyEte (ictásu,

volt gyáros és nagykereskedő november t én
reggel élete 7fi. és boldog házassága 31. évében
rövid szenvedés után elhunyt.
A boldogultál november 6-án, délelőtt 1612
ómkor adjuk át az unyafi Iduck a rákoskeresz
túri izr. temetőben.
özv. Frolbauer Dezsőné, w.iil. Schönfeld Mai
vln, özv. Iirausz Bernátné, szül. Schönfeld
Paulina nővérei, dr. Molnár Jeuő veje és a
nagyszámú gyászoló rokonság.

I
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Johfr, egészségesebb, zamatosabb a
Szőrmeváfiár Palugynl «aücsnél
Nrigymezií-uteii 42. Telefon 192-57

25 csésze teához való 800 kOTOIia Kanható mindenütt!
F

Gyártja: PHARMACÍA RT. Budapest.
különleges hálószobák, leányszo
bák, gyermek szó bők, gyermek
agyak, rugalmas faagy betétek.

4PZF SARC! 1*0 KAPHATÓ.

ocipo

JAVÍTHATÓ
NEUMANN OEZA
VI, Nngymező-ntcn 44. bz.

Hazai Fatermelő rt. gyártmányai
704

Kizáróing « gyűri lernlcatbnnt

Tisza Kálmán-tér 3

Telefon: Jóisef 52-04

1923 november 5.

Egyedül a kontremin
és a tuiangazsált játékos
eladó a tőzsdén
Pontos riport a kontremin munká
járól
— november 4.
tudósítójától.) A nagybankok’ csü
törtökön bankközi megállapodást léteMtettek,
hogy az immár két hónap óta tartó s mindenkepen indokolatlan tőzsdei baissenek megállást
parancsolnak. Ez az akció csakugyan meglát
szott a pénteki tőzsde megnyitó kurzusain,
do aztán hirtelen megint fölülkerekedett an
nak az organizációnak ereje, amely hetek óta
tombol a piacon s milliárdokkal károsította
meg
közönséget. A szervezett kontremint
gondoljuk, amely egészen világosan, nyíltan
lép most mar töl. s amelynek egész szervezete,
hogy úgy mondjuk, a felszínen látható már.
Mindenki tudja, hogy kik vezetik, kik vannak
érdekelve benne, mindenki ismeri technikáju
kat és erejük hatását, mindenki, tudja, hogy
milyen rémhírekkel vezették be és tartják fönn
a kampányt, amelyet ellenem vezetnek, aki e
sorokat írom es ellened, nyájas, de bizonyosan
dühöngő olvasó, aki e sorokat olvasod. És bár
mindenki mindent tud erről a társaságról, a
nagyközönség mégsem érti és mégsem látja
tisztán, hogy
milyen egyszerű eszközökkel fosztják ki
vagyonából
és hogy mennyire a Te pénzed az, szeretetre
méltó olvasó, amellyel a hurkot fonják nyakad
köré.
A kontreminen túl csak azok adnak el mos
tan. akik belekényszerültek az eladásba, mert
többre angazsáltak magukat, mint amennyire
az erejük bírta. Annak a tömegnek a játéka,
amely nemcsak vagyonelhelyezkedést és biz
tonságot keresett, de gyors és túlzott meggaz
dagodást, a cbanceval szemben beállott rizi
kója esedékessé vált.
*
Ma. amikor semmi remény nincs arra, hogy
szokásunkhoz híven a tőzsdei helyzet gazda
sági okait ki tudjuk kutatni, egyetlen témánk
csak az lehet, hogy ennek a kontreminnek ne
vezett, hadjáratról rövid értekezést Írjunk.
Mert százat egy ellen, hogy a kontremin által
nagyon sokan elvesztették a pénzüket, de hogy
azt mások hogy szedték el tőlük, nagyon so
kan még ma sem tudják.
Hát először is való igaz, hogy éppen olyan
jogos az, ha én olcsón veszek papírt és drágáb
ban adom el, mintha drágán adom elés olcsón
veszem meg, amikorra szállítanom kell. Amivel
azt akarjuk mondani, hogy a tőzsdei üzlet te
rén mindkét formája az üzletnek egyformán
jogos. Csakhogy a kétféle üzlet közt mégis van
egy parasztba jszálnyi különbség. Az ugyanis,
hogy ez a kontremin fedezetlenül ad el drágán,
vagyis nincs meg az a papírja, amelyet elad.
Már most, amit eladtunk, azt számtani is kell.
Miből szállítja a kontreminőr az eladott dara
bokat? Nagyon egyszerű: vagy kölcsön kéri.
bizonyos dij mellett, vagy periig a Te érték
papirosaidat, amelyeket kifizettél, de a bankár
nál hagytad, használja föl erre a célra. Ennek
az eljárásnak tehát az az értelme, hogy
az értékpapirtulajdonos adja az eszközt a
kontreminőr kezébe, hogy a tulajdonos pa
pírjainak értékét lerontsa.
Ez a művelet, amint ebből kiviláglik, nagyon
egyszerű. Olyan, mint, ama nevezetes hidpróba.
Ha a Ind leszakad, akkor a próba sikerült, ha
a híd nem szakad le — a hid sikerült És emel
lett van ennek a kontreminnek még egy nagy
szerű előnye. A tőzsdés vagy bankár, «ki el
adta a Te papírodat, mert azt reméli, hogy
majd olcsóbban visszaveszi, a, kasszanapon
megkapja az eladott áruért a pénzt. A Te pén
zedet. És ezt a Te pénzedet, kosztba is adja.
Addig adja kosztba, amíg a kosztkamatokból
annyit vesz be, hogy egynéhány hét alatt meg
szerezte azt a tőkét, amelybe az egész papír
került. Minthogy 5%-os kosztkamat mellett a,
tőke körülbelül tizenkét, hét alatt megkétszere
ződik, a haisse-kampánynak csak három hóna
pig kell tartania, hogy ezen a réven is vissza
térüljön »• Te pénzed kamataiból a Te papír
jaidba fektetett tőkéd. Máss.- val. aki igy kon
trám inált, az
nem csak a magas áron elad üt és olcsób
ban visszavásárolt papírok árdifferenciá
ját, hanem i papírok árát is zsebre teheti.
Ilyen üzlet ez a kontremin és ez a technikája.
Csoda-e. ha azt beszélik, hogy a ma folyamat
ban lévő betöréseken
egyesek 30—40 milliárdot kerestek
és csoda-e, ha nem egy banké ros cég ma a leg
nagyobb kínban van, ha a nála depóiba helye
zett. papírokat kérik vissza? Az á la haus.se és
á la baisse játék természetrajzához még egy

aRegcel
X Tartózkodó a bécsi magánforgalom. Pécs
ből jelenti telefonon A Reggel tudósitója: A
■szombati magánforgalomban tapasztalt tartóz
kodás ma tovább folytatódott. Üzlet alig jött
létre. Az a kismértékű javulás, amely az el
múlt héten beállott, lassanként lemorzsolódott,
fontos körülmény tartozik. Az, hogy a hausse főleg a zavaros németországi helyzet miatt.
egy közhangulat vagy egy gazdasági helyzet Hozzájárult a piac ellany hidasához, hogy
szülötte. Ennélfogva nincs és nem is lehet szer- a kasszanapokat ki kellett tolni. Ezen a héten,
v.ezve. Ellenben az á la baisse játék eay vagy ugyanis Becsben három napon, ünnep van, kü
több csoport akciója és tehát organizált manő lönböző állami ünnepek és ezért három napon
ver. A budapesti tőzsdén szinte mindenki tudja, át. szünetelni fog a tőzsdei forgalom. A tőzsde
hogy kik azok, akik ilyen organizált manőver tanács kénytelen volt tehát a kasszanapokat
ben részt szoktak venni. Csak éppen azt nem
kitolni. E héten szerdán lesz a kasszanap, a
lehet róluk megállapítani, hogy eladásaikat legközelebbi, pedig mához két hétre hétfőn. A
kinek a papírjaival szokták födözni. Mármost vasárnap délelőtti magánforgalomban a követ
azonban a bankárrendelet 13. §-a világosan kező kurzusokon történtek kötések: Osztrák
megmondja, hogy a pénzügyminiszter közhi Hitel 285, Magyar Hitel 1520. Rima 325, Salgő
teit okokból elrendelheti, hogy a Pénzintézeti 1235. A Niederösterreichischc EscomptgesellKözpont megvizsgálhatja a bankárok könyveit schaft, amely a bankpiac nagy tipje volt,
és értékpapirállományát. Amit eddig nem tet 270.000 K-ért fogja uj részvényeit fölkínálni.
tek, megtehetik, mert „közhiteli" okból soha
X A Kereskedelmi Bank uj cementgyárat létesít. Is
sem volt, rá olyan ok. mint most. És ha meg meretes,
hogy Magyarország cementsziikségietet eddig
tennék, legott kiderülne, hogy 8—10 deklarált főleg a Hitelbank
érdekkörébe tartozó vállalatok elégítet
kontreminőr mikép töri le saját ügyfeleinek tek ki. A Kereskedelmi
Bank most elhatározta, hogy uj
értékét a Te papírjaiddal — nyájas és szomorú cementgyárat épít és fölveszi
a harcot a Hitelbank tégla-,
olvasó.
♦

Ez a rövid értekezés a kontreminről. És ez
ma már az egyetlen eszköz arra, hogy ennek a
feneketlenül aljas uralomnak véget vessenek
a budapesti tőzsdén, amely ezúttal a bécsi kontrcminnel van cinkosságban. Egy kis vizsgálat
s rögtön kiderül, hogy kik, csempészlek és kik
azok, akik idegen papírokkal fosztották ki
nyolc hé! alatt a fél országot.
Mi voltunk az elsők, akik ai nagybankok in
tervencióját követeltük. Mi vagyunk az elsők,
akik ezt a vizsgálatot is szorgalmazzuk. A ban
diták garázdálkodásának véget kell vetni. És
a nagybankoknak végre kell hajtaniok határo
zatukat. Folytatniok kell az intervenciót,
amely ezen a néven nincs is jól megnevezve,
mert hiszen nem is intervencióról van szó, ha
nem kifejezetten jó üzletről és jó befektetésről
és emellett a piac megmentéséről is.
A nagyközönség pedig hallgasson reánk. Ne
adja el papírjait. Ne üljön föl az organizált
betörőbandának, hanem ellenkezőleg: akinek
pénze van, vegyen papírokat. Olcsón vesz és
segít megfojtani azt a lelketlen társaságot,
amelynek gazságát mindenki látja, aki a tőzs
dén nyitott szemmel jár.
* M.i uj háromnapos periódus indul meg az értéktőzs
dén, amelynek flzetőnapja november 22-ike.

