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A faseista vezérek lakásán 
házkutatást tartott a rendőrség 
Gyakorlati „táborozás**  a szabadban, elméleti megbeszélések a 
Wenckheim palota pincéjében — Közelebbi utasításig: „privát 
táborozás**  — A rendőrség megakadályozta a kecskeméti szervez
kedést — Hornyánszky Zoltánért és Pók Jánosért detektívek 
mentek Kecskemétre — Az országos főkapitány feloszlatta a 

vidéki táborokat
Az ellenzék Interpellál a titkos szervezkedésekről

— A Hétfői Napié tudésltéjálél

Három nap áfa a faseista mozga
lom és a fascistók ellen kiadott bel
ügyminiszteri rendelet foglalkoz
tatja a közvéleményt Az ügy poli
tikai része egyelőre elhalványodott 
és átváltozott rendőri eljárás tár
gyává és a rendőrségi nyomozás 
máris csaknem teljes egészében fel
derítette a W enckheim-palotci tit
kait.

Kiderült, hogy a faseista szervez
kedés már szeptemberben megkez
dődött s a faseista tábor magvát az 
Bgynovezett ^darvaK' képezték, 
akiknek a választások alatt test- 
OKségi szerepet osztott ki Friedrich 
István és vezérkara. Később a 
faseista szervezkedés súlypontja az 
_Ottő bajtársi szövetségire esett, 
melynek tagjai legitimista érzelmű 
egyetemi hallgatók.

Ez a bajtársi szövetség a leg
nagyobb, melynek „vezérsége" 
minden héten legalább hét Ízben 
kiadta a .parancsot" a „tábo

rozásra".
'A „toborzás" egyszer a szabadban 
történt amikor is a mintegy száz
ötven főből álló szövetség katonai 
gyakorlatokat végzett, egyszer pe
dig a Wenckheim-palota kivilágí
tott pincehelyiségeiben, amikor el
méleti megbeszélések folytak és 
minden két hétben pedig titokzatos 
ceremóniák között tagfelvételt esz
közöltek.

Hasonló beosztás mellett működ
tek a többi bajtársi szövetkezetek 
Is, de

az úgynevezett titkos „táborozá
sok" mellett a faseista szerveze
tek külön összejöveteleket is 

tartottak.
ízek az összejövetelek eldugott kiB 
ndvarl kávéházakban és korcsmák
ban folytak le, amely helyeken szá
mukra mint „ifjúsági sport egye
sületek" számára külön termet vagy 
asztalokat rezerváltak.

A rendőrségi nyomozás, amely a 
belügyminiszter utasítására indult 
meg, a mozgalmat meglehetősen 
megzavarta. A különböző szerveze
tek, melyek eddig csak az „alvezére- 
ken“ keresztül érintkeztek Friedrich 
Istvánnal és szükebb környezeté
vel, mint megzavart hangyaboly 
tódult fel az elmúlt két napon a 
Wenekhelm-palotába, hogy kitar
tósukról biztosítsák Friedrich Ist- 
vánt.

Ez a spontán lelkesedés megle
hetősen kellemetlenül érintette 

FriedricÜet, mert ezáltal való
sággal rábizonyult a „vezér- 

ség“ szerepe.
A kellemetlen lelkesedés arra kész
tette a vezetőket, hogy a Wenck- 
heim-palotából egyelőre kirekesszék 
a különböző szervezeteket és a szer
vezetek még szombaton megkapták 
az utasítást, hogy a legközelebbi 
utasításig

privát helyeken kell megtartani 
a rendes „táborozásokat".

Az utasítás értelmében egyelőfo 
megüresednek a Wenckheim,-palota 
termei és szobái és az eddig élénk 
életre szordinót tesz a folyamatban 
lévő rendőri nyomozás.

Friedrichék balul sikerült fascis- 
ta mozgalma az Andfássy-pdrtban 
igen kellemetlen recenzust keltett. 
Most már egyre terhesebb ballaszt
nak érzik Friedrich meggondolatlan 
legitimizmusát és nincs messze az 
idő, amikor az Andrássy—Fried
rich-párt végleg szétválik.

— Ezek a mozgalmak — mon
dotta egy Andrássyhoz közel álló 
politikus — csak ártanak a ko- 
n*)1y  legitimizmusnak és az egy
séges párt szélső szábadkirály- 
választó csoportjának malmára 
hajtja a vizet. A legitimizmusnak 
nincsen szüksége könnyelmű vál
lalkozásokra, mert a gondolatban 
[rejlő erő előbb-utóbb törvényes 
keretek között érvényesülni fog. 
Ugyanettől a politikustól arról 

értesülünk, hogy az egész faseista 
mozgalomnak egyszerű anyagi ok 
adta meg az első lökést. Arról van 
ugyanis szó, hogy a régi Fried- 
rich-párt évi nyolcvanezer koroná
ért bérelte ki a Wenckheim-palotát 
és amikor. Andrássyék fuzionáltak 
Friedrichékkel, Friedrichék évi más
félmillió koronát kértek az András-
sy-párttól a párthelyiség bére fe
jében. ....................

A fastlstí iüöor vezetőit vasarn tip 1$ klMgottiik
A magyar faseista tábor mozgal

mának az ügyében a rendőrség va
sárnap tovább folytatta a vizsgála
tot. A nyomozás azonban érdemle
ges eredményt most sem produkált,, 
mert a rendőrség csupán a mozga
lom vezetőinek a kihallgatására szó-' 
ritkozott. A rendőrségen kihallgatott 
Friedrich-pártl politikusok egyértel
műen azt .vallották, hogy

Az Andrássy-párt azonban nem 
volt hajlandó ezt a magas bért 
megfizetni és inkább átköltözött 
a Scitovszky-tér 2. számú házba a 

Károlyi-palotából.
A Friedrich-párt tehát — amely 

Dinich Ödönből és Bogya Jánosból 
és három-négy kibukott Friedrich- 
párti képviselőből állott — nem tu
dott mit kezdeni a Wenckheim- 
palota hatalmas termeivel és a 
rengeteg fölösleges termet és szo
bát úgy hasznosította, hogy külön
böző egyetemi ifjúsági egyesüle
teknek albérletbe adta ki. Később 
ezek között az egyesületek és a 
Friedrich-párt vezetősége között 
egyre melegebb viszony fejlődött ki 
s ezzel meg volt adva a faseista 
szervezkedés lehetősége.

Politikai körökben nagy érdeklő
déssel várják a rendőrség nyomo
zásának eredményét a nagy titok
zatossággal körülvett faseista moz
galom ügyében. A szövekezett el
lenzék köréből azt az információt 
nyertük, hogy már a nemzetgyűlés 
megnyitó ülésén sürgős interpellá
cióra kér engedélyt a liberális blokk 
egyik tagja, hogy a kormánytól fel
világosításokat leérjen az országban 
folyó titkos szervezkedésekről.

A jövő hét szerdáján a liberális 
blokk vezetősége ülést tart, melyen 
megbeszélik a nemzetgyűlés meg
nyitásával kapcsolatos ügyeket és 
megtárgyalják ennek az interpel
lációnak a kérdését is.

Az ellenzék körében remélik, 
hogy a Ház elnöksége megadja * 
az interpellációra az engedélyt, 

annál is inkább, mert ezáltal a kor
mány, illetve a belügyminiszternek 
módja nyílik, hogy a közvélemény 
számára megnyugtató felvilágosítá
sokat adjon ebben az ominózus 
ügyben.

a fascismus célja a legitimismus 
és a gazdasági konszolidáció 

s hogy a kormány ellen nem szán
dékoznak semmiféle akciót előkészí
teni. 

