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I. évfolyam Budagsostf 1222 szeptember *18.

Vasárnapi magánforgalom^^
A Pál?ffy«bank bukása nem lese hatással a testiéire. \ T/R "y

A vasárnap! magán forgalom a Pálify-hank’ 
nyolcszázmilliós bukásának hatása alatt állott. 
Alapiranyzaf mégis szilárd maradt Inkább 
vélcményvásarlások alapján alakultak ki kur
zusok. Rimát Közútit, Zabolait, Általános Kő
szenet, Kartont Fegyvert Trösztöt keresték. 
Kurzusok: Közúti: 11.500—-700. Zabolai: 7MI). 
Rima: 18.200. Spódium prolongálva: 7000, Hazai 
Pa 0200-9400, Gsehwindt 70.000. l’alias 13.800,

Anglia, Franciaország s Olaszország elhatá
rozták a Dardanellák fegyveres védelmét-

Angol csapatok K&maS ellen.
(London, szeptember 17.) ’Á. Beutcr-ügy- 

nöksóg utján jelenti a „M. T. I.“: Shortt bel
ügyi államtitkár Newcastleban beszédet tar
tott és kijelentette, hogy

Anglia, Franciaország és Olaszország 
elhatározták a Dardanellák és a Bcspo- 

rus szabadságának megvédését.
— Bizonyos — mondotta Shortt —, hogy

Török-bolgár egyesüléstől fél az ántánt
(Páris^ /szeptember 17) Becsen át jelenti 

a. „Magyar Távirati Iroda" tudósítója Paris
ból:

A „Temps“ genfi tudósitója szerint Lloyd 
George Genfbe érkezéséről kétféle verzió 
került forgalomba; az egyik hir szerint ez 
az utazás csak angol belpolitikai, okokból 
történik, mig másfelől azt hiszik, hogy
az ut célja Poincarét kényszeríteni a döntő 

harc fölvételére.
Egyes jelek szerint Lloyd George gyöngí

teni akarja, a görög vereség által előidézett 
benyomást és uj politikát akar kezdeni a le
szerelés és jóvátételek kérdésével, — ha a 
Népszövetség alkalmat nyújt az angol mi
niszterelnöknek, hogy Törökországgal szem
bon eddig folytatott, politikáját, megváltoz
tassa. A hírek szerint
Törökországnak vissza akarja adni Tráciát 
és Ausztriának jelentékeny összeget akar 

rendelkezésére bocsátomi, 
ami — amint a „Tenrps‘‘ tudósítója mondja — 
egész Európára nézve jótétemény volna.

Hatvan százalékkal emelkednek 
a német nyomdaárak.

Berlinből jelenti a. Wolf-ügynökség: A né
met könyvnyomdászok tarifa bizottsága uj 
bér egyezményt. kötött, amely október 7-éi.g 
marad érvényben, eszerint az egyezmény sze
rint a bérpótlék az első két héten 800 márka, 
a harmadik héten 1200 márka. Ez az újabb 
béremelés, valamint az anyag és üzemi költ
ségek abnormális emelkedése azt idézte elő,

fiz angol flotta 
fiapcrakészen a Dardanellákban.

(London, szeptember 16.) Az angol kor
mány fölhívta a doni in ionokat, hogy a közös 
érdekok védelmére kontingenseket küldjenek 
Keletre, tíjzéland ehhez már hozzájárult. 
A kormánynak az a szándéka, hogy a szövet
ségesek k on «ta nt i ná polyi főpa ra n esi i oká n a k

Budapesti Gőz: 31.000, Koszén: 158.000, Baráti: 
2800, Salgó: 01.000. Állam vasút 50.500, prolongált 
Schlick: 9800. A Púlfly-bank bukása, úgy lát
szik, nem zavarja meg a tőzsde hangulatát bár 
néhány ismert céget elég súlyosan érint. Pálffy 
„in sich“ kent remin spekulációja kétharmad* 
részben magánosokat károsít meg. a tőzsdére 
aligha lesz hatással, miután a rábízott vásárlá
sokat nem is hajtotta végre.

angol csapatokat kell küldeni Keletre. De 
bármennyi csapatra is van szükség, hogy 
Kenud basa Európába, jöveteléi megakadá
lyozzuk, azok a helyszínen lesznek. Ha 
Anglia vereséget szenvedne itt. ez a leg
rosszabb dolog volna, enni a brit állam ke
leti uralmát érhetne. Angliának meg kell 
akadályozni, hogy tekintélye Indiában és 
Egyiptomban kárt szenvedjen.

Egy másik Reuter-táviraf arról számol lie. 
hogy az angol kormány kívánsága szerint 
konferenica üljön össze Konstantinápoly 
ügyében.

.Jóllehet a többi hatalmakkal való meg
egyezés után Kenuid basához és az angorai 
kormányhoz jegyzéket intéztek ugyan a sem
leges zóna, tiszteletbentartása érdekében, de 
az angol vélemény szerint a* mértéktelen kö
vetelésekre való tekintettel
könnyeimiiseg és veszedelem volna meg

állni a diplomáciai akciónál.
Megfelelő eiönek kell rendelkezésre állni 

a tengerszorosok szabadságának és a törökök 
elit ni támadásnak védelmére.

Az angol kormány a. semleges zóna aktív 
védelmére Romániához, Jugoszláviához és 
Görögországhoz fordult, mert a védelemre 
való résztvételt rájuk nézve is ''létérdeknek 
tekintik.
Az a veszedelem ugyanis, hogy a bolgárok 
és törökök egyesüléséből újabb súlyos kom

plikációk támadhatnak.

hogy szeptember 18-ától kezdve a nyomda-, 
árak 60%-kal emelkednek Németországban.

Százszázalékos tarifaemelés 
Németországban.

(Berlin, szeptember 17.) A birodalmi for
galmi minisztérium az árutarifát október 
1-től 100%-kal emeli. A személy tarifát no
vember lAfn az október havi tarifa 100%-ávaI 
emeli föl.

rendelkezésére álló csapatokat azonnal jelen
tékenyen megerősíti. Az angol Földközi
tengeri flotta parancsot kapott, hogy minden 
eszközzel szálljon szembe a törököknek a 
semleges zónában végrehajtandó bárminő 
hadműveletével.

1. szám

RREGGEL
szerkesztője jó reggelt kíván a. Ikurzusuak 
amely a szeretet hatalmával jött és a hata
lom szeretető miatt nem megy el oda, 
ahonnan jött. Jó reggelt, annak a középkorú 
úriembernek, aki jelenleg a kormány elnöke 
és aki testi ós lelki rugalmasságával más 
időkben bizonyára több hasznára lehetett 
volna, nemzetének. Jó reggelt a nemzet
gyűlésnek', ahol Tisza István helyén Nagy
atádi és Deák Ferenc félszázadig üresen 
hagyott székén Mayer János, Désy Zoltán 
helyén Haller István, és Justh Gyula helyén 
Cserty .József ül. Jó reggelt külügyi politi
kánknak, amelyet a külföld előtt Baross 
Jancsi is képvisel, akinek üdvözlését Musz- 
tafa. Kemal basa bizonyára örömmel, fo
gadja. Marhaszallitásról jut az eszemig*, 
hogy jó reggelt kívánjak Kánya Kálmán
nak, külügyi politikánk „directcwr generál
jának, úgyis mint. Kanianak, a ballplatzi 
hagyományok e patinás ereklyéjének. Jó 
reggelt Rassay Károlynak, aki liberális biok 
helyett blokádot tervez mindazon liberálisok 
ellen, akik nem az mniiszterclnökségctoi 
várják- a haza, üdvét. Jralinkás jó reggelt. az 
ébredő ifjúságnak, wrnely gumibotokkal 
akarja fölverni a zürichi kurzust, sajnos, 
kevés eredménnyel. Jó'- reggelt az uzsora* 
biróságnak, amely naponta példát statuál 
arra, milyen szigorral kell lesújtani egyet
len közszükségleti eikkiink, mondhatnám 
nemzeti eledelünk, az őszi barack lelketlen 
kuf árjaira. Szivemből jó reggelt e derék 
bíráknak, akik reggeltől estig a törvények 
uralmát próbálják ér vény rejuttatni és statá- 
riális gyorsasággal ítélik el az árdrágítókat, 
rongyos csizmáin férfiembereket és fejken
dős öregasszonyokat, j E koldus árdrágítók 
ijedt és tanácstalan tekintete kötelez arra, 
hogy' bár nem szeretek nagyurakkal egy 
tálból őszi barackot enni, boldog jó reggelt 
kívánjak Ullmann Adolf bárónak, a Hitel
bank elnökének, Harkányi János bárónak, 
a Magyar Cukoripar elnökének és a többi 
cukrosoknak, nem feledkezve meg a mi 
n agy jóurunkról, Stern Samuról sem, aki
nek internálása, bár ez intézménynek elvi 
ellensége vagyok, nem sújtaná porba jog
érzetemet. .Vidám, jó reggelt ennek a bolond 
világnak, amelynek múltjából, gondolat
világából, Önérzetéből kivetkőzött, társa
dalma “indiánus táncot jár a papírpénz 
Niagarája körül. Őszinte, boldog jó . .ggelt 
kívánok minden jó léleknek osztály, 
vagyon és felekezeti különbség nélkül. 
Jó reggelt mindazoknak, akik az őszi 
borzongás ez éjszakáján nyakukra húz
zák a. paplant, a lejüket a párnákba ássák és 
a tél kérlelhetetlen gondjairól álmodnak: 
fáról, zsírról, szénről, lisztről. .Jó reggelt 
magiunknak, A Reggcl-nek, amely e tragikus 
magyar korban bízni, dolgozni akar a jövő
nek. Hittel, becsülettel, kínokban, bűnökben 
megtisztult lélekkel. Mert, nincs élő magyar, 
aki tisztán álljon és ne legyen oka meakulpá* 
zásra. Az egyik szerotetből, a másik hevület- 
Ikíl, sok gyűlöletből, gonoszságból és nem 
kevesen butaságból vétkóztedí és vétkeznek, 
15s végül áhitatos, elérzékenyült jó reggelt, 
testvérek, a határokon tnl!

t



aReccel szeptember ló.

A SEmimai tömsgmésEárSás.
A görögök az ánftfintoft teszik ffelel&ssé a történelemben példátlan 

kegyetlenkedésekért. — Örmény egyházfők kivégzése.

(Athén, szeptember 17.) A sajtó egyértel
műen megállapítja és hangsúlyozza, hogy 
a szmirnai tragédia páratlan , a történelem
ben és a borzalmasság méretei tekintetében 
meghaladja mindazt, amit a krónika a török 
vérengzésekről, eddig följegyzett.

Szmirna metropoiitájának, Chrysostomvs 
érseknek vérta.nvsága tekintetében nincs 
többé kétség. A kitűnő főpapot .messze föl
dön ismerték hazaíiságúról, emelkedett föl
fogásáról és arról, hogy meggy őződéses híve 
volt az egyházak egyesülésének. Sphasus 
érsek,- akinek álruhában sikerült idegen 
nemzetiségű hajón elmenekülnie, Athénbe 
érkezett. Az érsek megerősítette a uietro- 
polit? meggyilkolásáról szóló 'hírt, elmond
ván. hogy előbb Nureddin tábornok bántal
mazta, a patriarehút. majd kiszolgáltatta a 
fanatikus mohamedán tömegnek, amely ki
tépte a főpap szakátlát és őt, valamin I kísé
rőjét iszonyé kínzások között kivégezte. Hír 
szerint holttestüket az lkitchehem-téren fel
négyelték.

Százezer áldozat,
(Athén, szeptember Í7. — Athéni sajtó

iroda.) A szánalmas állapotban Athénbe 
érkezett menekültek könnyek között mesélik 
Szmirna városának tragikus végét. A vi
rágzó városból csal; a török negyed és 
■néhány ház maradt meg. X lángtenger kö

«

> r.
lr-ía "PíZtSioSs Jtózsef.

Kilenc esztendeig ültem a. 1. Iláz baloldali 
ujsúgirókarzatán. i'ltem, figyeltem, irtani. Iz
gatott a saját helyzetem. Érdekes volt. Erez
tem. hogy valaki vagyok. ('jságiró. Szép volt, 
bolond volt. Néha királyi, néha koldusi érzés. 
Hatalom voltam a névtelenségben. A nyomta
tott beiiin át, a toliam idegein, hangulatán, jó 
és rossz kedvén, Je’kesüitségéu vagy haragján 
út zengték vagy rikoltották ki a magyar élet 
drámái és komédiái, hősei és bohócai, életet 
kaptak, megnőtték . a a»y eltorzultak. Meri a 
magyar éie.t a politika. S itt azt dagasztották, 
sütői lék.

Érdekes volt és izgalmas. De sokszor éreztem 
magam koldusnak. Sokszor szerettem volna föl
ordítani, ráütni az ujságii’ókarzat padjára: 
nem jól van így, nem jól csináljátok, urak! 
Messieurs. arrétez vous pour un instant! — 
ahogy Tolstoj kiáltotta a maga orosz, világá
nak urai leié: Kultúrát, kultúrát, kiíltiirát! 
Uraim!

