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2. szám

A. debreceni huszárezred
és Létay képviselő átférje.

{Vitéz Nagy Pál tábornok
C-f Heggel tudósitój'itól.) X második hu

szárezred (debreceni), amelynek Vitéz Ij- 
falussy (iábor őrnagya parancsnoka, bajtársi 
összejövetelre hívta, össze az ezred tényleges, 
tartalékos és népfölkelő tisztjeit. Mindazok 
köziil, akik I jfahiFsy parancsnoksága alatt 
küzdőitek a fronton, csak ry/y/cf/ru tisztet nem 
bírtak; meg: Létay Ernő tartalékos huszár 
százados nemzetgyűlési képviselőt. Amikor 
Létay képviselő a. bajtárs; összejövetelről és 
az el nem küldött meghívóról értesült, föl
kereste Vitéz Ujfalussy Gábor ezredparancs
nokot. és megkérdezte, miért hagyták ki a 
meghívót lak sorából. \ itéz l jlalussy őr
nagy azt felelte, hogy

Létay meg nem hívása tudatosan tör
tént, nj ért úgy ő, mint az ezred több 
tisztje a képviselő ellenzéki politikai föl

fogását nem helyesli.

Török lovasság átlépte a semleges zónát.
London, szeptember 24.

A Reufor-üsfynökM’g jelenti Konstanti
nápolyból, hogy

a török lovasság tegnap Csónak mellett 
behatóit a semleges területre.

Ma délelőtt megbeszélések lesznek egy an
gol tábornok és a török parlamentairek 
zött. I----------
dóssal a török csapatokat visszarendelik.

\ kö- 
Kemélik, hogy barátságos niegállapo-

ffhgssilárdsdt a vasárnapi magánforgalom.
Budapesten :

A vasárnapi magán forgalom minden érték
ben nagyon megszilárdult. A zsidó újév miatt 
kevés kötés jött létre, inkább vélemény vasár- 
Jósok alapján alakultak ki a kurzusok: Síiig): 
84.060, Rima: 17.000—18.01)0. Általános Kőszén: 
148.600-150.000, Izzó: 17.000-48.1)00, Magnezit: 
110.000. Kereslek: Hazai Fát, Lieht'get, Júliát, 
Barotil, Furáiért, Pallast, Phölmst. A szom
bati magán forgalom bizakodó, hangulata va
sárnap folyamán jelentékenyen fokozódóit.

—----------— —<B «

(A Heggel tudósítójától.)

Gazdasági körökben híre jár. hogy a. ma
gyal* államvasutak személy- es teherszállító 
tarifáit, újra föl akarják emelni. Erre egy
részt az üzemköltségeknek jelentékeny meg
drágulása adott okot, másrész!, hogy a kö 
zépeurópai államok tinin d október tizediké 
és lmrmineadika között, újból ölvén es száz 
százalékkal, mint például Németországban 
es Ausztriában is. fölemelik a vasúti tarifát. 
Erre egyébként a berni egyezménynek is 
van befolyása, amely kimondja, hogy a vas
úti tarifák személyi és teherdijtóteleit az 
egyes államoknak összhangba kell hozni, ne 
hogy közöttük nagyobb eltérések legyenek. 

a tisztek politizálása ellen.
Létay tudomásul vette az egyébként ki

tűnő törzstiszt válaszál. csupán azt a kér
dést vetette föl még, hogy mióta szabad 
tényleges tiszteknek politizálni?

Létay képviselő ezután annak hivatalos 
rendje és módja szerint tiszti beesületbirósá- 
!i<)l kért maga ellen, hogy eljárás inditassék, 
vájjon az ö ellenzéki politikai magatartása 
ellentétes-e tiszti rangjával. E fölterjesztésre 
a minap érkezett meg Vitéz Nagy Pál tábor
nok. körletparancsnoknak leirata, amelyben 
arról értesíti a tartalékos százados nemzet
gyűlési képviselőt, hogy nem talál semmiféle 
okot arra, hogy Létay ellen eljárást indít
son. Ellenben fölszólítja Létayt, hogy ne
vezze meg azokat a liszteket, akik vele szem
ben. politikai magatartása miatt, kifogást 
emellek, hogy ezek ellen az eljárást megin
díthassa.

(Lloyd George tegnap váratlanul Chequers- 
böl Londonba érkezeit, és minisztertanácsol lii- 
vot1 egybe. Ennek befejeztével fontos kijeleié 
téseket tett az angol hírlapírók elölt a keleti 
problémáról. Különösen hangsúlyozta, hogy 
Csanakot mindenáron tartaniuk kell a szövet
ségeseknek. Az európai béke megköveteli. hogy 
a habom Kisázsiából ne csapjon át Európába, 
a ti ngerszurosok szabadságát pedig a Népszö
vetségnek kell szabályozni. A tengerszorosok 
szabadsága erdőkében a katonai szakértők vé
leménye szerint is, Csanakot, m.n leniirin tar
taniuk kell a szövetségeseknek.)

Bécsbeni

A zsidó ünnepek miatt a forgalom az egyre 
szilárduló hangulat ellenére csupán néhány 
kötésre szorítkozott. Áílamvasut: 1.100.000. 
Salgó: 2.460.000—550.000, Rima: 550.00(1. Kóhurg: 
270.0111). Délivasut prioritás: 580.000. Krupp: 
61IMJ00. Az irányzat szilárd.

Berlinben:
A devizapiacon lényegtelen forgalom. Érték

piacon a helyzet változatlan. A hangulat biza
kodó.

Bécset újabb általános 
sztrájk fenyegető.

j Heggel bécsi tudósítója jelenti telefonon: 
Az imiexs/ám miatt, kitöri sztrájk egyre széle
sebb körökben törjed. Most a fémmunkások. 
akik körülbelül 200.0U(t-ren vannak, fenyege
tődének sztrájkkal, az index 'miatt. X fémműn 
húsok a. teljes index kiűzetését követelik, 
amelynek a legutolsó szúrna 91%, a vállalkozók 
azonban egyhangúan kijelentik, hogy ,>0%-uál 
többéi nem adhatnak, mar csak azért sem, inéit 
nőm all elég pénz, rendelkezodikre. \ asaruap 
egész rap tárgyaltak es hétfőn dől. el, hogy 
megkezdik-e a fémmunkások a sztrájkot, amely 
esel ben Héesel általános sztrájk fenyegeti. — 
A kávéházi alkalmazottak sztrájkja még 
cgv’re Ifiül, de «iz újabb tárgyalások eredmény
űvel kecsestől nők és remélik, hogy keddre n 
kávéházak újból megnyílnak.

Ugyan kérlek ...!
( Párbeszédtöredékek.)

Miből gondolod, hogy a Gömbös ur pozíciója 
meggyöngült6! Én csak akkor merem ezt el
hinni. ha ö lesz Magyarország felelős minisz
terelnöke. De amíg ö még mindig Magyaror
szág felelőtlen miniszterelnöke, addig miért 
mondtad, hogy meggyöngült!

*.
Ne beszélj, kérlek bolondokat! Nem az a fon

tos. hogy milyen, módon mentik meg az orszá
got, hanem az, hogy ki menti, meg. Elvégre 
minden tapasztaltabb hordár úgy oldaná meg 
például a zabdrágaságot, hogy százszorosra 
emelné a konflistaksát, s ez csak azáltal válik 
tájvédelemmé. ha. nem a nevezett hordár, hanem 
IVol/f Károly ur cselekszi.

♦

Nekem hiába beszélsz elvekről! A legtöbb 
embernek, aki azt hiszi magáról, hogy elvei 
vannak, valójában csak bogarai vannak. És 
ezek az állhatatosak. ILr! az elvet okkal lehet' 
meggyőzni, a. bogarakat ellotbeu csak irtani 
lehel és a. bogártulajdonos kétségbeesetten 
védi bogarát, hiszen < nélkül nincs jogcíme a 
közéleti cezérséghez. Az elvei b; látással módo
sítani lehet, de a. bogár, az megváltozhaiatlan. 
Próbáid például Wolff ural meggyőzni arról, 
hogy hazánknak nem, Hen. Hlumerlhal a leg
nagyobb veszedelme! Ha azt mondanád neki, 
hogy elvégre abban az orfcu mból leendő 
operett színházba n llen se cs'náHiat egy bet, 
mint amit az állam csinál a lTáros: Színházban, 
tudniillik, csak pesten vagy másutt készült 
bécsi operettet művelhet, ha az! mondod m ki. 
embert öt. mint azok a: iijak. akik már bogá
rak fanatizmusában zsidót vertei: a régi rossz 
időkben.

*

Nem érb ni. hogy ezt nem éried! A: e\-port, 
arra való, hogy a korona árfolyama slabdizfi- 
lötjé!:. .ízt beszélik, hogy most mór a löki ítélt 
is szabaddá teszik. Igen helyes. A baromfi, a. 
marha, a ló itthon csak a drágaságot növeli. de 
ha már egy sem lesz belőlük itthon, álkor jo 
lesz a korona és akik addig éhen nem haltak, 
azok, jó pénzzel fizethetik a kisgc-dónak azt a. 
sok mindenféle jói, ami már nincs az ország
ban. Kivenni szabad. — ez a sza: udkereskede- 
lem. behozni nem szabad, — ez is szabadkereske- 
delem és ha ilyen módon elfog g is az ország, de 
az aranyparitás dönthet ellenül megmarad.

♦

A bolsenizmus mániája roll az ipari terme
lés. Ez adott jogot az ételhez és az ő állami és 
társadalmi firmájuk roll az 'pari termein dik
tatúrája. Ez a d illat ura fölemésztette a fo- 
gyásztól, mert az intelligenciát, amelynek kid- 
I nrigénycit el sösorba n szolgál ja az ipari ter
melés. szisztematikusan pusztították. Imtod. 
kérlek, a mezőgazdasági, termelés diktál aráját- 
nem fenyegeti ez a veszedelem. A termelő, ha 
elfogy a fogygszlópublikuma, legföljebb maga 
eszi meg terményeit. Ez a különbség a bolse- 
vizmus és Gál Gaszton közölt.

Nem tudod, hogy mi a demagógia? Hídig na
gyon világos a. dolog. Ak' a tömeg.‘kel arra 
tanítja, hogy csal: jogaik vaunak és köteles
ségeik nincsenek, az demagóg. Persze. hogy a 
demagóg jóhiszeműen a közvélemény hősének 
érzi magái, hiszen erre a tanításra okvetlenül 
ujjongó népszerűség visszhangzik. De a nép 
szerűség nem okvetlenül. jelenti a demagógia 
főn forgását. Avagy mernéd azl 'mondani, hogy 
(iá! Gaszton demagóg! ő igenis rámutatott a. 
gazdák jogaira, de egyben rá is parancsolt a 
kereskedőkre és köztisztviselőkre, hogy telje
sítsék a gazdák kötelességeit.

I
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Egy vezérkari ezredes 
házvéíelének bonijodalma.