X Jegyzetek az intervencióról. Beszéltek az
utolsó időben a bankok intervenciójáról. Meg
győződésünk, hogy az az intézet, amelyik nem
vásárol, megbélyegzi a saját értékét. Aki ön
maga tudja, hogy a vállalata jó és olcsó, ön
magával szemben való kötelességet teljesít,
amikor az értékeknek fölvásárlásával gyara
pítja a maga vagyonát, védi a saját prestigejét és óvja a piacot jogtalan kezek betörése
okozta vérveszteségtől. Egyszersmind árát
*
szabj
értékeinek a külfölddel szemben, amely
ma az egész vonalon a vásárlásokra készül föl.
Nem lehet reánk nézve irreleváns, hogy a kül
föld ingyen vagy áron kapja-e értékeinket. A
népszerű szólamok, intervenciók, stb. teljesen
fölöslegesek. A bankok nézzenek erejükhöz
mérten azután, hogy saját papírjaiknak becsü
letes piacuk légyen és tanítsák meg a publiku
mot arra, hogy a vigécek által hozott és sajnos
a sajtó által értelmetlen módon portált, sem
múlttal, sem vagyonnal, sem vezetéssel nem
biró vállalatoknak papírjaitól óvakodjék, mert
az ezekben és egyes régi papírokban is tulhajfásban levő spekuláció rombolja le azt az erőt,
amely teljesen elégséges volna arra, hogy a be
csületes jó értékeket igazi értékükre vigyék és
azon tartsák.
X Értékpaplrrazlát kö> eleinek a tőzsde! érdekképvise
letek. Vasárnap délután n tőzsdei tagok érdekképvisele
teinek vezetői közül többen megbeszélést tartottak a
tőzsdei helyzetről. Arra a megállapodásra jutottak, ho^y
a tőzsde mostani súlyos helyzotót kedvezően befolyásolná.
Iia a pénzügyminiszter értékpapirrazzidt rendelne el. Az
érdekeltek egyhangú véleménye ugyanis, hogy az értékpapirkereskodök egy része kijátszó. a bankárrendoletet és
nagymértékben elősegíti a kontremin pusztító munká
ját. Az értékpapirkereskedők egy része ugyanis bölcsőn
adja a nála letétbe helyezett részvényeket a kontremin
nek. Az értékpapirrazziának főcélja az lenne, hogy <7 Pénz
intézeti Központ revizorjai és a belügyi nyomozó osztály
megbízottai vizsgálják át az értékpapirkereskcdöknél letótbo helyezett részvényeket és állapitsdk meg, hogy a
letétek teljes épségben az érté.kpapirkereskcdönél van
nak-e. Megkönnyíti a vizsgálatot, hogy az értékpapírkereskedőknek a bankárrendelet értelmében csak szám
jegyzék ellenében szabad átvenni a részvényeket és
ugyancsak szám jegyzéknek megfelelő részvényeket adhat
nak vissza. A tőzsdetagok érdekképviseletei remélik, hogy
a: értékpapirrazziának meg lesz az az eredménye, hogy
a kontremin nem folytathatja majd födözctlen eladásait,
meri nem fog kiilcsőndarabokat kapni.
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illetőleg cementtrösztjévcl. Az uj cementgyárat a Keres
kedelmi Ránk érdekeltsége a Tégla- és Cementgyár épít
teti föl. Lábatlanban. Itt említjük, hogy a fölépítéshez
szükséges tőkék ry/.i/ részét a Tégla- és Cementgyár tőke
emelés utján kívánja megszerezni.

X A Hitelbank tőkeemelése 25 milliárdot von
el a piactól. A Magyar Általános Hitelbank
csütörtökön tartja rendkívüli tőkeemelő köz
gyűlését, amelyet sem a piac, sem. a részvé
nyesek nem fogadnak valami túlságos lelkese
déssel. A Hitelbank 153.000 uj részvényt bocsát
ki, ebből 28.000 darabot külföldön helyeznek el,
125.000 azonban a pesti tőzsdére kerül; 10:1
arányban, darabonként — 200.000 koronáért
ajánlják föl a régi részvényeseknek. Ez a kü
lönben, a részvényesekre is kedvezőtlen tőke
emelés tehát 25 milliárdot von el a piactól. A
Hitelbank, ahol Ullmann Adolf hossz- és Kiéin
Gyula bessztendenciája vetekszik és verekszik,
az utolsó héten nyíltan és határozottan állástfoglalt. a kontrcminnel szemben. Ha következe
tes akarna maradni, úgy ezt a kedvezőtlen, a
piacot és a részvényeseket egyaránt elég súlyo
san megterhelő tőkeemelését el kellene halasz
tania. A Hitelbank tőkeemelése ugyanis föltét
lenül befolyásolja a piacot és közvetve akarat
lanul is erősiti e vezető kulisszpapirosban a
kontreminpoziciókat. Végül pedig alig volt
tőkeemelés, amely annyi tört darabot eredmé
nyezne. mint a. Hitelbankéj ahol egy kötés régi
részvényre — két és fél uj részvényt adnak...

A téli szükséglet
beszerzésére
kedvezmény
alanti

csak néhány napig!
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asatali bor.................................. 1 liter 1980 K
25 üveg vételnél 5°o engedmény

Pecsenye- és asíu-i 10 üveg vételnél
borok......................... I 25 üveg vételnél
Likőr, cognac,
3 üveg vételnél
s?.i!vóriunt, egyéb
6 üveg vételnél
szeszes italok ....
Főzelék, konxer10 dob. vételnél
vek, spárga, bab, 25 dob. vételnél
borsó, paradicsom
Befőttek, jamek, i Sdob.v.üv.vét.
gyümölcsízek
1 25dob.v.üv.vét.

Hüvelyesek,

5% eng.
10% eng.
5% eng.
10% eng.

5% eng.
10% eng.
5% eng.
10% eng.

cukor

a hatóságilag engedélyezett legolcsóbb árban.

Hideg különlegességek saját konyhánk
ról. Tea, kávé, susn közvetlen behozatala.
Elismert kiváló minősig. A legkisebb rendolmónyt is
házhoz szállítjuk.

Szimon István rt.
csemege-, fűszer- és italáruházai
V, Fürdő-utca 12. Telefon 29-60
V, Vilmos császár-ut 60. Telefon 26—22
VI, Bajza-utca 16. Telefon 161-62
Vili, Rákóczi-ut 19. Telefon József 121-08
Hütőház, kávépörkölde, konyhaüzem, központi
iroda és raktárak: V, Akadéiirtifi-uüca 7. sz.

Elsőrendű
aprított
belföldi és
import
azonnal is szállít az

"INDUSTRIA
”
Faátrugyár és Fűtőanyag Rt
X, Köbányai-ut 43. Telefon i J. 73—17
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X Üzlettelen a vasárnapi magánforgalom. A
vasárnapi magánforgalomban úgy u tőzsde
bizományos irodák, mint a bankok tartózkod
tak az üzlettől. A hangulat azonban általában
nem rossz, a közönség nagy érdöklődéssel várja
a havitok holnapi újabb vásárlásait. Ami ér
deklődés volt, kizárólag favorit értékekre irá
nyult, igy keresték a Barátit, amelynek újabb
transzakciókkal összefüggésben e hétre várják
a kiugrását, aztán Athenacumot, Transdanubiát, ftiimit, Brassóit, Urikánvit.
X Az angol font árfolyamcsökkenése. Zürichből távira
(ózzák A Reggelnek: Az angol font értéke folytonosan
*
csökken
Tegnapelőtt 25.19lá volt a zürichi jegyzése, teg
nap máir csak 25.1'l!á. Mára 25.09-ro csúszott le. Hosszabb
idő óta ez volt a font legalacsonyabb árfolyama. Newyorkbaaj is 4.46
*/»-ra
csökkent az értéke. A gazdasági vál
ság Angliában tartós, a helyzetet kedvezőtlenül Ítélik meg,
ami a nemzetközi árfolyamokban is kifejezésre jut.

X Ajz Athenaeum és Franklin érdekközössé
gének hiteles története. A legutóbbi tőzsde

napon, amikor bizony nem volt valami rózsás
a piac hangulata, az Athenaeum már nyitás
kor 100A00 koronával magasabban indult, mint
legutóbb. Így történt, hogy az értékes nyomda
részvényt 360.000-nél fölfüggesztették és az ál
talános kedvetlenség és üzlettclenség köze
pette jó félórahosszat állta is ezt a magas kur
zusát. A kontremin apraja-nagyja dél felé az
tán födözetlen eladásokkal öíJO-ig leszorította
az Athenacumot, amelyre azonban « vasárnapi,
‘magánforgalomban újra 310.000 K pénz állott
az ügynököknél. A tőzsdén az Athenaeum iránt
való egészen rendkívüli érdeklődést azzal ma
gyarázták, hogy e legnagyobb
magyar
nyomdavállalat megszerezte a Franklin-Táirsu
tát majoritását. A Heggel értesülése szerint az
érdekelt és a nyomdaiparban oly jelentős
tranzakciónak ez a hiteles története: A Franklin-Társulat tudvalevőén a Hitelbanké volt,
két év előtt a részvények többségét kemény
tőzsdei harc után megszerezte egy előkelő ér
dekeltség. amelyben a Hazai Banknak van
döntő súlya. A Franklin a legfinomabb ma
gyar nyomda- és kiadóvállalat, szinte fölnecsülhotetlen anyagi és erkölcsi értéket repre
zentál. Részvényeinek száma mindössze: 11.213
darab. A szindikátus 7300 darab megvásárlá
sával jutott a kvalifikált többség birtokába,
míg a Hitelbank 6000-rel kisebbségben maradt.
(A Franklin-harcban alul maradt a Hitelbank;
ez volt egyébként az első tőzsdei veresége.) Két
évig mozdulatlanul állott egymással szemben
a két párt és a Hitelbank megakadályozta a
tőkeemelést, az alapszabályok módosítását, az
üzem teljes, a modern üzleti viszonyokhoz illő
ki fejlesztését. Az Athenaeum a Hitelbank tár
cájában fekvő 6000 Franklin-részvényt vette át
egy tételben. A többség és az Athenaeum kö
zött megindult barátságos tárgyalások ered
ménye, hogy a két vállalat megtartja, teljes
függetlenségét, viszont számos uj vállalkozás
ban és üzletben kapcsolódik össze. Az Athe
naeum és a Franklin érdekközössége tőzsdei
szempontból nagyon gyors tempóban hozzá
járul a két nyomdapapir megszilárdulásához.
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0Vv Muzeuinrkürut 33
Gumitalpas rin, elsőrangú kívltcl^K 167000
Duplaín 1P» varrott és sportcipők. Női , férfi estélyi
és utcai cipók. Nagy választék. Olcsó árak
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Krausz Sírnom.
külföldi tárgyalásai
II .erikái és angol pénzcsoportok
a magyar piacon
(A Reggel tudósítójától.) Krausz Simon, az
Angol-Magyar Bank aleluöke, a múlt hét vé
gen érkezett vissza kéthetes külföldi útjáról,
rárgyalásairól, amelyet négy ország politikai
es gazdasági tényezőivel folytatott, a legkü
lönbözőbb hírek és híresztelések láttak napvi
lágot. A Reggel értesülései szerint Krausz Sif\on valóban nagyjelentőségű és eredményes
külföldi tárgyalásainak ezek a hiteles részletei:
— Az utazás első célja, minden felelősség és
hivatalos megbízás nélkül, a kölcsön lehetősé
geiről való információszerzés. A kölcsön dol
gában a kilátások kedvezőek.
— Az Angol-Magyar Bank tökefölemelésére
vonatkozóan nemcsak teljes megegyezés jött
létre a nagyrészvényes csoporttal, amely az
összes ráeső részvényeket átveszi, hanem ezen
kívül barátai körében további, rendelkezésre
álló részvényeket magas áron átvenni haj
landó. Ezenkívül úgy az amerikai, mint az an
gol nénziigyi esonortok bármilyen tÖl;eföleme
lés átvételére kedvezően nyilatkoztak és
rendelkezésére állanak a pesti piac teher
mentesítésére | vonatkozó tervekben való
részvételre is.