Hiába. Ebbe már bele kellett nyugodni. És a 
parlamenti krónikásból lassan-lassan szatirá
író leit. Evolúció. Kezdtem megmosolyogni azt, 
ami az újságírói, barriére élőit, a képviselői 
padsorokban történik. Néha könnyesen keserű 
volt a mosolyom és véresen fájó a tréfa. De 
magamat vérteztem vele. Magamat. Bevallom 
férfiasain és szégyenkezés nélkül, a maga ni 
idealizmusát. Mert ott, a parlamenti atmoszfé
rában ezt kellett féltenem. Azt a naiv hitet, a 
dolgok véresen komolyba vevéséf, a minden nap
nak. az emberi élésnek mély értelcmkeresését, 
amely minden újságíróval közös. Nehéz volt 
megóvnom. Mialatt mi, újságírók, lázasan, ki
tűzésedéit halántékkal, vibráló idegekkel vetí
tettük papírra a törvényhozó urak, országúién!ő 
közjogi, gazdasági „kinyilatkoztatásait." és 
Kosciusko ■szineit kerestük a parlamenti csata
tér izgalmas .jeleneteinek hii megfestésénél, ad
dig a 1. bajvívó urak nagy harcaik és össz.e- 
i'sattanásaik után vidáman összenő vettek. Az 
augurok! fis az újságokból másnap természetes 
őszinteséggel állapították meg, hogy milyen 
nagy állam férfiak, hon mén tők és szónokok is ők.

Hány embert ütöttem én így elmés lovaggá 
parlamenti karcol a iáimban, hány öblös, srm- 

— mihiiondó frázisnak adtam mély értelmet és 
messzi távlatot. Kendben van. Nem tartoznak 
nekem semmivel. Csak a mesterségemet akar
tam fölemelni vele, az önmagam sivár munká
ját akartam esztétikai örömmé'nehiesiteni. De 
bosszút is álltam a sok szikkadt és Jirömüs pil
lanatért. amit átsztyivcdtottok velem. Egy re
gényemben r- költött-nevekkel, de az előttem 
mozgó-nyüzsgő politikai figurákból gyúrva — 

zepette végbement öldöklés jelenetei leirha- 
tatlanok. A házakban és templomokban el
rejtőzött asszonyok, gyermekek és férfiak, 
az épületek tüzet fogván, kiszaladtak az 
utcára, ahol vagy a mészárló csapatokba 
ütköztek, vagy a gepfegyi ere k tüzének estek 
áldozatul. Néha a vérengző bandák abba
hagyták véres munkájukat, de csak azért, 
hogy fölszedjék az áldozataik által nekik 
odadobott pénzt és egyéb értéktárgyakat, 
utána azonban a katolikus templomban is
mét folytatták a szörnyű mészárlást. Sok 
asszonyt és leányt e szerencsétlenek férjei 
és testvérei öltek meg. hogy ne kelljen tul- 
élniök meggyalázásukat. Számos európai is 
áldozatul esett a. kegyetlenkedéseknek. Azok, 
akik elérték a. tengerpartot, a tengerbe ve
tették magukat, lngy valamelyik hajó el
érésével menekülhessenek, de ezek mind a 
tengerben lelték halálukat. A menekülők el
beszélése szerint a francia, és olasz hadihajók 
megtagadták a menedéket keresők fölvételét, 
ha nem tudtak nemzetiségűkről igazolványt 
fölmutatni.

Az áldozatok számát lehetetlen pontosan 
megjelölni, annyi azonban bizonyos, hogy 
számuk meghaladja a 11)0.000-et.

(London, szeptember 17.) A ,.Daily Muil“ 
sziinirnai jelentése szerint a városban ismét 
nagy tűz ütött ki.

megírtam őket igazán, őszintén, amilyenek. Az 
légy karrier története című politikai regényein 
alakjai akkortájt mind kezet fogtak velem és 
udvaroltak és hizelegtek és gyűlöltek és meg
vetettek engem, mint ahogy már szokták lenni 
ezek az urak az újságíróval szemben nyíltan 
és titokban.

Láttam őket éti mindenféle formában és póz
ban. És láttam pongyolában, lárvátlanul, embe
reknek. nagyon kis esendő embereknek. A leg
nagyobbakat is. A pattogó, tüzes, de közvet
len Justh Gyula, a Kossuth név tragikus sú
lyút viselő Kossuth Ferenc, a párduc-mozgásu 
öreg t'gron Gábor, az acélveretü, szinesszavu 
Bartha Miklós és a többi érdekes, súlyos poli
tikai (‘gyéniség. akik már rég porladnak, mind 
előliem küzdői tek-harcoltak. Bánffy Dezső, 
Szilágyi Dezső is elevenen rajzolódnak elém 
emlékezésemben. Wekerle, Tisza csak tegnap 
léptek le a nagy színpadról. És a kisebbek: 
Perezel Dezső. Dániel Gábor, az erőszak-kor
szak elmúlt hősei.

Es most... Most én ülök bent a törvény
hozói padsorokban s a barriére mögött régi 
társaim, testvéreim. Ünneplőbe öltözöm előt
tük. kihúzom magam. De csakis előttük. Körü
löttem a szokott kép: a képviselő urak. Sza
valnak. Megzeng a hangjuk mámorosán a sa
ját maguknak szerzett gyönyörűségtől. És ki
fejlődik a régi raj vonal. Pártok. világtól fogá
sok csapnak össze. A kovmányelnöki székben 
Bethlen István gróf. Erős ember, mondják. 
Csakugyan az! A gesztwsa, a hangja valami 
ilyet mutál. De azért Wolff mintha erősebb 
volna. Es Gömbös is, a mosolygó, jómodoru ve
zérkari politikus. Ö is mintha m-ösebbnek mu
tatkoznék. Ö valamit üld. amit í’ethbm nem. 
Valami határozott célja van. Biztosan. Beth
lenek? Nem látom tisztán. mit akar. Pedig ez 
hiba. haj. Ha én nem látóin. Vki pedig . sok 
valakit láttam már abban a székben. Minden
esetre kell akarnia vab'.iuM. I)c talán nem azt 
csinálja? Időnként mintha a imísnÁ* akarata 
irányítaná? Fckhardt knresu. < legális alakja 
ritkán és fantomszerüen suhan N a jobbközép 
kijáró táján. Ki tudja?

Es ott térébőlyesedik Pékár Gyula. Milyen 
atléta. Egy éjféli ülésen - - ama. nevezetes 
Perezel-féle zsebkendő-szavazás idején ideg- 
zöd-iitt belém véglegesen az alakju. Olt állt, 
mint egy hatalmas testőr, az elnöki emelvény 
lépcsőjén, „Lélek e lépcsőn se. be. se ki!" És 
aztán legutóbb a parlaiinml knj. íjaesariinkú 
bán az orgová iiyi küldött.’-'rriá'e'is idején, 
Ec kon szén vés attitűdé. E.s ;•/ ujrddmk: Urba- 
vich, folyton Izgatott makói és a többi fő
szó Igajp ró. A köpcös és öblös költő: 1\ iss 
Menyhért. A Menyus. Ne haragudjék rám. a. 
minap egy .jelzőt akasztót la ni a neve elé: azt 

mondtam, Francia Kiss Menyhért. Beismer' 
■nem voltam elmés. De az Ördög vinné' el, e 
a mai idők nem elmések. Es ő most olyan I 
cias. Mit akar? Pedig bizonyosan akar v.<, 
mit. Mikor nem. akart!

És a többi — kolléga. A. többiről is fogok i»< 
szólni. Horváth Zoltánról, a kuruc fólegyház . 
ügyvédről, akié a legnagyobb ellenzéki sile • 
tegnap, amikor szólásra jelentkezett, a kö
mény pártja mind egy szálig kivonult az üló> 
teremből. Ugyanez történt 1917-ben isteniben 
boldogult Holló Lajossal, aki a megegyezéses 
béke érdekében szólalt föl és történetesen szín 
lón Kiskunfélegyházát képviselte e Házban' 
Szólok majd többi harcos társaimról az elvek 
küzdelmében, valamennyiünkről. A szocialisták 
ról is. IJj színfoltok-. De velük kapcsolatban ru 
emleges síink színfoltot. Még oaj származik be
lőle. Cslllcri András máris haragszik.

pit ii'-ök a. képviselői púdban és hátrapisiegok 
a 1'c.gi újságírói helyemre. Szervusztok, hajlór- 
sáli. Belőlem mintha kiválna, régi énem asztrúl- 
teste és oda ülné a régi púdba. Ceruzát fog és 
.jegyez. Még .jómagámat i« ceruzahegyre fog. 
Hogy festhetek itt? A gesztusom, a hangon. 
Nem liánok semmit, azt irhát rólam, ami jód 
esik, de azt hz egyel nem hagyom: én. ott bent 
csak azt fogom tenni és mondani, amit, érzek. 
Az őszinteségemet nem adom. S a hitemet sem, 
Az idealizmusomat, amit ott, az újságírói pá
holyban olyan keservesen igyekeztem meg
óvni. itt szolgálni akarom.

Hiába ülök bút itt, úgy látszik, mégis újság 
iró maradtam.
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A' nagyralmcsiilt vásárlóközönségnek az ösmert udvarias 
készséggel állunk rendelkezésére, hogy a tronporítta és*kea:Q 
legneniesebh anyagból készült gyönyörű kivitelű és
nős sz‘.öv«4ujd©nság©3tnkaft heninlassuk és poziliv lá.jc- 
ktiZcíst^ nyújtsunk azon közismert tényről, hogy cégűnk, 
minőség es választék tekintetében legelsőrangiian külön
leges, az arák lekinletében pedig a legszolidabban előnyös. 
Elegáns autó-és kccsiplédek,kocsitakarók nagy választékbar
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A Pálffy-banK elsikkasztott 800 milliót
Páiffy megszöKött. — Húsz bűnvádi följelentés. —• Eddig háromszáz Károsult.

Reggel tudósítójától.) Vasárnap déli 12 I 
órakor a főkapitányságról dr. Körös Artúr 
rendőr tanácsos táviratot küldött Magyaror- 
hzág valamennyi határállomására, a bécsi és 
prágai re ndő ri ga igatóságoknak és ebben a 
táviratban közli, hogy Budapestről szomba
ton délután megszökött egy bankár,

aki az eddigi rendőrségi megállapítások 
szerint körülbelül 5—600,009.001) koronát 

sikkasztott el bankja ügyfeleitől,
A bankár neve Páiffy János, a bankháza a 

Pat.ffy-bankház, amely az Üllöi-nt 5. szám alatt 
egy épület hatalmas Frontját Foglalja el, 
alkalmazottja közel 40 tisztviselő, ügyfele több, 
mint 3000 ember. A Pálffy-bankház tulajdonosa 

a rendőrség megállapítása szerint — igen 
magas termein, erős testalkatú, szőke angol 
bajusza, 36 esztendős ember, különös ismertető
jele. hogy ortopéd cipőket hord, erősen 
sántít, hadarva, gyorsan beszél. A szűk
szavú rendőrségi távirat fölhív mindenkit, 
ak> az eltűnt Pálffyról bármit is lúd. azonnal 
jelent, e be azt a főkapitányságon, meri nyom
talan eltűnéséhez csak a közönség és a többi 
rendőrhatóságok segítségével remél ered
ményhez jutni a budapesti főkapitányság.

Ez a távirat csak vasárnap délben hagyta el 
Budapestet, de már szombaton este tudták a 
fővárosban, hogy a. közgazdasági sikkasztások 
sorozatát ismét, egy olyan esemény gazdagítja, 
amely arányaiban csak Jelinek Morfon és a 
hires holland Duyrn sikkasztásaival hasonlít
ható össze. A szombaton este elterjedt hírek 
szeriül a sikíkasztás és a csalási soroz/at véíj- 
rebajtójn Páiffy János, a Pálffy-bankház 
tulajdonosa, akinek a neve Budapest közgaz
dasági életében, különösen egyes knrzusvállal- 
kozásokkal kapcsolatban alaposabban ismert. 
A hírek elpíníe csak arról tudtak, bog’.' egy 
közel százmilliós bűnügy a Pálffy-bankház ösz- 
szeomlásnnak története, később azonban már, 
kiilön<j',en az esti órákban azokon a helyeken, 
ahol » tőzsde magánfoi galmát bonyolítják le, 
mór három-négyszázmillióról, sőt közel így- 
milliárd elsikkasztásáról is beszeltek. A hírek 
onnan indultak el. hogy szombaton délután 
6 rakor

két detektív megjelent az ( llöi-iif 5. szám 
-•>-• a P-Í1 ff.v-bankházban és először itt 

keresték a bankház tulajdonosát, 
majd a. lakú.- «ra mentek és amikor sehol sem 
találták, azokban a közgazdasági körökben 
kezdték sürgősen keresni Páiffy Jánost, ahol 
esténként, megszokott fordulni. A detektívek 
nem titkolták, hogy mi a keresés alapja és igy 
vált nyilvánvalóvá, hogy szombaton este 5 
órakor a főkapitányság központi ügyeletén 
megjelent Malhis Sándor nyugalmazott állam
vasúti főföiüg.velő é« bejelentette hogy a 
Pálffy-bankház tulajdonosa másfélmillió ko
ronával megkárosította.

.Alig pár perccel később az első bejelentés 
utált egy előkelő pap. kel magasállásu katona
tiszt szintén hasonló bejelentést tett a közponi 
ügyelőien, ugv, hogy órn tájban Páiffy Já
nos ellen sikkasztás. csalás, hűtlen kezelés és 
egyéb címeken már öl följelentés feküdt, ame
lyék közel tizenötmillió korona, károsodásról 
panaszkodnak. A központi .ügyelet vezetője a 
tömeges följelentések alapjan határozta cl, 
hogy azonnal kézrekerittoti a bankári o- a 
megvádolt embert őrizetbe helyezteti. Detektív-* 
jei hiálm. kereslek Palílyl. aki • — ugj latszik — 
tudomást, szerzett róla, hogy egyszerre a föl
jelentések egész légiója érkezik a főkapitány
sághoz ellene és mielőtt, felelősségre vonhatták 
volna, ismeretlen helyre menekült Budapestről.

Szombaton éjszaka tulajdonképen csak ennyi 
volt pozitív ismeretes dolog Páiffy János' mene
küléséről ős egyre dagadó bűnügyéről. Vasár
nap d‘;l dö1t egy hib leílen aráiivu szél'hánios- 
ság r/ zlefei bontakoztak ki a rendőrség dóit 
és igy pozitivr nem tudható, hogy a letetek 
komoij Iöz1osi».ékot jelentenek,-^.