C7 Reggel t ud ősit óját é>l.) Részletesen beszá
moltak a nupilauok arról a Stefania-uti 1 ra.gr- 
diáról, amelynek áldozata Holcz (iyörgy Lajos, 
az Exselsior-bar tulajdonosa. Az sem ismeret
len az olvasó (dőtí. hogy a gyilkosság háttere 
egy romantikus éjszakai regény. amelynek hős
nője Kovács Ilona, az. Exeelsior-bar egyik, tán
cosnője. A leány és a g.............. .
két. nap a'att. a rendőrségre került, borin 
is és g..............
Kuncz beismerte a gyilkosságot ?s 
csak féltékenységével és reménytelen, 
i’edett szerelmével védekezett.

Vasárnap délelőtt dr. Raducsy Jenő 
.kapitány szembesítette Kuncz Sándor 
a gyilkost, az őrizetben tartott Korács Ilivel. 
A rovottul,uhu betörő, aki 27 esztendejéből éve
ket töltött börtönben, térdre esett szivic'en 
szere'mese elölt és elcsuklij, zokogó hangon 
bocsánatot kért tőle, hogy ilyen kellemetlen- 
népbe sodoria és most miatta az imádott Iránti
nak is a rendőrség őrizetében kell maradnia.

A leány minden meghatottság nélkül nézte a 
rendőrök között. <dh> 1it<íalemberl, aki miatta 
gyilkolt és csak közömbös szavakkal fogadta a 
kön n y es borsán a í ké rést.

Radocsay Jenő dr. rendőrkapitány a biin-
------------------------------ ...mi .ag?ca

A leány és a gyilkos elmenekültek, de 
alatt a rendőrségre került. Kovács Ili 

gyilkos szerelmese. Kuncz Sándor Miksa. 
a gyilkosságot és egyedül 

el kese-

» »

ügyi nyilvántartóból megállapította, hogy 
Jhl9-ben Kovács Ilonái egy kisebb lopás miatt 
körözték, amely alkalommal a fiatalkornak 
bírósága előtt kellelt volna megjelenni a 15 
éves leánynak, azonban közben megszökött a 
fővárosból. Amikor lladocsay kapitány erre 
vonatkozóan kérdést intézett Kovács Ilonához, 
a leány kijelentette, hogy nem túl felvilágo
sítást adni az ügyről, egyáltalán nem emlék
szik rá.

Miután Kovács Iliről bebizonyosodott, hogy 
biinrészesség nem terheli, föleidetIük a rendőri 
őrizet alól és déli egy órakor elbocsátották a. 
főkapitányságról. Kuncz Sándor Miksát pedig 
féltékenységből elkövetett gyilkosság miatt 
tartóztatták.

Délután Kovács Ili azonnal a lakására sietett 
és a fiatal. 19 esztendős, közepesen csinos, át
lagos szépségű táncosnő, aki miatt embert, öl
tek, azonnal átöltözött, hogy estéire az Eezel- 
sior-barba 11 foglalkozásánál megjelenjék.

Este 9 órakor. amikor a bar-élet elkezdődik, 
az elsők között jelent meri meggyilkolt gazdája 
borjában Kovács II i és mini ha misem történt 
volna csütörtök hajnal óta, hozzá fogott minden
napi munkájához, a vendégek szóra közt a í fi
sához.

lesz a fővárosban.
A Kansz és a Máv. ©kozzák a fafoiátrcjjft.

L t Heggel lúd ásító jóléti.) \ parlament drága
sági bizottsága nemrégiben foglalkozott Buda
pest faellátésúnak kérdésével, de, mint minden 
eddigi kérdésben, úgy ebben sem tudtak pozi- 
liv eredményre jutni. A t''l pedig rohamléptek
kel közeleg és ma az a helyzel, hogy ez a majd
nem legfontosabb közszükségleti cikk minden 
valósziniiség szerint teljesen el fog Hinni a, 
'Piacról és « fogyaszt óközöunég mén fajegyek- 
kcl sem fog annyi fához juthatni, amennyivel 
háztartásában főzni és fűteni tudna. A drága
sági bizottságnak azzal kelleti volna. kezdenie, 
hogy azomal megszünteti Habival all, a Ea- 
kornuiny biztosságot és az úgynevezett, k’aelcsztó 
Hivatalt, amelyekéd, a közönség ma már nem 
is ismer. E hivatalok a. háborúnak ittfelejtctt 
fölösleges, szükségtelen iiitézményei, nehézkes 
bürokráciájukkal csak akadályozzák a. fafor
galom zavartalan lebonyolítását és teljesen 
hiábavaló módon adóztatják meg illetékeikkel 
a fafogyasztó közönséget.

Az 1919—20. években. ha valaki nem hozott 
be a hátán Budapest környékéről egy köteg 
lopni 1 lat. akkor a. háztartásában főzni sem 
tudott. Ezen a lehetetlen helyzeten akartak so- 
giteni a J nagy a i országi üzemek, amikor 1920 
vége felé össze köt leiéibe léplek Bihar- s Arad- 
inegyc megszállott löszének termelőivel és a 
fakorme ;ybiztass lg és az államvasutak segít
ségével megi nni tolták a. fafölhozatalt Magyar
országba. az árak jelentős lenyomása állal 
•megszabadít ották az országot a katasztrofális 
fainséglől. Ettől a pillanattól kezdve az ország 
zavartalan i'aellálásábait mindaddig nem volt 
zökkenő, inig a Már. és a Közalkalmazottak 
Nemzeti Szövetsége, a Kansz, rá nem tették a 
kezüket cz"kre a forrásokra, amelyek a csonka, 
országot fára1 ellátták. A Máv. és a Kansz 
ugyanis alkalmazottaik tűzi fa szükségle tét biz- 
tos'taiidók. nem azzal a köriiit-'kintő kereske
delmi gondossággal fö'lözlék szükségleteiket, 
amelvre már saját érdekükben is kötelezve Ict- 
lek volpa. hanem milsem törődve az ország iJ’- 
k oss ágával, ahelyett, hogy szükség] elei kel kö
zeli kilóim terlávols igokból födözték volna, 
sok száz kilométernyi távolságból szerezték be 
a. fut, megfosztva ezáltal az ország fogyaszt ó- 
közönségél attól a fáiéi, amelyhez egyébként, 
könnyen es olcsóbban hozzájuthatott, volna. .A 
bihari len* 'löket a Máv. azzal szorította rá, 
hogy elsősorban nekik .szállítson lát. hogy 
idegen vállalatok számára szállított tűzifához 
■nem adott r jgonokal. Ez a körülmény, továbbá 
a Máv. és a Kan-z. folyton növekvő igényei 
lei mt'szelcM ii vagyon 'megdrágító! tóik a fát. 
mert a termelők ezen a ki nyszeyh onlinyi ns^n 
fölül még szúllilhaté) tiizii'ójuk órái napról - 
napra emelték, hogy a Már. és a Kansz szá
mára fix áron szállítóit fa árveszteségét be
hozhassák. így mennél több lat vett idénybe a. 
Már. és a K'iy: ,, annál dráyóbban szállították 
a termelők a közönség I űzi fáját. A köztisztvise
lők ellátására tehát az állam mellett meg a. 
közönség is ráfizetett, mert a. tűzifa behozatala 
a Máv. és a Kansz beavatkozásáig könnyedén 
és simán ment, ugv hogyha minden köztisztvi
selő a lei akkori alacsonyabb érteke mellett 
tűzifájának mindenkori értékét pénzben kapta 
volna, meg. a szabadkereskedelmi pedig a bi
hari és aradmegvei lermelők már kialakult 
nagy kiírnia,aii lolbasználv.i, a leiárakat, min
őig lejebb es lejeijb szorította volna, annyi 
fát leheteti volna behozni, hogv mindenkit cl

lein tett, volna látni, anélkül, hogy árban e- be
hozatalban előáll hatot í col ni ez az indokolni lan 
konknrrencia. Egy másik súlyos konzekven
ciája volt ennek az üzleti politikának, az, hogv 
a tavalyi értékének majdnem négyszeresére 
emelkedőit lei terhei mellett a magyaror. z igi 
tüzifatermelők. igazodván a Máv. és a Kansz 
által még szabadon hagyott, és méregdrágává 
lett importfa árai után, a magyaréi szegi tűzi
fát is annyira, megdrágítanák. hogy az majd
nem megfizet hetei lenné váll.
'.Ezen most az illetékes tényezők azzal a rég

ié nem vált módszerrel akartak segíteni, hogy 
a belföldi tűzifát súlyos árbéklyok kéz- szo
rították, agy, hogy a termelők nagyobbrészt 
máris abbahagyták a termelési, vagy rövide
sen a.bl.m fogják hagyni, hacsak mindazokat a 
í emlőikezés:-ket, amelyeknek a szabad forga 
lom fejlődé-e melleit nem is lelt volna szabad 
megszüld niök. hatályon kívül nem helyezik. Ha 
ebben az értelemben nem történik rövidf,ven 
intézkedés, újból előállnak majd a 919/211 as vi
szonyok, mert itt. termelni nem fog senki és ha 
mindenki az után a pár vagon fa illan fog kap 
kodni. amit a Máv. és a Kansz szabadon hág.' ■ 
nak. könnyen elképzelhető, hogy milyen árak 
fognak kialakulni. Nagy baj az is, hogy pél 
dá.i.1 a fakormánybiztosság mm gvako.olbat 
ingereneiáf. arra, hogy a. Káosz ne rendelkez
zék a Má.v. kocsijai fölött, továbbá hogv a Mar. 
mindeiikiiiek egyformán ál'ion rendelk< • ésére, 
ami 1 ulajdanképen egyetlen segít<ég volna az. 
egységes ár és ellátás kialakulása felé. Meg
történt. már az is. hogy a Kansz. késedelmes 
szállítóival szelíden a Műviéi az1 követelte, 
hogy a' bihari ternmlők minden .Magyaror
szágba sz dlitoít fáját ;i Máv. 1011 pe’’e?iitig 
neki dirigálja..

Ezek a kétségbeejtő vi-mnyok hozták ma
gukkal azt. is, hogy a. különböző fabiv utalok■ 
bán végre m-.m hajlhaléi és az éld viszem? okkal 
merőben elb nk,,ző rendeleiokkei a lógna'.’.\óbb 
fölfordulási és fejvesztdtíégd idézdk elő. Ha. 
pillanatnyilag megszűnhetne minden hivatal, 
minden rendelkezés, tój'’kozal.la.ii beavatkozás 
megvolna az egyetlen gvógyiló eszköz i ;: a 
szabad foigalom által clőidéz''tt szabad ver
seny. Ez volna az egyetlen orvoslása a mai 
lehetetlen állapotnak.

Románia nem mozgósít
liukarv I, szrpleiiiimr 2-1.