X Közgazdasági hírek. Ezen a héten egyelőre csak kél
tőzsdén jegyzett vállalat emel alaptőkét. Ma a JPiener
Bankveréin érdekeltsége, a Magyar Aszfalt. fogja alap
tőkéjét szaporítani, csütörtökön pedig a Hitelbank. ■— A
nialoinpiac a tőzsde lanyha alapirányzatának ellenére is
aránylag szilárd. A malom vállalatok. nagyrészt! ugyanis
tranzakció előtt ólt. Közeljövőben a Hitelbank érdek
körébe tartozó Hungária. Malom és n. Kereskedelmi Dani.
érdekeltsége, az Első Budapesti Gőzmalom emel tőkét.
Ugyancsak szaporítani kívánja alaptőkéjét a Viktória
Maiam.
A Kereskedelmi Bank érdekkörébe tartozó
Magyar Helyiérdekű Vasutak Itt. amelynek natioiializálúsáról már évek óta tárgyalunk, ötvenmillióról kétszózmillióra emeli alaptőkéjét. A Magyar Hel yiérdckü Fosutak. RÍ. részvén fjeit a budapesti tőzsdén is jegy tik, itt
azonban ritkán van bennük üzlet. A külföldi, főleg né
met tőzsdéken azonban állandóan keresik a részvényt. Az Őstermelő érdekkörébe tartozó Hungária Szériimmü v:k
— amelynek részvényeit már többizben be. akarták ve
zetni a tőzsdére — november 12-én tőkét emel. — Az L'riIcdnyl részvényeket az elmúlt héten is erősen kérést -k
a svájci tőzsdéken. A külföld érdeklődése elsősorban azzal
magyarázható, hogy az Urikdnyi szénbányáinak nafionalizálása, hír szerint, végre-valahóra befejeződik. — Nagy
perspektiváju tranzakció előtt, ál) a ( sáky-gyár. Tőke
emelésével
kapcsolatban
átveszi
az
ősterrcichiseha
Schmidt fitalihcerkc AG. részvényeinek egy jelentős té
telét. A Scbmidfu érbe Ausztria egyik legnagyobb acél
és reszelőgyára, nagyobb érdekeltsége van egy prágai,
zágrábi és bukaresti acélgyárnál és ig.v e réven a Csrikjj
Visszaszerii befolyását a volt monórcMa országainak
piacaira. - A tőzsdetanácshoz újabb bevezetési kérelme
ket,
nyújtottak
be. A
Balatoni
Gyógyfürdők tlt.
(Siótok) kérte a kotirozás engedélyezését. A vállalat, ban
kári teendőit Aczél Pál és Társa bankárcég intézi.
Ugyancsak bevezetési kérelmet intézett a tőzsdetanácshoz
a Pécsi Agrd'ripar tlt. Ezen n két uj bevezetési kérelmen
kívül négy régi kérelem van n tanács előtt.

X Anglo-Austrian Bank Limited Schönthal Oszkár és
Giskán Nándor igazgatóhelyetteseket, igazgatókká. Kállai
Leó, Kronstein Mátyás. Salcer Morcéi, dr. Szalachy An
dor cégvezetőket. Sebestyén Hugó főfelügyelőt és dr.
Barsi Aladárt igazgatóhelyettesekké,
Kúriái- Alajos,
Kozma Aladár. Lantos Oszkár. Steiner Pál főhivatalnokékát ós Szentkirályi Károly titkárt cégvezetőkké nevezte
ki. Egyidejűleg vlda Istvánt főpénztarossá, Bnrtha Jó
zsefet 'tőzsdeintézővé és Rottonstein Vilmost csoport veze
tővé léptették elő.
X Nemzeti Hitelintézet Rt. rendkívüli közgyűlése elha
tározta az intézet eddigi 600,1
*00.000
K
alaptőkéjének
1.800,000.0(10 K-rn való fölemelését. Az uj részvényeket
egészében a régi részvényeseknek ajánlják föl 1:2 arány
ban 5000 K kibocsátási áron. Elővétel o hó 30 aig az inté
zet központjánál és összes fiókjainál.
X Magyar Ruggyantagyár 111. közgyűlése elhatározta,
hogy a kibocsátásra kerülő 150.000 db 2ot)0 K névértékű uj
részvényt teljes egészében és pedig 2:1 aranyban a régi
részvényeseknek 40.000 K-ás árfolyamon, 20IH) K költség
hozzáadásával rendelkezésre bocsátja. Elővételi jog e ho
8-tól 16-ig a Wiener Bankveréiu magyarországi fióktele
pénél gyakorolható.
X Gróf C.'sáky László Prakfalval Vas- és Acélgyár Kt.
az 1922 23. üzletév 100,929.930.50 K tiszta nyereségéből 150
I< osztalékot tizet, (n mait évben 32 KI. Szelvényeket a Li
pótvárosi Takarékpénztárnál váltják be.
X Klssllug Rudolf és Fia Csillár- és Bronzárugyár Rt.
alaptőkéjének 15 millióról 40 millió K-ra való fölemelését,
határozta. Elővételi jog 3000 K-ás áron 1:1 arányban o hó
10-ig a Lipótvárosi Takerékpénztáruál.
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— Amerikában és Angliában, Svájcban és
Franciaországban intenzív munka folyik ab
ban az irányban, hogy a magyar gazdasági
életbe való bekapcsolódás útját megtalálják.
— E téren is nagyon fontos a hangulat, to
vábbá az a tapasztalat amit, a külföld Ausztriá
ban szerzett. Krausz Simon megállapítja, hogy
a mai élethelyzetben, amelyben egy hónap esz
tendőket, jelent, a világ nem dolgozik többé 10
és 20 évekre való megalapozásokkal, hanem
az óráknak esztendők érzéke szerint való meg
becsülésében csupán a legközelebbi hónapokat
és esztendőket nézi. Az osztrák példa bizo
nyítja, hogy a stabilizáció jelenti az igazi értékmegállanilás el következését és akik lema
radt értékeket vásároltak aranyértékben,
aranyértékbeu élvezték a tényleg létezett ér
téktöbbletnek természetszerűen előállott hasz
nát, abban az értékmegállapitásban. amely
többé nem a rossz valutában számit, hanem a
stabilizációnál már aranyvalutát jelent. Meg
állapítható, hogy a világ készül a folyamatnak,
a. kihasználására és ezért nagy akciók előtt ál
lunk. amelyek egyik indító ereje a kölcsön be
következése volna.
X Négy uj részvényt vezetnek be ezen a hé
ten a tőzsdére. A lanyha tőzsde ellenére is
több iparvállalat, amelynek a tőzsdetanács már
régebben engedélyezte részvényeinek kotirozásár. ezen a héten bevezeti értékeit a tőzsdére.
Hétfőn két bevezetés lesz. A bankpapírok száma
a Wiener Bank véréin részvényével szaporodik,
az u.j részvény bevezetési árfolyamát a Bankvcrcin igazgatósaira 100.000 korona körül ter
vezi. Ugyancsak hétfőn vezeti he a tőzsdére az
Angol-Osztrák Bank ivó évtizedes múlttal ren
delkező Thék-butor'b”ár részvényeit. Ennek a
részvénynek bevezetési árfolyama 50—60.000
korona lesz. Szerdán kerül bevezetésre az
Angol-Magyar Bank érdekkörébe tartozó Fém
kereskedelmi Rt. A Fómkereskedelmi beveze
tési kurzusa 25.000 korona, pénteken pedig a
Győri Tcx/i/-részvényeket 35.000 koronás árfo
lyamon vezeti be az Angol-Magyar Bank a
tőzsdére. Itt említjük, hogy november 4-én kel
lett volna bevezetni a Corvin Film-^ a Fruetusés a Bródi Uny/OH-részvényeket is, a tőzsdeta
nács azonban d vállalatok fölkérésére rövid ha
ladékot adott.
v. Wiener Bank-Vereht részvénye! ma, hétfőn kerülnek
Jegyzésre a budapesti tőzsdén.
Tanítói Bank és KereskedolnH Rt. Igazgatósága Jóvá-

liagyla a Budapesti Zománcárugyár Rt.-g.nl kötött megállapodúsl, : mely a Tanítói Bank és Kereskedelmi Rt. r>;.
ízére biztosítja az iparvállalat majoritását. Az igazgató,
-ági ülésen elhatározták a Budapesti Zomúncárugyár Rt.
ipartelepének és üzlet körének kifejlesztését, a mindenfajin zománcáruk gyártásán kívül be fog rendezkedni vas
ás horganyzott árul, gyártására. A Budapesti Zománcáragyár Rt. tol fogja emelni alaptőkéjét, amely közgyűlésen
fogja beválasztani igazgatóságának tngjai közül a Tanítói
Bank és Kereskedelmi Rt. delegáltjait.
A Naturális mezőgazdasági és kereskedelmi részvénytársaság októb'T 2R-án tartott igazgatósági illésén tudó,
másul vette ifi. gróf Széchenyi István és Justli István
igazgatósági tagok leniondasut és ügyvezető aleluökévó
dr. tírünwald Emilt választotta meg.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
hallott már valamit arról, hogy kiket akarnak
tí gazdátlan Unió - színházaknál igazgatókká
kinevezni.'
— Hát hallottam valamit harangozni, de.. .
— ... De tudni — amint rendesen, ugy-c
bár — ezúttal sem tud semmit. Szolgálhatnék
netán némi fölvilágositássaT?
— Legyen szerencsém!
— Hát csak nyissa ki a fiilecskéit, édesem.
A Király-Színháznál... na, mit gondol, leit
akarnak a Király-Színház igazgatójává ki
nevezni? ...
— ... FéTragő Jenői?
— Puff neki. Most azután igazán eltalálta
szarva közt a tögylt, Hát hogy jut éppen ez
az eszébe?
— Hát csak úgy gondoltam... 'Az „Ellsler
Fanny".• •
— Ugyan menjen, maga naiv ember. Hiszen,
ha F. J. lenne az igazgatója a Király-Színház
nak, akkor a következő 50—60 esztendőben élő
szerző színre nem kerülne a színházban.
— Csak Jenő?...
— Úgy van. Hát erről szó sem, volt. Ellen
ben szó volt, mégpedig nagyon komoly formá
ban, Szabolcs Ernőről, a Fővárosi Operett
színház főrendezőjéről, de hát nincs annyi
pénze az öreg Kohncrnck, amennyiért a „kis"
Szabolcs cserbenhagyná a színházát. Most az
után —
— Most azután?...
— Most azután úgy áll a dolog, hogy föl
ajánlották az állást a „Mézeskalács" Newyorkban tartózkodó, nagyiehetségü komponis
tájának, Szirmán Albertnak, aki egyelőre
annyit sürgonyzölt a. Király Színháznak,hogy
még a „Mézeskalács" premierjére sem jöhet
haza, ennyi a dolga odakilnt. így hát a Király
nak nemcsak, hogy igazgatója, de igazgató
jelöltje sincs egyelőre.
— Óriássi.
— A Magyar Színház igazgatójává — Hajó
Sándort szénit Ilék ki, a Belvárosiba pedig
előbb Ernőd Tamást, az Andrássy-uti Színház
igazgatóját, akarták beültetni s ez cselben az
Andréssy-uli Színház igazgatójául a fiatalabb
irógencráció egyik talcntumos tagját akarták
meghívni, de ez a kombináció utóbb elesett s
e pillanatban a helyzet az, hogy a Belvárosi
igazgatói trónusál Vajda Ernő vagy Szenes
Béla fogja elfoglalni.
— óriássi, óriássi, óriássi!
— Nna! Ezzel végeztünk volna. Most — ami
még )::m került nyilvánosságra — ideirom
megának a rendkívüli, érdeklődéssel várt
„Mézeskalács" főszereplőinek szerepcsitcsét.
Idrnézzcn:
örexi. pára’*' ’hi„ >/— . t l; if.il ikisa:.f »t.v — ■
I ‘■•i.'ona — — — — —
Itul.u, bohóc —
— —
áo/o —

—

í itUi púi — —

—

—

■

— — — --

—

— — —
— — —
—

—

— — — — — —

Prlrtill Sdrl
íh>nthv Iianno
Kiss Ferenc
Odron Guula
Hóikat Mdrlon
Simon Harcsa
Latabár