A holimui nap folyamán fogják teljéim tisz
tázni Páiffy János minden üzletét, a kár lény
leges .'észc-géi azt, hogy fezőrséee bán,' ügy
felét, telte egvik napról a másikra telje-en kol- 
dnsoá. ..\ megtévesztőit s/ereiK-srt len iig\p'leK 
ra űrnap délután már értekezlet I lurfofl ik. 
de a ké-ségbeosésen éri az elkeseredett hangula
ton kiví’l lén,'<ves eseménye ennek az ért-kéz - 
kinek nem volt,

Állítólag Pest környékére menekült Páiffy 
dános.

A rendőri nyomozás a megszökött bankar 
kézrekei it« sére créllyel és körültekintéssel fo
lyik és irányításában Körös Artúr rendőrtaná- 
csosíui kívül' Katona Rezső fót.amiesos e* 
dr. Kiss István, az, intellektuális osztály főnöke 
is részt, vesznek. A nyomozást .\<mcs Sándor 
detektív felügyelő és Szatmári Róbert ildcktiv- 
fölügyolő esojxirf.ja végzi, akik uhgállapítot
ták már, hogy Páiffy késiül’ a szökésre. 

Autót akart bérelni egy hosszabb útra, azon
ban az egyik antógarázsnó.1 nem adtak rendel- 
kezésére gépkocsit. ízület, hogy más autó
garázsban szerezte meg a gépet és az eddigi 
nyomok szerint vagy Budapest környékén hoz
zátartozóihoz menekült a letartóztatás elöl, 
vagy pedig Kecskemét felé, ahol nemcsak fiók
üzlete, hanem kitűnő összeköttetései is voltak. 
Azt hiszik a rendőrségen, hogy Magyarorszá
got nem hagyhatta el. mert eltűnése után a. kül
földre menekülésének a rendőrség még idejében 
gátat szabott. Lehetséges, hegy Páiffy bűn
ügye a hétfői napra ujabb szenzációkat, és uj 
érdekes előállításokat fog eredményezni.

A. vasárnap reggel érkezett sorozatos föl
jelen t’flsekből csaknem egyhangúan a követ
kező vádak állapit ii a tők meg:

Cgyfelei megbízást adtak Páiffy Jánosnak, 
hegy a bankja vásároljon papírokat a tőzs
dén és ezekre a vásárlásokra milliós előle
geket adtak ál. Páiffy az előlegeket átvette, 
a vásárlásokat nem teljesítette, a kapott 
milliókat elsikkasztotta és ügyfeleinek e 
pillanatban sem papírokat, sem pedig a ka

pott pénzt nem tudja visszaadni.
Edidg buszán jelentették he károsodásukat, 

a busz bejelentés százmillió koronát, képvisel, 
de maguk n bejelentő ügvfelqk tudják, hogy 
még legalább háromszázan vannak, akiket 
minden vagyonukból kiforgatott Páiffy. Há
romszor ügyfele közül a károsultak követelése 
legalább Wo millió koronára tehető.

Elspekulálta az ügyfelek pénzét.
A-rendőrség vasárnap délelőtt— mintán már 

nem tudott az érthető'len módon Budapestről 
eltűnt Páiffy nyomára akadni — elsösoytban 
aziránt nyomozott, hogy a közel 8<>0 millió ko
ronás sikkasztás és csalásnak mi a tulajdon- 
képeni háttere. E-zy különös lőzsdei manőver 
bontakozik ki a rendőri nyomozás előtt. Meg
állapítást nyert ugyanis, hogy a sikkasztás az
zal állolt elő, hogy Páiffy úgynevezett konlre- 
v'iinör volt a tőzsdén. Állandóan arra játszott, 
hogy a papírok árfolyama, nem emelkedni, ha
nem zuhanni fog. Hogy az egyik följelentés 
példájával illusztráljuk Páiffy tőzsdei játék
modorát, a következőket kell előadni. Még jú
niusban. amikor a Ganz-Danubius körülbelül 
56.00(1 koronán állóiI. egyik ügyfelétől mAgbi- 
zást kapott Páiffy, hogy vegyen a részére 25 
darab Ganz-Danubiust. Páiffy vállalta a meg
bízást, átvett, több mint egymillió koronát, 
azonban arra, számítva, hogy a Ganz-Danubius- 
papirok esni fognak, nem vásárolta meg eze
ket a papírokat. Azóta eltelt négy hónap, a pa
pírok darabonkénti értéke 800.000 koronára 
emelkedett és most, amikor követelik tőle a 25 
darab Ganz-Danubiust. nem tudja átadni a 
papírokat, miután azokat soha nem vásárolta 
meg. mindig arra számítva, hogy a papírok' 
ára esni és nem emelkedni fog.

Hasonlóképen kontreinlnnit Állanivasuti és 
A11alános Kőszén-papírokbán.

Rengeteg ügynökkel, alkalmazottal, úgy
nevezett fölhajtókkal dolgozott, akik hozták 
neki a milliókat és milliókat. Az ügyfelekéit. az 
ügynökök jelentős nrreentet kaptak. Manipulá
cióit köze! két esztendeje csinálja, de a teljes 
összeomláshoz csak most érkezett el. amikor a. 
hihetetlen hossz minden realizálást lehetet
lenné tett, a számára és amikor az ujabb és 
ujabb kent reniiiJ-kisérleí.'kbc mind több és 
több százmilliót kellett beleülnie.

Hogy csak hozzávetőleges fogalma legyen a 
közönségnek arról, hogy mennyi rengeteg pa
pi rl sikkasztott el. szerepel a följelent.ők kö
zött egy közélelmezési minisztériumban dol
gozó főtiszt viselő, akinek 1800 darab Jvsf izzója 
sikkadt cl a kezén, öl hatszáz kötése* .Hifim- 
vasúti papírok tételéről nem tud elszámolni, 
százakra megy n (lanz-Danubius részvények 
száma, amit meg kellett volna vásárolnia és 
aminek a befizetett vá.wáriási összegéi másfelé 
küllői te el. Ezer dollárok tételei. többszázezer 
szokni és lei a károsultak követelése.

A Gazdasági Hitelbank és Páiffy János.
Páiffy János bevonulása a magyar közgaz

dasági életbe a kurzus gazdasági vonatkozá
saival kapcsidntos. Több kurzusintúzinény ala- 
l itóia. finanszirozója. igazgatóság’' Ingja és 
tevékeny résztvevője Páiffy János. d» működé
séi leginkább r Gazdasági Hitelbank Felé 
orientálta. A Gaz.de íági Hitelbank egyike 
azoknak a kis bankoki’.ik. amelyek érdekkörü
ket tekintve, az ugynevexett kurim.sválhilkozá- 
sol hoz. számítanak. Ez, a búnk körülbelül eg.v 
lél évvel ez- lőtt még gróf Kcglerich érdekköré
hez tallózóit. azonban ogy Fél esztendeje titok
ban megszerezték a hipik részvényeit ős egy 
napon a rós<vén> többséggel uj tulajdonosok 
akartak bevonulni a Gazdasági Hitelbankba. 
Az ni tulajdonolok vezére, a bank részvéuy- 
ti'bhségénck iTilnjd'jnosa, Páiffy János volt, 
akinek izgalmas és rendőri szerepléssel kap

csolatos közgyüUúscn sikerült is kiszoritatíia a 
Kefflcvich-párt^t és a bank életébe a maga v’á- 
laszitottjaib behelyezni. A Pálffy-bank tehát 
körülbelül *gy fél évvel ezelőtt parallel mű
ködött a. Ga'Jaaságl Bankkal és sokszor volt a 
két cégnek közös üzlete. Innen magyarázható 
azután az,, hogy amikor néháuy héttel ezelőtt Ilire 
terjedt Páiffy János esetleges inz.olveuriájó
nak. ügyfelei, akik a legelőkelőbb társaságból 
kerültek ki, a Gazdasági Bankot is fölkeresték, 
hogy a vagyonjogi kérdéseket tisztázzák. Sőt 
amikor már följelentéssel akartak fordulni a 
főkapitánysághoz, mert egyre tisztábban lát
ták, hogy Páiffy félrevezette és becsapta őket, 
a károsultak jórészét a Gazdasági Hitelbank
hoz hívják meg egy értekezletre azért, hogy 
lebeszéljék őket a följelentés 'megtételéről és 
ezzel időt, adjanak Pálffynak az ügyek rende
zésére.

Páiffy azonban ezt az időt nem az, ügyek 
rendezésére, hanem a szökésre használta föl 
és mielőtt, a rendőrség a kezét ráteliette volna, 
eltűnt Budapestről.

Kicsoda Pálffv János.
Páiffy János sem kiils.-jében, sem megjelené

sében nem iit. a nagystílű fezőrök mintájára. 
Bár erős, hatalmas ember, festi fogyatkozása 
különös éri mindjárt, szembetűnő. Mimi a két 
lábára -nyomorék, biceg. De a megjelenése he
lyett a jóhangz-ásu nevét használta föl inkább 
karriérje előkésziléséhez.

Kolozsvárról pár esztendővel ezelőtt, került 
.Budapestre és mindenütt mint előkelő erdélyi 
származású embert ismerték, akinek családja 
szép összeköttetésekkel rendelkezik. Mint biz
tosítási tisztviselő, eleinte Budapesten csak 
egész szerény k-arriér az élettörténete. A kom- 
niiin bukása után kezdődött aztán az igazi 
'karriér. Hamar rájött, arra, hogy összekötteté
seivel könnyebben tudja becserélni a fehér 
pénzt kék pénzre, mint, mások és erre a bcese- 
rélési akcióra a. Ráday-utcában egy hónapos 
szobában szerény kis üzletet nyitott. Különö
sen a vásárcsarnokokat, a piaci árusokat ke
reste föl és magas ázsióért a fehér pénzüket 
kék pénzre váltotta át. Ez az üzlet, egy fél esz
tendő alatt, jelentős vagyont és uj élctexisz- 
tenciál. jelentett Pálffynak. Összeköttetúseivei 
és az igy szerzett pénzzel az Üllői-ul 5. szám 
alatt hatalmas üzlethelyiségei szerzett, ahol 
megnyitotta a Páiffy bankot mindenféle tőzsdei 
ügylet lebonyolítására.

Azzal csalogatta magához előkelő közönségéi, 
hogy neve és a mai viszonyok között nagy
szerű összeköttetései garanciát képviselnek. 
A jóhiszemű üzletfelek, akik azt hitték, hegy 
egy kurzusösszeköttel.ésekkel rendelkező bán 
kárnál a vagyonukat megsokszorozhatják, 
ahelyett, hogy szolid és ismert tozsdes cégeket, 
kerestek volna föl, fölültek ennek a fezőrnek, 
a. millióikat, bankháza rendelkezésére bocsátot
ták és az eleinte szerény méretű kis Pálffy- 
bankházat nagyforgalmu. a tőzsdén is 
ismert céggé varázsolták. Egyes cégek a tőzs
dén, akik szintén hittek ezekben a. kurzns- 
ösriz-ek'öttet ésekben. hasonlóik épen összeköt íe- 
tésbe léptek Páiffy Jánossal és e pillanatban 
nagyon sokán vaunak ismert tőzsdebizományo
sok, akiket milliókkal és milliókkal károsított 
meg ez a jóhiszemű összeköttetés. így beszélik, 
hogy a mágnás- és hivatalnok-arisztokráciából 
kikerülő klienseken kívül a tőzsdei cégek kö
zül a. Fischer M., a Neufcld Gyula és Tsa. és a 
Vajda Andor bizományos cégek szerepelnek 
Páiffy károsultjai között.

♦
Hogy lulajdonképen hány millió is lehet az 

összes károsodás, arra tiszta, képe a rendőrség
nek sincs e pillanatban, mert eddig még nem 
lehetett, megállapítani, hogy hol vaunak lététéi 
PálíTjnak. amelyek némiképen enyhíthetik a 
százmilliós károriodásokaí. A rendőrségen telt 
egyes tanúvallomások szerint

nagy papirietéf foglalható le a Giróban, 
a Kereskedelmi Bankban és a Magyar-Olasz 
Bankban, ahol Pálffynak. a hírek szerint, 

saféjai vannak.
Ez azonban nem állapi Iható meg m.a ponto-

Jfogj/nc tudnák már a IcMluyek és nagyolt. 
Bőrnél sokkal olcsóbb a Beoson gummisarolc

Tftyodont-fogpép .
iidit ét Hsitif

Gaz.de


Betiltották
a Hagy Endre-kabaré egyik színdarabjai.

(A Heggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
a főkapitányi napiparancs bejelentette a rrend- 
őrtisztviselöi karnak és a detektivtestilletnek, 
hogy a főkapitány az 1881 :XXL törvénycikkre 
való hivatkozással betiltja a Nagy Endrc-ka- 
baréban eddig előadott. „Tarján Gida föltárnád1' 
cimii egyfölvonásos képet. Egyben tudatja a 
napiparancs azt is. hogy ha bárhol kisérletez- 
néne'k ennek a darabnak a nyilvános előadá
sával _ a kísérlet a nyilvános előadó hely
azonnali bezárását vonná maga 'után.

A kis S'zindarab betiltását érdekes esemé
nyek előzték meg. A Gresham pincehelyiségé
ben az idei szezon megnyitásának egyik ha
tásra számító aktuális száma volt „Tarján 
Gida föltámadása" Nagy Endre műsorának. A 
bemutató után azon a címen, hogy ez a darab 
esetleg izgató hatással lehet, bizonyos kedé
lyekre, a főkapitány azonnal utasította köze
geit. hogy figyelmeztessék Nagy Endrét, a kis 
darab mellőzésére. A figyelmeztetéstől füg
getlenül a kitűnő direktort a főkapitány külön 
is magához kérette és hosszas megbeszélés köz
ben arra is figyelmeztette, hogy ha hasonló 
tendenciájú darabok és bevezető beszédek 
hangzanának el a kabaréban, mint amilyenek
nél jelentést kapott — Nagy Endre személyét 
illetőleg is, kénytelen volna megtorló intézke
désekkel föllépni.