A rendőrség emberei mégis ház
kutatást tartottak több faseista ve
zető lakásán, ahol rejtett fegyverek 

1 után kutatok. Hogy ezek a házkuta- 
| tások milyon eredménnyel vógződ-

tek, illetékes helyen megtagadtak 
minden erre vonatkozó felvilágosí
tást.

A detektívek vasárnap éjszaka 
szemmel tartották azokat a helyeket, 
ahol a magyar faseista tábor tagjai 
összejöveteleket szoktak tartani. A 
rendőrségnek azonban nem kellett 
sehol sem beleavatkozni, mert a 
faseista tábor tagjai tegnap mindé*  
nünnen távol maradtak.

Vasárnap délelőtt hallgatták ki a 
rendőrségen Hornyánszky Zoltán 
volt nemzetgyűlési, képviselőt éa 
Pók Jánost,

akik Kecskeméten voltak, hogy 
az ottani faseista tábort megnéz 

zék.
Mindkettőjükért detektivok ulaa 

tak le és a szervezkedésben meg
akadályozták őket. Az országos fő
kapitányság különben táviratot kül
dött szét a vidéki rendőrhatóságok
hoz, hogy az ottani faseista tábort*  
kát azonnal oszlassák fel.

Lord Derby 
az angol-francia együttérzésről

Manchester, november 12.
(Reuter.) Lord Derby hadügyi 

miniszter a gyöngélkedő miniszter
elnök képviseletében Manchester
ben beszédet tartott, amelyben az 
Anglia és Franciaország közötti 
viszony dolgában hangsúlyozta, 
hogy a két hatalom között jelenleg 
tökéletes egyetértés uralkodik. Azt 
akarjuk, mondta többek között lord 
Derby, hogy ez az egyetértés a jó- 
vátételi kérdés tárgyalása során is 
fennálljon, minthogy ez a kérdés 
Angliát és Franciaországot egyeni 
lő mértékben érdekli. Ki kell küszö
bölnünk a félreértéseket és arra 
kell dolgoznunk, hogy béke és biz
tonság uralkodjék a világon és a 
jövőben is teljes legyen az össz
hang.

A franciák német földön
Berlin, november 12.

(Wolff.) Frankfurti jelentés sze
rint a megszálló csapatok parancs-, 
noksága Pfaltz-tartománybeli Lan- 
dan város polgármesterét, Mahlát, 
az okok megjelölése nélkül kiutasí
totta, mert a pfaltzi szeparatisták 
üzelmei ellen állást foglalt Vissza
térését ahhoz a föltételhez kötötték, 
hogy nem szabad közhivatalt vál
lalnia és tartózkodnia kell minden
féle politikai tevékenységtől. (MTI.)

Berlin, november 12.
(Wolff.) Tegnap este Danbls fran

cia őrnagy szóváltásba keveredett! 
annak a wiesbadeni Nerotalban 
lévő villának a tulajdonosával, 
amelyben az őrnagy lakik. A szóvál
tás során Daubis többször rálőtt a 
villatulajdonosra, akit reménytelen 
állapotban kórházba kellett száll i- 
tani. A német rendőrség letartóz
tatta az őrnagyot. (MTL)
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R ngolewite Rákosi Jenő
Mindenki örül, mindenki hódol, 

mindenki ünnepel. És jól van ez 
iffy. mert e szomorú ország kevés 
örömünnepel közül egy — és talán 
a legelső — őt illeti, magyarok közt 
magyart, férfiak közt férfiút. Érde
meit fölsorolni hosszú munka volna 
és hiábavaló munka, mert Ismeri, 
őket mindenki, aki ezen a földön 
eszi kenyerét.

És a mi fülünk számára mégis 
disszonáns hang vegyül az ünnepi 
szimfóniába. Mi, akik mint újság
írót már többre tartjuk Rákosi Je
nőt vezérünknél és mesterünknél, de 
akikkel, mint politikus, szemben ál
lott, büszke önérzettel hajtjuk meg 
a magunk meggyőződésének zászla
ját előtte, a nemes, a legnemesebb 
ellenfél előtt. Ámde azok, akik ma
gukénak vallják, a magukénak ün
nepük ő', nemcsak az embert és 
újságírót, hanem a politikust, alle- 
luják és tömjén közepette vájjon 
azon az utón járnak-e, mint ő! Aj
kuknak hangja sziveikből jön-e 
vájjon? Tiszteletet és dicsőséget 
megadnak szóban, de hol maradnak 
a tettek, hol marad a nemes intés 
nemes követése, hol marad a Rákosi 
mögött való felsorakozás, hányán 
álltak az ő tiszta lobogója alá nem
csak nyelvükkel, hanem szivük
ben is? s

Éltetik és másfelé járnak, magasz
talják és mást cselekszenek. így van 
ez nálunk Magyarországon, sajnos, 
így van. Akik ma „kezükben fegy
verrel állnak Őrt“ Tisza István holt
teste felett, akik az ő nevének nim
buszából élnek, milyen messze té- 
velyegnek az ő politikájától, az ő 
elveitől! És akiknek ma ama Názá- 
rétl neve szünet nélkül ajakán van, 
hol van azoknak leikéből az ő taní
tása, az ö példája, az ő hite, az ő 
.vallása!

Kevesebb rózsát szórjanak útjába 
és több követ hordjanak az ő elvei
nek épületéhez, akik mondják, hogy 
követik: ezt kívánjuk a nyolcvan
éves Rákosi Jenőnek és hisszük, 
reméljük: nemcsak arra lesz ideje, 
hogy felépítse, de arra is, hogy 
benne még sokáig gyönyörködjék.

Ötszáz kereskedő ellen folyhatnak eljárást 
valutacsempészés miatt

Ssásnyolcvanmlllló értékű valutát slboltak - Újabb letartóitetások

— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —

Amióta a Devizaközpont fennáll, 
a valutacsempészés veszélyes ará
nyokat öltött Az aranyat, ezüstöt, 
és a különböző valutákat tömege
sen sibolták ki az országból és a 
csempészésben

számos fővárosi kereskedő vett 
részt.

A csempészés megakadályozására 
a nyomozó hatóságok a határokat 
fokozottabb ellenőrzés alá vették és 
a gyanús utasokat megmotozták.

Minden ellenőrzés dacára, a va
luták egyre jobban tűntek el és 
a rendőrség nagy apparátussal lá
tott hozzá a csempészek kinyo
mozásához. A vizsgálatnak hama
rosan eredménye lett, mert a múlt 
héten csaknem minden nap állí
tottak elő a főkapitányságra valuta
csempészeket.

Az elhangzott tanúvallomá
sok szerint a nagyarányú va
lutacsempészésben közel ötszáz 
fővárosi kereskedő van kom
prom ittál va, akik ellen meg

indították az eljárást.
Ezenkívül detektívek jelentek 

meg töb üzletben, ahol a főnököt 

gálat tövé bi folyamán ez az 
összeg emelkedni fog. A nyomozást 
a legnagyobb eréllyel folytatják.

TŐZSDE
Tartott Mwzm a magánforgalomban

A múlt hét végi szilárdabb irányzat megmaradt a magánforgalom
ban is és egyes papírokban a pénteki záróárfolyamoknál magasabb 
pénzajánlat is volt, áru azonban nem mindig jelentkezett. A kontre- 
min igyekezett ugyan a koroua kismérvű emelkedését kihasználni s 
lanyhitani a hangulatot, de mesterkedései most úgy látszik nem vezet
nek célhoz, s bianco eladásait majd csak a rendes forgalomban és 
megfelelő áldozatok árán fogja fedezhetni.