Az -Orient iladio" jelenti: A román kor
mány határozott in megeáfo'ja. néhány lap
unk azt. a hírét, hoyy llfonániu elhatározta 
a hadsereg mozgósít ásó!. („M. !.“)

Magyarország 22.159 arany 
frankói fizet a népszövetségnek.

(leni, szepl<*mbei’
fM Heggel alkalmi Iiidósilójáféj.) A Nép

szó vétség genfi főtitkársága által késziíei köti 
ségvolés szerint a Népszövetség admi.ii.szi rá 
hisn. nem ke.ve.-rid>. mint 20.873.72H aranyfrankba 
kerül. Ezt. a magyar valutában haj meresztő 
összeget bizonyos kulcs szerint a Népszövetség 
tagjai soraim fölvett államok közölt osztják 
tol. Magyarország ezután ét énként 22.Int)ardnu- 
frankot fl-ct, I g? am nnyií, mini Ausztria, Al
bánia. Nicaragua, l’arugun?, Honduras és 
San Salvador,

(.1 Heggel fudósilójéilóL) A háború utam 
illőkben, amikor a fővároslmii a. lakás in-yu 
egyre nagyobb mérveket öltöt t, egymásul a n 
alakullak a különböző ingallanlorgalmi es 
adásvételi lúrsaságok. Egy ilyen ingathnfor 
galmi irodát alapított körülbelül három evvel 
ezelőtt a Vilmos császár-iil Iá. száma habban 
Lengváry Zoltán gépészmérnök. Ez a vall-ilaí 
nag\-nagy forgalmat bonyolítót í le nem
egyezer a legelőkelőbb körökből is fordultak 
meg irodájában kliensak, al<ik hazat, földbirto
kot. vagy lakást kerestek a fővárosban, vagy an
nak környékén. ,\v. elmúlt lionapokimn m giiizía 
az irodái Th-. isniek Klcischmunn Mórié yv/.ő.v- 
kari ezredes, hogy a fővárosba,) kisebb csalom 
házat vegyen neki. \z elmúlt bel szérumján 
In ngréiry Zoltán közölt:- az ezi*( d"- el, hogy 
sikerült megszereznie a Csukonal-dlca la. szám, 
alatt lévő családi házat, amelybe azenmd be 
köiíözbd. Az ezredes még szerdán mm nézte a. 
házat alkalmasnak' talalta es közölte Len.a- 
váryval, hogy perfektuál hat jo az üzle'ci. !n ag
rárt/ 5.000.000 koronád kód. fÁ ■ 7 '
inann Móric ezredestől azzal, heg;.’ a. ház t’d-;j 
(Ionosa ennyiért hajlandó •eladni a ha aí. \z 
ezredes kc.szjjénzben azonnal áiajoi t < g. fél
millió koronái, míg a többi' a lm; átvételen k 
liánján adta volna ál Leiig-' ar.' nak.

Szóimba! délután az ezredes 111(7 imént a í'so- 
komii-ntca !<*. szánni ház t lila jdo-iioxáuál és 
közülié vele hogy liétfőn he fog kölíö'.i1' la
kásba. .7 húz!ulajdonos a legnagyobb wm/Iepe- 
léssel ralié tudonu<set az ezredé, kijelentésel* 
és <r.t mondotta, hogy az égé. - ügyről semmi 
ludomásu nincs és Leng 'óryi nem is i. m ri.

'rheinnick Kl( is( hn)"nn Mérir mé<>- s' >m- 
bati nap folyamán följelentési teli főkapi- 
tány.'- jv.on Lcugváry Zoltán <d!on e ;d: - bűn- 
leije miaH. és kérte az azonnal’ őrizi tbévé'-.dél. 
\ főkapilánysáy.ró! defekil 'eb mentek ki 
Leng'vár.s Vilmos ís-zá.r úti lakására, a.hoii» 
mm tdőállifottak a umapiíaity-,. ..ru. A főkapi
tányságon Lengvár? hangoztatta, hog\ téve
dés *'< rog fö'in az üg? ben, ne ií ő megköt öl te 
az üzlet cl.

\ félmillió' koronát l.a j!.-md'> \id' az.o'iii'il 
\ i‘ sz-'liz<-1 ni cs sz.abadonbocsdáso áfá krímii 
föLijávlat tn l..~.ím.non koronát érő aeitójút. 
.\ r. ö'-szeg Jefizcírsrl o • a főkani ■ ipyságról <’/- 
bocséiiol Iái: Lengrárj/ Zoltánt. Iheinicl:- 
Hl' isthmunn Móric vasárnap délig nem vonta, 
\ issza a 1’0.1 jelentéséi.

h’l&

1 rixmETS'? r.*
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váiasztékbati a.Mfcécsés P&xxíar ü'
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a Gazdasági Hll<slbanítnái.
A rendőrség letiltotta MednyánszKy vezérigazgató letétjeit.

(A Reggel lúd ősi lóját ól.) A FáHTy-bot rány 
részleteit A Reggel hasábjain adták át eh'iször 
a. nyilvánosságnak. Mára, az ügynek ujabb 
ró.-zlete. pattant, ki. \ Pénzintézeti Központ ér- 
tesitellc a főkapitányságot, hogy rovancsolást 
akar tartani a Gazdasági Hitelbankban. .1 Reg 
gél értesülése szerint a rorancsolást ti Pénz- 
inlézfili Központ már megkezdte. A vizsgálat 
meg akarja, állapítani, hogy a két. bank kap
csolata. olyan szores-p, hogy a. Gazdasági Hitel
bank anyagilag felelős-e PáBTy elsikkasztott 
negyszáz m i 11 i ójáérí.

A rendőrség eddigi nyomozása, a. Gazdasági 
Hitelbank és á PálfTy-bauk kapcsolatának tisz
tázásánál arra, a meggyőződésre jutott, hogyha 
magát a bankot vagyoni felelősség esetleg m m 
is terheli, mindenesetre vagyoni, felelősség alá. 
vonható a bank vezérigazgatója, Mednyánszky 
Henrik. Az <í ös .zeköttelé'- o oly ki-'di volt a. 
Fálffy-bankkal. hogy értékeinek hizt",itű,s.úra. 
bizalmas rendőri lépés; is történt. Rár bűnügyi 
zárlatot nem rendeltek cl a ragyonúra, fi- rend
őrség a Tébc utján Mednyánszkg összes leiéi 
jeif letiltotta. rc/amennyi buda.p-sli banknál 
és ez a Jetii tűs érrényben marad mindaddig, 
amíg a Gazdasági Hitelbank vezérigazgatójá
nak anyagi felelősségé- nem tisztázzák..

*•-------------- - --------- -

Elviselhetetlen Becsben az élet.
Kiveszem ii n< ti-..: n zssl f mlöl. M'kct is .ieg.czicin l’o!

B. i'sbcn ?
I'.Ry sz.’jkííi'-.né linvi fizet .<: h •tsző 't-: koron:;, <.l nti 

>' l> :■> '.o:ilit''rti>n< :i,.i
\ pinerr li.-'. i fizetései <>«zl i.u.bf.n f< In.iilió.
Egy csesző f ecete a kóvóh/,: nri í.gzrr isz'r.ik :rí> 

h‘-tvcn
Kis - » !ír'i.-.i<>il -’n ' tirpr.i s.lii.' z r.
Ati'ó a 'ónállói h:,t ioicz r.

A Brr !o\ 1 lop I 'inr.i.’ib.in b ri'.om ogy <>».' r k hvr ■- 
gf1 A h“ ■•;. nku"-k 'il.iqli'iu m ' n . •••). '■ ij-ó, r: -t
hoi:> ! • I. kofí’i r:r| i iI’;;mólón o'iU li" a • o;..';’'.ó! n ‘inU'lho. 
A lr'r<r,K t^y bruit link I.viOííi- It'lt >t'. riioi'r’. n. h" 
liuz'i-<*rl I; iro'ii>•.<*/•»!• köröné' ki rí a. r’ii'.o..

I'.fty ii" .■>'.! nn .>,••<>' n.,lr; k-'iin b< >(ia.ii .;/ "szfák
p .|iv.: \ tO'llií m^ii'liiri i‘jc I •■P-•!<• ..<liii gi”'1. I,".;ry 
a', cn-ln i- rícn: un jrmv;’, rnirnii'il ió < ."

i il \ r a.t nn11a iií l a I ■ !■ ii<*' .*x *r**‘s .-..n< vm

X r í’llib í-. ója n . áriam, a t • 1 ' * ’ •
zsiimlé•1 á ;-rl. it rongvo-, n".- z? hMíj ii >»ipK.i4«z<.’»:r»!»• »>•’• ;H !•?-
ÍZlII ' .. k; ni t k: uf mi ki- c'«h;l;ín ói*'’4<íh. •• iramai
ez á 1; : K •oip’ 1'7"

Köt A S gverek i’li; í! k( f,) dóit. pU' • rli*
Fg ! ez.o’ncru phb«TiÍ 1 . rom n» g? rfcz?r t or na.

Egy .*• El 1 SZI’gl u , . unii «•;r. d.

oú’' itl’l" a li'ilcl c!“ 'i'ki'i t" i'a:' a ■ -I"’;
oila, ii.i- r .i soffói ni.ii<l 'o', •>"

Ih ii:. \ is Mcnckél. - k i. ríni ' k. .ti • ■.•i'io.r
II' k l g ’. Hl ’ 11 í" kel: u:iiir:;. uuii ív uft 1 !i ••vniih •b i ’i'iu
ez. r inag.' rr ! <>r >r k. í r.. -1- a be ’«< *'iII' 11,' ■
n-’k r.iiirs ;u ’iizük f kt I”i ina . X k« u -» a l'l’ll ’’ó
bel.' < -vk meg n'h’t'n h. ezilllföliil, It'lg hí:" »n • ’j’AZn .* r. 1 !.cll
fizetni osztr.i kii in, m< •g n ll’I’-i: b<- ■ '! ■ ’

iioiidca. mir.l > ; ■ i. iii.úi'hd.
Xzok n leli nliikcl .iltji.'ii- V ív. Í ti • <>i i’.i k

‘•Z'ik l.lk IP ■ f: ni, cg,-:.- nap lilhink a. 1 p. n«i«»n fi; ;t
-n (•‘.innlii'ik. K'-uki nmi z <11 autóim. i<rrs ib‘'i'1< L 
ni ;i Jpnírrii, nli'Mt.v *'O ■ Ifc’ii •' sz iIliink .ioüi* a-raíkl. ti 

\ illaiinr r.i. X vBlainos i.m iiiví ”/ -f l.'irmi >. ih Iréiiap 
már c’erlr • z/,z le"7. f,át!.’O'i {■*:- l.i- 1 iiliiloláii' . aki 
S’ii, •‘-.fi ae! ..la illan’’ n. X I iiaiz. riiKinbált. i’"’.-y
niiirt arl ilyen n: ry pénzé rinir; n ka '•ló'. ■" ouy
<it \ encz.iT k’>r‘.n:is:.