A rendőri intézkedéssorozatnak, amellyel 
Nagy Endre szatirikus élű kritikáinak gátat 
akarnak vetni, ezzel a beszélgetéssel nem volt 
vége, mert a mai nap ipa nincs még egy nagyon 
súlyos rendelkezést tartalmaz, amely élében 
szintén a. Nagy Endre-kabaré ellen irányul.

A. parancs egyik másik rendelkezése ugyanis 
a kabarék, inmlatók és szórakozóhelyek enge
délyének a kiadásáról és megvonásáról beszél 
és ebben az újabb engedélykiadási szabályo
zásban a következőket mondja:

Azonnal megvonják a mulatók és .kabarék 
engedélyét, ha az üzemnek, felelős vezetője, 
amelyben az engedély gyakoroltatok, büntetve 
volt, vagy figyelmeztetés ellenére a rendelet 
intézkedései ellen vet — továbbá,

ha a hatóság intézkedését a nyilvánosság 
előtt kritika vagy gúny tárgyává teszi.

Ez az utolsó napiiiparanics-passzus azért 
érinti közelről a Nagy Endrc-kabarét, mert 
egyik, előadásán a műsor szerint következő 
„Tarján Gida föltárnád" szám elmaradásáról 
szatirizáló hangon, jelentette be, hogy azt a 
hatóság intézkedésére kénytelen a műsorból 
kihagyni.

— Személyi hir. Zichy Rubidő bukaresti 
követünk Budapestre érkezett cs vasárnap 
reggel gróf Béhlen István miniszterelnöknél 
hosszabb kihallgatáson volt.

— Drózdv Győző és a Rassay-párt. Poli
tikai köröklren híre jár, hogy Drózdy Győző 
kilépett a Rassay-pártból.

— Habsburg Frigyes anyagilag támogatja 
Zita királynét Az osztrák nionaéehisták -- 
mint A Heggel bécsi tudóisi tója, értesül — Zita 
királyné közvetlen környezetéből, származó köz
lést kaptak arról, hogy Frigyes főherceg, a 
Habsburg-családnak legvagyonosabb tagja a 
közelmúlt napokban 4000 angol fontról. 42,000.000 
mag’yar koronának’ megfelelő összegről kiál
lított csekket küldött Zita királynénak egy le
vél kíséretében, amelyben a főherceg a legha
tározottabban kijelenti, hogy Ottót ismeri el a 
irón törvényes várományosának. —- Vájjon a 
Magyarországon élő milliárdos főherceg meny
nyit adott a kormányzó által kezdeményezett 
Országos ínségükéi óra?...

— A Koburg bánya- és kohőmüvek részvénye 
jó ideig a budapest-béesi arbitrázs zsák
mánya volt, a devizaforgalom megkötése azon
ban a címletek ide-oda utaztatását megszün
tette és a papír ára azóta 10.000 korona körül 
mozog. Az olcsé> áru iránt most óvatosan ér
deklődnek cseh kezek, amelyek a drága szokni 
mellett potom pénzen jutnak a csehszlovák te
rületen dolgozó vállalat részvényeibe?,.

— Bécsijén fogtak el egy szegedi sikkasztőt. 
Szabó Endre, a Cunard szegedi fiókjának tiszt
viselője Berger Aranka szegedi magánzónőtől 
1,000.000 magyar korona értékű dollárt vett át, 
hogy azon amerikai hajójegyet vegyen. A 
megbízást nem teljesítette, hanem a -pénzzel 
megszökött. A budapesti rendőrség nyomozást 
indított utána és a Munkácsi detektivesoport 
két. tagja, Malbart és Lenkei Bécsben elfogták 
és Budapestre hozták.

— Csütörtökön nyílik meg az Otwi Divat- 
kiállitás a Vigadóban.

— Borbélygy iilés a régi képyiselöhazbau. 
Vasárnap délelőtt a. régi képviselőház üléster
mében 500 budapesti lurbély gyűlt össze, hogy 
határozzon a vasárnapi munkaszünet lelol. 
Müller Károly ipartest illeti elnök megnyitója 
után Friedrioíi Perec, Habcny János. Zaroczky 
József, Szekér Imre, Sípos Lajos, Éles Józsel, 
Holz Lainberl. Bakos Géza, Hermánn János es 
Jólusz József szóltak a tárgyhoz részint a 
„szabaddolgozók", részint a vasárnapi munku- 
szünetesek részéről. Zajos jelenetekben bővel
kedő vita után az elnök elrendelte a szavazusl, 
amelynek eredménye az, hogy a borbélyok 
többsége továbbra, is fönt kivanja. tartani a 
vnsárnapi munkaszünetel. Sőt eltiltják az ipar
testület tagjainak azt is, hogy klubokban, für
dőkben és hivatalokban dolgozzanak vasárnap.

— Az egyetlen nyomdarészvény, melyet a be
vezetett papírok közül semmi áron venni 
nem lehet, a Pesti Könyvnyomda Részvény
társaság rés'/,vénye. A részvénytőkének, 144 
darabnak löbh mint a fele dr. Fáik. Zsigmond 
vezérigazgató és dr. Kováesy Sándor minisz
teri tanácsos családijának tulajdonában van es 
semmi pénzért nem kapható. A kisebbség is 
biztos kézben van. mert, ezek tulajdonosai arra 
várnak, hogy hátiba mégis ..lehet beszélni" a 
többséggel s akkor a kisebbség is láthat jo 
kurzust. Egyelőre nem lehet. Pedig érdemes 
lenne, mert a vállalat egész részvénytőkéje ma 
is mindössze 440.000 korona, azaz a. Devizaköz- 
pont árfolyama szerinf-nem egészen 1000 svájci 
frank. A svájci Őrei! Fiissli cég, a magyar 
bankjegyek privilegizált nyomdásza, már ki
nyújtotta is csápjait a vállalat felé. De ez idő- 

* szerint olyan hiába, mint sok más. A részvény
nem kapható.

— Követhet-e el az orvos árdrágítást? A Ma
gyar Orvosszövetség vasárnap délelőtt tartotta 
24. kongresszusát a Margitszigeti felsővendéglő 
termeiben. Dr. Ké’tly Károly egyetemi tanár 
elnöki megnyitója után dr. Flesch Nándor fő
titkár terjesztette elő jelentését, amely rész
letesen foglalkozik az orvosok és a. munkás- 
betegsegélyzö pénztár közötti konfliktussal, 
továbbá, a. ikíjzfiszt,viselők orvosi kezelésének 
kérdésével, valamint azzal: követhet-e cl az or
vos árdrágítást? A jelentés végül az orvosi ka
marák kérdésével foglalkozik. Fölöslegesnek 
tartja az orvosi kamarát. Az előadó szerint 
nem kamara, hanem összetartás kell a szövet
ségben. A betegség é« balesetbiztosítás ügyé
nél a szövetség álláspontja az, hogy, mint 
egyenrangú fél. szerződjön az orvos a pénztár
ral. és ne álljon annak fegyelmi jogköre alatt.

-ff A jövő héten dönt a Népszövetség a 
magyar határkérdésben. Genfi tudósi tónk 
jelenti, hogy a Nőpszövófeéig a magyar har 
t.árkérdésben kedden vagy szerdán hozza 
meg a döntést.

— Összehívják a román parlamentet. Az 
Orient Rádió bukaresti jelentése szerint a ki
rály koronázására való tekintettel a parlament 
rendkívüli ülésszakát október lí^re össze
hívták.

(’) A Mozgókép-Otthon műsora: „Vakundszövclség4* 
(amerikai regény, 5 fölv.1. „Skandalum** (amerikai víg
játék. fölv.), „Mull én Jövő** (2 fölv.), „Árutól Híradó**, 
rendkívüli sikert aratott. A guzdag és változatos műsor
ban toll házak gyönyörködtek. (5,7,9.)

(*),A Helikonban az ,,Ur és w.olga'* és a ragyogó Fatty- 
burlcszk állandóan zsúfolt házakat vonz. Előadások kez
dető 5. 7 és 9 órakor.

(•) A Tivoliban ,.A kétarcú ember" a hét. filmes* monyé. 
Halálugrás a bécsi óriii.-kerék 1 elejéről. „A árendás 
zsidó", Leukcffy Icával a főszerepben

Belzebub Kincse az Urániában.
Fiimfantasztikiim 7 fejezetben. Eredeti föl
vételeik a Vezúv és Pompéji Iá ngi (ingeréből. 
Parisban hónaptik óta egyfolytában a „La 

tőrre du dia.ble“ cimii filmet játssza minden 
nagyobb mozi és csak a legnagyobb anyagi 
áldozatok árán sikerült a gyönge valutája 
Magyarországnak megszerezni ezt a témájá
ban és rendezésében grandiózus képet, amely 
a magyar keresztsedben a „Belzebub kincse" 
nevel nyerte. A vakmerőség, amire a film mai 
művészei képesek, szinte megdöbbentő ebiben a 
filmben, amikor látnunk engedi a kitörő tűz
hányó krátereit, a háborgó Vezu.vot a maga 
félelmetes nagyszerűségében. Az Uránia min
dennap zsúfolt, házak előtt, mutatja be a filmet 
5, %7, ’/»9 és- 10 óra 10 perces kezdettel.

Melyik moziba menjünk?
OmnlakájaiiPi Iftó**. „Skandnum". (5, 7, 9.)
Helikon: „l r és szolga", „Fatty, mini színigazgató**. 

(5. 7, 9.)
Uránia: ,,Belzebub kioeso". (5, *).7. !á9, Ifi.) 
Tivoli: „A kétarcú ember". „Az lírondás zsidó". (5, 7, 9.) 
Royal-Apolló: .,Belzebub kincse", (ó. 7, 9.)
Est-mozi: „Menekülő asszony", „Sivatag gyermekei". 

(5, 7. 9.)
Royal Vio: „Gyóináuthiénúk**, il. (Folylatolagos 1 órától.) 
Homcros: „Hotel Imprrial". ..Fntty bálba ntegy". (5,7.9.) 
Kamara: „Megváltó szerolem", ..E-íyonlöség**. (fi.'<«. J,lo.) 
Mozgókép-Otthon: ..Vukoadszövetsóg", „Skandalum", „Múlt 

és jóvü *. (5, 7, 9.)

Rki minden ok nélkül bedobott egy 
ismeretlen embert a Dunába.

(A Heggel tudósítójától.) A főkapitányság 
központi" ügyeletén vasárnap hajnalban egy 
ember jelentkezett, aki Horváth Antal főtaná
csosnak elmondotta, hogy ’AB óra köriiL, ami- 
kor a. Margit-hidon átment, egy ismeretlen cm- 
bcrt beledobott a Dunába. Horváth főtanácsos 
vallatni kezdte az embert, azonban az nem volt, 
hajlandó imául elmondani, minthogy Vadas Iván
nak hívják és hogy a Magyar Atlétikai Club 
volt trénere, Horváth főtanácsos delektiveket 
küldött ki a Margit-hidra, azonban a detektí
vek munkája meddő maradt, miután nem akad
tak emberre az egész környéken, aki az ese
tet. látta volna.

Vasárnap reggel azután Vbgel reiidörknpi 
Lány Pettendy detekiivfőfelügyolőnek osztotta 
ki a különös ügyet, akinek sikerült Vadast val
lomásra bírni. S/.iikszuvii vallomásában elő
adta Vadas, 'hogy 'A3 órakor Szabolcs-uteai la
kására menet a Margit-hidon haladt át. ami
kor az egyik pillér fölött a, karfára támasz
kodva egy pipázó embert látott, aki mereven 
belenézett a vízbe. Illlenál Ihatatlan vágya 
támadt, hogy az embert beledobja, a. Dunába. 
Óvatosan mellé lépett és még mielőtt a pipázó 
ember bármit is szólhatott volna, megfogta a 
lábát és beledobta a vízbe. Először szaladni 
kezdett vissza Buda felé, majd lelki ismerete 
megnyugtatására jelentkezett a főkapitánysá
gon.

Vadas Iván nem emlékszik az emberre, akit 
beledobott a vízbe, csupán azt tudja róla, hogy 
munkás-külsejű és 50—60 év körüli.

Vogel rendőrkapitány továbbra Is őrizetben 
tartja. Vadast, míg a detektívek most, azon fára
doznak, hogy kikutassák, kit dobott be a Du
nába Facfas Iván.

BELZEBUB 
KINCSE

FA NTASZT1K US FILMJATftEl 
A

Royal Apollóban
Előadások 5. 7 és 9 órakor j

""

KISZMET
NTFOLERAIICE

LESZ AZ Kvad két 
LEGNAGYOBB 

FILMJE!
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Vakondszövetség. 
Skandalum!

Múlt és Jövő

Mozgókép-Otthon
műsorán
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
(A Reggel tőzsdei munkatársának jelentése.) 

A bel. első napján a tőzsde ismét erőteljes len
dülettel indult ismeretlen magasságok felé. 
Közönségünk egyszerűen a hausse hangulatá
nak halasa alatt áll és ez a hangulat, ma már 
nem változik meg sem a hét közepén jelzett 
lT'/i-es korona hírére, sem a bécsi tőzsde jelen
téseire. Az emberek egyszerűen azt mondják: 
minden drágul a az értékek még mindig az 
aranyparitáson alul! állanak. A szűkös pénz 
sem zavarja meg ökot s a 3—5%-os heti pénz
tételek nem ijeszt írnek meg senkit, főleg nem 
a játékost, akiv a papírok értékemelkedéséből 
bizton számit a káprázatos kamutok megtérü
lésére.