— A darab díszleteit — amint már megmondtam — l cányi-Grünwald Béla készíti, aki
először életében csinál színpadi dekorációkat,
ti ftgurineket — számszerűit 82-61 — Faragó
(í.-'za tervezi, Tihanyi rendezi és Márton Géza
dirigálja a darabot; a premier december S ün,
cstileg 16-án lesz.
— Óriási.
— A konkurrens színházban is erősen készü
lődnek a szezon slágerére, a „PompadouF'-ra,
amelynek premierje elölt kei napig nem lesz
előadás a Fővárosi Operettszinházban. Egyik
(sic a házi főpróbái, másnap pedig a nyitninos főpróbát fogják megtartani előadás he
lyeit. A sok nagy és már hetek óta jóelőre be
harangozott attrakción kívül kedves meg
lepetése lesz az előadásnak a mci-már végle
gesen ( percltszinésszc vedlett Vendre! tata, aki
Lajos király szerepében hosszú és sikerdus szí
nészi pályájának egyik Icgbctisöségescbb alakitásál adja.
— óriási.
— Hétpecsétes zár alatt- őriz Bárdos Artúr,
v Renaissamc boldog igazgatója (a „Lila
''kde", na k óriási sikere van), egy titkot, ame
lyet, íme, van szerencsém szervírozni magának,
édes Intimusom és a nagyérdemű közönségnek:
derem In rben három estén önálló dolcsiét ren
dez a Bcraissancc színpadán Yvcttc (luilbcrt
uCivec sa dlx jcunnc pariAenn t“. Másik érdé
kes vendégszereplés: egy pesti kabaréban Hz

napig fog játszani Molfsi Sdiídőr, á világhírű
német színész, sajáí társulatával.
— óriási.
— December 2-án a Belvárosi Színházban
lesz egy érdekes előadás. Gellert Lajos,
vö
rös malom" „magiszter"-e, Somiár Zsigmond
kollégájával „Quartett" címen háromfölvonásos „házassági gunyjáték"-ot irt, ezt fogják el
játszani az Unió összes színházaiból altvirált
színészekkel a Budapesti Szinészszövetség jó
léti alapja javára. Beöthy László kilátásba he
lyezte a szerzőknek, hogy amennyiben a da
rabnak sikere lesz, a darabot véglegesen a
Belvárosi Színház műsorába illeszti.
— Óriási.
— Van szerencsém beszámolni két fiatal szí
nésznő bravúrjáról. Az egyik. Gertit$ Aranka,
a Vígszínház bronzhaju művésznője, aki szom
baton este Gombaszögi szerepét játszotta cl az
„lvanov"-ban olyan sikerrel, hogy előadás után
Jób Dániel közülié vele, hogy a színház leg
közelebbi újdonságában már nagy szerepet fog
kapni. A másik hölgy Raskó Ilona, akit vasár
nap délben értesítettek arról, hogy a beteg
Vaáli Ilona szerepét délután el kell játszania
„A szép asszony kocsisáéban. Raskó Ilona
próba nélkül beugrott, cs megmentette az elő
adást.
— Gratulálok.
— Én is. A fiatal színészek egyébként is kez
denek mind inkább szóhoz jutni. Legközelebb
két színházban is rendeznek előadást: a Bel
városi Színházban Bilchncr „Leonce és
Lene" című expresszionista szatíráját, a Fő
városi Operettszin házban pedig Gcorg Kaisernck „Gáz" cimii darabját fogják előadni. Vitéz
Miklós szombaton délben nyújtotta át drámá
ját Jób Dánielnek, amelynek címe: „A szürke
ruhás ember". A szürkeruhás ember a néző
téren ül mielőtt játszani kezdenének, kihívja a
szerzőt a függöny elé és megkéri, hogy engedje
öt föl a színpadra, mi'dán 6 tudja, hogy itt egy
úgynevezett háza^ági drámát akarnak el
játszani, ő majd eligazítja odafenn a dolgokat,
a publikum is jobban fog járni vele, ha dráma
helyett vígjátékot kap. A szerző fölengedi a
szürke ruhás embert a színpadra, akit a szerep
lők három fölronáson keresztül valósággal haj
szolnak a dráma felé, de a szürke ruhás ember
könnyed gesztusokkal minden iragikumot a
vígjáték mosolyába húz vissza s igy valóban
semmi sem lesz a. tragédiából. Az újszerűén ér
dekes darabot Jób Dániel a tavasszal fogja
bemutatni.
— Óriási.
— Örömhír: Szomahőzy Pista bátyánk, akit
a: Úristen az emberi kor legvégső határáig
éltessen, meggyógyult; vasárnap délben végleg
elhagyta a Svábhegyi Szanatóriumot és kérdé
semre, hogy mik a tervei, kijelentette, hogy
egyelőre négy kilót akar hízni. Meggyógyult
azonkívül az Apolló-kabaré főrendezője, Hcrczeg Jenő is, aki hónapokig feküdt élet és halál
között Féloldali tüdőgyulladással. Egészen jól
'van már Bóth. Klári is, a Belvárosi sSzinház,
mosolygós arcú naivája, aki jövő héten újból
megkezdi próbáit a színháznál.
— Pletyka?
— Egy budapesti bankigazgató egy könynyelniil pillanatában kurizálni akart a felesé
gének. és áradozó hangon igy szólt hozzá:
— Maga az én földöntúli szerelmem...
önagysága ránézett a bankigazgatóra és igy
feleli:
— És nem mondaná meg, drágám, hogy hl
akkor — a földi?... — A bankigazgató nem
mondta meg.
Nincs tovább.
Napi 35.03)0 koE‘*
an£i£r2
és

ürfüiteet

n téli tartózkodásra kitünően bt rendezett fiirdőigazgatősági épületekben:

“ Ady-ünnap. Halhatatlan költőnk szellemé
nek hódolt tegnap délután a Vigadó zsúfolásig
megtelt i érmének lelkes magyar közönsége;
Zsolt Béla elragadó, linóm beszédben fejtegette
Ady jellemző egyéni vonósait, kiemelte, hogy
mennyire meghamisítaná az irodalomtörténet
hil kévét, ha Adyt a ma divatos politikai jel
szavakkal vonatkozásba hozná!:. Bartók, Ko
dály, Kosa, D. Bóth. Hanton. Keleti megzené
sítéseit Mészáros Margit. Basflidesz Mária,
Szentmihályi Tibor adták elő. Sárossy, Ható,
Pécsi Blanka pedig számos ráadással köszön
ték raeg a szinte ki elégíthetet lou közönség tetszésnyl í vánitását.
* Mozart ciklus. Annak az érdekes hdngvc-rsc.ny.sorozat
nak, amelyen XVeisz Margit, a kitűnő zongoramüvéeznő
Mozart IS zongoraversenyét játszó. el, most volt az t.|so
ősije a Zeneakadémia nagytermében. Mozart, bűbájos
ftxépségii zenéje méltó előadót talált Weisz Margitban,
akinek megértő művészettel előadott számai a termet
megtöltő közönség körében nagy tetszéssel találkoztak.
Az eLső est müsoriíu három versenymű volt, valamennyi
ogy-egy gyöngyszem Mozeirt. kincses házából, az ismert
Krönung^kor.zert ó* a konzertr.ondon kivid az eddig még
nem isme-1 C’-dur versenyülii. 'A zenekar Komor Vilmos
vezényletével jelesen úUeszkcdett Woisz Margit finom,
stílusos játékához.

• Origiucl estélyi ruha Berkovitsnál.
• A Ilcnaissancc-Sztaház r.agy sikere, a „Lila; ákác"
jjátéka
dominálja a hét műsorát. Szóp Ernő pompás víg.
hétfőn, szerdául, pénteken é« vasárnap ©éle, a „C'soda‘
szarvas-* kedden, csütörtökön ói szombaton kerül zi nre.
nek.
A ..( .-c,dm7.Trvas'
*
‘-itak, í'iwnmelymck remek nilvénok cfriilörtökin lesz a 25-ák előadáíe. Vasárnap délután ,.A trón.
**
örökös
kerül színre, mérsékelt helyárakkal, a bemutató
szereplőivel.
**
he műt Mól a. A Belvárosi Színház,
• „A nagy bariton
1
nsá'ga, ,/A
,
**
bariton
Dltirichstcin és
szombati ujdonsií'ga,
.... nagy
,
.<uuí<lj<i, amerikai, londoni és németorszá y
Halton komédiája,
■pi k LL.
hírével érkezik
hozzánk. A' komédia hőnagy sikeréi..!
.
síi Cortaa játsza, aki eky in éves művész alakjában sok
szi nii éa gazdag «zíi.<’>?.! skálájúnak különösen mrirfclelö
szerepet játszik. Kitűnőek a női szerepek is, amelyekben
Báthory Giza, Hcrky Lili cs Bótli Klári jutnak háh s
Malány és
föladatokhoz. ’3á <my, Hegedűs, Szcghcő,
Bánk?- a darab többi fő«7®roplőj. A bemutatóig; hétfőm
kedden és pénteken „A
szerdán f „Tavasz ébredés
-!,
**
jégena p* ’-ot, ooiitöriö-kön. pedig a „Navarrai Margii”-ot
adják, ezuuml 25-ödször.
• A Magyar Sziitlrúzban „A vörtia mulom“ előadásai
Ferenc. párntl;:n
sikerű
folytatóéin a k a héten is. Mohsúrr Ferenc,
.
érkezik.
reinokniiiv ■ i::sá>'irap este mar 40-ik előadásáh<•,
Vasárnap oeiuián 3 órakor, rendes esti helyarakkal
ugyaucsak „A vöröi malom
**
korul ismétlésre. .
V
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FérliiiltöiijfksWk 110 cm széles ..
öoiib! Itabáífcíinéií
íisloiii kclllis^, lüszla gyarló .......
!’■ íli^nllí.ÍHIÍllv tiszta gyapjúból...

-töl

divatszinckb., 80 cm. szél.
nss
Ruliakársony minden színben .......
Szatén kabáfbélés
'itl!. Lrotou- óa mosódolain
i

-tói
töl

-tói

........... ..
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-töl
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tői

híj B
*. ‘;3»jínÍ hí’*
JS'i
s a
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Férfi rayaing két külön gallérral
j..........
3‘r
*;:- ás női zsebkendőit
Fül
káizbíi és síién igen jó minőség
Törillliöző, koiijhalörln......
4?»^z ví

f v. tói
- tó]

1%'

-tői

• • «

tiszta len, hatszemé
lyes ..............................

I

?!3ötflKa, ing és nadrág............

Fiírfizfikni... ....................
n
U

férfi, selyem és horgolt.. •

női kötött és svéd

az Ipoly Udvarban és Grand fiotelben

■

Ezen összegbon bonufoglaltatnak: rn5
3y»»ari
*
kiiünö 5
óttoaxés, sze)) j, lütés ís vIlftgKAs.
!ts<nsavas ffürrjtfk
Szobafoglalások sürgő- |
nyileg a Bnlatonvidékl Fürdőlgozgntésiignál. — Fülvllágositást nyújt a központi iroda;
Budapest, VII. k^-ület, Ee'xsöbnt-ltfiru
*
41. jzém
Telefon József 7S«07 és József llS-35.
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Hubay Jenő „Karenin Anná“-ja

Az Operaház e heti bemutatója

(A Reggel tudósítójától.) Szombaton este
mutatja be a magyar királyi Operaház Hubay
Jenőnek, a Zeneakadémia világhírű professzo
rának, a magyar zeneművészet büszkeségének
nagy operáját, a „Karenin Anná
*
‘-t- Érdekes
története van annak, hogy „Karenin Anna“,
az opera hogyan született meg.
Hubay. Jenő a dalmű megírásához az első
impulzust akkor kapta, amikor 1913-ban a
Góth-pár a „Karenin Anná“-t a Magyar Szín
házban pártlau sikerrel adta nap-nap után az
egész évadban. Góthnó megindító Annája és
Góth Sándor szénvedéLyesen elragadó Vronszkij-ja nagyban hozzájárult Hubay Jenő elha
tározásához, hogy Góth Sándortól kérje a „Ka
renin Anna” operaszöveggé való átalakítá
sát. Góth a legnagyob lelkesedéssel, azonnal
hozzáfogott és a librettó a legrövidebb idő
alatt elkészült, Bán ffy gróf már 1915-ben
elő akarta adatni, sőt már a kosztüm- és diszJetkérdésekkel is foglalkozott és a második föl
vonás díszletét, a lóversenytér skizzét azonnal
papírra is vettette, de akkor a világháború a
művészi tervek kivitelét meghiúsította. 1918 ta
vaszán Tangó régiméje alatt került ismét
szóba e műnek szinrehozatala, de a forradalom
és a szovjet kitörése ezt újból megakadályozta.