Au hit.ia ■ riiomlt.:: a kalaii/ . van ir..;i.ái:.-i! rpro is!
Az siTtuni, heg.’’ az. runi-t il.aitik •••« az ; uilok 'i’'iu 

zik a ki i ’öl' .'ív ,.it k'Ti’i.as pi-ZMifiii.-rikat. <!” mór 
ir> ie’ a• ok iíi n-zorózivk a f b::ri: ir.-m. A l\ i’i’lb.iiT- 
‘;ra<:"’i 1 miml illlo'.nb l'w n msjr.'ar ■/<•. « viin-
rii nk’ B" ’sliól. n trgnngyiii’li pr. "r.oro ri'hai ötmillió;
Ti.v gur. tk.’u a'u ri. A ' iuJc.: k iir -> ... ' kori -’s'dók n
' nluia iukíiól élnek, clruti ik szí- frankot. !,.o„ ik ’T'c 
riry milliói. Bcs -in '-<y bői '’ s-;|. ii i . ........ u-.i.i-i nem
adóit fi szál írül. Egy b.rn'.oin. fiki bocs vivör és
Olt. lakik Bt - I n. >'■ 11

Bar: ’.’in, i.bi*’. pénzem i < iizinic. boir; a faltok-il
tipiiciil í; ni n rtihlíinhól.

Ki:’’ mi jr sonka :: IP ■lóié i nt'ir." nű’ái onv'’.r r korona. 
(Mr.xy::i> 1 'ttói-’-•.•s’imk f«->’ I meg.)

Aki c-nk esi.’’ nnpitr i< uiru z.kodik lö r-h-’ii. köteles 
a. <.n lartózlvidusért bi •■ - <iijp’ fizetni a rendörsé- 
unn Ibi cz.i eltniili .-zto .ani. bi;- i” .én m k-' iz-'.-T ko.
roiint. ki’ilcít fizi’lnem.

yii y ii*i- ryoii szomorn i ni|i‘ki'ni lli*c.. b*11. A I«< ax*'n 
ruvik cscu’exriizb’fl’i' hc.litl CR' nagyi n ........... kcih r*.
clcgiins asszony. Egy komi’!', kedves nö. Ol'.iii n -.’.tiiy. 
fikltói inegsz/piil az üzlet, lm l.onp’g.' valahova, aki ele

,,Pyramis“ Magyar FöldbirtoKo- 
soK és FöldbérloK KeresKedelmi

Rt
Budapest VI, Teróz-hörtit 26. szám

re'cfonszámok: •>■'' 1°. •’.'i áti. 1í .X*
K ii r g >> n y c i ni : P y r a ni i s B 11 d n p e s t

A. Gazdasági Hitelbank igazgatósága egyéb
ként. tegnapi ülésén megállapította, hogy az 
intézetet mintegy 30,000.000 korona veszteség 
érte. Az igazgatóság, köztük Mednyánszky- 
Kánitz Henrik vezérigazgató, akinek a Ste
fánia-utón két villája, van, m ni akar bűnügyi 
bajokba, keveredni és arra törekszik, hogy a 
károsultakkal lehetőleg kiegyezzék. Ldietáé- 
ges, hogy a bankot, megmenti, miután a bank 
helyirégc is értékesíthető s ma ez az, aktívák 
egyik leglényegesebb tétele.

Páiffy Sándornak, könyvei szerint, mintegy 
IGO.CD'.l.lHHI korona, kövei elése va n különféle 
kliensektől. akik födözet. nélkül ját -zottak 
veszítettek.

Ebből azonban jó pénz, többé nem lesz é.y, igy 
Páiffy minden reménye márcsak 8>z, hogy a 
megtalált és a 1- foglalt, é.rtékpupirosok ha 
a. Imimre tovább tart. — annyira emelkednek, 
hcg> ezek árával egyezséget köthet nvgkcrn- 
.sítotl hitelezőivel s lm ezek visszavonják pa
naszaikat. íióhán; havi vizsgálati fogság árán 
kis; ömdiiil-aí n börtönből. Eddig csak egy föl
jelentő vonta vi sza paumzát., egy cigányprí
más. aki 00,000 koronát rrszllefl. de aki nem 
ki vön ja Páiffy megbüntetéséi, mert.- „egy 
napnál tovább rsm tud haragot tartani".

abiz;!osnii od.’ib'r a korfs!.'.;i!;> és riőzékc’ yen inogki’Tili.
Iii.g;.- ai’t r:;r. :p- ií. A .-’p. elegáns ; i ?<»iu vrcli-'nient
ci: üzlet’ n. Hl; "lló/.’r1 ;i >•zidöt. mi’gké; ’dezfe niibf l.-criil.
Megállt, a hZölö ebül . \ !.'■■• - kod' • <:zt in -iidia. b.:t z?zer.
Egy kiló. A kon "1-r nö I lyil alt. Zi ■ artr.ji p’lt 'A ezt
iiioudt:':

Majd bejöv ülik f. i ,i n. inéi!
M ’g egv ráia 7 rí! a ZÓiúi’O ól rhn ut.
A;'”iöít n leányt l. lil’.lé k !«■* sz*» Inért. Mm. •. ■ k

egy kilo ininlhn .•'•; \ i.;;;• -’n ?k ’ asv • 2” s.?r a
be Hifi.

I

dog indul!
ti

. íz,.iiive! 
hirtelc)!

ányra. le tepertők 
'kitolták l.i ;."b'>l retikiiijél és m- 

clköxelni ellem*. Rakó Irma, a 
kéí.<ogbcoo(1 fiatal Icán;
sikolt* zássnl igyekezeti 

re iidő rőt 
*'• 1kai 

• I 'ü-1.
étem

,\i • é

Cí Reggel, trdótülójúfói.) Izgalmas rnbiótá- 
m írás történi ma éjf-znlm ’?2 órakor I- 
li iiiil i'.ipc.-t, l;:*lúriban, 
Pn. Hév liip'sti ur’iláuyi 
’-’iIbiii.os*. <g 
*<• i iiipesli Iái:; < 
ro.sb i, í. n i i I: o. a 
ismeretlen ember 
dűl hazafelé tartó le.ú 
I* k i I o ‘ ; k I. * •..'•búi 
akartak elkövetni e 
lend.ös. 
h’SS'd I
' ií'sl i

Az;
III’?,’ só
SZí 
midül ’ 
keritlid I 
itii! elmenekültek

A í'u'tal leún\ t teljesen 
íof 'ák fíill e\idői* c.. brnluli 
Rak fl Irma c. zméjelél vesztei te. 

téri, 
egyik eu’- 
kctlő jól 'illő; ölt 
tánysig közuonti 
rcmiórl uiáe-us 
r e j t d,' < ■ s e j s < ■: k a i

’.'2 órakor kö'.ve'- 
'iIlao;osvon"I mon■ 

aki bl -.'-l" az nlelsó 
'•jliamo- sínek mn<t- 

csakiu'oi b éri a va- 
; r 'írnokánál három 

reátámadt <••/, egye- 
a földre, 
••■■•nx ii í"i

ja,i veszeke- 
í iölhixni az n.j- 

■-/em ligvelm. t raldótámadukra, 
járókeh k közül nébáuyap Jigyd- 

;; kél■ cgb: '•> ’t 1 ' ikolt i'/.’isi a e-. a 
I' ai;y segibégére robrníak. d - 

a vakmerő éj>/.akii támadókat, kézre 
; k 'oliia. azok a szántóföldeken he

ti r',eréiiyh,t színhelyéről.
' i.eijesi'ii kifosztották, kiszaki- 

ILevídoil c.. brutális t ímadásuk minit 
ru (. zméld-d vesztette, \mikor e.sziué- 

dmomlotta hogy a támmlók közül .ér. 
'dösi’bb. bajuszos fedi 'n|<. ;i mt.'S’k 

Ür.fa! ember •■ él A foknyi 
ii.y? dóién d;. Rcdc .iózsef 

hih;íI dr tckl'veket küldött a 
támadó k k ■' xrekeri t é3Óre.

Ifi

Egy nag'yKeresKedő felesége 
leugrott a harmadik emeletről.

t.-I Rcggd tudósilójától.) VaAáraap délután 
hat ortkor az Amlrássy-ul 38. számú ház bar- 
mmiik cm* lotéiiek folyosójáról a;, udvarra l e
tette im fát Druhivh József olajnagykcrcskcdö 
hafran éves felesége. Az uriasszony régen ideg- 
biijos volt é- többször h ingoztuíta c;aládja 
elölt, hogy mmi tudja tovább elviselni az öle
ld. Öngyilkosságát akkor követte el, amikor 
senki sem volt a lakásb?n. A helyszínére kivo
nult menti k már e ak a beállott halált kunsta- 
I ál Iák.

wx/ \n *v\n rx a.«xa/vx / wx. •%/wv- .-x / / rv***

P-Tíliii ÁV’1 7 '»rnl.'; l cs < i’n<l ügyének főtárgya- 
Ur a. A kominnni-intő h’.il,iis:i ;;':;n flartioi .Ihel, az aradi 

< llcnroi’ri'.il.ilmi kni’inú'iy \. 'l b'iiiR.'. inbii-z ere tó-ilfi’i 
l'r:: ,'r’.to~:ir;o.'.liil.’ijilriieslól unió, \ Jsárolt. nz i’i”;i'.;il
nzoiiban ; dós mirmit. vü : ini'.’ir Kerkny mitől ' h -za 
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Rudolf .trónörökös levelezése'
R bécsi könyvpiac szenzációja.