\ „duh:tj;‘ hausse-hangulát az. amikor válo
gatás nélkül röpül fölfelé az értékek röpülő
gépe. De itt óvatos és fontolgató röpülök ül
nek a gépen, akik minden értékpapiresoportliól 
kisz ui geíik az érdemeseket, gondosan ügyelve 
arra, hogy ne, nyaljanak máshoz, mint olyan
hoz, ami óvatos tőkeemelési politika révén 
iöbbé-kevéshé hókekoronát reprezentál. Végig
nézve az árfolyamlapokat, szinte minden egyes 
emelkedésnek meglehet mondani komoly indo
kait :és bizonyítani észszeriiségét.

A főszerep természetesen e héten is a Ganz- 
Danubiusnak és a Ganz-koneernhez tartozó 
többi értékeknek, mint a Villamosságinak és a 
Fegyvernek jutott. A. faértékeknél általában, 
lurtózkodó volt a tőzsde és mindössze a Hasiéit 
emelte ki a viszonylagos tespodésből olyany- 
nyira, hogy a hétcleji 58.IMI0 koronás kurzusról 
SÓ.tltiü-re emelte föl.

A .‘•zé.n'éríékek piaca különösen kedvező elbí
rálásban részesült. A vezetés a Magyar Állató' 
nos Kőszén 6ü%-os emelkedésében jutott kife
jezésre, de nagy rokonszenvvel fordult a. kö
zönség régi favorit ja, a Magnezit felé, amely
nek értéke a. hét folyamán úgyszólván meg
duplázódott, amivel e vállalatnak a világgazda
ságban el foglalt egészen kivételes és monopo- 
lisztikus helyzetét honorálta. A Borsodi. Szén 
részvényei is lényegesen emelkedő árfolyamok 
mellett talállak vevőre, mig a Salgő. amely 
pedig ennek a csoportnak legtipikusabb kép
viselője. nem részesült ugyanilyen mcliláinylás- 
ban. nyilván azért, mert a bécsi tőzsdének lany
huló tendenciája befolyásolta e különösképen 
arbitrázs-papi mák árfolyamát..

A f/özmezfrni papírok csoportjában nem nyil- 
válnuit meg a közönség eklektikus hajlama. Ttt 
szinte míndon fölment, és nem is nagyon eltérő 
viszonylagos emelkedéssel. A közönség itt azt a 
kedvező pozíciót Ismerte el, amelyet liszt-gyá
raink elfoglalnak ée a spekuláció nyilvánva-

A Ganz-részvények 'árfolyama a legutóbbi 
tőzsdenapon, pénteken 760.000 koronára esett 
vissza, ami némi nyugtalanságot keltett. A 
beavatottak és természetesen ezek azok a játé
kosok, akik nem veazátenák, örömmel üdvözöl
ték az olcsóbb árfolyamot, mert ilyenkor re
mélhetik csak, hogy a megriadt gyöngébb ke
zek eladják a Ganzok amelyből alig van már 
anyag a piacon. A Ganz egész részvénytömege 
18.000 darab, de ennek többségét a vállalatot 
ipatronizáló Rotsehild-i söpört bankja, a. Hitel
bank. Wciss Mnnfréd és a hozzájuk közelállók 
tartják a kezükben. Magának Kiéin Gyulának, 
a Hitelbank egyik igazgatójának, többezer da
rabja van. játék tárgya, tehát alig 3000 darab 
Ganz részvény lehel. Ezzel szemben közel 
900.000 Rima és majdnem 600.000 Lipták van be
vezetve a tőzsdén. Az elenyésző kicsiny számú 
Ganz-állag a legfőbb indoka annak, hogjr ez 
a részvény rövidesen eléri, sőt el is hagyja a 
milliót.

A Hitelbank ügyí'élforgalmi irodája sok be
vált tőzsdei tanácsot adott a bank ügyfeleinek. 
\ legutóbbi napokban a Klóra szappan- és 

gyertyagyár, a Spódium és a Láng-gépgyár 
részvényeit vétellé és véteti továbbra is. súlyt 
helyezve arra, hogy kliensei 100% -os födüzelet 
nyújtsanak. Nagy erőssége a ’ílibflbank ér
dekkörébe tartozó papíroknak, hogy a bank 
főkép anyagilag jól fölkészült ügyfeleivel ak
kor som dobatja piacra a részvényeket, ha a 
korona bizonyos javulása esetén a. tendencia 
az árfolyamokat átmenetileg lenyomja.

Uj papírok bevezetése a tőzsdén. Ma vezetik 
be a tőzsdén az Angol-Magyar Btzu/c, érdek - 
körébe tartozó Magyar (dqmáruqyar es lem- 
kereskedőimi. 1H. túszát n.vei t val<>sainiiltyx 3000 
korona körüli kez»< ívkurzuson. boKközclcbb
vezetik be a Hazai Bank érdeköréhez tartózó 
Pannónia Sőrfőző és Hofherr—Schrantzve»zvé- 
nyeket Ez utóbbiakat a wioni tőzsdén Magyar 
Hofherr néven már nyolc éve jegyzik'. — A 
függőben levő uj részvények közül még bekerül 
a tőzsdére a Magyar-Cseh Iparbank papírja, 
muolynck jcxyz/rsót inár hónapok olutt ciixc- 
délyezte a tőzsdetanács,

— A Kiotild Első Magyar Vegyipar Rt. közli, 
hogv tőkeemelése alkalmaiból 35.716 resz/venyt 
ajánl föl a régi részvényeseiknek 7:2 arányban, 
i5O,a koronás elővételi áron, plusz 51) korona 

lóan a meginduló lisztki vitel re építette nem in
dokolatlan bizodalmát és reményeit.

A vegyi gyárak értékeinek emelke lése főleg 
a hét végén öltött jelentékenyebb méreteket a 
Hungária Műtrágyagyár. ti Rióra, a Daniea, a 
Gschunndl, a Spódium és Kraw.sz-szesz papír
jaiban, mig a villamossági iparban az Egye
sült Izzó és a Phöbus mutatott, átmeneti gyom 
geségük ellenére, olyan ellcnfálló képességet, 
amelynek hutásai bizonyára jelentkezni fog
nak még.

A cukorériékek terén, ahol csak a Stummer 
és Magyar Cukor részvényeit jegyzik, mind
két értékben erős emelkedéseknek voltunk 
tanúi. E tekintetben a cukorkampány kedvező 
kilátásai és e vállalatok elsőrendű fundáltsága 
vezette a közönséget.

A gépgyári papírok is előtérbe jutói lak. A 
Schllck, az Általános Gépgyár, a Teudloff s 
főleg a Wörner váltak a piac kedvel tjeivé. Fő
leg az utóbbi felé fordult nagy mértékben a 
közönség érdeklődése s a vállalatnál készülő 
nagy tranzakciók hírére nagy forgalom mellett 
indultak részvényei karrierjük felé.

A textilipar körébe tartozó értékek, a Gold- 
berger, Juta, Kender, amelyek pedig a. múlt 
hét csillagai voltak, ezen a bélen nem vettek 
részt olyan mértékben a hausseban. Ezúttal 
hiába, keressük az alapos indokokat...

Külön említést érdemel a Közüli, amely régi 
híveinek ugyancsak hossza várakozását e hé
ten végre busásan honorálta, amit e bolyon 
nem kell bővebben magyaráznunk. A vállalat
nál végbement alakulásokról a napi sajtó hé
számolt.

*
A tőzsdén semmi som bizonyos — előre. A 

hangulatok sem örökéletiiek és a forrongó vi
lág kereke alól még mindig hányódik a sár és 
vér. A hausse-örömökuek is vége szakadhat 
holnap. Az utolsó órákban a seizmográf mintha 
alig észrevehető, szinte csak rezzenésnyi vál
tozást mutatott. Mi okozhatta9

Kétféle magyarázat van rá. Az egyik a pénz
viszonyok szempontjából magyarázza, a. másik 
technikai és lélektani okokra hivatkozik. 
Annyi bizonyos, hogy az alaphangulat még 
mindig vásárlásra hajlik, de nincs kizárva, sqt 
valószínű, hogy a hói. elején realizációs hajla
mok 'kerülnek túlsúlyba. A szombaton este ér
zett kis ellanyhulást annak tulajdonítjuk, hogy 
az emberek szeretnek szombaton és vasárnap 
gondtalanul lefeküdni. Egész héten röpültek..,.

20-ig bezáróan gyakorolható Budapesten a 
Wiener Banlkvereinnél, Bécsiben az Allgemeine 
Depoisitenibanknál éw a Wiener Bankvereinnél. 
Az a.laptökeemelésnek kereszti h iendő máso
dik' részletéből 37.500 darab részvény fog még 
az igazgatóság által meghatározandó időpont
ban és árfolyamon a rész vényeiknek fölajánl- 
tatni.

— Az „Óceán" Magyar Konzervgyár és Keres, 
kedehni Részvénytársaság legutóbbi igazgató
sági ülésén megállapította az. 1921—1922. lizlct- 
é#vi mérleget, amely az előző üzletévben elért 
6,709.534.78 K tiszta nyereséget tüntet föl. Az 
igazgatóság elhatározta, hogy az e hónap 20-án 
megtartandó rende« közgyül/siiek. javasolni 
fogja, hogy részvényenként Illő K (az elmúlt 
évben 60 K) osztalék fizettessék ki.

— A Közúti Vasút igazgatósága közli, hogy 
szeptember 29-ére tűzte ki a közgyűlést, amely
nek javasolni fogja, hogy a társaság nagy
értékű házaiból, telkeiből, az összes helyiérdekű 
valutáiból, valamint a tárcájában levő egyéb 
közlekedési és ipari részvényeiből külön rész
vénytársaság alapittassék. Az uj társaság alap 
tőkéje 350.000 darab 200 korona névértékű rész
vényből fog áldani és az összes részvények a 
Közúti részvényeseinek adatnak ki oly módon, 
hogy minden 2 darab Közúti részvényre 3 da
rab részvény fog a kibocsátási költségek meg
térítés mellett darabonként 200 koronáért föí- 
ajánltatni.

— A gróf Csáky László prak falvai vas- és 
acélgyár rí. gyárának nagymérvű fejlődése és 
acélkohászatábiak üzemibe helyezése. íolytáu 
alaptőkéjét 70,000.000 koronára, emeli föl. Az 
elővételi jog u régi részvényesek által 5:3 
arányban 1200 koronás úrban, amelyhez költ
ség és bélyeg fejében 30 korona járul, e hónap 
24-től 28-ig bezáróan a Budapest-Lip<>(városi 
Takaréki >énztárná I lesz gyakorol ható.

— A Trausdanubia Egyesült Gőzmalmok Rt. 
(a Magyar Földhitelintézet érdekeltsége) alap
tőkéjét 20.375 darab UK) koronás uj részvény 
kibocsátásával 15.85 millióról 24 millió koronára, 
emeli föl. Minden kél régi részvény egy u.i 
rés/vény átvételére jogosít 1000 K és 50 K 
költrég lefizetése ellenében. Az elővételi jog a 
vállaltit nagykanizsai pénztáránál, Budapesten 
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Milliárdos bevételeit
a hagyma- és marhahivitelből.

*
Búd államtitkár az élelmiszerexportról. 

Kik Kapják a kiviteli engedélyt?
C4 A’c.v.yc / Iudós'tlóiútól.) Súlyosan passzív 

!kúl kereshet leírni mérlegünk el ke rii I in? i ellenül 
szükségessé teszi, hogy minden nélkülözhető 
termény linkel jó valutájú piacokon helyezzük 
el. Most az uj gazdasági év elején nem érdek
telen. ha számba vesszük mindazokat az élelmi
szereket, amelyeknek exportja már megindult 
vagy legközelebb meg fog ind nini. Ez adatok 
megszerzése céljából .1 Heggel munkatársa 
dr. /íarZ János, közélelmezési államtitkárt, a 
Közélelmezési Tanács elnökét, kereste föl, aki 
a kővetkezőket, mondotta:

— Sajnos, az idén nagy bőségiiuik nincs i'ö- 
löslegként mutatkozó export képes élelmisze
rekben. Külkereskedelmi , mérlegünk cg? ön
súlyban lartásii szempontjából pedig exportál
nunk okvetlenül kell, mégpedig a. lehetőség 
keretein belül a. iegnagyobb arányokban. Is
métlem, az idén ez nehezen fog menni, inért 
ogy-kát lég fontosabb exportképes terményt 
leszámítva, alig van mii i:i rolniink. Az, expor
tálható cikkek közöfí legelsőnek említem a 
makói hugywál, amiből. luoti vagon kivitelét 
engedélyezte a kormány. Idei makói hag/nua- 
exportunk kerek számban éppen egymllliárd 
magyar korona bevételt jelent. Másodiknak 
említem a Hsztkivitelt, ami azonban a lég je
lentéktelenebb léteire zsugorodon, mivel a 
magyar lisztéi a mai körülmények közölt ne
héz a külföldi piacokon elhelyezni. \ lis/,1- 
kivitel föltételeként fönnáll az a kikötés, hogy 
minden métermázsa exportált nullásliszl után 
55 kiló búzát kell leadni kiviteli illetékként.