Az opera első fölvonása Oblonszky herceg palotájában,
Moszkvában játszik. Nagy bált rendez azon reményben,
hogy itt Vronszkij gróf Scserbatczky herceg leányát.,
Kittyt, el fogja jegyezni. Azonban Vronszkij együtt uta
zott Moszkvába Karenin Annával s végzetesen bele
szeretett. A bál folyik a belső teremben és ezalatt Annn
n bálterem előtt levő szalonban elmondja Kittynck az
éjjeli utjának élményeit. Egy liszt ntitársa volt, aki
folyton kínozta tekintetével és amikor clszendergett, bor
zalmas álma volt. Azt álmodta, hogy egy törpe muzsik
óriási kalapáccsal a kezében széjjel akarta rombolni a
vonat sínjeit. S -amikor Moszkvába érkeznek, véres volt
a sin, mert egy muzsikot a vonat halálragázolt. Anna
elbeszélésének végén ott áll Vronszkij előtte s érzelmei
nek heves kifejezést ad. Anua visszautasítja őt, do wőr
öntudatában érzi, hogy ö is c férfiúhoz van végzetesen
láncolva.
A második fölvonás a Carszkoje-Szclo-i lóversenytéren
játszik. Vronszkij mind szenvedélyesebb lesz, de Anna
leküzdve saját érzelmeit, Vronszkij kérdéseire azt vála
szolja, hogy nem szereti. Elekor Vronszkij elhatározza,
hogy meghal. Lóra száll és versenyre indul; óriási
izgnloni közepette folyik a versenyfutás. Vronszkij iszo
nyatos irammal az akadályt képező kőfalnál lebukik a
Iáról. Anna tudja, hogy ő okozta Vronszkij szerencsét
lenségét, kétségbeesetten hozzá akar futni, de férje,
Karenin gróf, visszatartja őt. Anna bevallja férjének,
hogy őt sohasem szerette és hogy Vronszkijt szereti.
Karenin erro azt mondja feleségének, legyen vége a
botránynak, Vronszkij meghalt. Anna erre férjét akarja
követni, amidőn egy hordágyon hozzák Vronszkijt. Anna
búcsúzni akar halottjától, do amint közeledik, Vronszkij
fölemeli fejét. Anna most már elhagyja férjét, gyerme
két, ápolni akarja Vronszkijt, i’étervár templomaiban
megkondulnak a harangtik és a lenyugvó nap fényében
és a szerelem glóriájában ragyogva Vronszkijt elkíséri
Anna.
A harmadik fölvonásban Vronszkijt velencei palotájá
ban látjuk Annával. Mind a ketten látszólag szenvednek;
fáradt szerelem tartja őket össze. Künn a lagúnákon
valahol énekelnek egy bnrcarolát s amidőn Vronszkij
egyedül maradt', balnlajkáját kezébe ragadja és orosz
dalt énekel az orosz síkságról, életről, hóról, távoli hazá
járól. Ekkor megjelenik Szerpukovszkij, akit a cár küld
és elmondja Vronszkij nak, hogy a cár megbocsátana, ha
elhagyná Annát, aki úgy sem lehet felesége, mert Karc
ain nem válik. Este Anna elhatározza, hogy Orosz
országba visszamennek.
A negyedik fölvonásban Karenin végre beleegyezik a
válásba, de Vronszkij már közömbös. „Nem örülsz? Nem
**
ujjongsz?
— kérdi Anna. Vronszkij azt válaszolta: „Te
tőled függ, megeskiisziink-e; én tudom, mi a kötelesség.
**
Anna érzi, hogy mindennek vége. Vronszkij elmegy
.Sarokin Olgához, hogy elutazzon vele s már a vasúti
telegráf jelzi a vonat elindulását, amelyben Vronszkij és

Mindenki tudja,
hogy a
valódi
Ki

sósborszesz
ma a lcgnélkülözhetetlenebb házi
szer, luejy úgy külsőleg bedörzsölésre és borogatásokra, mint szájés toroköblitésre, valamint belsőleg
kockacukorra cseppentve, a legjobb
fájdalomcsillapító és frissítő szer
1 kis üveg ára ® K —.90
1 közép .,
„ ® K a.30
(megfelel kb. 4 kis üveg tartalmának)

1 nagy üveg ára ® K 4.50

(megfelel kb, 8 kis üveg tartalmának)

Jelenlegi szorzószám: 3700

Mindenütt

kapható!

Sarokin Olga jönnek. Már hallatszik a vonat dübörgése,
a vonat robogása mind erősebb lesz, éles fütty hangzik,
a mozdony kiirtőjo szikrát hány, Anna a vonat elé ugrik
és moghal.,,

Hubay Jenő dalművét a legmodernebb szel’
lemben irta meg. A wagneri-i nagy zenekar
mellett még négy tenorkürtöt is használ a máso
dik föl vonásban. A m iiben 4 főmotivum szerepel:
Az első Vronszkij Anna iránti szenvedélyes
szerelmét jellemzi; a második a .szívfájdalom
motívuma, amely Anna váltakozó lelki han
gulatainak ad kifejezést: a harmadik a bol
dog élet utáni vágyakozásnak motívuma s
végre a negyedik, a kis muzsik motívuma,
amelyet a lelkiismeret csöngettyüjének is le
hetne, nevezni, mert valahányszor Vronszkij
közeledik szerelmével hozzá, n muzsik motí
vuma átható, éles csönget tyühungjai meg is
szólalnak a zenekarban. Hubay, mielőtt, e dal
művét megkomponálta, behatóan foglalkozott
az orosz népdal irodalmával. Különben is
Oroszországban tett művészi kőrútjain sok
orosz népfialt ismert meg, különösen Moszkvavidékén. Bár nincsen egyetlen egy gondolat
vagy motívum az operában, amely ne volna
Ilubaytól, mégis tagadhatatlanul sok helyen
jellegzetes orosz fordulatok vannak s igy a
dalmű zenéjét is befolyásolták az orosz nép
dalok. Ez természetesen csak úgy értelmezendő,
hogy a „Karenin Anna” dalműbe úgy vannak
belefonva az orosz motívumok, mint például
Bizet „Carmen“-jében a spanyolok. A második
föl vonásban érdekes, hogy a ritmikus futtatási
motívum valamilyen alakban majdnem az
egész fölvonáson keresztül egy vagy több hang
szerrel végig megy.
A Vronszkij és Anna közötti jelenet, után,
amikor ismét, szive ellen azt hazudja Vronszkij
nak, hogy nem szereti, a teljes zenekar egy
intermezzot játszik, amelyben az „Ó, élni" mo
tívuma ismét diadalmasan fölhangzik. Rend
kívül érdekesnek mutatkozik a futtatási jele
net, amely Vronszkij katasztrófájáig egy nagy
együ ttest képez.
A harmadik fölvonás kimagasló részei a nagy
szerelmi kettős, amely telítve van melankóliá
val. E fölvonásban énekli Vronszkij az orosz
néndalszerii „11a ho“ dalt balalajka kíséretével.
Később Anna, és Vronszkij drámai jelenete,
aztán Anna búcsúja fiától s végül, amikor
tébolyultan a vonat elé ugrik, megrázó hatást
fognak a közönségre gyakorolni.
■
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„Az iramszarvas csodája14
Már hónapok óta híre jár a pesti mozU
közönség kőjében, liogy egy különös témájú,
eddig nem ismert szenzációval készült, film
jut el hozzánk, hatalmas külföldi sikerei után.
„Az iramszarvas csodája" ez a film: a svéd
Svenska-filmgyáir alkotása. A Nobel-dij-nyertcs, híres írónő, Lagcrlöf Zelma, egyik müve
szolgált a film témájához alapul, de maga a
film olyant nyújt ebben a köreiben. amihez
foghatót még eddig nem láttunk. Az északi
népek legendás világában, belát hatatlan hó
mezők ősvadonában él az iramszarvas. A kiet
len. mostoha iáinak ez a szelíd vadja ezrivel
verődik össze hatalmas csordává, amely az
olvadó hóval vándorol, hogy a hó alól ki
kaparja sovány táplálékát. Valami rejtélyes
monda, veszi körül az i rumszarvast, babonás
lisztelet övezi félelmetes agancsaival ók°.«
fejét. Itt, ebben a misztikus északi tájon, ját
szik a film, amelynek érdekes regényében az
iramszarvas legendája szövődik össze a törté
net emberi motívumaival. A film legközelebb
bemutatásra kerül Budapesten. Máris az a hir
jár előtte, hogy ez a szezon legnagyobb film
eseménye.
-J- Szilárd a tőzsde... és egy kontreminör
tőzsdeügynök belepusztul ebbe. A Kamara
mozgó „Milliárdosok utcájában” cimü ameri-,
kai filmjének jellegzetessége Fletchér tőzsde
ügynök esete. A női főszerepet Lucy Borain
alakítja. Az előadások ma 4, fi, 8, 30 órakor
kezdődnek.
+ „Manna Vanna” — Maeterllnck világhíres
színmüve filmen — az Urániában, 5, 3/i7, %!) és
10.10 órakor.
-|- Mozgókép-Otthon. A „Sasfiók” mindkét
része (10 fölv.) egy műsorban, a legcsodálato
sabb és legizgalmasabb filmregény! Ezenkívül
„Fatty fürdőidillje”, 2 fölv. amerikai burleszk,
Angol híradó. (4, fi, 8, 10.)
-|- Uránia — „Manna Vanna” — Maefcrlinck
világhíres színmüve, 5, 8/i7, ‘A9 és 10.10 órakor.
-|- 5, 7 és 9 órakor kezdődnek a Royal-A palló
mai előadásai. Bemutatásra kerül a „Titkok
háza” és az „At lant is”, világhírű szereplőivel,
„Az arany asszony” cimü dráma és „A kis
irflposzíor” c’tnü vígjáték. Azonkívül a leg
újabb Pathé-Revue keretében a párisi divat.
-|- „Manna Vanna” — az Urániában, 5, %7,
’A9 és 10.10 órakor.