Ilécs, szeptember 24.
(A Reggel bécsi tudósítójától.) Hétfőn jele-, 

nik meg a bécsi könyvpiacon, a Ricoln kiadá
sában Rudolf trónörökös összegyűjtött bizal
mas levelezése. A világháború és összeomlás 
nélkül aligha láttak volna napvilágot ezek az 
intim föl.iegyzések. amelyeket a tragikus és 
máig titokzatos módón elhtmxl, habsburg* fő
herceg irt meghitt emberéhez, Szcpsz Móric 
lapkiadóhoz. Álljon itt csupán néhány jellemző 
töredék, mintán A Reggel-nck nincs frre, hogy 
e rendlkivül érdekes munkával behatóan fog
lalkozzék. A diplomáciáról igy ir Rudolf trón
örökös: „Kár azért a pénzért, amit egész 
Európa a diplomáciára pazarol. Isti n tudja, 
ez az intézménykűri okoz, mint amennyi 
hasznot' hoz." Érdekes rajongása. Franciaor
szág és alig leulczett utálata a porosz Német
ország iránt. ..Franciaország írja egyik le
velében a liberális gondolatok ét intézmé
nyek ősforrása és mindig, valahányszor nagy 
gondolatoknak át kell tűrni minden akadá
lyon. Franciaország mulat majd példát a vi
lágnak. Ez; d szemben Németország? S'emnu 
uiá.s. m>nt óriásirá. dagadt porosz szoldatc lka, 
tiszta katona': álam, megnagyitva, ami volt. 
Mit használt 1870 Németországnak? A kis ki
rályokhoz és fejedelmekhez egy császárt is 
kuniak, sokkal nagyobb hadsereget kéll fizet
ni <"k és egy katonák, rendőrök, feszex hivatal
nokuk által föntartolt és begyakorlott biro
dalmi, és cgységgondolat ragyog a — tzurony'k 
hegyén." Máshol: „Poroszország csak akkor 
nyájas, ha akar valamit." Sőt: ..Arra, vagyok 
kiváncsi, mint csöndes megfigyelő, mennyi idő 
kell ilyen szívós és vén fának, mint. Ausztria, 
mig a gyökerei teljesen elrohadnak és ős 
omlik." Biztosra veszi a német-francia hábo
rút: „Csak vigyázzon Bismarck! A mai Fran
ciaországot veszedelmesebbnek tartom mint 
az 1870-tisí’. Háborút viselni csak azért, mert a 
köztái'Sfuág nem tetszik a császárnak, a kan
cellárnak és néhány porosz junkernek, tehát, 
egy kis sóin Párisim. — igen veszedelmes do
log. Az ilyesmi mincii<>' megbívszulja magát. 
Hogy miért gondolnak folyton báb yura. ezt a 
szász királytól tudtam mer. Az ok: a bajor és 
a szász hadf.areg rokonszenvéimk kialva a Po
roszország iránt: ezért ujabb ilic-ői&g kdl ne
kik..." Éjből vi-fZatte erre •> témára: .Hihe
tetlen. hogyan ke.pas kodik Berlin, a rni ba
rát-igunkérí. Bismarck fél a francia-orosz 
sző véts?”,' bek öv;- tke :é.-rt őt; kikerül Ír i »M jennek 
lééin a fr ineiátkal vívandó háborút, gyanakvó 
a franciákkal szarni ”n. minden mo.-did í uk-it. 
fia véli. Roulanger íábr.i mikot azonban bohóc- 

tartja...' Állandó boréban áll Albrecht 
főherceggel. akii ,,az osztrák és magyar feudá
lisok inspirálnak ". Egyetlen megjeg vzé e? elég 
<■ 'is íny megértésére: ...\ll<;e<bt rőhm’r-eggíti 
politikai br.-z.élg'dé'í éltem végig. Kif'.i'et>» 
\ ólo’uényé1. amely nz u. n ujkfmzervat ivóké
val egyezik. Valóban égnek meredi a hajam, 
ilyen -/óiból ilyen hihetetlen teóriákat hal
lani..." Az e'.'r-z könyvnek politika; imnrr-z- 
.-/'■óje; Rudid f a ' • i.bmlsznllemii. szolid, lihe- 

közém "túlival akarta kormányozni a. 
reg' osztrák magyar birodalmat.

Rhodosban lesz a töröK bébe- 
Konferencia.

Paris, 19;?2 szeptember 25.
A jnenn;. ihr n Must ate Eemal hasa nem jön 

n hékvkcnfcrenrtára enrópn* városba, azt 
Rhodos szigetén tartják meg.

Az ántánt végleges békét akar 
kötni Törökországgal.

Paris. szeptember 24.
Az Havas-ügynökség jelenti, heg; n Török

őrs zúgnak küldőti meghívóban a szövetségesek 
fölkérik az. angoiai kormányt, hogy közölje, 
vájjon hajlaudó-e teljes meghatalmazással el
látott megbízott jól Velencében vagy njásutt 
tartamló összejövetelre elküldeni? amelyre 
Angliát. Franciaországot, Olaszországot, Ja
pánt. Romániai, Jugoszláviái és, Görögorszá
gé! hívnák meg. Ennek az összejövetelnek: a 
célja régleges béke kölese Törökország. Görög- 
ország és a szövetségesek. között. („Ál. T. !.")

Maricát és Drinápolyt 
elismerik Törökország határául.

Paris, szeptember 24.
Az Hoaíis-ügynökség jelenti, hogy a közöli 

Kelet kérdésével foglalkozó konferencia ma 
este véget ért. A közös meghivási. amelyet 
Poincaré. Curson b»rd és Sforza gróf írtak alá, 
hnl'idékialnnul megküldik Törökországnak. Az 
éri”!-ezlel. azzal a föltétellel, hogy a kemalislák 
nem l.;'pik.á> a seidoge.- zónát, határul clism-'ri 
a Maricát. ht leértre Drinápolyt, valamint a 
semlegesség ellenőrzése alatt a tengerszoroso
kon roló szuvérénilést. („M. T. I.“)

encz.iT


a Reggel 1922. siíoptembor 25.

Egy sikkasztó,
akiből milliomos lett a tőzsdén.

(A Reggel tudósítójától.} Dr. Bede József 
rendőrtanúesős vasárnap délutá” a főkapitány
ság- központi ügyeletén letartóztatta Schwartz 
Zslgmond kereskedelmi ügynökül, eg.v egészen 
különös. ujfajtíi szélhámosság elkövetése miatt. 
Schwartz Zsimond — amint a rendőri iratok 
megállapítják — szegény, jelentéktelen al
kalmi ügynök volt még hat hónappal ezelőtt, 
amikor elhatározta, hogy valami ügyes fogás
sal pénzt szerez és tőzsdei spekulációkkal fog 
kísérletezni.

Egy bécsi ismerősének, Báder Józsefnek volt, 
itt Pest mellett egy kis villája, két Imid szőlő
vel, nagy gyümölcsössel és egy hatalmas üres 
lakással, mert Báder csak minden két-hároni 
esztendőben jelentkezett a. villájában. Schwartz 
ngy gondolta, hogy a Ráder-villa megfelelő ob
jektum. amin a spekulációét, elindíthatja. (")sz- 
szeismerkedett, itt Pesten eg.v Szabó Elemér 
nevii flnsgazdag -nagykereskedővel, akii kirán
dulásra invitált meg Mátyásföldre, hogy — 
amint. Schwartz mondotta — kis villáját, ame
lyet most vásárolt, megmutassa. Szabónak Má
tyásföldön nagyon megtetszett, a csinos épület 
és megkérdezte Schwartz Zsigmondi óL meny
nyiért adná át a villát,

— Két millió ötszázezer koronáért mayáé a 
villa — volt a válasz.

Rövid alku és Schwartz eladta, a Báder vil
láját és azonnal fölvett két és félmillió koro
nát. Hetek múltak el. Szabó át akarta íratni 
saját nevére a villát, de megdöbbenve látta a 
telekkönyvi hivatalban, hogy a villa nem a 
Schwartz, hanem egy idegen bécsi ni- nevén 
van. Gyanús volt előtte a dolog, mert hiszen 
Schwartz Zsigmond erről egyetlen szóval sem 
tett, említést és sürgönyileg megkérdezte a 
bécsi állítólagos villatulajdonost, hogy övé-e 
a villa, vagy valóban a Schwartz Zsigmondé! 
A távirat tisztázta a csalást, a bécsi urnák 
eszeágában som volt eladni soha a mátyásföldi 
villát. Szabó azonnal a rendőrségre sietett, 
bűnvádi följelentést tett. Schwartz Zslgmond 
elleu, akit már a följelentés napján beszállí
tottak a főkapitányságra.

Schwartz beismerte, hogy egy idegen házat 
adott el, — de fölajánlotta, hogy azonnal visz- 
ezafizeti a két és félmilliót, sőt

egymillió kamatot is ád, csak a följelentést 
vonják vissza.

Kiderült ugyanis, hogy 2,500.000 koronával 
megkezdte tervezett tőzsdei manipulációit, 
azonnal papírokat vett és alig négy hét alatt

a sikkasztott pénzen 17 millió koronát nyert 
a tőzsdén.

A rendőrségen azonban hiába ajánlott, föl 
kauciót, hiába akart milliós kamatot adni, nem 
bocsátották szabadon és miután 17 millió ko
rona értékű papírjait a rendőrség- lefoglalta, 
Schwa.rtz Zsigmondpt csalás és sikkasztás cí
mén letartóztatta és az ügyészség fogházába 
kísértette át.

— Szeretem a sajtot és ’.gy i lég gyakran ol
vasom az Uj Nemzedék című lapot, amely úgy 
látszik, a pesti sajt kereskedők keclvenc csoma
goló papirosa. Egyik legutóbbi számában, ami
kor Puszta Dőrymet kihámoztam belőle, meg
lepetve’ láttáin, hogy lapunkul, sőt A Reggel 
szerkesztőjét, is megtisztelte érdeklődésével. 
Őszintén sajnálom, hogy az l’j Nemzedék csu
pán pár száz példányban jelenik meg. mert 
föltűnő, hosszú első hire, j Reggel vagy Déli 

'Hírlap címen, le nem kicsinyelhető, hasznos 
reklám vállalatunknak. Úgy hallom, hogy a 
Szózat is letette a garast A Reggel megjelenése 
alkalmából. Egy Dienstzettlít irt rólunk. Fo
gadja érte hálás köszöndlinket. A lap főnin n- 
katársának, Kenedi Géza urnák a zsidó újév 
alkalmából külön boldog uj esztendőt kívá
nunk. A Szózat, amely Széchenyi István örö
köseként lépett a porondra, valóban a legjobb 
utón van, hogy a nagy magyar örökét valóra 
•váltsa. Eddig ugyan Széchenyi munkái közül 
csupán kettőt, keltett életre. Hitelbe a Stádium
nyomdát. Mégegyszer ajánljuk marfiinkat c ^’l 
népszerű, rendkívül elterjedt orgánum grá
cia jóiba!

— A kormány részvéttávirata Ghillúuy özve
gyéhez. Ghillány Imre báró volt földmivelés- 
iigyi miniszter elhunyta alkalmából Klcb'’ls- 
berg Kunó gróf a kormány nevében a követ
kező táviratot intézte az elhunyt, állam férfiú 
özvegyéhez: „Mély fájdalommal értesültem 
férjének elhuny tárni. Nemzeti Kzcreiiedétlensé- 
giink folytán elhunyt távol sárosi hegyeitől, 
amelyeket annyira szerétéit. Fogadja o.xccl- 
lenciád a magyar királyi kormány őszinte 
részvétét. Mindazok, akik szerencsések voltak 
vele együtt működni, kegyelete^ szeretettel 
fogják őrizni nemes egyéniségének emléket."