A magánforgalomban a következő árfolyamok fordultak elő: Rima
11.500—12.009, Salgó 31—33.000, Allamvasut 27—29.0'10, Kőszén 105—110 000 
Közúti 7090, Lipták 2900—3100, Schlick 1200, Wörner 3200, Spódium 
4809—5000, Égisz 2000, Keglevich 1890, Szalámi 2200, Királyautó 1050 
Lichtig 1350-1450, Izzó 31.500-32.000. ’

gyanúsnak találták, onnan elvitték 
az üzleti könyveket, hogy a köny
velés alapján állapítsák meg, hogy 
nz ilető kereskedő milyen valuta- 
íorgalmat bonyolított le és hogy 
azokat felajánlotta-e a Deviza
központnak.

A rendőrség ezirányu nyomozása 
az egész héten át tartott és a vizs
gálat során a rendőrség őrizetbe 
vette Braun Andor tőzsdeügynö
köt és Köves Gyula utazót, akikre 
rábizonyították, hogy Romániába 
és Németországba csempésztek ki 
valutákat, amelyek magánosok és 
kereskedők tulajdonát képezték. A 
kicsempészett valutákat külföldi 
bankoknál helyezték el a megbízók 
nevén, ahol a rendőrség szintén 
megindította az eljárást.

A nyomozás eddigi adatai sze
rint

száznyolcvan millió magyar 
koronát képvisel a valuták ér

téke,
lehetséges azonban, hogy a vizs

esés 10—12%. A kereskedők azt han
goztatják, hogy az áreséseket a 
kény szer eladások idézték elő. Ez ls 
kétségtelenül hozzájárult az általá
nos árnivó sülyedéséhez, azonban a 
legdöntőbb mégis csak a magyar 
korona stabilitása volt a most meg
indult olcsóbbodási folyamatban.

%% — a hctlpénz. Az értékpiac üzlet l0. 
lenségének legkarakterisztikusabb jelen- 
sége az, hogy a hetipénzek kamatlába 
csökken. A két héttel ezolött még 2%-al 
kínált hetlpénzt az utóbbi napokban már 
1% alatt ’/«-al is kínálták. A vasárnapi 
magánforgalomban •/♦•/•-ni kötöttek heti- 
pénzben.

Elhalasztanák 
a lausannel koherenciát

Paris, november 12.
(Havas.) Az angol kormány ké

résére a lausannel értekezletet no
vember 20-ára halasztották.

Pöincaré miniszterelnök nyoma
tékosan megkérte Harding angol 
nagykövetet, hogy Nagybritannia 
november 13-ára elküldje egyik 
képviselőjét Lausanneba. Az ekkor 
megtartandó értekezlet csak alaki
ság volna és a tárgyalások tényle
ges megkezdését bizonyára novem
ber 20-ára halasztják. A közbeeső 
Időben lord Curzon, Pöincaré és 
Olaszország képviselője Párisban 
megbeszélhetik azt a magatartást, 
amelyet a szövetségesek a lau- 
sannei tárgyalások során tanúsí
tanak. Ez a megbeszélés csupán 
rövid időt igényel, mert úgy lát
szik, hogy u két kormány a meg
kötendő szerződés területi, politi
kai, pénzügyi és közgazdasági ren
delkezései dolgában egy nézeten 
van, Különösen katonai szempont
ból teljes a megegyezés a francia 
és az angol vezérkar közt Kara- 
gacs városa valószínűleg visszake
rül Törökországhoz és feltétlenül 
megszüntetnek mindennemű kato
nai berendezkedést a tengerszoro
sokban. Amennyiben Anglia a 
francia javaslatokra kedvező érte
lemben válaszol, Bompard a francia 
küldöttség egy részének kíséretében 
vasárnap este Lausanneba utazik.

földrengésnek
magva, amely tegnap Délameriká- 
ban pusztított, Serona és Coquimbo 
városok között fekszik. A földren
gést szökőár követte, amely ha- 
lycnkint 200 méternyire hatolt be 
az országba és a tengerparti lakó
helyeken nagy kárt okozott. A ha
lottak számát 200-ra, a sebesültekét 
íOO-ra becsülik. A szökőár különö
sen Copiago városát sújtotta, ahol 
több mint 100 halottat számláltak 
és igen sokan sérüléseket szen
vedtek. A földrengés Coquimboban 
500 házat pusztított él.

Szinhazjegyüzérek a rendőrségen
Razzia a sz nházak elölt

— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Az utóbbi időben nagyon elsza
porodtak a színházjegy üzérek, akik 
különböző módon jutottak jegyek
hez és azokat a rendes árnál jóval 
magasabban adták el. A színház
jegyüzérek különösen a Király 
Színház, Magyar Színház és a Nem
zeti Színház jegyeivel kereskedtek 
és a jelzett színházak előtt árusí
tották.

A közönség panaszára a főkapi
tányságról pénteken és szombaton 
detektiveket küldtek ki, hogy fi
gyeljék meg a fenti színházak előtt 
történő üzérkedéseket A detektívek 
négy embert állitotak elő a rendőr 
ségre, akik beismerték, hogy szín 
házjegyekkel már hosszabb idő óta 
üzérkednek. Mind a négyet letar
tóztatták. A rendőrség most azt 
nkarja megállapítani, hogy az 
üzérkedők miiven módon jutottak 
t jegyekhez

Ismét sfagnfitló hetest! be Soff.v o piac atdösierM Is MvevS- 
----- | tceptelen.az értékpiacon

A piac még most is feivevöképtolcn 
Mikor javul meg a tőzsde?

. Az értékpiac irányzata ezen a héten mellett az értékpapír-árfolyamok árié
in változatlanul lanyha volt. Csak a .......... -
hét vége felé mutatkozott kisebb át
meneti javulás, akkor, amikor Zürich
ből a márkaárfolyam néhány pontos 
megjavulásút jelentették. A márka ki
sebb árfolyamjavulása ösztönzőleg ha
tott a bécsi piacra és a pénteki tőzsde
napon nálunk ia mindjárt a megnyitás
után magasabb árfolyamok jutottak SI0" bizonyos, hod>"'a77ríkni7eon”*to  
relszlnro különösen a korlátban, ahol a mostjelennrk a komoly vásárlók és utá. 
•’ehéz ért tkok, élükön a mamutórtékek- r;;’; 1 “ ..... *
kel: a két Gnnzcal 6a nz ipari valuta- „íikn7k' pHla"na"tny“ll'ag“‘dacára “a kwzb 
értékekkel többezer koronás áravance-ra , pénz - - * -
is szert tehettek. A korlát megjavulása 
maga után vonta a kullsszértékek fel
javulását is, különösen pedig a Buda
pest és Bécs között megindult arbit- 
rázstevékenysógre az arbitrázsértékok a 
Rima és a Salgó árfolyammegerősödé- 
sét. A hétvégi magánforgalomban, kü
lönösen pedig szombaton mór arra le
hetett következtetni, hogy a tőzsde 
szilárdsága egyenlőre csak múló ütme- 
meti jelenség. Az árjavu’ás nem foly
tatódott 
dúsa, a 
lidrddal 
miatt.

A helyzet tehát változatlanul

tovább a spekuláció tartőzko- 
béosi jelentések ős a kétmii- 

lecsökkent bankjegyforgalom

az,

Feldmann Ferenc 
banklrodAja 

Szervita-tér 4. szám alatt van 

képtelen.
Hogy mikor javul meg erőteljesebben 

a tőzsde, erre nézve próféciákba nem 
bocsátkozhatunk. Annyi tény, hogy az 
általános áruivá folytonos emelkedése 

morzsolódásának semmi belső vany kül
ső indoka nincsen. 'Lényeges javulást 
azonban csak abban a pillanatban vár
hatunk, amikor megszűnik az általá
nos nyomasztó árupiaci pangás, amely 
most egyaránt sújtja a bank-, ipari és 
keroskedelmi érdekeltségeket. Mihelyt 
ezen a téren mogkönyebbülés lesz, égé- 

nuk jönnek a spekulatív „mitlüuferek**,

olcsóbbodásának, még mindig 
elég magas a hotipénz arra, Tíogy szá
mításaikat a differenciákra való ját
szásnál megtalálhassák. (b.)