"■»

• Két vllághlrii vendégmüvésznő szerepel a Városi
Színház, a perit mii során. Szombaton Mclvena Passnnore, u
cincinna’jii tnugy opera művésznője a „Traviatá"-baii,
következő hétfőn Lőtte Schöne, a bécsi állami opera mű
vésznője „Rigoletto" Gihln szereidében lép föl. Ma este a
„Mbrnon“-t vasárnap délután „lloffinann meséi
-!
**
adják
Aquila-Adler Adelinával. Szerdán a „Pilla ngókisass.;oi’y* ‘
van műsoron.
• EHsler Fanny
*
’ 50-lk előadása. Csütörtökön 50-ik elő
adása jubileumához ér Faragó .lenő és Nádor Mihály
operettje, az „EllMer Fanny
.
**
Az első fölvonás Bicdorinaycr-hangulnta, a második fölvonás rengeteg vidám
sága ős a harmadik megható romantikája minden eddigi
elődáton nagy hatással volt a közönségre. Az „EH ler
**
Fanny
továbbra is minden Ottó színre lu-riil n KirálySzínházban. Vasárnap délután Kálmán Imre világokért
aratott operettjét, „A bajadér
-t
**
adják 3 órakor, mérsé
kelt helyárakkal.
• „A rózsalány" 25-iidsziir kerül kedden színre a Blahn
Liíjza-Sziiiházban. A közönség a darab min-'en előadásán
elejétől véírig ki nem jutott a kacagásból s az ének- és
tánc-zámok túlnyomó részót többször megismételtette.
Vasárnap délután a ..Szépasszony kocsisá‘*-t adják 3 óra
kor, mérsékelt helyárakknl.
• „Orphcus a pokolban", Offenbach klasszikus operetljének felújítása igazi művészi c.-.< meny, amely a Váro-i
Színház kitűnő együttes'-nek est tő!-estére fokozódó si
kert jelent. Kedden, csütörtökön és vasárnap este ismét
lik a kitűnő előadást.
• Medgyaszny Vilma Budapesten. Medgyaszny Vilma,
a magyar kabnréiniivészet büszkesége, külföldi sikereit
megszakítva, rövid vcndégszercplésro a Pesti Kabaréhoz
szerződött.
• Változatlanul táblás házak mellett kerül színre az
Andrá-sy-uti Színház szenzáció- októberi miisora. Szenes
B.'da, Záron István. Nádas Sándor kitűnő vlgjátéknil és
Claudo 'Pca-xe elmés operettjét <• téről-est.Te végigineagja a közönség, Ugyanezt a műsort játszók vasárnap
délután is 3’/s órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Ujváry Ferencnek sikerült leszerződtetni a Pesti Ka
baréin.z Medgyaszny Vilmát, a legnagyobb magyar
kabaréd! zőzt a novemberi műsorra.
• UJ műsor a Knyal-Orfeumban. Nagy sikere volt a
Royal-Orfcnin novemberi nj műsorának. A legdivatosabb
sportnak, a boxoláwnak két égé zen újszerű bajnoka,
„Sníia" és „Ko'ko", két hatalmas ausztráliai kenguru
mérkőzött egymással, majd külön külön Mr. és Mrs. Satonnal. A másik tengerentúli nagy attrakciónak, Mr.
Jóénak As Mrs. Fnlloinwik a neve meg a. nótái és a láncai
is mihamar nagyon népszerűek lesznek Budapesten. Ki
tűnő szóm n Manns nevű. Nagyszerűen idomított 8 ku
tyája, majma és 2 csodaponny.ia van. A közkívánatra itt
maradt francia bábjátékosnak, Chartonnak nj műsora
még sokkal jobb. mint, az első volt. Solti Permin két nj
k’ipléja („Taxinóla" <«• ..Az én szeretőm
)
**
valósággal
hizba hozta a közön? ég<
Főleg „Az én •zeretőm
,
**
aniulynek szövegét és zenéjét is Zerkovilz. Béla irta. Ezt az
a pacsi á néha n végződő igazi pesti kupiét Solti Permin
az előadóművészei nek olyan tökélyében a docens pikan
tériának Unom árnyalásával adja elő, amilyet még eddig
senki sem produkált. Partnere Nbvotny Miklós. A mű
soron Zerkovilz még egy nagyon kedves bohózattal is
Mtcrepcl, „A vörös majom" nini (szövegét irta ifj. Bé
ke í^y István, rendezte Iványi Dezső), amelyben a RoyaJOrfeum kiváló művészgá" dója 40 percen kcrc’ztiil harsogó
derültségben tartja a közönséget. Sok és nagy külföldi
i’incazám mellett a híres, eredeti párisi „Jáva" láncot is
bemutatják. Nagy sikert, aratott l’app János i« Zerkovitznak egy uj dalával, amelyet groteszk köz.v ellen.'-éggel
adott elő.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

VII, Erzsébet körút 49 (n Royal-szálló épületében)
Igazgató: Fjváry Ferenc
Minőén este 9 órakor
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görög kormány a köztársasági
államformáról tanácskozik

nem lehet szolgálni az országot
Batthyány grúí: és a függetlenségiek szakítasrak Károlyi
Mihály híveivel
p.Ábrahám Dezső: „Kern akarok felőrlődni a két szélsőség között"

Athén, november 4.
A köztársasági unió
vpártja
.. , nyilatkozatot
___ közzé, amely szerint a kormány megfonto
tesz
lás tárgyává teszi a köztársasági rendszernek
népszavazás utján való bevezetését.

r

Kc,afif'1 I ’nhisilójúlól.i Beszámoltak a vasárnapi
Fíi'-rcetlensétfi 18-as Kossuth-Párt alel'.lökének.
/». Ibrakthn bc.itti dr.-nak, n volt rior/edl miniszterel„,,
nyilaik.izataról, iímclybca bejelenti, hogy a
jfuvalbeli iir.x ír x ezel t oklobrisl;i vacsora miatt — ci.s.s.-o<>'i i'lethil. ,\ fil$fgctlen.-.éRÍ párt, _amelyet
...__
rrii,:‘t. a
, ithyány Tivadar gróf, Abrahdm Detaa és mások kép
vi.udick az emlékezetes vacsorán, 1azóta elnökségi ülést

lapok n

is (ártott, amelyen, úgy látszik,
végleges szakítást határoztak el Kórolyl Mihály
híveivel.
.( fívrjgcl érdekesnek tartotta e. kérdésben megkérdezni
a párt vezerc,

gróf Batthj'ány Tivadar
véleményét, amely itt következik:

nők irányítják az ország sorsát, akikről bár
tudják odakint, hogy erős érzésű magyarok,
akik nem felejthetik Magyarország megesonkitását, de számolnak egye'őre az adott, ho'.yzott 4
és igyekeznek közös érdekből őszinte, békés
szomszédi viszonyt teremteni? A rendezetlen
kid- és belpolitikai kérdések, a nyomorúság, a
naponként megismétlődő kiiiföldi beavatkozá
sok másrészről alkalmat adnak arra, hogy a
másik véglet, kerekedjék fölül. Mi is követke
zik ebből? A „hélium omniuin, contra omnes",
a két szélsőség összeütközése,
álla n dó nyugtalan ság, a h o 1 a m é r s éke I te b b
elemeknek alig van hozzá•zóin i valój uk.
Mindezt pedig jelen helyzetemben nem akadá
lyozhatom meg, sőt semmi irányú befolyást
arra nem gyakorolhatok. A legutóbbi válasz
táson mindent elkövetett a. hivatalos és fél
hivatalos hatalom, hogy aktív szerep részemre
ne juthasson, pedig merem állítani, hogy első
sorban a kormány veitc, volna használ, ha
elvbarátaimmal együtt olyan politikusok töb
ben is bejutottak volna a.
a nemzetgyűlésbe,
akii; ott. a külföldet a magyar nemzet igazi
érzületéről, és gondolkozásáról fölvilágotitották volna. Ma ez lehetetlen. Beláttam, hogy
nincs meg a kellő nyilvánossága a mi politikai
elveinknek, szét malomharcba, pedig egyelőre
nem kívánok bocsátkozni, másrészt nincs ked
vem arra sem, hogy a szélsőségek között fölörlődjem.
I !

— 1918 október havában fi napig tagja vol
tam a .Nemzeti Tanácsnak és utána 6 hétig a
kir.i’.v által kinevezett belügyminisztere az
iIhi Károlyi kormánynak.
Mindezekért, amit
c két. minő'emberi cselekedtem, mindenkor
és minden körülmények között helytállók és
működésemre önérzettel gondolok vissza. Ami
dőn engem és barátaimat október 31 érő barát
ságos vacsorára hívlak inog, nem tartottam
volna férfiasnak e meghívást visszautasítani.
.Magát il értetődik, föltettem és föl kellett len
ne i'. hogy azon a vacsorán olyan kérdés,
amelyben a jelen-voltok közölt elvi vagy szemetyi eltérések állanak fönn, szóba, sem ker ülhet.
Mindenki tudja, hogy én és elvbarátaim
Károlyival és .1 Ászával szellmen sokkal ncii< zebb kői élmények közötf. niíiit ma,
szeinbenállottunk ts kemény harcokat viv1 unk.
— Négy volt, tehát megdöbbenésem, amidőn
jelenlét linkben Károlyiért, és társaiért lelke
sedlek. Nevelésem tiltja, hogy egy oly össze
jövetelnél. ahol hölgyök is jelen vannak, han
gosan adjam [amijeiét m< güiközévemnek. Ezért
rövid időre o, megnyilatkozás után, barátaim
mal egyetemben, egyszerűen elhagytam a ter
met.
— Ez az esemény is mutatja, hogy a. függet
lenségi part, és a. volt Károlyi-párt; közötti el
lentétek, 1918 decemberétől mind a mai napig,
nemcsak hogy el nem simultak, hanem még
pregnánsabban fönnúllanak, amit nagyon saj
nálok. mert ezeknek az uraknak be kell látniok. hogy a mai idők legkevésbé alkalmasak
arra, hogy
Kossuth tanításain túlmenő radikalizmus

sal lehetne szolgálni az országot.
— En. amint, eddig, úgy ezentúl is állok azon
az alakon, íuoelyen immár több év óta pártom
politika 'ál irányítom.
Ilnltb >/<<»>.7 gi i.f érdek™ nyíl-f kozata
j 10,1,1, (lr>kui‘tt ‘iimuiK is beillik,

után,

amely

P. Ábrchúm Dezső
\ leuiónvét óinitettuk mesrlndni. A volt hegedi nünisz
lerelnök >1 megkérdeztük, hosv n. októberi timtotdacn
i.
ii,d'tottrr arra, l'-.yi <;; <tiki ■• piyifikólól ralr.
' w <7 ro;H<M
*i'íJ
r/oi’d'dt

-- A kommiiu bukása óta eltelt, négy ev —
ig.v kezdte Abraliám Dezső - nem adott, mó•lót. és alkalmat arra, hogy a velem azonos gonbecsületes törekvése erdolkozásu politikusok
1 __ ___
..............
ve
nyes ii 1 jön. Csaknem
('sah nem szóról-szóra, pontrólpontra beteljesedik az. amit már évek óta hír
deliünk és jósoltunk, úgy a bel-.t inint külpolilika térén. Ííirdi liiik, liogy a jobboldali szélső
i.palások nem vezetnek jó eredményre. íme,
izgatások
mily nehézségekbe keni! most, a kormánynak,
hogy csak némi nyugalmat, teremthessen. Nehezen megy, hiszen

Es&ütt ellen elKészült
az ügyészség vádirata
(A Reggel tudósítójától.) Legutóbbi számá
ban közölte A Reggel, hogy a büntető hatósá
gok a kiviteli panama botrúnypörében meg
gyorsították az eljárást és az Eskiitt. Lajos-fém
bünpör most olyan stádiumba jutott, amely
nemsokára a.
.nyilvános főtárgyalást
eredményezi. Illetékes helyen újból érdeklőd
tünk uz ügy állása felől és olyan értesítést kap
tunk, hogy a kir. ügyészségen
dr. Moldoviinyi Géza ügyész már elkészí
tette Esküit Lajos és társai bún pőrében a
vádirat túlnyomó nagy részét és e hét fo
lyam áu in'inkáját teljesen befejezi
A vádirat elkészülte után az összes iratokat az
ügyészség a vizsgálóbíróhoz küldi át azzal,
hogy a vádiratot a bünpör terheltjeinek, tehát
Esküit Lajosnak is kézbesitfesse. ki. Ha igaz
Esküit Lajosnak a hírlapokban közzétett szán
déka, hogy mindenképen az ügy gyors befeje
zését kívánja, akkor az ügyészség vádirata el
len nem ad he kifogásokat-. Ebben az esetben
a vádirat kikézbesítésétől szünidőit nyolc nap
lilán az ügy iratai a. bűmletötöimémyszék elnök
ségéhez kerülnek, ahol soronkiviil kijelölik, azt
a főtárgyalási tanácsod amely az Eskütt-félc
kiviteli íigy bo'ránypöréf letárgyalja. Nem le
hetetlen, különösen, ha Eskütt Lajosok az el
járás ka őrs lebonyolítását a rendelkezi sükte
iílló különböző pörorvoslatokkt.l nem hátItat
ják, hogy ez a fötárgyalás még ebben az esz
tendőben megtartható lesz. Értesülésünk sze
rint Esküit Lajos In napokkal ezelőtt dr. l/íatn
Z»1(?r/’Hc képviselőt leérte föl védőjéül, de úgy
tudtuk, hogy a főtárgyaláson Esküit Lajos
több védővel kíván megjelenni.