— Legjelentékenyebb tétellel szerepel az idén 
a szarvasmarhaki vitel. ami végösszegében 
szinte döntő súllyal esik külkereskedelmi mér
legünk serpenyőjébe. A ferencvárosi marhavá
sáron hetenként kéíszm tartanak vásári és 
vásáronként lOOü darabnál több szarvasmarhát 
vásárolnak, export céljaira, Ez magyar koroná
ban havonta kél és féj/nilliárdol lesz ki. A 
szabad niarlmkivilch a silányabb takarmányo
zási. viszonyok is indokolják,

— Burgonyakivitelünk az idén, sajnos, nincs 
és nem is lesz, mert a megcsappant burgonya
termés teljes készletére szüksége van a belső 
fogyasztásnak. Vaunak ezenkívül kis tételű 
exportcikkeink: mák. dió és gyürmilcsfélék. 
Ezek végösszegben keveset jelentenek, biz 
ugyan nem tartozik a közélel mezes hatáskö
rébe, d? megemli'om. hogy export vásár kereté
ben a lókivitelről is szó van. Itt azonban ügyelni 
kell arra. Iiog.v a fővárosi szegény emberek 
fontos hustáplálékát. a vágólovat ne vihessék 
ki külföldre.

Sokkal jelentősebb léteikéin említhetem még 
a tojás- és baromfi exportál is. aminek most 
jön a szezonja. Mindkét cikknél a közeli napok
iban sikerült, olyan föltételekei elérnünk a 
budapesti fogyasztók javára, amelyek a belső 
forgalomban bizonyos szabályozó és ármér
séklő hatással járnak.

Ami végül a. kérdés lényt gél illeti, hogy 
tudniillik o? ilyen gyöngébb export lehelősegek 
mellett is remélhetö-c koronánk javulása. erre 
felelhetem: remélhető, ha nem is rohamos ja
vulás, de legalább az így színvonalon való 
meglő r! ás.

Külkereskedelmi mérlegünk javítása, ami 
egyúttal a korona stabilizálásának lehetőségét 
is jelenti, országos érdek, mindenkinek köz
ért magánérdeke. Éppen ezért és a szégyenteljes 
emlékű kiviteli panamából rángok miatt. úgy 
véljük, a leghelyeseWb volna, ha a kiviteli en
gedélyek kiadása a. teljes nyilvánosság elölt 
történnék, ha a kormány kiadná az engedélye
sek névsorát! Tudja meg az ország, kik kapjak 
a. kiviteli engedélyeket, hozzák a névsort iiy il- 
ván.osságra...

A HECCEL 1922> ^Ptetnber P.
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A biztosítási tisztviselők
l.l Heggel lúd ősit ójától.) A Magyarországi 

Biztosítási Tisztviselők Országos Egyesülete 
vasárnap délután ízgaloít nagygyűlést tartott 
a régi ország házban. \z egész gyüle-vni \ ■giv- 
vonull a rosszul díjazott intelligens munkások 
clkesere'lott hangulata. Sebestyén (uza. az 
egyesület aleliiöke nyílói la meg a gyűlést es 
üdvözölte a péisi. szombathelyi, nagykanizsai, 
győri, kecskeméti. székosfclicrvá miskolci 
küldőitokéi. valamint a Szakszervezeti Tárnics 
kiküldői tjét. Deutsch Jenőt. Pataky Emil sze
rint a létminimum alá leszorított megélhetési 
viszonyok megjavítása a Jer,.fontosabb teendő. 
Pár intézel már eddig honorálta .1 tisztviselők 
követeléseit. Balázs József bejelentette, hogy 
a biztosítási tisztviselők szervezete csatlakozott 
a Szakszel rezeii Tanácshoz.

Ezután Fehér Józsii' foglalja el az elnöki 
széket és az, interuacíonális tőke túlkapásaidéi

Conférence
az

Extra Dry-ról.
Kegyetlen egy ital. Már semmi édesség sincs 

benne; ami cukra roll, mind alkohollá erjesz
tették. fanyar, lömör. )észegitő, a sok szénsav
gömb csak arra való, hogy annál gyorsabbon 
"z agyba böffentse az alkoholt. Ezt. az Hall a 
klubok cégképen splccnes alakjai számára, 
gyári jók. akiknek má csak egy törekvésű,': 
van: hamar leszopni magukat. Ezeknek hiába, 
zöldéinek a fák. hiába danolásznal: a madár
kák és a lenorisHH:. b ába mosolyognak a kagy
lós női ajkak, ezeknél:, már csal: egy éleié ma
radt az Életből: az úlomtalan álom.

ügy veszem észre, hogy ölelünk mos! ilyen 
Extra-l), u-llaHá kezd á!aio!:<ilni. Életünk bo
rába valami külföldről hozott s-ározstigol fa
csarnak és külföldi pari1 ánizmussul irloga!jak 
belőle az édességei és mosoly;. KedTIyteíenii! 
helyke, fanyarul haragvé) világ • amelyben a 
l.iilönbözőségek elleniéiül: tettel:. És hiába 
mondja a közmondás, hogy ..Les cxl rémes 
se touchcnT'. — rutlunk az ellentétek nem 
vonzzák, hanem la szít jók egymást Éspedig !<- 
helőleg mellbe iaszilják. A./LA E;\Í)BE.

Az üdülő idegeneket 
kiiítasátPák Bajorországból

Berlinből jelentik: ,\ miim-be ii lapok je
lentése szerint a bajor kormány ujabh szi
gorú ideget) rendelet végrehajtására ulasi- 
totta a hatóságokéI. hogy ezzel megakadá
lyozzák a teljes áru- és vagyonkiárnsitás'. 
Üdülés és szé/ruko’.ás címén senki sem i./a- 
radhat Bajorországban, hanem csal: akkor, 
ha az ollavtózkodást alapos okokkal iga
zolják.
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újra bérharcra készülnek.
beszélt, amely ezerszeres os-leiéi,'el rág zsebre, 
a tiszt'•isf’lői fizetéseket ellenben a háborn- 
elöítinek még a húszszorosára *•ni akarja 
emelni. Elvezetem önöket, mondoitn sírástól 
elcsukló hangon olyan biztosítási tb-zt viselő 
lakú-ára, aki már az. utolsó szőnyegét is el
adta és most puszin szalmazsákon fekszik, a. 
családjával. Egyes kariársakimk az. öngyilkos
ságba kellett menekülniük. Balázs József arról 
beszélt, iiogy a biztosítási tiszlviselők egész 
hónapi fizclése éppen /.? kiló kcniprre elég. 
Eölclva.'sn ezután a Biztosi ió Intézetek l)i.sza
gos Szövetségével történi 1 urgv alasok ered
ménytelenségét. Bejelenti, hogy az intézetik 
munkálíaiószervozete. a l.inevezeíteii les/ero 
4(M(l koronás minimumot ajánlott föl. ffihálko- 
rics János a hivat idsegétlok névében jelentette 
be csatlakozását, Halász liezsét pedig a pécsi 
állapotokról -ét. jelentést.

A Devizaközpont 
a kereskedők ellen.

L/ Reggel tudősi lója lói.) Nap nap uián érde
kes panaszok hangzanak el a Devizuközponi 
ellen. A Devizaközpont fölöladnta az volna, hogy 
a nagyipar érdekeit tartsa kgelsősorban szem 
előtt (u csak a nagyipar hatalmas deviza- 
igényi.inek kiclégité-c után Joaadja kegyeibe 
íi kereskedői világot. Hogy ez kereskerlo]- 
loiiokre mii jelent, az <’,lkcpz."i|iel<>, ha ludjuk, 
hogy a nagyipar oly igéiiypkk'd lép föl. ame
lyek mér magukban is fő! ül múl jel: a Dcviza- 
közpon! képességei!. Sajnos, nemesid? ez, az el
bánás, hanem a. I)c\’/r.központ szervezet© is 
olyan, amely s<-mmiké|ren .-cm kedvez, a k res- 
kedői világnak. Köztudomású, ho-gv a deyiza- 
igúnyek<,( ekiősóihan a. kbllorgalmi irodában 
bírálják fölül. Ki négy kaiegói’íát Ismernek:

a) nyer.iíinya'gok a nagyipar részére,
h) a szabadlistán szereplő áruk,
c) egyéb áruk.
d) cg\ (>bck.
A Devizaközpont vezetője a nemzetgyűlés

drágasági bízott •ága előtt kijelentette ujo'an, 
hogy az igén' eket az utolsó illőben majdnem 
11'0%-ig elégi fel t° ki. de nem jelölte meg, hog'.V 
melyik kategóriára vonatkozik ez a ki elégő téc. 
ILi e. tekintetben őszinte lett volna, minden 
bizonnyal idalnia kellett, volna arra. Iiog.v ez 
a hukn kielégítés esni: az a) kalegöcidoa tar
tó'é, igényekre ronatkozik. Ezek az igények 
i« különböző birála!reíortékon meniek keresz
tül és az <‘loszt ás kor eredeti •».-Z4,g'i’>ket mar 
amúgy is leszorították. Tehát amíg a nagyipar, 
amely a kormánynak e tekintetb,,n dédelgetett 
kedvence, sem képes igényeit teljes mértékben 
fedözn'. addig a kereskedelem a legmostohább 
elkérni-bán re zésül és a könnyű devizákon 
kívül, amelyeknek eloszlása a bankok birahili 
Latásköi ében megmaradt, alig jm a Devlza- 
közponl jóvoltából megfelelő külföldi lizetési 
eszközökhöz. A kormán? azáltal nemcsak 
tönkrote-zi ken . ked-’lmiinket, amelynek virág
zása — l a valamikor, ngv most a legfontosabb 
ug: giixtia •ági mint nemzeti é.s integritási 
szempontokból . hanem ag.voniiti az adó
alanyok ama rétegét is. ani'lvet adórendsze
rünk aránylagosan a legnagyobb adóbehajtás
sal su.il és ; mejyp( ;t mindenkori pénzügy
miniszterek mimh’ii egyen<> - s fogyasztás-, va
lamiül forgalmi adómiiim) elsősorban szoktak 
számításba venni. ,\ kénlés, amely itt -ok 
egv i) n.elfúl v ;>s pana •/ ou lleft—Mr-rtk—....
mire házii o:za a kormány a l. ert sKcdelcmböl 
t redő hatalmas, adóbevételeket, ha ily rend- 
b,..'I -. i.v i’kk'iii elíii h megöli karc.-kedclniűnkct ?
Ex űü sí e s f^iiv ex 'j á n t?. é ft!
ncinl íil'mbcn l>v< -es n-.ílt.ír:,y.ek íiax.' v-alasztetLan:

ia. ,;,•<•); i.Bmre
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LAsport
'A, vasárnapi megyeri lóversenyek' zsúfolt 

nézőtér előtt folytak le. A sport elég nívós 
volt, de u nap a fogadókra nézve rosszul végző* 
dött, amennyiben a fogadott lovak — az utolsó 
futam kivételével, ahol Somló váltotta kész
pénzzé a hozzája fűzött bizalmat — mind a vert 
mezőnyben végeztek. Részletes eredmény a 
következő:

l. futam. 1. Livorno (L'/a) Hovvátli, 2. Viselius 
(5) Murin, 3. Aurelia. (Fór) Vass. Futott még: 
Mocskos (12). l’/ah., óh. Tót: 50:160.

ff. futam. 1. Brigitta (2) hlperjessy, 2. Nevető 
(l‘/a) Gimpl. 3. Tóiméin (2) Kiszivath. Futott 
még:-Baka (12). ’/aih., 3h. Tót.: 50:155.

111. futam. 1. SdSt.ilia (4) Martinok, 2. Birto
kos (G) Pópa, 3. D. Magda (4) Mihalovits. Futot
tak még: Szép leány (12), Starost (5), Balsors 
(l’/a), Scliabes (3%). ’/ah., l’/ah. Tót.: 50:235, 
50:90, 120, 130.

/F. futam. 1. Nosza (2%) Csató. 2. Bornbulus 
(l'ó) Rojik, 3. Apró (5) Gimpl. Futottak még: 
All right (10), Sunny (12), Epsom lánya (14), 
Myosotis (2’/j). Hu. 3 h. Tót.: 50 : 210. 50 : 70. 60.85.

V. futam. I. Dalinand (8) Rojik, 2. Tündöklő 
(2) Biernáczki, 3. Kék rózsa. (4) Martinék. Fu
tottak még: Josma (!*/«), Rossebb (20), Förge
teg (14), Szanaszét (4), ltelyreleány (14). Fejh., 
311. Tót.: 50:1000. 50:125. 70, 80.

VI. futam. 1. Somló (2) Szabó Gy., 2. Maruja
(5) Szabó L. II., 3. Pour l’amour (3) Biernáczki. 
Futottak még: Akarnok (10). Gamotus (6), Jofe
(6) , Cigányleány (6), Kótyagos (6), Spinette (20).

KavisS Btirek
Turaevezés Bárányig. A MESz által a Neplun 

esónakházától Horonyig, 18 kin-es távon ren
dezett luraevezösverseny eredményei a követ
kezők: Egyes: 1. FTC, Nemzeti a start után 
hajótörést, szenvedett. Doublé: 1. Nemzeti. 2. 
Neptun. Négyes: 1. Nemzeti, ellenfél nélkül.

Az Ujságirónap birkózó- és boxolóversenye 
a MBOSz rendezésében jól sikerült. Eredmé
nyek: Birkózás: a Bucsck (Törekvés)—Bók 
(MTK)-pár szép küzdelem után eldöntetlenül 
végzett. Eidlitz (Testv.) pontozással győzött 
Gurui (BAK) fölött. Feliér (BAK) dobta Mol
nárt (Törekvés). Matúra (Munkás TE) Franko- 
vitsot (Húsos), Schulteisz (MTK) pedig Meistcr- 
töl (Törekvés) esed. — Boxólás: Adler (BSC) 
győz Sehiiffer (BAK) ellen, Bernül; (Lapterj.)— 
Bernwaller (BSC) eldöntetlen. Értékes, szép 
küzdelem. Bokody (KAC) győz Reic-h ellen, 
Vörös (Lapterj.) Lukács (BSC) ellen, aki azon
ban ha tárc.zott a.n tud. A Baseli—Csukái (Lap
terjeszt ők)-mérkőzés knock-au ttal végződött 
előbbi javára. Löwig (Lapterj.) csak a 3. me
netben tudta biztosítani a győzelmét a higgadt 
éb bátor Székely (BAK) ellen. Magyar (FTC)

pedig föladta a küzdelmet Horváthtal (Lapterj.) 
szemben. Végeredményben a Lapterjesztők négy 
versenyt, a BSC kettőt, a KAC egyet nyert.