10-12 sznzalék áresés 
nz árupiacon

A korona stabilitása okozza az 
olcsóbbodást

A magyar korona szilárdsága a 
hanyatló európai valutákkal szem
ben az egész árupiacon és a keres
kedelmi életben is érezteti a maga 
hatását. Az árupiacon a búzaárak 
10.500 koronáig estek vissza. A ma- 
lomkonccntráció azonban nem sie
tett eddig a hanyatló buzakurzussal 
egyenes arányban az uj lisztárakai 
Is megállapítani. A legnagyobb ár
esés azonban az élőállatnál volt és a 
zsiradékoknál. A cipő-, bőr-, textil
es füszerszukmában az átlagos ár-
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HÍREK Konstantinápoly ostromállapot előtt

— Ma délelőtt lebontják az Apolló- 
Kabarét. Az Apolló-Kabaré ügyében 
tegnap megtörtént a végleges dön
tés, amelynek értelmében az Apolló- 
Kabaré utolsó előadását már csak 
vasárnap tartotta meg. A kabaré 
vasárnap este tizenegy órakor 
hurcolkodni kezdett, hogy hétfő 
délelőtt tíz óráig teljesen kiürítsék. 
Hétfő délután pedig csákány alá 
kerül a kabaré épülete. Hogy a 
kabaré társulata hol fog játszani, 
erre vonatkozólag még nem történt 
megállapodás.

— A külföld magyarjaiért. Vasárnap 
délelőtt tartotta tisztújító közgyűlését I 
a Külföldi Magyarok Szövetsége a pár- j 
lament külügyi bizottsági termében. A1 
közgyűlésen nagy számban jelentek meg j 
a külföldi magyar egyesületek vezetői.I 
Berzeviczy Albert elnöki megnyitója és ■ 
a főtitkári jelentés előtorjesztéso után1 
Zerkovitz Emil bejelentette, hogy vál
lalatai részéről 25 és 15 a maga részéről 
10.000 koronával járul a szövetség támo
gatásához. Majd az elnök melog szavak
kal emlékezett meg a szövetség egyik 
alolnökéről, Rákosi Jenőről, akit a meg
jelentek- meleg ünneplésben részesítet
tek. A közgyűlés ezután közfelkiáltás
bal megválasztotta a tisztikart, nagyob- 
bára a régieket.

— Az ügyvédek egymilliót adnak a 
nyomorcnyhitő-akcióra. A budapesti 
ügyvédi kamara vasárnap délelőtt dr. 
Pap József elnöklete alatt tartott rend-. 
kívüli közgyűlésén elhatározta, hogy a 
kormányzó védnöksége alatt megindult 
akcióra 500.000 koronát és a Horthy Mik
lósáé fővédnöksé.ge alatt megindított 
nyomorenyhllő-akció céljaira szintén . 
500.000 koronát adományoz és ezen össze-, 
get olyképpen szedi be a tagoktól, hogy 
a tagdljjárulékot 50 százalékkal fölemeli.

— Lipták Púiné becsületsértési j 
ügye. Dr. Strém László ügyvédjelölt 
becsületsértés vétsége címén felje
lentést tett dr. Lipták Pál felesége 
ellen. A volt államtitkár felesége 
egyik házában steigerolt a lakóknak 
és egy béremelési ügy a biróság elé 
került A járásbíróság Liptáknct 
néhány száz korona perköltségben 
marasztalta el, amit elfelejtett meg
fizetni, mire a fiskális Liptákné el
len végrehajtást kért. Dr. Strém 
László jelent meg a végrehajtóval 
Liptákné lakásán, aki dühösen rá- 
rlvalt dr. Strémre: Piszok zsidó, ta
karodjék ki! sértésekkel illette. Dr. 
Csépay József büntetőbiró tárgyalta 
ezt a becsületsértési ügyet és fel
hívta a feleket a békés elintézésre, 
akik hosszabb vita után úgy álla- | 
podtak meg, hogy dr. Lipták Pálnc ; 
a mentők javára befizet bizonyos. 
összeget és azzal az ügy befejezést ! 
nyert.

— Magyar Goothe-Társaság. Ezen a ( 
nővén uj irodalmi társaság alakult meg | 
vasárnap délelőtt, melynek célja: Goethe 
munkáit magyar nyelvre és a magyar
országi nemzetiségek nyelvére lefordi- I 
tani, kiadni és terjeszteni, a magyar
német irodalmi vonatkozásokat ápolni, 
magyar müveknek németre, ném^t mun
káknak magyarra való fordítását és 
kiadását elősejteni. Az alapszabályok 
elfogadása utón megalakították a tiszti- : 
1 art. Elnök lett Gioesweln Sándor, társ
elnök Vikár Béla, főtitkár Rcxa Dezső 
tif.kt’ rok: Czerny József fs Helnrich An
tal ügyész: dr. Fábián Béla. Választot
ta’ ezenkívül egy 32 tagú elnöki taná- 
■ :>Ot.

— Cl zol az autóbusz. Vasárnap 
'• tíz órakor a Vilmos császár- 
n o-y autóbusz elgázolta Wcln 
; 7> éves magánzót. Miközben a 

ók Klelnt a Rókuaba akarták
.szállítani, a kocsiban meghalt.

•nmmlsarok a cipó tartóssá 
fa elegansábbá toasL

London, november 12. I 
(Reuter.) Az angol kormány! 

Konstantinápolyból rádió jelentése
ket kapott, amelyek kiemelik annak 
lehetetlenségét, hogy a kemalisíák-

— Sikkasztó kocsis. A hűvösvölgyi 
szanatórium igazagtósága feljelen-1 
test tett a rendőrségen, hogy Kis1 
Sándor nevű kocsisának átadott 15 
métermázsa cement kiváltásához egy 
utalványt. Kis Sándor befogott egy 
kocsiba, de nem hajtott az Általános 
Kőszénbánya társasághoz, ahol a 
cementet kellett volna átvennie/ 
hanem a cementutalványt eladta, 
de eladta a kocsit, lovat és a szer
számokat is. A feljelentés folytán a 
rendőrség Kis Sándor kocsist kéz- 
rekeritette, majd rövid kihallgatása 
után előzetes letartóztatásba he
lyezte. Eljárást indítóiak azon or
gazdák ellen is, akik az utalványt 
és a fogatot megvásárolták.

— Elkobozták Garami Ernő könyvét. 
Hónapokkal ezelőtt Becsben Garami 
Ernő kiadta a „Forrongó Magyarország" 
címen megjelent nagyobb munkáját, 
amelyből több budapesti napilap is 
hosszabb szemelvényeket hozott. A ke
reskedelmi kormány Garami Ernőnek e 
müvétől a postai szállítás jogát meg
vonta és igy Magyarország területéről 
Garami könyvét ki is tiltották. Az or
szágos főkapitány rendelete értelmében 
nemrégiben detektívek járlak be a buda
pesti könyvkereskedéseket, ahol Garami 
Ernőnek ezt a „Forongó Magyaror
szág" cimü könyvét kerestek megvétolre. 
Itt-ott találtak egy-egy példányt, ame
lyet aztán elkoboztak.

— Zászlószentelés. A keresztény
szocialista villamosalkalmazottak egye
sületének zászlószentclési ünnepe volt 
vasárnap délelőtt. Az ünnepre az alkal
mazottak nagy számban jelentek meg' 
s eljött — zászlók alatt — számos más 
munkásegycsület, fővárosi és vidéki is 
és eljött a bányászok nagyobb küldött
sége is. Zászlóanya Auguszta főherceg
asszony volt. A zászlószentelésen megje
lent Zsófia főherc gneö és József Ferenc 
főherceg is. Az ünnepség a Szent Ist
ván-bazilikában kezdődött, ahol Ilott 
Nándor veszprémi püspök szentelte fel a 1 
zászlót, Csik György nemzetgyűlési 
képviselő pedig ünnepi b-azédet mon
dott. Innen a menet a Deák-téri evan
gélikus tomplomba vonult, ahol Raffay 
Sándor püspök áldotta meg a zászlót, 
majd a református templomba m nlek, 
ahol Ravasz László püspök áldotta meg 
a zászlót.