— Báró MaHoft vérszerződést kötött. Ismere
tes Wolff- Friedrich—Gömbös mozgalma egy 
agresszív, céltudatos és kímélet len keresztény 
parlamenti párt megteremtése érdekében. 
A Reggel, a többi szulíadszellomü orgánumok
kal ellentétben, örömmel üdvözölte ezt az ala
kulást. mert, végre a pártok és a képviselő 
u ra k i zl és ü k, t neggy őzöd és ii k, v i I á gi'öl f ogásu k 
szerint, helyezkedhetnek cl. szétrobbantva a 
mai. nem őszinte, egészségtelen, sőt a közvéle
ményt megtévesztő pártkerctekd. A vérszer- 
ződők névsorában, amelyet egy reggeli lap 
cáfolat nélkül közreadott, egyetlen név készlet 
bennünket rosszaié l’ejcsóválásra. A 1. Ház 
legkarcsiibb tagja, a tokaji kerület ékesszavu 
köveié. báró Mállóit Nándor az, akinek állás
foglalása meglepi majd a körűidét, a pesti 
bankokat és az összes ortodox hitközségeket. 
Mai lőtt báró, mint az int i-anzigeiis keresztény 
faj védelmi rí. igazgatósági tagja, enyhén 
szólva, váratlanul éri az. országot, amely nem 
nagy figyelemmel nézőit államférfiul szerep
lése elé. A francia származása fajmagyar po
litikus eddig ugyanis kizáróan sziriaiakk il 
gseftolt és üzleti érdekeltsége éppen azokhoz 
az intézetekhez fűzi, an-elvcknek elnökei, igaz
gatói az idegen, parazita faj ágyékából szár
maznak. Mailéit a választásokra nn-g.'-zorezle 
az Ortodox Izraelita iroda, támogatását és 
zászlóit a tállyai főrabbi áldotta meg. Ezen az 
áldáson kiviil azoknak a reverzálisoknak is 
jelentékeny részt’ volt megválasztásában, ame
lyekben kijelentette, hogy a numerus dausus 
ellen fog szavazni és ő még Bethlent is főkén
nél hagyja, ha letér a liberalizmus útjáról. 
V ájjon mit szól a nemes báró vérszerződéséhez 
Székely Ferenc udvari tanácsos, a zsidó hit
község volt elnöke, aki szintén hevesen támo
gatta és a jól értesült „Pester Lloyd*. amely a 
választások után, mint a liberalizmus Maiit ner- 
diadalát ünnepelte Mailolt Nándort?

Országos Szent (Jpllvrt-ilnncp. Vasárnap fen;.- '- innen 
►égek kcrch’hen hódolt a n agyar katolikus világ a fő
város védő.szcntje. Szscit Gellert pi'spiik emlékének. Az 
iir.nepség délelőtt Itt órakor kezdődött, áruikor a tabáni 
templomban dr. Hr<i.u>r Ixtriin miniszt' ri tanácsos ünnepi 
beszédet, mondott. A beszéd után dr. Angyal Kálmán 
celebrálta az ünnepi szent misét, fényes segédlettel. Dél
után 1:.-4 órakor plébániái-ként, gyülekeztek az, ünneplő 
hívek a Ilöbrentei-téien és 4 óra előtt néhány perccel a 
menet megindult a Szent Gellért-szoborhoz, ahol nz iin 
népség lefolyt. A menet végén ismét visszatéri a Szent 
Gcl lóri-szoborhoz, amelynél ünnepi befejező beszéde;, irton 
dőlt l*. Somogyi Jenő Jézvs-túrsasági atya, amelynek vé
geztével Sehioppa I őrine dr. érsek, pápai npneins pápai 
áldást oszlott.

— Ilol van Hegedűs Lóránt? A 0.*21 zürichi 
kurzus délül áriján eszembe jutott, hová is lett 
Hegedűs Létrán!, az ötcentimes magyar korona 
egykori fanatikus áhnodója. Próbáltam tele
fonon fölhívni a lakását. Női Imiig felelt 
vissza, valahonnan n Budakeszi-utról.

— Halló! Éppen most hurcolkoduuk be «t 
téli városi lakásba. A telefoni is átszerplik. A 
kegyelmes urat nem tárjuk még haza és nem 
is tudunk róla semmi érdekeset...

A Vaei-utcában fehér palota. Egy ur p liftre 
várakozik, jön a. házmester. Kérdem:

— Hányadik emeleten lakik Hegedűs ke
gyelmes ?

A liftre váró szemüveges, szürke felöltős ur 
felel tm'bsik kérdéssel•

— Miért keresi?
Megmondom. Bemutatkozom. .Nagyon érde

kelne Hegedűs Lóránt hogylótr. Hol jár.' Mit 
csinál? Mikor jön haza? Az ideges m- fellábbal 
már a lift szélén áll:

— Az én nővérem az ő felesége. Nem tudjuk 
hol van Hegedűs. Utazgat. Azt sem tudom, 
hazajön-e és mikor. Egészen biztosan nincs 
itthon.

Be akarok lejmi a liilhc, hogy oda Főni (alán 
többet mondanának. Ir-e gyakran? Beteg-e 
még?

— Ne tessék följönni, mert tudom, hogy ngy
sem engednék be a lakásba. Az anyám hal
doklik... !d, ij

— Sándor szerb király vissza (ért Belgrádba. 
A WolfT-iigynökség jelenti Parisból, hogy 
Sándor szerb király Jankuvics miniszter kísé
retében Parisból visszautazott Belgrádba.

Rablótámadás a Gyömrői-uton. Vasárnap hajnalban 
•• tiyömrői nt (>4. o/unii húz. előtt egy muiikáskitlscjü em
bert Inlálfak, aki \ érébe rogyva fel rirttl a kövezeten, A 
fók;sI»it»isíig központi ügyelcléi öl I izoltság szállott |;i 
n helyszínére és inegállnpittcin. hogy az imierc’leii rabló 
lámndás áldozata lett. Zselléren són. értéktárgyakat. .sóin 
ignzolóiratoknt. nem t; Itiltai..

A mai naptól nemei az anyakönvvelés 
Burgeiilandbnn. Becsből jelenti telefonon 
,7 Reggel tudósítója: Piff! bécsi ér.-ck körle
velet Intézett az Ausztriának Ítélt magyar te
rületek espereseihez, amelyben közli. hogy a 
Szentszék őt bizta meg Bnrgenland apostoli 
adminisztrálásával és ezt a hivatalát a mai 
napon át is cetté, ’gy mától kezdve- Burgen- 
laud területén a: anyaköny veket németül ve
zetik és az összes hivatalos aktákat német 
nyelven intézik.

— Minden délben tt)llettchein:iluiúsok ca zene az őszi 
ilivntkiállitnson n v igndobnn, a Bnrc.net db. atbnrbun.

Ismét emelik a villamosjegy árát. A villu- 
musvaóuti alkalmazottak küldöttsége a napok
ban újabb béremelési kéréssel fordult az Egye
silett Városi Villamos vasutak vezető.-.'géhez. 
Tormán Géza, a fölszámoló blzotiság elnöke, ki
jelentette. hogy a béremelés csakis a viteldij 
újabb drágítása cselén roma keresztül vihető. 
Aiitiíún az alkalmazottak ragaszkodnak köve
telésükhöz, és közben a vállalat egyéb kiadásai 
is megnövekedtek, a villamosvasutaknál uj 
tarifaemelést készítenek elő. A drágább villa 
tnoAjegy körülbelül október közepén léjmc 
életbe, ha. ugyan a. kereskedelmi ntiitiszlcr és a 
főváros hozzájárulnak. A főváros közlekedő- 
ügyi bizottsága a legutóbbi emelés tárgyalása 
alkalmával kimondta, hygy ebben az érben 
több emeléshez nem járul hozzá.

Evangélista cylileliezet. a rési országházijait. Kri.-z.tu-t 
ábrázoló plakátokon szent gyülekezésre, hicta ö-.-zo a ina 
ffymországi evangélisták szektája nz érdeklődő bivöket. 
V'asárnnp este zsúfolásig megtelt u régi országház. nag.. 
ternn.*. Nagyon sok nő .ős idős fArfi szorongva leste báró 
fUHhiHinlc-k/i P<il szavait. A hittérítő biíró aJ<:v--"uy. kó 
kiír érés, kopaszodó ember. Erős, érces liaiigjávnl fanul': 
•zálni tudja a hnllgntónágál. Pál apótól leveleiből olvas 
idézeteket. Fönt a. karzaton női dalárda zengő énekbe 
kezd: ..Isten szeret riigoüi." t tárni megint n fiatal báró 
beszéli is előadásának ez. a ívoltója; ..Ember, robid \nu 
szó!" Krisztus szeretőiéhez akarja v issza fm-e: ni ;•/. el 
lévvlyedctl embereket. X'ógiil főlhivtn a hallgatok íig- < I 
illái, hogy az. uj evői gélinincl hirdolö Bolhiiiiin r-zö'cl- 
.ségnek van saját nyomdája és könyvi.uidóválbilala. Ma- 
gyarors/ág >n eddig több ezerre számlálható az evangólis 
Iák szó ma.

— A kincstár kilenc milliót, veszi! Pálffynál. 
Pálffy sikkasztásai a jóhiszemű áldozatokon 
kiviil a magyar államot is megkárosítót fák. A 
Nemzeti Hitelintézet, amelyet a pénzügymi
nisztérium a iközelmullhan vett, ki Zakár \evAv- 
igazgatt'j és Illáin Ferenc igazgatósági tag ke
zeiből fí.ooá.ooo koronát iiiielezett. készpénz
ben komoly födözet nélkül Pádffynak. Ennek 
van vagy hat hónapja már. Akkor a Nemzeti 
Gazdasági Hitelbanknak niég csak 2.(lB().!i'iil ko
rona alaptőkéje volt. A Nemzeti Hitelintézet 
az egész részvénymennyiségei, eladta PálÁN 
Sándornak. Pálffy nyomban beült az, alőlnök,! 
székbe és magához ragadta, az intézet vezeté
sét. Sem az elnök, gróf Keglevich Gyula nagy
birtokos, tsem Ruffy Pál volt éllanititkár és 
Schrantz tábornok igazgatósági tagok nem bír
tak vele s tétlenül kellett t,iirnick Pálffy mani
pulációit, amelyeket a boldogtalan Nem-cti 
Hitelintézet egytigyiien elősegített. Pálffy 
ugyanis »• *2.<l0().()ll(l koronás alaptőkét — anélkül, 
hogy vgv lillx-rt. is befizetett, volna. — fölemelte 
20,(1(1(1.0(10 koronára s a Nemzeti Hitel intézel, 
erreafiktiv 20,000.000. koronás alaptőkére Pá.lffy- 
nak 9,000.000 korona kölcsönt nyújtóit, pedig az 
alaptőkcmelést akkor a cégbíróság még tudomá
sul sem vette. A Gazdasági Hitelbank üzletkört; 
szinte kizárólag a tőzsdei játékra tárnasz/kodott. 
Kliimtelája csakúgy, mint Pálffy kliensei, fő
kép lisztek és hivatalnokok voltak. A .kapott 
tőzsdei megbízásokat « bank átutalta Pálffy 
alelpök ur Imnkházáboz. oda vándorolt a födö- 
zel is. Pálffynál pedig minden elveszett.