Uj boxtehetség tűnt föl az Ujságirónapon 
rendezett boxoloversenyen Bermvaller Andor 
személyében, aki ezúttal szerepelt első ízben 
nyilvánosan. Alig három hónapja hoxol és 
máris eldöntetlenül végzett a Lapterjesztők 
egyik legrutinirozottabb boxolójával, Bernét- 
tat szemben. Bernwaller, aki Hegedűs Péter 
tanítványa, 22 éves, 56’A1 kg, szép izomzatú, 
okos, nyugodt és fair, akiről még többször fo
gunk hallani.

Bernát (Lapt. SC) lovagias magatartásáról 
szép bizonyságot tett a tegnap esti Újságíró
napon. .Amikor Bernwallernek (BSC) vele 
szemben sikerült eldöntetlen eredményt elér
nie, akkor az érem sorsát nem bizta a vélet
lenre. hanem lemondott arról kvalitásos ellen
fele javára, mondván, hogy neki már úgyis 
van 14 érme, legyen ez az egy Bernwalleré. első 
és egyben sikeres versenyszereplése emlékéül. 
Bernátnak ez a nobilis gondolkodása követendő 
példa, ami egyúttal a Lapterjesztők kitűnő 
szellemét is dicséri.

A megvert görög hadsereg egy részét szabadságolták.
Állítólag a görögök gyújtották föl Szmirnát.

FootbaBI.
(Eleje a 8. oldalon.)

Vasas—Zugló 1:1 (1:0) 
Hu.ngária-ut. Bíró: Orova Henrik,

A Vasasok állandó fölényük ellenére eldön
tetlen eredménnyel és egy pont veszteséggel 
végeztek inferioris ellenfelükkel szemben. 
Technikai tudásban,- összjáték iránt való fogé
konyságban és lendület tekintetében a Vasasok 
csapata jóval fölötte, állt a Zuglónak, de. mel
léje szegődött a balszerencse, a Zuglót viszont 
kegyeibe fogadta Fortuna. A mérkőzést a foly
ton megújuló Fa.ws-támadások egyoldalúvá 
tették. Puycr és Zvolcnszlcy kemény ellentállást 
fejtettek ki, néha az erőszakosságtól som riad
ták vissza, A födözetek munkája nem mérhető 
elsőosztályu mértékkel, a védekezésben még 
iigv-almgy megfeleltek, de a csatársor támoga
tásából alig vették ki ic részüket. A Vasasok 
védelme egységesnek mutatkozott és a táma
dások leszerelésében határozottnak. A csatár
sor nagyon megérezte Jetiinek hiányát. Csupán 
Katzer és Szentmilzlóssy kísérletezett lövések
kel. a többiek áttörésekkel és driblinggel pró
báltak a Zugló kapujához férkőzni, ahol az 
erélyes hátvédpáron és a szerencséskezü kapu
son megtört minden igyekezetük. Az első fél
idő elején Koffer jobb összekötő lefutása hozta 
meg a Vasasnak a. vezető gólt, míg a ZAC a 
mérkőzés utolsó percében Sc/csik révén várat
lanul kiegyenlített.

(Budapest, 1922 szeptember 17.) Athéniről ke
rülő utón érkezett hírek szerint a görög had
sereg egyes korosztályait szabadságolták. A 
megvert hadseregben, történi szabadságolások
hoz külföldi lapok azt a kommentárt fűzik, 
hogy csak olyan hadtestekből történtek sza
badságolások, amelyek a harc folyamán súlyos

veszteségeket szenvedtek és menekülés közben 
teljesen kimerültek.

Római híradás szerint állítólag menekülé
sükkor a görögök gyújtották föl Szmirnát. Ezt 
a. hirt, bár görög forrásból megcáfolják, 
az olasz sajtó nagyon súlyos kommentárokkal 
kiséri.

Washingtonban követelik a versailiesi szerződés megváltoztatását.
Különben nem csatlakozik Amerika a békeszerződéshez.

(Washington, szeptember 16.) A Beuler- 
iigyvökség jelenti: Britten az amerikai kép
viselőházban határozati javaslatot terjesztett 
ölő, amelyben kívánja, hogy a versailiesi

szerződést változtassák meg — mégpedig a 
jóvátételre vonatkozó határozatokat —, mert 
csak ebben az esetben, csatlakoznak az Egye, 
sült Államok a békeszerződéshez.

Az osztrák kormány szakított a szociáldemokrata párttal.
Nem tesz koalíciós kormány Bécsben.

(Becs, szeptember 17. — A Béggel bécsi 
tudósító jónak tele fon jelentése.) A .szombati 
minisztertanácsnak az a. határozata, hogy a 
jegylmnk keresztül viteléhez és az index
törvénynek a nemzetgyűlés elé terjesztéséhez 
ragaszkodik, végre teljesen tisztázta a poli
tikai helyzetet és megcáfolta az összes arra- 
vonatkozó híreszteléseket-, hogy koncentrá
ciós tárgyalásokat folytatnak és hogy a kor
mányt ujjú akarják szervezni. Ez a minisz

tertanácsi határozat a szoeleddemok rátákból 
vált) koalíció végleges elutasítását jelenti, 
ami egyúttal visszautasítása azoknak a kö
veteléseknek is, amelyeket a szociáldemo
krata párt a kormányba való belépésének 
föltételéül szabott meg. A kormány nem 
hajlandó eddig követett útjáról letérni és 
nem hajlandó a. szocialistáknak semmiféle 
engedményt adni.

II. osztály.
Postás EMTIC 1:0 (0:0). Biró; Gorszky.
Ékszerész—UTSE 0 :0. Biró: íécsői Hertzka 

PÚI. ............
liusiparosok—rlvL’(’ 2:1 (2:1). Biró: Danhof- 

fer. — A TTC a második félidő nagy részét tíz 
emlterrel játszotta, végig.

BAK BTK 3:0 (1:0). Biró; Steiimr S.
33 FC—NSC 2:0 (1:0). Biró: Klug. — A 

33-asokból kettő, az NSC-ból egy játékos kiál
lít,va, Zloeh, a mezőny legjobb játékosa, váloga
tott formát, mutatott.

KAÓÉ—BEAC 0 :0. Bjró: Kornál.
BTK—VII. kér. SÓ 1:0 (0:0). Biró: Aufjpitz 

Sándor. -
Külföldi eredmények; ,

Pécs: Amateur—WSC 8:1t Adrnira—FJorids-- 
’dorf 5:1: Rapid1—Vjenna 8:0; Hakoah—WAE 
3:1; Simmering—WAC 2:1; Hcrtka— Rudolfs- 
hiigel J:0.

Prága: Slavia- Sparta (Kiadna) 1:0.
Teplic: Tcplici. nénid válogatott Közép

németországi válogatott 4:3.

rEgÍ míífogőt 
platinái Ss ckn-.crf dt'dfftin imsGross Avtal 

Jdzxef-körül félemelet

HIAMSSFOSAT, ckssert az összes ^hirdetett 
áraknál drágábban \ eszek Prctsch Vilmos, Woktcn- 
billcr- a»to» ékszerüzlet, órujnvitás
utca síij egyévi jótállás mellett.
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A kövér nő éiete kínlódás!

Magyarorsauíg ifjúsági gyalogló 
bajnoksága.

Vasárnap rendezte meg az MTK a gödöllői 
országúton Magyarország 1922. ...................
gyalogló L^,.-.......   „ ,
Pintér Gyula FTC 16 n. 4.5 mp. 2. Koch Sándor 
MTK 16 p. 12.1 mp. 3. Szokul'esz László MIK 
16 p. 24.8 mp. , „ . , , _

Az ifjúsági bajnokság elolt folyt la az h PC 
15 km.-es gvnlogló versenye és győztes Szabidr 
Péter (FTC) 1 óra 18 p. 28.6 mp. alatt (Legjobb 
országos eredmény.) 2. Hóra (FTC) l óra 24 p. 
5 mp. 3. Komarik József (MÁV) 1 óra 24 p. 
7 mp.

Kjgtinyoljúk, kikacngjiik, örökös tréfa tárgya! Minden em
ber nlánnfordjnl. nem tud öltözködni, vendéglőben, lalvéház- 
ban két széket kínálnak neki. J gyszerii. életmódját nem 
zaxaró kuni segitség'x el igen rövid időn belül kiiresnvá 
lesz a legkövérebb nő vagy férd. Ezen kúra képezi titkát a 
francia nők karcsúságának és angol fi tMIpl. >Mőkolő clogán- 
<• injánál.. Csak I doboz NHICíRIH t használjon <«s meglepi 
környezetét. Eg.\ kúrához vnló dőlni:; títASGUlR ára 250.-- K 
Késziti: l’almier gyógyszertára. Pi ri... Főraktár: Török
Jósáéi gyógyszert áru. Budapest VI. Eirálj-iitea .1?. szám, 
és ©p«ra»gyógyszert.ir, E-Jidapest VI, Aririrássyut 3 0

aMmaniE&i

NEUMANN FANNY
ELSŐRANGÚ NŐI DIVATSZALONJÁBAN

\ . 1ÍHZSEBET Tl.il 19, II. 5. 
KÉSZÍ’L.XEK a legszebb KOSZT* MöK.

TOILETTEK IÍS KOPEXYEtiEK MEHSEKELT ARBAN 
ATITAZOKNAK 2 XAP ALATT

i Magyarország 1922. évi ifjúsági 
bajnokságát 3 km.-e»M távon. Bajnok Nemzett Rufialiáz

Vili, RákőaPut 7. sz. (Pannonia-száUó mellett) 
ŐszS és téli férfi és nős divatszövet- 

különlegességeink megérkeztek
.MBiiiMwiaiiiimiwMiia8MMBBMaa«wuawBuunsMuaaiwr»M!Mwawwaa»



MegwBt az pfpesti St^dlicm. * *
As OT?, 2 c 1 (1 a 0) arányban íeg^ste a FTC-t. — Az UTE a legjobb 

magyar csapat. — 15.000 néz#. — Bétröa Gerő Ferenc.
r Uj hajlékot nyert a magyar sport: tegnap 
délután megnyílt az Újpesti Torna-Egylet 
nagyszerű, hatalmas sporttelepe, az ujpesti 
Stadion. A megyeri villamos mentán, alig pár 
percnyire a ■vasúti hídtól terül el a, gyönyörű 
sporttelep, amelyet az, UTE—FTC bajnoki 
mérkőzéssel adták át rendeltetésének. A közön
séget nemcsak meglepte, hanem valósággal le
nyűgözte az a kép. amely eléje tárult. A sport
telep még ugyan nincsen készen, de ilyen álla
potában iis impozáns és ha teljesen kiépül, 
akkor kétségtelenül az első sporttelep© lesz az. 
országnak. Tervezője. Hajós Alfréd, érvényesí
tette gazdag tapasztalatát és arai célszerű, azt 
mind alkalmazta is.

A Stadiont ünnepség keretében adták ál hi
vatásának. Az egyesület kot ékpárszakoszt atyá
nak látványos fölvonulásával kezdődött a 
pályaavatás. azután az újpesti dalárda vonult 
a játéktér közepére, ahová csakhamar kivonult 
a hivatalos résztvevők serege is. Miután a 
katonazenekar eljátszotta a lliniuuszl, elő
lépett dr. Sem sey Aladár megyei biztos és Új
pest város közönsége nevében 30 évi időtar
tamra. átadta a Stadiont az UTE elnökségének. 
Dr. Semsey alán Belek altábornagy a hon
védelmi miniszter nevében üdvözölte az UTE-t, 
majd Szűcs János mondott köszönetét a pálya 
kezelésével megbízott egyesület nevében a nii- 
mAztcmek és a megyei biztosnak. A beszédek 
után a dalárda néhány dalt énekeit és ozzeL 
veget éri az átadási ünnepély, amelyen meg
jelenték meg Karajiáth Jenő dr. u.xugalmázolt 
államtitkár. Múzsa Gyula. a MOB elnöke, 
Abray Zoltán, az Evezős Szövetség elnöke, 
Csüngi József dr.. az, MLSz társelnök •. Bri/ll 
Alfréd és Sas Kálmán, az MTK elnökei. \[a- 
laky 'fihály és Szigeti Imre, az l’TU aleluökci, 
valamint a rendező egyesület egész vezetősége, 
Újpest város tanáosa és természetesen Hajós 
Alfréd, a nagyszerű sporttelep tervezője.

Néhány percnyi szünet után a Rákóczi- 
induló hangjai mellett kivonult az UTE csa
pata. Fog! II. kezében hatalmas koszorúval, 
majd az. FTC jelent meg lila-fehér virágokból 
összeállítóit csokorral. A pályainegnyitó alkal
mából az FTC csapata nevében Blum Zoltán 
üdvözölte az, UTE csapatát, átnyújtva a virág

csokrot, amire Fogl 11. a hatalmas koszorú át
adásával válaszolt.

Dr. Csányí Józsefnek, az MLSz társelnökének, 
a kick-ofíjóval indul a. mérkőzés, amely szép 
győzelmet hozott, az uj páJyatula.idonos egye
sületnek. Az UTE a győzelmet föltétlenül meg
érdemelte, mert szinte gólokkal volt, jobb el
lenfelénél. Hogy mégis csak minimális gól
arányban győzött, ezt balszerencséjének, meg az 
FTC kitűnő kapusának köszönheti. Egész se
reg védhetetiennek látszó labdát; csak a kapufa 
hárított el, mig az FTC-t viszont éppen a 
kapufa segítette a. játék utolsó percében egyet
len góljához, Az UTE Főni III, helyén Kete.- 
csényi ll-vel. egyébként rendes összeállításá
ban játszott, az FT( '-ben pedig újból szerepelt 
Pataky. ellenben Szabó ezúttal is hiányzott.