— Nyolcmilltárd munkásblztositásl já
rulék. Sok száz iparos és kereskodö 
gyűlt egybe vasárnap délelőtt a O’.pész- 
ipartcstület Wesselényi-utcai székházá
ban, hogy állást foglaljon a munkásbiz- 
tositást szabályozó uj rend .'lettel szem
ben. Somló Jenő, a Kézmüiparosok ós 
Kereskedők Orsz. Szövetségének elnöke, 
ismertette a rendeletet. Kifejtette, hogy 
az olyan terheket ró a kereskedelcmro és 
iparra, amelyeket az cíviseiül képtelen. 
Csupán Budapesten a kerületi munkűs- 
biztositó pénztárban múlt évi 225 mlll’ó 
koronával szemben a jövő évben 3'/s 
milliárdra, az ogész országban 8‘/« mi- 
liárdra emelkedik a munkásbiztositási 
járulékok összege; többro, mint ameny- 
nyit a sokat vitatott földadó kitesz. A 
nagygyűlés többok fölszólása után ha
tározati javaslatot fogadott cl, mely sze. 
rint a rendelet sérelmes intézkedés inck 
kiküszöbölése céljából mozgalmat indí
tanak.
_ Letartóztatás kormányzósértésért. 

Oroszt István pálmonostori lóhajcsár 
Kispest határában 12 lovat hajtott a fő
város irányába. Útközben több katoná
val találkozott, akik ugratni kezdték 
Orosz! Istvánt azzal, hogy a lovai rossz 
gebék. Oroszi erre a katonák felé for
dulva szidalmazni kezdte a kormányzót. 
Feljelentették és a rendőrség előzetes 
letartóztatásba helyezte.

— Sárclpő, hócipő kapható és javítható 
Neumannál Nagymező-u. 44.

Selyem és gyapjú kötött ruhák g.Tce9BuT6

kai a közigazgatás kérdésében meg 
egyezésre lehessen jutni és előké
szítenek arra, hogy a város terü
letére ki keli hirdetni az ostrom
állapotot.

SZÍNHAZAKRÓL,
SZÍNÉSZEKRŐL

Vasárnap este a Nemzeti Szinház 
közönsége ünnepelte Rákosi Jenőt, 
a nagynevű költőt és az újságírók 
atyamesterét. Az ősz Írónak „A szó 
relem iskolája**  cimü darabját ad
ták elő, amelynek hervadhatatlan 
szépségeit ma is gyönyörűséggel él
vezte a zsúfolásig megtelt nézőtér 
diszes közönsége. Rákosi Jenő egy 
földszinti páholyban ült és mikor 
a közönség felismerte szép fehér 
fejét, percekig tartó éljenzéssel és 
tapssal köszöntötte, a felvonások 
végén pedig tiz-tizenötször szólí
totta a lámpák elé. Maga az előadás 
méltón illeszkedett bele nz ünnepi 
hangulatba. •

Az Apolló-Kabaré vasárnap este 
tartotta, bucsuelőadását a Blaha 
Lujza tégi kis színházban. Hétfőn a 
lakáshivafal szigorú végzése követ
keztében már nem gyulladnak ki a 
rivalda lámpái, sötét marad a néző
tér, árvák az öltözők: az Apolló- 
Kabaré hajléktalan lett. Hiszen bi
zonyára fontos a főváros kereske
delme szempontjából az a tízemele
tes áruház, amit hir szerint egy bel
ga pénzcsoport akar a Kasszelik- 
telekre építeni, de mégis csak szo
morú elgondolni: a derűs kultúra 
istenasszonyának legvidámabb, leg
nívósabb szerzetét csak úgy, egy
szerűen ki hányják templomából: 
eredj, aludj az utcán, vagy halj 
meg; mit bánjuk mi. Ennek a fő
városnak, amelynek szomorú ábrá
zatára annyi mosolyt csalt borús 
napokban a jókedvű trupp, nem 
szabadna ilyen hálátlannak lennie. 
A főváros urai pedig, ha már bele
ültek a vezetőségbe, próbáljanak 
egy kicsit olyanok lenni, mint 
amilyen Budapest Mert Budapest
nek mindig volt szive, Budapestnek 
mindig volt érzéke a kultúra iránt. 
Ne fitogtassák olyan nagyon, hogy 
nekik nincs. •

A Fővárosi Színházban serényen 
folynak a próbák és serényen gyűl
nek a kellemetlenségek. Góth Sán
dor már régebben visszaadta szere*  
pát, amelyet tőle Sarkadl vett át. 

*Most Sarkadi is lemondott arról a 
művészi feladatról, amelyet az „Oli- 
via hercegnődben neki szántak és 
szintén visszaadta a szerepet. A 
többi szereplő is elégedetlen és elé 
gedetlenül jár-kel a kulisszák tájé 
kán Ferenczy rendező és Tapol- 
czay igazgató is. Az elégedetlenség 
oka pedig nem más, mint hogy a 
szinház legdrágább tenoristája ma
ga vette át a rendező szerepét és a 
maga ötletei, művészi nézetei, ízlése 
szerint dirigálja a próbákat. Tehet
sége pedig a rendezéshez állítólag 
éppen annyi van, mint hangja, 
avagy játéktudása. Nyitni persze 
ilyen körülmények között majd csak 
valamikor decemberben lehet.

•
A Renaissance is elhalasztotta 

18-ikáról 24-ikére megnyitó előadá
sát Akkor azonban visszavonhatat
lanul A jútékrendben is változás 
történt: elsőnek a Leonid-darab 
megy, azután újítják csak fel a 
Mandarint és harmadiknak egy 
francia vígjátékot adnak.

I • „A bajadér" mlnd.n este. Kálmán 
Imre uj operottje, amint az külföldi 

I sikerei után előrelátható volt, a Király 
Színházban is mindenkit magúval ra
gadó sikert aratott. A látványosságnak 

I is elsőrangú darab a jövő hét m:ndcn 
estéjén szinrekerül Fedők Sárival, 
fíonthy Hannával, Rútkaival, Nádorral, 
Lntól.úrral, Vágóval, llas’ val, Ihósz- 
szal és Síró Annával a főszerepekben. 
Most vasárnap délután a „Három a 
tánc", jövő vasárnap délután a „Jánoe 
vitéz" kerül színre 8 órakor mérsékelt 
bel’-.-rak inellett.

• A Vígszínház e hetének eseménye a 
Csábító szombati bemutatója lesz, amely 
iránt, párját ritkitó érdeklődét nyilvánul 
a közönség lczszélesebb rétegeiben. A 
szenzációs újdonság bemutatójáig a 
Cserebere, Flórom nővér és a Taifun 
váltakoznak. Vasárnap délután a 7’al*  
vájt adják-

* „Raguza hercege" uralkodik a Vá
rosi Szinház jövő heti műsorán. Bet- 
ráss Sári hódító egyénisége, Tisza Ka
rola boszorkányos táncai. Sziklay Jó
zsef ezer ötlete, pompás humora, Bo
rosa Géza és Horti Sándor kacagtató 
mókái, Szentmihályi Tibornak, az Ope
raház hőstenorjának szárnyaló tenorja 
óriási sikert hoznak a mulatságos, for
dulatos operettnek, mely hétfőn, szer
dán, csütörtökön, szombaton és követ
kező hétfőn .an műsoron. Pénteken a 
változatos operuműsor Clement Károly 
nagysikerű operájával, a TrUby-vel 
gazdagodik, a tavalyi bomutató kitűnő 
szereposztásában. Ennek fűerössége 
Aquila-Adler Adelina, Kálmán Oszkár, 
Somló, Pusztai, Palotai és Pázmán. 
Kedden Faust Aquila-Adler Adelinával, 
vasárnap délután a Hamburgi meny
asszony, este pedig a na-rysikerü Fra 
Diavolo fo’-' tat’a sorozatát.