í
y Pox férficipő, varrott. . . .
a Chevrcaux, női kivágott,
rakott sarok.........................
Fekete és barna gyermek
cipő. magas, 26—-30. sz. . . .
Fekete és barna gyermek
cipő, magas, 31—35. sz. . . ,

Box, fekete flucipő........... ..
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Telefon: 11—22

Ma Rótt és Steinhardt fölléptével „Az erényes Zsuzsika
'
*
és „Wenn es lüulct
.
**
Kezdete 8 órakor

13

...< k voltak a választásokon n
ezek az öleinek
leghatalmasabb,
iegerőszakosabb
kormány 1
kortesei.

— Megmondtuk, hogy eltévesztettek Bethlen
1 *vf'n fs elődei a külpo ttikai tájékozódást is.
Éveknek kellett, hasztalanul elmúlni, keserű
< -alódásokat és megalázkodást elszenvedni,
hogv végre az általunk jelzett helyes útra tel
jenek. Ma már Delhi' n tépésről lépésre azt csi
nálja, amit mi egyedid célravezetőnek far'a.
lünk. 1 újdalom, úgy latom, e.'t az i.d.y^kf'zchd
nem veszik már őszintének azok a kuliolai
tényezői:, akiknek úgyszólván tíljcsin 1:1 ragyunl: szolgáltatva. Én a leghatározottabban
eltleli) .!>, lui bárki is szívesen igénybcvcmic
olyan külföldi támogatási, amely alebenn 11ahiloi.ihoz segít, de lm kell vi’llünuuk, hogy vol.
ellen jeleink viszont, nem támogatnak ol.vUjl
kormányzati irányzatot, amellyel meg ,110111 is
olvan régen éles ellent,ihen <s almndo sutloda okban állottak. Ha mégis engodekenysegot
1 nmit,-inak most a magyar kölcsön es gazda1sá»-' l.m-zolidárió iiánt. ezt súlyos cllenc)^kekkcl. fizeltclik mrfl. Va.i.u n nem
mt
volna v ezt kevesebb uldozatlal elemi, lm ujjú.-

U
ikke^l

y Box ferficipo, magasszaru,

Elfogadok

*
'«
gyakat, dísztárgyakat. (Porcellán, kép, szőnyeg, antik bútordarabokat, vitrin, ezüst
tárgyakat. diszkötésii köny- Mtt W
R ö 4 Ar
veket, komót, sekrotá.- stb.) nuneresneces
(Lukács Gyula) VII, Erzsébet-körut
15. szánt. — Telefon: József

aRecgel
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Czája—Sámson—Petrovits
Kodén este fél! 9 úvafton a Fővárost
i
Cir>ÍÁUszbean

Félbemaradt az FTC-Vasas-mérkőzés
A báró 8 perccel előbb fújta le a meccset, mert a Vasas-játékosok egy ítéletet
nem akceptáltak, hanem elhagyták a pályát. — Aa UTE csak eldöntetlen ered
ményt tudott elérni a Törekvéssel szemben

(A Heggel tudósítójától.) Kellemetlen, sőt
botrányos eset történt az FTC—Frtsas-méi’kőzésen, amelyen a Vasasok bizonyultak jobbak
nak és már 2 :0-ra vezettek, de az FTC foko
zatosan kiegyenlített. A mérkőzés vége előtt
8 perccel azután csúnya incidens történt.
Egy hatalmas erejű Vasas-támadás közben
az FTC-kúpu előtt, a 16-os vonal tájékán, a
kiugró Takátsot úgy elgáncsolták, hogy
utána eszméletét vesztve, terült el a földön.
A bíró, Schiller Gyula, szigorított szabad
rúgást ítélt, a vonalról, amit azonban a
Vasas játékosok nem akceptáltak, hanem
tizenegyest reklamáltak, aminek két kiállí
tás lett a következménye. Ebből nagy ka
varodás támadt és végül is a mérkőzés
félbeszakadt.
Munkatársunk a történtek után azonnal meg
interjúvolta az incidensben szereplőket, akik
sorban a következőket mondták:
Takáts 11.: A 16-os vonalon kaptam city labdát, azzal
kiugrottam a rám rohanó védőjátékosok között, de utána
rögtön hatalmas ütést éreztem, elterültem a földön és
elvesztettem az eszméletemet.
Jetiinek: Tizenegyest reklamáltam, erre a bíró torkon
ragadott és kiállított.
Zatykó: Mint csapatkapitány, jogosan tiltakoztam a
csapatomat ért sérelem miatt, do a. biró nem akart, meg
hallgatni, hanem megfenyegetett, hogy ha még egy szót
szólok, kiállít és velem együtt az egész bandát!
fílum: A 16-os vonal előtt egy lépéssel a labdával ki
ugró Takáts elé dobtam magam egész testemmel és ekkor
először én, majd rajtam keresztül Takáts is fölbukott.
Blnm magyarázatát súlyosan sérült térdével is igazolta.
Schiller Ily. (biró): A 16-os vonalon a labdával kiugró
Takáts H.-őt Hungler és Takáts 1. elfaultolták, amire
rögtön fütyültem és habozás nélkül szabadrúgást ítéltem
a 16-osról. mint ahol az elfaultolás történt és nem onnan,
ahová Takáts 11. elvágódott. A Vasas-játékosok azonban
tizenegyest, reklamáltak, különösen Jetiinek, aki többek
között ezeket mondta:
„Szénneljc magát, mén akarja
nyeretni a meccset az FTC-vel." Erre. Jellineket kiállí
tottam.
Ekkor Zatykó,
a csapatkapitány kijelentette,
hogy nem engedi játékostársát kiállítani, amire azt felel
tem, hogy mérsékelje magát, inért őt is kiállítom; Zatykó
ingerülten rámkiáltott: „Állítson ki akkor ennem is, az
istenit!" Ennek természetes következménye volt az, hogy
őt is kiállítottam; azonban sem ő, sem Jelűnek nem
engedelmeskedtek. Most a mérkőzést 8 perccel a befejezés
előtt lefújtam és a szabályokban előirt 5 percnyi időt
megadtam a Vasasoknak, hogy a kiállított játékosok
nélkül folytassuk a meccset.
.\ Vasasok azonban ezt
vonakodtak megtenni és igy befejezetlen maradt a. mér
kőzés. Az. hogy Jellinckhez csak hozzá is nyúltam volna
vagy n Vasasok csapatát bandának neveztem volna,
közönséges rágalom.
FTC—Vasas 2:2 (6:1). Biró: Schiller Gyula. A mérkőzés
szemet gyönyörködtető, változatos támadásokkal kezdődik.
Azonban csakhamar a kitűnő Vasas-csapat veszi át a
meccs irányítását. Az FTC-nek Tóth. Halász, Pataki,
EisenhoiTer és Mészárosból álló esatárvonala nélkülözte az
egységességet. Hiábavaló volt. Szabó és Blum önföláldozó,
kitűnő játéka, a. Himmcr és Király helyén tartalékosán
szereplő munkáscsapat szépen kigondolt támadásokkal
dolgozta előre magát, amely csakhamar Szent miklóssy
pompás gólját eredményezte. Az FTC lanyha, erélytelen
játékával szemben természetesen még jobban kidomboro
dott a Vasasok fölénye és ez a játék képe a félidő végéig.
A II. félidőben is a Vasasok lépnek föl támadólag. Az
első negyedórában támadást támadásra halmoznak és igy
löbbször jutott veszedelmes helyzetbe a zöldfehérek ka
puja. sőt a 17. percben egy mintaszerű lefutás befejezéseképen Takáts a kapu jobb felső sarkába nehezen védhető
gólt lő: 2:0! Ezután a Vasasok lendülete, alábbhagy, amit
a zöldfehérek fölhasználnak és átveszik a támadó szerepét.
Erősen szorongatják az ellenfél kapuját, de több gólhely
zetet hibáznak, végül azonban Zatykó hibájából a 22.
percben 11-cshcz jutnak, amelyet Eisenholfer védhetetleníil vág a kapu bal felső sarkába: 2:1! Ezután változatos
mezőnyjáték alakul ki, amelyben inkább a Vasasok van
nak frontban, amit Takáts faultokkal próbál ellensúlyozni.
Az FTC-tánindások általában rendezetlenek, de sok boszszantó kapkodás után fölcsillan a régi FTC bői valami és
a 37. percben l’ataky Héger beadását hallóbbal kapásból
védhofetlenül a kaimba vágja: 2:2! újrakezdés után a Va
sas hatalmas lendülettel támad, Takáts kiugrik, de Tlungler II. és Blum a 16-os vonalon belül — bár nem szándé
kosan — föllmklatják, de ők is elterülnek a földön. Min
denki 11-est reklamál, a biró azonban ezt nem ítéli meg,
hanem a 16-os vonalra állította a labdát, amiből nagy ka
varodás támadt és a nagyközönség csak annyit látott,
hogy a játékosok a bíróval együtt elhagyták a pályát,
amelyet az állóhelyek közönsége azonnal ellepett, de a
rendőrség csakhamar rendel teremtett.
MTK—HTSE 3:0 (2:0). Biró: Nagy László. Alig pár perc
cel a kezdés után elfautolják Molnárt, a rugóit szabad
rúgással kezdődik az I TSE-kapu előtti meleg helyzetek
sorozata... Orth csillogtatja
kivételes fut balltudományát; a Vilitől kapott labdával ideáliisan dobja előre
csatársorát, de Winkler kaim előtt hibáz. Nándi minden
labdát „haza" ad. ami élénk visszatetszést, szül s a válo
gatott bekk gyöngülő formájával magyarázható. Opata
lövi a mérkőzés első gólját, ellenére annak, hogy a mezőny
legrosszabb embere ő. Molnár élesen előre adott labdájára

bőven carnaubás, terpuntindus, a bókoiiolinél is jobb minőségben készülő kiváló tisz
tító ás konzerváló hatással bíró cipőkrém
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kellő időben startol s gyorsa súgóval maga mögölt hagyja
a vele rohanó L'TSE-rédelmet s a tizenhatos vonalról .'lóit
lő. i:o, A közönség még föl sem ocsúdott meglepetéséből,
amikor

Orth középre játszott labdával szökteti Wlnklcrt, aki
tiszta helyzetből 35 méterről éles, lapos gólt lő: 2:0.
Orth csodálatosan játszik. A középlmlf posztja, úgy lát
szik, kedvére való, mert most is. mint mindig, azóta, hogy
ezen a poszton játszik: a régi Őrt hot látjuk. Csibi, Opita

és Molnár üsszjátékából. utóbbi lövésével csodaszép női
születik, de a biró off-side címen nem adja meg. Fél
idő 2:0. Kezdés után az 1,‘TSE is levegőhöz jut, a biró
egy kavarodás epilógusaként javukra tizenegyest ítél.
Beismer azonban Kvonac.sek kezébe lövi a labdát. Egy
perccel később már Orth labdája süvít az UTSE kapu
jára. Újabb, teljesen szabályosan lőtt MTK-gól megadását
tagadja meg a biró. Érdekes gól következik,