A mérkőzés maga nagyon élvezetes és minden 
tekintetben méltó volt a pályán váláshoz. \z 
UTE most van formája, tetőpontján. Védelme 
kifogástalan, födözetsora biztos és .jól műkö
dik. csatársora pedig eg.yejie.sen nagyszerű. 
Nemcsak gyorsaság, összjáiék és lövőképe-ség, 
hanem kitűnő technika is jellemzi oa tárait, 
általánosságban emlékeztei a régi nagy MTK 
csatársorának a játékára.

A vasárnapi mérkőzés után meg l^het álla
pítani. hogy ezidö szerint az UTE a legjobb 
magyar csapat.

Ezzel szemben az FTC még mindig nem érte 
el régi Formáját. Védelme még csak megfelelne, 
d« csatárai már sehogy sem tudnak boldogulni 
— még l’afakyvnl megerősítve sem.

Az első gólt már az első negyedórában évi el 
az, UTE és bár csákóéin állandóim lámád to
vább is. ujabb eredményt nem md elérni. A 
második félidőben az FTC sokkal jobban jót 
szik, sokszor Iáimul huzamosabban. de láma 
dúsai rendszerűit veszélytelenek, mig az, UTE 
ritkább lerohan ásni mindenkor góllal kecseg
tetnek, Igy történik azután, hogy az UTE eléri 
a második góit is. Úgy látszik, ez marad az 
eredmény, amikor a.z FTC az, utolsóelőtti perc
ben váratlanul gólhoz jut. Potaky lövése kapu
fát ér. onnan a kapus hátára, majd a gólvonal 
mögé kerül. Az UTE ugyan lilt.akozik. tl» a biró 
térni ászé'.esen megítéli a gólt. Ered mén <i tehát 
2:1 (1:) az UTE javára.

Aregol atléták a HAFC versenyén.
lagaSniBS végküzdetmek. — A magyarok négyszer győriek, ax angolok kétszer 

lettek elsők.
A MAFC nemzetközi jubiláris versenyének' 

második napján körülbelül 600iJ főnyi előkelő 
közönség gyönyörködött az üllöi-uti pályán 
Albion fiainak és a legkiválóbb magyar atlé
táknak a. nemes versengésében, Feltűnést kel
tett az angol atléták .jó tápláltsága és nagy
szerű kondíciója. Lőne, Talhum a legideáli
sabb testű középtávfutók, akik Lundgren-re, 
Vide-re emlékeztetnek és finishehii úgy tutinak, 
amint azt még magyar pályán alig láttuk. 
Részletes eredmények:

J. 200 méteres síkfutás: 1. Gerö (KAOEl 22.6 
inp. 2. Kurunczy (MTK' 22.7 mn. 3. Abraliams 
(Cambridge) 22.8 mp. Kitűnő start, erős küz
delem, biztos győzelem.

IT. Magasugrás: 7. Gáspár Jenő 180 cm. 2. 
Dickinson (Oxfordi 176 cm. 3. Magyar 170 cm.

III. 1500 méteres síkfutás: 1. Tathum (Cam
bridge) i p. 8.9 mp. 2. Németh (FTC) 4 p. 9.0 mp. 
3. koszta (MTK) 4 p. .15.3 mp. A nap legszebb 
versenye. Az utolsó 600 méteren át. kemény 
küzdelem, a cél előtt 250 méterrel Tafham előz, 
a célegyenesben halálos viaskodás, arnelj höl az. 
angol kerül ki győztesként, mindent kiadva 
magából, aléltan esik társai karjaiba.

IV. Sulydobás; 1. Eördögk (BEAC) 12 m, 61 
cm. 2. Csejthey (BEAC). Kél induló.

V. llo méteres gátfutás: 1. Partridgc (Cam
bridge ) 16.2 mp. 2. Sióiknál- 16.t mp. 3. Kovács 
N. ÍBBTE). A tulajdonkénen harmadiknak be
érkező Brislowe K áinbrdge) 3 gát döntése 
miatt disz,kvalifikálva.

VI. Tárol ugrás: 1. Haluska (BEAC) 694 cm. 
2. Abrahams (Cambridge) 690 cm. 3. Geguss 
(KAOE) 6.10 cm. Utolsó ugrással nyerve.

Gerely vetés. 1. Csejthey Lajos dr. BEAC 56.63 
m. 2. Gyurim Lászlói FTC 55.08 ni 3 
lovszky Ferenc FIT’ 52.72 in. Csejthey 
az ev legjobb eredménye.

áftM méter. 1. Steinor Pál MTE Li r. 
‘•.Kultéa-r István MAFC 16 p. 08.6 mp. 
rab- Pál ESC 16 p. 30 mp.

Király. Sleiner és Kulfsár föl állva 
lek 4 km-nél Király visszaesni, 
finisben 20 méterrel győzött. U 1

osztályú staféta. MAí (í^sii Bozsik, Rózsahegyi F,,, v,Vi, 
P:.8'8 ’PÓ-.3- BEÁC 2 P.

X i zsa- 
dobása

16 p. 05 mp.
3. Ki
vezet ■ 

Sfeincr a 
80 m. harmadik. 

XfAí’’ m ' é~' Ah aiu/ciu. I.
9 r r-> Tíl ’ Rózsahegyi, Fenyvossv)6.2 mp. 2. MTK 2 p. 8.8 mp. 3. BEAC *> n 
it’-’L 'V'?-T?ha MAC győzelmét., amelyet 
Bozsikna k köszönhetett, megóvta.

400-1200+ 200-} 800 m. staféta. 1. MTK (Ku- 
.Ju’lc^.’.|Eh.r71fel’1. Juhász, Fonyó) 3 p. 40.7 mp. 
... Achilles Club 3 p. 41 mp. Gyönyörű versenv 
amelyben Lowq ] p. 58 mp. alatt futotta a 800-at’

“Világosság KK Aersenye.
Föverscry 1000 m. 1. Uhereczky (Világosság).

2. Dénes (VII. kor. EC), 3. Grimm (Világosság).
1. Bállá

2. Tó<h 
(Edison)

25 km.-cs motorvezetéses verseny. 
László (Edison), vezető 
(Edison), vezető Kauperl. 
vezető nélkül. Idő 27 p. 27

ÉME rándordija 1000 m. 
verseny). 1. Világosság. 2. VII. kor. SC.

Budapest—Veszprém—Budapest. A Magyar 
Kerékpáros Szövetség által rendezet táwer- 
sen.vt Jlusovszky Mihály (Világosság) nyerte 
7 óra 35 porc alatt Farkas (MTK) és Papp 
(FTC) előtt

Sz.avanoA.
3. Grogé r
mp.
íEgyesületi csapat-

Sípos Magdebur^ban világrilíordot 
úszott.

A Magdcburg—Budapest vúrcóközi mérkő
zésben a stafétákban vesztettünk. Sípos a 
100 m. es m'lluszásban beállította. világ
rekordját.

4X50 m.-es sprintstaféla; 1. Mogdeburg 1 p. 
54.6 mp. 2. Budapest.

1X200 m.-es staféta: l, Magdeburg 10 p.
27.4 mp. 2. Budapest.

A 100 m.-es mellúszásban Sípos Márton 1 p.
16.8 mp.-es világrekordját beállította.

400 m.-es; /. Eperjcssy 5 p. mp.
Vízipóló: Budapest—Magdeburg; 7:0.

Futball
I, oszftdly.

MTK- MAC 4:0 (1:0),
Hungária ut — 4000 néző. — Bíró; Ivancslc.s 

Mihály.
A nagy gólarányn győzelem, amely az M.TK-1 

a bajnoki lista élére vitte, még nőni jelenti azt, 
hogy a kck-fi berek elérték a bajnokság meg
nyerésére reményt nyújtó formájukat, A vasár
napi mérkőzésen az MTK csapatában még min
dig olyan hiányok mutatkoztak, amelyek — ha. 
néni sikerül azokat hamarosan kiküszöbölni — 
a kemény korkurrejicia. mellett aé^zeíosek le
hetnek. Szilárdnak csak a közvetlen védelem 
(Platt kő— Mundl. Kovács) moinlhntó. A födözet- 
sor. amely ma Kertész il nélkül, HT/s:—Kcut- 
lei —Nyúl // összeállításban játszott, — nem 
volt összekötő szerve a csapatnak, sem a véde
lem. sem a. csatársor nem talált benne támo
gatást. A födözetsor mia(t szétesett a. csatársor 
játéka. Egyémi akciókra túmaszkodií rapszo- 
dikus támadások .jellemezték a, kék-fehér csa
társor nninkájá.t, amelynek eredmi'nyességé't 
egyesek (Molnár. Braun, Opata) egyéni kvali
tásai biztosították, A M.1U a teljesen vissza
esett csapat henyoniásái keltette. Nem volt, 
egyel len biztos pontja sem. Még’ Fehér is — aki. 
földi bravúros védést produkált — nem egyszer 
liatározallauiiak mutatkozott. Szatíra bizonyta
lan és erőszakos vo.h, a második félidőben ki 
is állították. A lodözetsorhan egyedül Kocsis 
felelt, meg. A csatársor teljesen akciókáptelen. 
Támadáshoz a M.IC csupán néhány egyéni ak
ciót réven jutott, de ezek is rendre megtörtek 
az MTK hátvédjein, ngy hogy Platt kának, 
ryyefh u részéiyesebb labda scnc jutott. A mér
kőzés általában az MTK nagy fölényét mu
tatta. <!'■ lendület az ő játékában sem volt. Az 
első gólt az első félidő közepén a MAC- védel
mén kereszt iill orít Braun helyezte a kapuba, 
közv< Jen közelből. A második golf nehéz, hely
zetből, a 16-os vonalról, Molnár lőtte, A harma
dik goi az ofside helyzetből startoló Senkep/ 
beadásából Braun révén jutott, a MAC hiáló- 
,i;ibn. a negvi'u'ik goit, pedig a. mérkőzés vágó 
\f \.- Mohiái Hitte tizenegyesből.. A mérkő
zésből a közönség is kivette a szokásos részét, 
és a kapntl gólok után a. tribünön próbáltak 
kiegx enliteni.

BTC-VAC 2:ft (0:0). 
Amerikai-uL Bíró: fiiró Sándor.

A .ió startul vett l'.4C veresége meglepete-s 
ugyan, de megmagyarázható. A VÁC ugyanis 
csak technikai tudását vitte .küzdelembe, ezzel 
szemben a B T( kisebb technikai képességé,!, 
erélyesebb labdára menéssel és lendületet adó 
lelkesiMíésscl pótolta. A g.vőzfcs csapatnak a 
födözetsor volt a lelke, különösen Kanyaureh. 
közepfödözet tett ki magáért. Az első’ félidő 
VF'Yz' ‘Tal'at fölényét sem alakította ki, de a 
l .1C támadásai veszedelmesebbek voltak. A 
BT(. kapusa, Palcsck. azonban mindig a. helyén 
vall, az ő (•rdenie. hogy n félidő nem hozott, a 
vAC-nak eredményt. A II. félidőben a BTC 
Jíihra kapott, viszont a VÁC elvesztette a nyu- 
godtságáf. Amikor azután a VAC-csatársor leg
jobb endiorv, Eevay. kénytelen elhagyói a pó- 
l,y;|l- a j> I (, ügyesen kihasználja ezt az. előnyt 
PSK-V<’rs ‘'^"‘ásut.'inbnn lőtt két góljával 
n BIO.javara dönti e] a mérkőzést. Az első 
goi Után a biró a VÁC bal födözetét, fícrmannt, 
kialnlotta.

Törekvés—KAC 1:0 (1:0).
Sárkány-utea. — Biró: Nagy László.

\ áraJanul erős ellenfélre talált a Törekvés 
í... , . hatni erőkből álló csapatában. A 

orokros győzelme falán el is maradt volna, 
na a Horváth —Pass liátAÓdpár nem olyan biz- 
h>.s es határozott. A Törekvés csatársora, ezúttal 
TiPiu colt olyan agilis, mint máskor. A vesző- 
delmys balszárnyat (Weisz—Hlrzer) a KAC- 
t edoJeiB jód fogta. A födözet sorban ,i kény
szerű pilu-iM’s -titán ismét játszott Hajós, de 
keves sikerrel. A A'z/C fiatal kapuvédője, Piri 
biztosan, sut helyenkint bravurosan védett. 
Határozol tan dolgozott a két hát védő (Mihaíek 
es Dudás) is, akiknek uag.v segitségiikre volt 
a laradluitatlan centerhalf, Sándor. A KAC 
csatársora a. II. félidőben szép összjáUkból sok
szor felnyomult ellenfele kapuja elé. de a tá
madó akciók ercdmcn.xe.s befejezéséhez hiány
zol! az. ereje és technikai készsége. L
niH jelentő goit a mérkőzés elején fíirzcr lőtte.

A győzöl-

III. kér. TVE—MAFC 0:0.
Ha tar-utcai pálya. Bíró; Schiller.

.... 1 f,z' Jellemzi, hogy azon a biró*mérkőzést. ............................. n.z.n.v az.vn ti uh u*
>í<>ii C'fi-i durvaság miatt egyszer sem.
kellett a mérkőzést megszakítani. A játék két, 
eg.\ enio erős ellen fél küzdelmét mutatta, amely
ben a védelmek kiválót produkáltak, mig a 
csatárok gyöngén voltak.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Léggel Lapkiadó Rí.

1 11 1 1 • ■1 — - - -

\ sí? könyvnyomda rt., Hudapeat VHI, Contf ntca 4. 
Műszaki igazgató; Peutavb D.