— Elsülyedt ango’ torpedózuzó, Londonból 
jelentik, hogy a Spcedy nevii angol lorpedó 
zúzó a Márvány-tengeren összeül között egy 
halászba  jóval és clsiilyedt. Legénységéből tiz. 
ember a tengerbe veszett, azonban nyolcvan 
emberi sikerült megmenteni. Í..M. T. T.“)

^2 őszi divaUciállItás.
Csütörtökön nyilf lucir nz ő<rzi divaíkiúllitás, anivbcJ 

állandóm) a legelők előbb publikum látogat. Az, ő»zi dívni- 
ki.'illiifisról nlúbbi híreink száinolnak be;

Edelstelu cipőszalon. (VI. Vilmos császárul ]!».) I< 
iiiinl inindi'iikor. most is i-k>-/.en uj eipőinodell'!;et m it i!. 
be. amelyek saját tervei szerint, saját miibe! óbeii kó 
szültök. A linói,, finom kivitele részben a cétrföuök nagy 
szaktudását, valamint niuiikatór.-.'iltiak kiliimiM'g.-t bi >< 
nyitják. I'.del•!i iu eipőszaIonja mar reg kedvenc !ie\;’,ú - 
lu-i helyi- az előkelő köz íiisi'/nek. atm-ly állandóan biz.a 
lommal lótogatja. mart ott e*ak elegáns, jó és izlé--• 
Árut kap. A fdhcrcogasszony is legnagyobb elismeréséi 
fejezte ki E'lclst'-in eéirfőnöknek.

A dlvnfkiúllitás külön látványossága Molnár és Crossz. 
m lyein.iruhaza.mk (IV, Knininerinayer Károly utcn 2.) 
kiállitúsa. A vég. amelynek közismert spceiiilitá-a a 
..Libci-ty" selyem, az e/cn viiaginarkn akiit ismert k. 
s/itimóiyi-it. minden elképzelhető sziiiárnyalathun •- a 
legfinomabb kivitelben állította ki. Auguszta főherceg- 
asszony hosszabb beszélgetéssel tüntette, ki Grossz Gézát, 
a cég főnökét, aki a ..l.ilu-rty"-selyemmi 1 a céget köz
ismertté tette. ——

Pilncz Sándor (Blúz Otthon. Király utcn 23.) lzh--.es, 
ílnotn kiailii;. - ii vett részt. Ezen cég régi, kitűnő hír 
nevének megfelelően föltiinést keltő ruha. blúz-. írni- 
gyula és aljkiilóiih-gességekef állított ki. amelyek min 
den egyes darabja a ei-gfőnok nagy -zaktaidására. finom 
ízlésére vall. í /leti elve mái- fönnállása óta csakis jót. 
és divatosat nyújtani vevőim k jutányos áron és ennek 
kö-zyiiheti l evői bizalmat is. \ugiisztu fulii’ia i gnő is 
eok.iig időzött nála és különösön elegáns aljat nyerlek 
meg tét-,.esőt, távozásakor nagy elismerését. fi-jez.to ki.

Bálint és Dán ékszerészek 1 Kossuth I.ni OS utca 13.) az, 
ek-zei miivv/i-t valóságos remekeivel vc-zm-k r '-zt a ki 
állításon. Francia, angol és japán különlegességek, n .....
ims fónimiivészetnek és éksza-rk ultnránnl. e-odái. Beli- 
kul. szelcm-e, szipka, lignreltnlárca. bonbonler. stb„ 
aranyból, ezüstből, emailfostószetben és zonmm-ozoti kivi 
télben, mind általános megloptúst keltett. Auguszta kir. 
hercegnő sokáig időzött e káprázatos kiállítás dőlt Aa 
teljes elismeréséi rcjezte ki M cég agilis, főnökeinek.

Schweitzer Mátyás inilaaztalos (Horthy Miklósul Sí.) 
olasz i m i- szny elállói ké-Jill Imin /nbáJa U'-’y attliisáv aí. 
min’ ki i<|iv<-l img) röltünést keltett.

Fiil<ün<-t Keltett a klálltáson \ < uh Sándor mlinszinlns 
'IX. Tűzoltó >i|e,i t.'-.i altul kiállított Oiiin \nim -lilii 
iiriszfibalnremlezes. amely « közönség Altaláaos dícsére
tét xnltofta ki »-s ame|\ hízón? ára fénypontja ar ottnnl 
butoi kiállitá-imk.
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Rezsimváltozás a Pallasnál.
Kckhardt Tibor és Baranyai Lajos kimaradlak 

az igazgatóságból.
A Pallas Irodalmi 

és Nyonidai Rt. Honvéd-utcai székhazában 
vásárnál) délben érdekes esemény zajlott 
le. A vállalat rcntl'kivüli. közgyűlést tartott, 
amelyen fölemelték az alaptőkét, de egy
szersmind uj igazgatóságot választottak. Az 
uj igazgatóság összeállít ásóiban föltétlenül, 
rendszerváltozást jelent a Központi Sajtó- 
vállalat lapjainál. Az igazgatóságba beke
rült ugyanis az Egyesült Fővárosi Takarék
pénztár vezérigazgatója, dr. (lerlóczy Béla 
es Kállay Rudolf, a pénzügyminiszter öccse, 
továbbá, gróf CWeonica Iván, a monarchia 
volt varsói követe. Valószínű, hogy az érde
keltség sokat fog áldozni a Központi Sajtó
vállalat lapjainak fejlesztése érdekében, de 
bizonyos, hogy ezek a milliók csak akkor 
fognak megtérülni, ha a K. S. V. lapjai 
lépést tudnak tarani a többi liberális orgá
num zsurnalisztikái, föl készültségével és 
készségével. Az uj érdekeltség bevonulásá
val máris az a. hír terjedt el, hogy Cavallier 
József, az „Uj Nemzedék" felelős szerkesz- 
tőj, akinek exaltált politikájával a válla
latnál sokan nem értenek egyet, megválik 
állásától. A vasárnapi közgyűlés csak 10 
percig tartott és inkább formalitásokra szo
rítkozott. Ott voltak többek között Ruffy 
Pál, Németh Alfréd, dr. Szabó László, Mar- 
sovszky Lvov, Bárányay Lajos, dr. (ierlóczy 
Béla, az Egyesült Fővárosi. igazgatója,. 
Halász Lajos bankár és többen a két. újság
vállalat vezetői közül. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy a 400 IC névértékű részvényeket 
200 K névértéküekre változtatja át és az 
alaptőkét fölemeli 9,000.000 koronáról 
18,000.000 koronára, olymódon, hogy minden 
két részvényre egy újat adnak 1000 koronás 
árfolyamon. Érdekessége a közgyűlésnek, 
hogy Eckhardt Tibort és Baranyai Lajost 
nem választották be újból az igazgatóságba, 
elleni.cn uj tagnak beválasztották gróf Cse- 
konics Ivánt. Kállay Rudolfot és Marsovszky 
lvort, a régi miniszterelnökség egyik leg
rokonszenvesebb volt tisztviselőjét. Kibukott 
még a vezetőségtől dr. Kriiger László is. A 
Dallasnak e tranzakciói révén, úgy lát szik, az 
Egyesült Fővárosi, esz a bankára. Eddig a 
MÓKTAR-ral dolg< zott a Pallas, amely a 
befolyt pénzen uj befektetéseket akar esz
közölni. Remélhet >en nem az „Uj Nemze
déki-be fektetik be a PaHas részvényesek 
pénzét, de ha igen, akkor nyugodtan meg le
het kontreminálni hétfőn a Pallas-részvényt.

X Mii mondott Ullniann Adolf az Unió
klubban? A csütörtöki jól megrendezett ár
esések után azonnal erőteljes javulás követ
kezett be a tőzsdén és a kontreminnak alig 
volt ideje visszavásárolni a. födözetlenül el
adott papírokat. A tőzsdén a rosszul sikerült 
kon’l reinin-manővert különféleképen per- 
trakiálták, de valamennyi vélemény meg
egyezett abban, hogy a lanyhulás nem volt 
indokolt. Beavatottak szerint a csütörtöki 
betörést a nagybankok rendezték meg és fő
leg a Hitelbank volt az, amely nagy tételek
ben dobta, a piacra, saját ipari érdekeltsé
geit. Aniig a Hitelbank föltűnően adta az 
Általános Kőszenet, a két Gunzot, a Trösztöt 
és a Magnezitet, ezzel szemben fölbajtóttá, a 
saját részvényének árfolyamút. Csaknem 
hasonló eljárás volt tapasztalható a többi 
bank részéről is, de abban megegyeznek a. 
tőzsdei beavatottak, hogy az akciói a Hitel
bank kezdte. A Hitelbank eljárását beava
tottak báró Ullniann Adolf egyik érdekes ki
jelentésével magyarázták. Eszerint baro 
Ullrnann szerdán az Unió-klubban a banká
rokkal tárgyalva kifejtette azt a nézetét, 
hogy a bankértékek el vannak hanyagolva 
és éppen ezért el kell adni az ipari érteke
ket és helyükbe bankértékeket kell vásá
rolni. A jelenlevő Műnk Péter ezt élénken 
helyeselte és Ullniann véleményét rögtön 
tovább adta másoknak. A többi bankdirektor 
nem volt ezen az állásponton és bar elismer
ték azt, hogy a bankrészvények alá. \annaK 
értékelvé, mégis azon nézetüknek adtak ki
fejezést, hogy az ipari értékek egyáltalában 
pjnnenartr túlértékelve és a bankok egy

szerre nem hagyhatják cserbe saját üzlet
feleiket, akiket ipari papírokba ültettek be. 
Ennek a beszélgetésnek a Ilire szivárgott ki 
a tőzsdére és bizonyára része is volt az át
meneti lanyhasúgnak, amely újra csak a 
gyönge kezeket, a nagyközönséget, károsí
totta meg.

X A Neuschloss-Licht tg elvált az, Olasz 
Banktól. A Neuschloss-Lichtig rt. e héten ki
fizetvén a Magyar-Olasz Banknak minden tar
tozását, függetlenítette magút és cl is vált a 
banktól. A nagybankokat nagyon érdekli a 
Lichtig. ami az utóbbi napok tőzsdei kurzu
sában is kifejezésre jutóit. Liclitig Géza vezér
igazgató egyébként. Berlinben időzik és ott 
folytat t á rgy aIá sok a t.

X Többségi harcok több' papirosban folynak 
most a tőzsdén. így majoritási küzdelem van 
a Rimában, Izzóban (amelynek kurzusát a 
Kereskedelmi Bank nyomja) és a Wörnerbcn, 
is, almi decemberre kell eldőlni a harcnak.