Clsibi óriás! réssel tör előre, tiszta helyzetből azonban
a kapus kezébe lő, ez felbőszíti és bár szabályosan,
az UTSE kapusát labdával együtt a kornervoualon kí
vülre löki. Hugóit saroklabdáját Winkler a kapuba
fejel). 3:0.
ETE—Törekvés 1:1 (0:1). Biró: Kann Ferenc.
Mintegy
4000 főnyi hangos közönség jelenlétében folyt le a főúti
mérkőzés, amely meglepetésszerűen eldöntetlenül végző
dött.. Heves iramban kezdődött a küzdelem, a Törekvés
folytatólagos támadásokat vezet a jól védeti L'TE-kapu
ellen. A 25. percben az ETE kapuja előtt Baubach hnnds-ct
vét. a megítélt 11-est Fritz, a Törekvésnek Úrik helyére
beállított tnrtalék-jobbösszekötőjc. aki nagyon lalcni.umos
i.'ilékosnak ígérkezik, védhetetleniil a sarokba lövi. A
közönségnek folyton fokozódó lármás tüntetése kiséri a
meccset, az UTE csatárai lövést lövés után küldenek,
amelyek azonban kivétel nélkül célt tévesztenek. Egy
sérülés miatt, a meghosszabbított játékidőben Jeszinás 15
méterről szépen helyezeti, gólt, rúg Lantos kapujába, amely
után rövid idővel a mérkőzés végét jelzi a biró.
BTC.,33“ FC 1:0 (1:0). Biró: Kiss Tivadar. A „33“ ások
a csütörtöki nagy gólarányu győzelmük után elbizakodot
tan indultak a küzdelembe, és ez a körülmény — bár úgy
technikában, mint gyorsaságban fölülmúlták nngyinul’u
ellenfelüket — megpecsételte a mérkőzés sorsát. A mérkő
zés egyetlen gólját Horváth III. lptte az első félidő 15.
percében. Zsák hibájából. A gól után a „33“ a sok bclrfekszerok a játékba, de minden hiúba: az eredményen változ
tatni már nem tudnak. A „33“-nsok védelme — eltekintve
a formája tetőpontján álló Eichbanmtól — bizonytalanul
mozgott, inig a csatársorban egyedül a fiatal Pipa volt
az. akiről dicsérő szavakkal emlékezhetünk meg. A BTC
legjobb emberei Pőcz, Horváth ILI, Zilizi és Zsin voltak.
III. kér. TVE—KAC 1:1 (1:1). Életveszcdclmos játék jel
lemezte a két csapat mérkőzését. Szép akciók, az értelmes
csatárjátékot jelentő kombinációk csak itt-ott csillantak
föl a játékidő folyamán. Az első félidőben a KAC, a má
sodikban az óbudaiak támadnak többet. A Vivők táma
dásai veszedelmesebbek, ezzel szemben a kispesti csapat
eredményesebb védőjátékot produkál. Játékosai sokszor a
kíméletlenségig belcmenőek és ennek gyászos követkozménye is volt, mert Vadas, a Vivők balhalfja c mérkőzé
sen a karját törlő és igy csapata a második félidőt, in
emberrel játszotta végig. A gólok Horváth lövéséből, il
letve a KAC öngóljából estek.
.
Zuglói VII. kér. AC-VÁC 3:0 (2:0). Biró: dr. Földcssy
János. Az első félidőben a VÁC szépen tartotta mngát,
tetszetős összjátékkal küzdötte magát előre a csatársor,
mig a félidő vége felé Nenmayer átadásából Sefcsik rúgta
a vezető gólt, amelyet rövid idő múlva Vaczck szép gólja
követett. A második félidőben a VÁC visszaesik és a
zuglói csapat, fölényének következménye a Dohos által
lőtt harmadik gól.
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Fölhívjuk figyelmét,hogy a

inagolat tanul egesz közönsége.snem csíráztatott pör| költ árpát, igyekszenek Széni István
malátakávé helyett a közönség nya| kába akasztani, már pedig csakis a
| maláfázásnál (csíráztatás) változik át
I az árpában lévő keményítő cukorrá,
mely azután karamellizálódik. A nem
igy csíráztatott árpában kémiai fo
lyamat. nem teremtett uj táperőket,
sőt a természettől adott láperő is a
pörkölés által tönkrement. A csomagolatlan inalátakávéban sok a szán
dékosan belekevert szeméi is. Ne fo
gadjon el tehát mást, mint a Ssení
István
!

■-..íó

Kőbányai Polgári Serfőző és
Szent István Tápszermüvek Rt.*II.
r,^
íry?

Rózsa és Horváth szép sikere
a nemzetközi boxviadalon
T. Bemard (55 kg.) — Milton (55 kg.) A 8 menetes meccs
ben a kiizdőfclek ütéseiben kevés erő mutatkozik. Válto
zatos küzdelem után Bcrnárdot jelentik ki győztesnek.
II. Horváth (67 kg.) — Ottó íilingcnsleiner (65 kg.)
Nívós mérkőzés. Az első menetben a magyar támad több
erővel, de a szász bajnok szép 'iahmunluijál sikereseit
tudja védelmére fölhasználni. Amikor a menetek során
Kliiigcnstciner frontba lép.
erős balkezeseitől Horváth
párszor megtántorodik.
Az 5. ronndhnn
Horváth egy
egyenes ütésétől Klingenstoincr vérezni kezd, azonban a
menet végén a szász shampion Horváthol egy övön alul
talált ütésével lefekteti. A 12. menetig mind a két fél
egyenlő ellenfélnek mutatkozik, mig az utolsóban Kiin
gensteiner szerez némi fölényt.
Mérkőzésüket eldöntet
lennek jelentik ki.
ITT. Curt Schneider (78 kg.) — Máté. (75 kg.). A 6 unciás
kézi y ükkel 15 menetre tervezett meccs Imiimrosan véget
ért. Máté a második menetben tarkón üti ellenfelét, aki
ledől. Amikor a német föl akar emelkedni, Máté rásujt,
amire diszkvalifikálják öt.
IV. Rózsa (67 kg.) — A. Hubcr (66 kg.). Az első meno.lien főleg belbnrc folyik. Rózsa egyenes ütése n második
menetben találja n bajort, aki azonban itt még elég fris
sen mozog. A harmadik és negyedik roundbini egyenlő.:nek mutatkoznak a küzdők, mig a negyedik menetben
Rózsa a németet egy gyomorra alkalmazott
szvinggel
leüti. Huber a biró számolására a 9. másodperében föl
kel, azonban az 5. menetben egymásután kétszer kapott
gyomorütéstől a föRlöjj marad.

A Sr.ent István rnateitiaFtcivő kis ba
rátai között vcrspáliiázatot hirdetünk.
Pálj/ázhal minden eleniista, Dolfjárisla, nininazisla IV. osztat íjig. A versben a Szent
István ma tál fi kávé ismert jó tulajdonságai
val kelt foglalkozni.
A pályamunkák levelezőlapon, a pályázó
nevének, osztályának és lakásciniénck pon
tos föltüntetcscvcl S^asizers JDacika ci-

SSutiatJOsV X, Maglodf-ut 17.
szám
kiíildcndöft.
Ft legjobb vers Írója 50.000 K ju
talmat kap; Bt, díj 25.000 K, ezenkívül
25 íiarmtidih eFUJat (ti 5 Aohor. rjy^giyvna:liiíncukt»rFTaóosKíiuvr.Fr szzéf árrés Jvdisóft tfiöxöft. A pályázat határideje: X.1L 15

Pályamwnka :
Földváry Imi, IV. eleniista:

Lő sport
Vasárnapi lóversenyek. A Pestvidóki Versenyügyiét má
sodik nnpjúnnk részletes eredménye: /. futam: 1 Facetté.
(3) Stczák, 2. Jumpcr (2) Gutái, 3. Szívtelen (2) Biernáczky.
Fin: Mussolini (10). Lajos (10). Fáma (10), Morinda (1.1).
Ili, •3íh. Tót: 5000:25.000, 5000, 5500, 5500. — //. futam: 1.
Derek (1%) Takács, 2. Relachc (1) Biiidcr, 3. Rába (l’A)
i’atzók. Fin: Elsőm (6), Pcggy (8), Arte.mis (12). Jh. ;ih.
Tol: 5000:10.500. f 000. 1O.000. — ///. futam: 1. Babuczi (2)
llorvál, 2. Fácán (4) Stoziik, 3. Melia (l’/i) Pntr.ák. Fin:
Forrnrio (2). Dili, 111. 'főt: 5000:14.(100. — 11'. futam: 1.
Marci (2) Epcrjcssi, 2. Pető (11Z,r) Binder. 3. Tátra (12)
Enycdi. Fin: Asszonyfaló (3). Számi, h. Tol: 5000:11.500. —
I'. futam: 1. Adut (4) Stczák. 2. Rikító (l’i) Gutái, 3. dónika (20) Szokobii S. Fm: L’Alsace (10), Skóílunt (6), Pró
bán (6), Muskotály (12). Bikflc (12), Mariimra (12), Boglyas
(25). Tnlisman (2). ’óli. :,ih. Tót: 5000:32.500, 9000, 7060, 29.50),
— E/. futam: 1. Delmartino 12) Gutái, 2. Disippointincnt
(2’/í) Biernáczky. 3. Ciganyleány (5). Fm: Embona (20),
Rózsafa (2!í), Sláger (6), Integritás (6).

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.
BENES TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR RT., GYŐR

Az „Európa-bajnoke.'ig" kihivási mérkőzései Korán ked
den este sor kerül a Cznin József Sáinson-mórközósre,
amely görög-római rendszer szerint döntésig
megy, A
nagy érdekességül küzdelemben a legidősebb Czája-testvér
a favorit, aki az egyetlen magyar birkózó, aki Ameriká
ban is járt és ott hatalmas sikert aratott, amelyről egy
amerikai lap u következőképen emlékezik meg:
„Cziganycvies Zbynzko vilii "bajnok nem tudta legyőzni
Czúja József magyar bajnokot. Zbyszko lalbavetette 'miiid'en képességét, de nem birt boldogulni. Rollcr-félo fölül
ről alkalmazott, hcadlock.iai szintén nem vezettek ered
ményre. mig a körülbelül négy cselben megkísérelt fej.
áthúzása mindannyiszor szánalmas kudarccal vóg/.ődöit
( zaja nagyszerű technikája minll. Magában véve, az el
döntetlen eredmény Zbyszko világbajnok ellen olyan tel
jesitmény, amelyet, magyar birkózó még el nem éri és
éppen ezért örömmel üdvözöljük Cziiját sikeres szereplése
'
*
alkalmából.
Tehát a keddi viadal pompás sportot
fog nyújtani,
amelyre a fővárosban levő jcgyclármütó
helyeken c.-ak
számozol jegyekéi lehet kapni. A nagy mérkőzé;
.......................
elöli.
Petrovits még eddig nem látott Brcitbart-niutatvánvok
kal fog szerepelni.

„Vilúg083ág“-könvvnvomdn rt. I.iidam’s’. Vili, Conti-u. 4.
Műszaki igazifutó: ücutsch D.

Nincsen párod a világon,
Jóízű kis olcsóságom.
Jobb vagy mini a csokoládé.
Szent István maláta ka vé.

Rechnitzer Marta,
II. gimnazista:
Aki jó kodvvcl akar az iskoláim menni.
Annak reggel Szent István malátáké vét kell enni.
Aki azt akarja, hogy jó bizonyítványa legyen.
Annak mamája Széni István inalátakávét vegyen,
Aki azt akarja, hogy sétálni vigyék.
Az előbb Szent István mulátakavél igyák.
Mert Szent István ninlátakávó jó nekünk,
Attól lesz villáin éw boldog HZ életünk,
Akkor lesz belőlünk életerős deli,
lln Szent István miilrttnkiívé a reggeli,

Scholcz Ili, Siófok:
Fatty tudjátok miért oly kövér,
Mert az ő esze mindennel f<dér,
Heggeliro mindig csuk egyet rendol.
Szent István nmlátakávét tejjel.
(Vasárnap folytntjnk)