• Az égi és földi szerelem ötször kerül 
színre a jövő héten a Magyar Szín
házban: hétfőn, kedden, csütörtökön, 
pénteken és jövő vasárnap este. Molnár 
Ferenc páratlan sikerű drámájában, 
melyre állandóan egy héttel előre kel
nek el az összes jogyek, Darvas Lili, 
Báthory Giza, Péchy Blanka, Törzs, 
Stella, Körmendy, Toronyi és Dávid a 
főszereplők. Szerdán és szombaton a 
rendkívül mulatságos „Gretchen**-t  ad
ják Gaal Franciskával és Urayval a 
főszerepekben, most és jövő vasárnap 
délután „A púpos Boldizsár" előadását 
ismétlik 3 órakor, mérsékelt hal y árak 
mellett.

• „Szép Heléna" sikere. Offcnbaoh örök
szép operettje, „Szép Heléna" a Blaha 
LnJza-szlnházi második ós harmadik elő
adásai a legnagyobb siker jegyében 
folytak le. A festői kiállítás, « gyönyörű 
uj ruhák, továbbá a pompás ballet fe
lejthetetlen látványt nyújtottak. A sza- 
replők közül az eszményien szép Péohy 
Erzsit, a kedves ós temperamentumos 
Vaaly Ilonát, a mulatságos Bozsnyai 
Ilonát, a szépen éneklő Lászlót, a pom
pás kémikus triász tagjait. Szirmait, 
Tamást és Fülöpöt. továbbá Rottot, Ve- 
robest, Raskó Babát és Dobrovics Már
tát számtalanszor kitapsolták. A nagy
szerű operett előadásait a jövő hét 
minden estéjén megismétlik, mig most 
és jövő vasárnap délután az állandóan 
tolt házakat vonzó „Lili bárónő"-t jőtsz- 
szák 3 órakor mérsékelt helyárakkal,

• A „K* ’<szakúll nyolcadik fe!esAgo*  
minden este. Savoir mulatságos és szel
lemes vlgjátéka, mely állandóan táblás 
!• r ‘ vonz, minden este szinrekerül a 
jövő héten a Belvárosi Színházban 
Somlayval, Titkos Ilonával, Hnrsányi- 
val, Bérczyvel és a vendég Z. Molnárral 
a vezető szerepekben. Most vasárnap 
délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal 
„A buta ember", jövő vasárnap dél
után 3 órakor rendes esti helyárakkal 
„A gazdag lány" szerepel a játék
rendben.

• Síró és nevető királykisasszony. Sze
retlek. Első osztály cimü nagysikerű da
rabok, a kitűnő és mulatságos tréfák és 
a kiváló magúnszámok a jövő héten 
minden este szinrekerülnek az András- 
sy-uti Színházban a bemutató kitűnő 
szereplőivel. Ugyanezt a műsort ismét
lik most és jövő vasárnap délután is 
mérsékelt helyárakkal 8,S órai kezdet
tel.

• A Palnee-milvészterem novombej 
havi uj műsora nagy sikert aratott. Min
den este zsúfolásig megtelt nézőtér előtt

Bri liáns IBW.SuraSB
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egyik fényesebb kabarószám követi a 
másikat. Kőváry Gyula megnyitó kon- 
feransza után Krejnik Mária, Szász Ilo
na, Haraszty Mid, Antal Erzsi, Her- 
ezegh Jenő, Ujváry Lajos, Ujváry Fe
renc, Borosa Géza, Ferenczy Károly ós 
Salamon Béla pompásabbnál pompásabb 
számokkal szórakoztatják a közönséget. 
A sok sikerült szólószám mellett külö
nösen nagy sikert értek el a „Messzc- 
haüó" bohózat, „Faragó hitwesche" film
opera és a „Krondorfi" cimü móka. A 
kabaré műsorát Harmath Imre irta és a 
zeneszámokat H. Heldelberg Albert sze
rezte.

• Csengery-atea 88. Itt ebben a gyö
nyörű palotában nyílt mog néhány nap 
előtt a főváros legújabb színháza, a 
Művész Színpad, amelyet rövid fenn
állása óta máris megkedvelt a közön
ség, amit az is mutat, hogy szinte 
szokatlan módon karolta fel az nj vál
lalkozást. Erre a minden oldalról meg
nyilvánuló érdeklődésre a Művész Szín
pad legjobb Íróinktól való műsorával 
és nagyszerű művészgárdájával rá is 
szolgált Odry Árpád, Berky Lili, Bé
keffy László, Szóméra, Gózon, Szebeni 
Margit, Biró Anna, Mihályi Vilcsi, 
Hegyi Rózsi, Tamás Benő, Bendo, Mol
nár stb. Kosztolányi Dezső, Csathó 
Kálmán, Békeffy László, Harsány! 
Zsolt, Török Rezső, Kőváry, ifj. Bé
keffy, Lányi Viktor és mások darabjai
ban, tréfáiban és magánszámaiban ra- 
gyogtatják művészetüket minden este. 
Jegyek a 8zinházi Életnél, Bárónál és 
a Művész Színpad jegypénztáránál vált
hatók.

MOZI
• A Corvin, a főváros legmonumentáli- 

sabb aj mozgókép-színháza legközelebb 
megnyílik: József-körut és Üllői-ut sarok!

• Theodora — az Urániában, Hatal
mas méretekben, a káprázatos látvá
nyosság egész tömegével épült fel az a 
filmóriás, amelyet Sardou híres szín
müvéből az olasz művészet produkált 
és amellyel a világ összes filmgyárai
nak versenyében az elsőség pálmáját 
elnyerte. Több millió líra költséggel 
készült ez a film, a szereplők száma 
sok ezerre rúg, akik Bizánc ragyogóan 
felépített palotáiban márvánnyal díszes 
terein megelevenítik előttünk a szépsé
ges Theodora császárné korát és udva
rát. Különösen nagy hatású az a mér
hetetlen arányú cirkusz, amelyben a 
császárné parancsára oroszlánokat sza
badítanak a népre. Kevés ilyen gazdag 
filmlátványban volt eddig részünk és 
bámulattal csodáljuk, hová fejlődött 
immár a film. Az Uránia minden nap 
5, M9 és 10.10 órakor mutatja be 
ezt a nagy műsorát

• Theodora — még néhány napig — 
az Urániában (5, %7, %9 és 10.10.)

• A Helikonban .JFerrante, Nápoly hó
héra” a klasszikus erejű Wegener-film 
oly rendkívüli hatást gyakorolt a teg
napi bemutató közönségére, aminőt 
valóban nagyon kevés monumentális 
attrakció. Wegenor alakítása pregnán
san domborodik ki a pazar kiállítású 
drámában és igy ez a mű nemcsak a 
szemnek, hanem a szívnek és a művé
szi megértésnek is szól. Viharos kaca
gást arat a nagyszerű Mac Sennett bur- 
leBzk, a „Rettenetes apa" Is. Az elő
adások 4, %6, és 9^1 órakor.

• Theodora — még néhány napig — az 
Urániában (5, %7, */.»  és 10.10.)

• A Renaissaneeban pazar nj műsor: 
„Arábiái éjszakák" befejező része (5 
felv.), „Vadászzsákmány" (5 felv.), 
„Fatty tűzben" (2 felv., „Tiz pere a 
varietében" (akrobata mutatvány). Elő
adások kezdete 4, 6, 8 és 10 órakor.

• Theodora — még néhány napig — az 
Urániában (5, */«7,  */>•  és 10.10.)

• A Kamarában ma Szöktetés a sze- 
rályból, az Arábiái éjszakák befejezése 
és a Kakuk kisasszony '/>5,*/47,  8 és ’/tlO.

• A Mozgókép-Otthon minden előadá
sára minden jegy elkelt eddig. A bájoB 
Mary Provost pazar alakítása a „Kíb 
ördög" cimü 5 felvonásom vígjátékban, a 
megrendítő „Égő pokol" cimü 5 felvoná- 
soh regény, vHoot Gibson fantasztikus 
bravúrjai, „Fatty tűzben" kacagtató 
amerikai burleszk 2 felvonás, az „Angol 
híradó" Konstantinápolyról, az égő 
Smyrnáról, a görög-török háborúról ké
pezik a változatos és dúsgazdag műsort. 
(4, 8, 8, 10.)

• Theodora — még néhány napig — az 
Urániában (5, %7, ’/«• és 10.10.)

Sforza
gróf volt Kom nagykövet Pátiéba 
érkezett.

VASÁRNAPI SPORT
MTK-FTe (ItO) 3:0

25.000 főnyi közönség volt tanúja a két 
nagy csapat jubiláris találkozásának, öt. 
venedszer mérte össze erejét az MTK az 
FTC-vei, hogy eldöntsék az elsőség kér
dését. Az ötvenedik összecsapás, épp úgy 
mint az első, döntő jelentőségű volt, ün
nepe a magyar footballsportnak. Hosszú 
évek során lefelémenő tendenciát mutat
hatott akár az egyik vagy a másik csa
pat fejlődési graphikonja, de ha eljött a 
nagy nap, akkor a tudásbeli fogyatékos
ságot nagy lelkesedéssel pótolva, ismét 
mint teljesen egyenrangú felek állottak 
szemben egymással s vívták meg küz
delmüket. FTC—MTK-match szép sportot 
hozott mindig, FTC—MTK-match szinte 
azonos a szép sport fogalmával. A ju
bileumi match közönségének azonban 
nem /olt szerencséje, nem kapta azt a 
tökéleteset, szépet, amit várt és ha a 
közönség csalódott volna, azért csupán a 
szerencsétlen véletlen lehet felelős. Bal
szerencse volt Héger összeütközése Ko
váccsal, amelynek következtében előbbi
nek el kellett hagynia a pályát, szeren- 
osétlen véletlen volt Kővágó összeütkö
zése Plattkóval, amitől kezdve azután az 
FTC már csak 9 emberrel küzdött, — de 
küzdött: MTK—FTC-match-hez méltóan. 
A két incidens természetesen nyomot ha
gyott a csapatok hangulatán: az FTC 
szárny szegetten, az MTK lélek nélkül 
játszott.

A matoh lefolyása egyébként a követ
kező volt: Hatalmas MTK-támadással 
kezdődik a játék s mindjárt a 8-ik perc
ben Héger összefut KováccsaL Ilyen 
módon a zöld-fehér támadó sor csonka 
lett s ezentúl inkább lerohauásokkal kí
sérleteznek, de még igy is nem egy ked
vező alkalom nyílik góllövésre, amit 
azonban kihasználni nem tudnak. Az 
MTK a játék első negyedórájában bril- 
liáns játékot mutat, különösen pedig a 
csatársora, de azután ellanyhul a já
ték. A félidő gólját Siklóssy lövi. A II. 
félidőt az FTC erős támadással kozdi e» 
a 9. porcben Kővágó Plattkóval összeüt
közve kénytelen elhagyni a pályát. In
nen kezdve az FTC kilenc emberrel 
küzdve tartja fel a kék-fehér csatársor 
sorozatos támadásait s itt dícsórőleg kell 
megemlékeznünk az FTC halfsorról, kü
lönösen pedig Blumról és Szabóról, akik 
gyakran teljesen megbontották az MTK 
csatársort s tették támadásukat ártal
matlanná. A 2. gól a 80. percben esik 
Vágó hosszú lövéséből, mig a 8-ikau 
Molnár juttatta Amsei hálójába a játék 
utolsó percében.

Vasasok—KAO (1:1) 1:8
Hullámzó játék után, amolyet Inkább 

a Vasas támadások töltöttek ki, Him- 
mor a 87. percben lőtt góljával bizto
sítja magának a 2 pontot a szimpatikus 
munkáscsapat.

UTE—MAC (1:0) 3:1
Som meglepetést, sem különösebb spor

tot nem hozott a két csapat találkozása, 
hacsak a MAC I. félidő első felében pro
dukált tempós, szép játéka nem volt az. 
Az UTE álmosan játszott, különösen az 
első „half-time"-ban, amikor Paulusz

KÖZGAZDASÁG
A Hitelbank tőkemelése. Mint velünk 

közük, a Magyar Általános Hitelbank 
igazgatósága mai ülésében elhatározta, 
hogy a folyó hónap 25-ikére egybehí
vandó rendkívüli közgyűlésen az alap
tőkének 280 millió K-ra való emelését 
fogja indítványozni. A kibocsátásra ko
rülő összes részvények az eddigi rész
vényeseknek ajánltatnak fel. Az alap- 
tőkeemeléa sikeres keresztülvitele egy 
nemzetközi konzorcium által eleve biz
tosítva van, olyképpen, hogy as eset

gólja biztosítja részére a vezetést. A II. 
félidőben aztán erélyes támadásokat ve
zet az UTE csatársor s hogy azok nőm 
végződtek katasztrofálisan a MAC-ra 
nézve, azt egyedül hősiesen küzdő köz
vetlen védelmének köszönheti, akik azon
ban mégsem tudták megakadályozni, 
hogy Priboj és Bchaller háromra no 
szaporítsák a gólok számát.

KAC-MAFC (3:0) 3:0
A nap meglepetése a technikus csapat 

minden aggodalomra jogosító gyenge 
játéka, amelyben érthetetlen módon, a 
•védelem oxeellált. Alapos reorganizá
cióra van szüksége annak a csapatnak, 
amelyel szemben még a KAC ártatlan, 
gyenge kis csatársora Is három gólt tud 
elérni.

III. kér.—Zugló (1:0) 2:1
A nap legszebb mérkőzése, melyből 

mindkét csapat egyenlően kivette részét 
s amelyet az árnyalattal bár, de mégis 
határozottan jobb óbudaiak nyertek 
meg. A félidő gólját Palcsek rúgja, 
amelyre a IT. félidőben Payer szabad
rúgásból lőtt góllal felel. Ugyancsak 
szabadrúgásból esik a győztes gól is, 
melyet Szabó rúgott. Utolsó percben 
Zugló veszélyeztet.

Törekvés—BTC (2:1) 2:1
Nagy lendülettel kozdi a vasutas csa

pat a játékot, amely egy hatalmas gól
arányt engedett sejteni 8 hogy ez nem 
vált valóra, az a jól működő BTC véde
lem érdeme. Az első gólt Palcsek, egy 
kornerből kifolyólag, öklözi kapujába, 
a másodikat a 19. percben Hirzor lövi, 
amire a BTC Pócz góljával felel. A II. 
félidő, bár a Törekvés határozottan fö
lényben van, nem hoz változást.

17. osztályú bajnokság
NSC—Postás 5:2 
33 FC—BAK 2:1 

Ékszerész—VII kér. 2:0 
UTSE—Húsos 0:0 
BTK-KAOE 2:1

Lóverseny
A budapesti ügetőversenyelr 

tizennegyedik mitigjének, mai nyolcadik 
napját gyönyörű őszi időben tartották 
meg és éppen ércért erős látogatottság 
mellett folytak le az érdekes küzdelmek. 
Nagy mezőnyök és szép végküzdolmok- 
ben volt részük a sportembereknek. A 
részletes eredmény egyébként a követ
kező:

I. Futam. 1. Lánozos (Maszár), 2. Bir
kózó (Benkő), 8. Kanpurka (Kovák). Fu
tottak még: Fred Rob, Istenadta, Lisetta 
és Meerkatze Tót.. 10 : 84, 10, 20, 10.

II. Futam. 1. M. M. (Wampetich), 2. 
Misa Faustine (Novák), 8. Pancsi (Casso- 
lini). Futottak még: Dlacorsi, Bihar. 
Ferkó, Gambriaus, Pali ée Boarie Todd. 
Tót.: 10 : 77, 27, 23, 15.

III. Futam. L Lady Diana (Brown), 
2. Dóra Gayton (Wedorn), 8. Adoma 
(Cassolini). Futottak még: ördög, Pan
dúr és Bankár. Tót.: 10 :27, 11, IL

IV. Futam. 1. Jobban (Deák), 2. Ottó B. 
(Cassolini), 8. Lodz (Raymer). Futottak 
még: Diák, Titto, Raca és Meernixe. Tót: 
10 : 82, 13, 12.

V. Futam. 1. Rota (Brown), 2. Albion 
(Novák), 8. Vev (Hammeror). Futottak 
még: Duna, Küngöslánya és Jóvan. Tót 
10 : 55, 25, 41.

VI. Futam. 1. Agenat—Samu, 2. Cso- 
báaoz—Léda III., 8. Indus—Rajongó. Fu
tottak még: Hontalan—Riadó, Our 
Pearl—Piczlkém és Babocsa— Drótos. 
Tót.: 10 : 25, 10, 17.

leg szabaddá váló részvények elsőrendű 
tőkepénzes kezekben nyernek elhelyezést.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
közli, hogy az e hó 15-ére egybehívott 
közgyűlés alkalmából kiadandó uj rész
vényeket a részvényesek osakis végleges 
részvényclmletck alapján fogják átve
hetni. A részvényesek saját érdeke te
hát, hogy a kezeik között levő részvény, 
utalványokat a bank értékpénztáránál 
(V., Fürdő-utca 2.) mielőbb végleges 
részvényekre cseréljék át.

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 
igazgatósága 8-lkán elhatározta, hogy 
november M-ére rendkívüli közgyűlést 
hív egybe, amelynek javasolni fogja,

hogy 62.000 darab uj részvény klbocaá. 
tósa által a társulati alaptőkét 48 4 mii. 
lió koronára emelje föl akként,’ hogy 
minden 2 (kettő) darab régi részvényre 
egy uj, 1923. szelvénnyel bíró részvény 
adaseék 10.000 korona áron költségmen
tesen, a fönnmaradó 2000 darab rész, 
vény pedig a francia részvényesekkel 
legutóbb Páriában kötött megállapodás
ból kifolyólag a francia részvényesek
nek engedtessék át a háború alatt kor- 
múnytilalom következtében be nem vál
tott részvénykövetelésükből támasztott 
igényeik részbon való kielégítésére. A 
társulat üzemeinek fejlesztése, valamint 
ipari érdekeltségeinek nagyméretű pénz
szükséglete indokolják az újabb tőke 
beszerzését. Az alapszabályokban bizto
sított elővételi jogon túlmenően a tár
sulat az összes uj részvényeket ezúttal 
a régi részvényeseknek engedi át.

A Pesti Viktória Gőzmalom Rt. kon
szernjéhez tartozó magyarországi nyolc 
vidéki malom, amelyeknek napi /iriő- 
képessége 75 vaggon, alaptőkéjüket és 
tartalékalapjukat 110 millióról 31'J mii- 
lió K-ra emelik fel. A Pesti. Viktória 
Gőzmalom Rt. alaptőkéjét 10.000 darab 
uj részvény kibocsátásával, melyből a 
régi részvényeseknek 5:3 arányban 
36.000 darabot engednek át darabonként 
5000 K, kamat és költség lefizetése el- 
lenében, 200 millió K-val emeli lel, úgy 
hogy a vállalat alaptőkéjo és tartalékai 
összesen 350 millió K-ra fognak rúgni. 
A Viktória-konszornhez tartozó. Csonka- 

| Magyarország területén kívül levő gőz- 
; malmok 132 vaggon őrlőképosséget kép
viselnek, úgy hogy a Viktória-konraern- 
hez tartozó bel- és külföldi malmok 
napi teljesítőképessége 265 vaggon.

Az Unión des Uslnos et des Exploita- 
tlons Forestleres de Naslc közli, hogy as 

' 1921/22. üzletévro két svájci frankot álla
pított meg osztalékul. A hivatalos hir
detmény értelmében a szelvényokot f. 
évi november hó 15-től kczdódőleg a 
Banque de Paris et des Pays-Bas genfi 

, fiókja és a Hazai Bank Rt. budapesti fő- 
i pénztára váltja be.

A Telefongyár Részvénytársaság alap
tőkéjét 15 millióról 20 millióra emeli feL 
A régi részvényesek I részvényre l uj 
részvényt kapnak 4500 koronáért telqnel 
A még fenmaradó 6250 darab uj rész
vényt szorosabb kapcsolat céljából a 
társaság régi és uj külföldi érdekeltsé
gei veszik át magasabb áron több évf 
zárolás mellett.

A Futura alapításának harmadik év
fordulója alkalmával alaptőkéjét 150 
millió koronára emelte fel és ezzel az 
összeggel a saját és leányvállalatai alap
tőkéje a folyó évben egynegyedmilliárd 
koronára emelkedik. A Futura egyéb
ként f. hó 17-ére rendkívüli közgyűlési 
hivott össze.

A KőszénbÁnya- és Téglagyár-Társula*  
Pesten (,,Drasche“-téglagyár) alaptőkéjét 
30.000 darab 200 K n. é. 1922-re osztalék
jogosult uj részvény kibocsátásával 9 
millióról 15 millió K-ra emeli föL Min
den 3 régi részvény után 2 nj részvény 
illeti meg az elővételi jog a régi rész
vényeseket darabonklnt 400 K lefizetéss 
ellenében. Az elővéteü jog november 
14-ig gyakorolható az Angol-Magyar 
Banknál és a Magyar Általános Hitel
banknál.

A Magyar Acélárugyár Rt. november 
6-án tartott rondklvlili közgyűlése a 
részvénytőkének 10,000.000 koronáról 
12,500.000 koronára való fölemelését ha
tározta el. Minden Öt régi részvény 
alapján egy uj részvényre elővételi jo
got 1922 novembor 20-áig 5100 K be
fizetése mellett lehet gyakorolni, ötnél 
kövesebb részvény elővételre nem jogo
sít Söpkéz Sándor nyilvános műegye
temi tanár az igazgatóságba beválasz
tatott

A Budapesti Takarék- és Vásirpénztár 
Rt. közgyűlése az Intézeti alaptőkét 120 
millió koronára emelte fel. Befizetés de- 
oembor 1-től 10-lg.

Az Urbán Szénkereskedelml Rt. közli, 
hogy legutóbb megtartott igazgatóság! 
ülésében a Larisch—Mönnioh Szón, és 
Pirszónmüvok központi igazgatója, 
Slivka Miksa ur a budapesti és pozsonyi 
igazgatóságba kooptáltatok

A Pesti Tőzsde uj száma vezércikkben 
foglalkozik a német márka katasztrotá- 
lls leromlásával. Brdekea olkkek lraierto- 
tlk a t5z.de! lanyhaság okait, Btb. Saor- 

i ko.zt5.5it te kiadóhivatal Budapest. VL, 
Izabolla-utea 48.
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