X A Coneordia-malom négyszáz, millióval 
károsítja meg a részvényeseit. E héten tartja 
meg közgyűlését a Concor dia-malom, azért, 
hogy alaptőkéjét . szaporítsa. A közgyűlésen 
előreláthatólag éles ellenzéki felszólalások lesz
nek, mert amint a tőzsdén beszélik, a malom 
igazgatósága 30.000 darab részvényt tart vissza 
egy szindikátus számára — vagyis magúnak. 
A 30.00(1 darab részvény a mai tőzsdei kurzust 
alapul véve és föltéve azt, hogy a szindikátus 
legalább WG) koronát tizet be a. részvényekért, 
400,000.000 értéket reprezentál. vagyis csak
nem fél milHárdol lesz ki az az összeg, amivel 
a C'oncordia-malom a részvényeseit megkáro
sítja. A fél milliárd haszon egy érdekeltségé, 
amely a Hatvani-cégből, a Hazai Bankból, a 
Pest i Hazaiból és a St rasser-családból áll. 
Hogy ezt a tőkeemelést elhatározhassák, a 
('oiicordia-n dóm előző közgyűlésén Hönich 
vezérig; /.g:;E már ily értelemben módosította 
az alap.’zr uályokal. Mindazonáltal kétséges, 
hogy a kisrészvényesek bele fognak-e nyu
godni abba, hogy fél milliárdot elvigyenek 
előlük.

X Háromszáz tőzsdei bűnügy. A rendőrségen 
Körös tanácsos osztályán háromszáz olyan 
bűnügyben folynak a kihallgatások, amelyek
nek lényege: tőzsdei üzletekkel összefüggő csa
lás és sikkasztás. Ez, a tömeges eljárás, a foly
tonosan eizaporodó följelentések, a Pálffy-hank 
és egyéb kurzus és npm kurzus magáncégek 
ismert szélhámosai, a tőzsdetanács becsületbeli 
köt élességévé teszik, hogy haladéktalanul fog
jon hozzá a tőzsde meg! iszti fásához. a tőzsde
látogatók névsorának szigorú revideálásához!

X Tőkeemelések és uj részvények. \ Oolflberger Stim. 
E. Eitii Ili. knj>c.sol:itban egv alapítandó posztógyárral, 
amelynek eéljnir.'i már Lágymányoson 30.000 <il le'ket 
szerzett, fölemeli az alaptőkéjét. — A S-il.-rti Hl., amely 
tudvalevőén az. Angol-Magjai1 érdekkörébez f irtózó szá
mos gyufagyár fi őszije, legközelebb .ielenléktmyen föl
emeli alaptőkéjét. A Hitelbank- rövidesen nevezeti a 
tőzsdére a lil.lHM'jlfiii korona' alaptőkével alakult H-'tiuxil 
nliiminiuiiiérercs'.vényol.-oL \ Kixlarciui bevezetése a 
legjobb előjele!; közölt folyt te. Ez a nagy belérték ü 
papír a zárol: darabok piacra, dobása illán i« erős marad.

X A Leszámítoló Búnk nem törődik a papi
rosaival. A Krausz Szesz, amely a Leszámi- 
miioló Banké, búr a tőzsdén néni jegyzett papi
ros, hosszú évek óta igen élénken szerepel a 
magánforgalomban. Az utolsó kél esztendőben 
4000-ről lecsúszott 2000-re. Az, ériékek általános 
emelkedést* kiterjedt a szeszpiacra is, ahol a 
Gschwrndt már elérte, sőt túlhaladta a 00.000, 
a Honi a 14.0110 korona- kurzust is. A Krausz. 
Szesz baIrkjától < Ihanyagolva 4—5000 'között 
tengődött. Nemrég valakinek eszébe jutott a 
méltatlanul mellőzött Krausz, Szesz és néhány 
száz darabot, vett. És három nap alatt 20.000 ko
ronára. emelkedett.

X Miért nem ugrik az Általános; Gépgyár kur- 
zusa? Tiz-lhonkét. bele, hogy a Hitelbank be
vezette a tőzsdére a Magyar Általános Gépgyár 
papírjait. A részvényállomány nyolcvan szá
zaléka a Hitelbanké volt, amely még a beveze
tés előtt a majoritás fölötti mennyiség jelenté
keny rés>ét elhelyezte. Ez, a kiváló belérlékü 
papiros az, nnalmusságig tartja magát a beve
zető kurzuson ZiiOO és 0000 körül, amikor a többi 
kevésbé jelentékeny vas- és gépgyári részvé
nyek soksziz százalékkal ugrottak el az el 
múlt hetekben. E föltűnő jelenségnek egyedüli 
oka: az Általános Gépgyárat a Hitelbank adja, 
hogy fölös darabjait elhelyezze. Amikor a Wör- 
ner 2000 koronáról fi400-ig, a Győrffy—Wolf 
5400-ig. a Tcudloff 5300-ig emelkedett, az, Álta
lános Gépgyár nem mozdulhatott, mert a Hi
telbank eladásokkal tartotta. Bizonyosnak lát
szik. hogy lia a Hitelbank anyaga kifogy, a 
MAG ugrásszerűen hozza be elmulasztott emel 
kedési kurzusát.

X A Magnezltipar külföldi tárgyalásai. 
Beavatott helyről értesülünk, hogy a Mag- 
nezitiparnál francia, és cseh töke fog érde
keltséget vállalni. A vállalat ügyeiben báró 
Kornfeld Pál tárgyal czidő szerint Parisban.

X Hihetetlen’. A pesti bankok igazgatói el
határozták. hogy e héttől, miután nyereségei
ket résziben realizálták, az intézeteiket is ke
resni hagyják.

X 2,500.000 koronát fizetnek havonta a bécsi 
tőzsdések. Becsből jelenti telefonon A Heggel 
tudósítója: Eddig a bécsi tőzsdések havonta 
/Ofl aranykorona tőzsdelátogatási dijat fizet
tek. Ez. papírpénzben 1,500.000 korona. Elsejé
től a. devizaközpont még havi külön egymillió 
fejadót akar kiróni a tőzsde tagjaira.

X Tizenkétezer frank egy svábhegyi villáért. 
Különösen a magyar korona, legutóbbi zuha
nása. óta a. budapesti ingatlan forgalom állan
dóan emelkedőben van. Eddig sokasom tapasz
talt cserebere folyik a pesti házakkal és telkek
kel. ami természetszerűen az árak rohamos 
emelkedését is előidézi. A l’odmaniczky-utca 
57. .száinn bérház tizennyolcmillióiért kell el. Az 
Aradi-utcában nyolc és félmilliót adlak egy ki-, 
sebbszerü bérházért. A gazdát cserélt, pesti há
zak közül több öröklés inján jutott uj tulajdo
nos birtokába. Ilyen nevezetesebb öröklési hir- 
lokesere történt a Sarkantyus-iitcában a régi 
nevezetes TFoí/íuwcr-féle palotával, amely a 
benne lévő nyoindavállalattal együtt Wodia- 
ner Zsuzsámul és Lídia tulajdona lett. Érdekes 
jelenség,, hogy a. budapesti házakat legújab
ban külföldi valutával is kezdik vásárolni. A 
Svábhegyi Liget sza natóri um Rész vén ytá rsaság 
tizenkétezer frankért vett egy villát, a sváb
hegyi .1 uliska-uton.

>' Az Első Magyar íparbank külföldi érdekközösségéből 
kifolyóan Salamon vezérigazgató a. Kux, Bloek & Co. 
bécsi bankcégbe lép be beltagként, de továbbra is részt 
fog vonni az Első Magyar Iparbank igazgatásában.

Zuckei* Béla 
banküzíete 
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SÜRGŐNYCIM: ENGITA-MILANO

Exportőrök figyelmébe !
Ki- és beviteli ügyekben díjmentesen szolgál fölvilágo- 
sitássnl fönti bank igazgatósága. folyószámlák líra, 
korona és markában. Az összes bankszerii ügyletek le
bonyolítása. Leggyorsabb lira-és koronáétutalások Buda 
pestre es Wienhe. Távirati kifizetések. Akkreditívek 
okmányok ellenében. Levelezők a világ összes nagyobi) 
városai Int n. Ajánljak milánöi kifizetést megteste

sítő Ccorcselhkjeinket
Budapest i le velezönk:

Magyar-Olasz Bank Rt, V, Nádor-utca 16. sz.
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Acél Pál és Társa 
banKüzlete
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SZEGED VÁROSI NYOMDA 
ÉS KÖNYVKIADÓ RT. 

ezelőtt VÁRNAY L.
Könyvnyomda, litográfia, könyvkötészet, 
könyv- és papirkereskedés, ruggyanta- 

bélyegző  ̂y ár.
Telefon 81. Postacsekk számla 17575. 

Sürgönyeim: Városi nyomda.

Budapesti iroda: Kiidolf-rnkpnrt 4. Telefon 21 71.

Higanyt
drrivfin restek! Jóttcf-körul főemelet

elleni.cn
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Ml LESZ A
Budapest, 1922 szeptember 25.

A pénzhiány enyhült és a 4—5%-os hetipénz
nek ma mik csak 2—3'4% az ára. Az ideges
ség is amelyet az elmúlt hét minden napján 
ereztünk, mintha szűnő/'élben volna és az érté
kelés folyamata, amelynek derekán vagyunk, 
bizonyosan folytatódni fog a most induló hot 
tőzsdei u is.

Menjünk sorban. Hétfőn reggel a liausse- 
hangulat friss erővel vetette magát az üzletre 
és ahogy megjövendöltük, rögtön viharos ár
emelkedésekéi produkált. Szinte azt kérdezlek: 
mi az, ami olcsó, hadd vegyük meg! fis meg
vették az olcsóbb dolgokat. Olcsóbb dolgok pe
dig mindenekelőtt a fapiacon voltak, itt ala
kult Iliit ki rögtön az üzlet és 1 ártott, végig, az 
egész hót folyamán, amelynek fő jellemvonása, 
éppen ez lett: olcsó értékek, a kis papírok
emelkedése. A Hazai fa pénteken 7800-zal zá
rult. a hétfői tőzsdén .14.000-rel jegyeztek, a 
Zabolni pedig, a tavalyi tőzsde e kedvelt pa
pírja. egyszerre 3000 koronával javította árfo
lyamúi. fis mert benne voltak az olcsó dolgok 
vásárlásában, az ötlött szembe, hogy milyen 
furcsaság, hogy a bankpap írok, amelyek mö
gött pedig hatalmasan megnövekedett ipari 
értékek vannak, még mindig olcsók. Egy pilla
nattal utóbb már megindult ez az erdő is. Ele
inte csak félénk, vontatott lépéssel, de azután 
egyre erőteljesebben és szilárdabb tempóban, 
ugyaunyira, hogy a tőzsdei hét krónikása meg
állapíthatja: ez a hét az olcsó értékek, ioleg 
a bankpapírok hete volt.

Az olcsó papíroknak ez az emelkedése ismét 
azt bizonyítja,’amit mull heti beszámolónkban 
már megírtunk, hogy tudniillik az átértékelés 
folyamatában mindvégig bizonyos óvatosság 
és ’-álogatós kritika vezeti a tőzsde közönségét. 
Va.amt okos, higgadtan megfontolt rendszer
rel mm'kednek az ('gyes értékcsoporiok és a 
légiinvu.ahb tömeglélektani megfigyelőnek kel
lem* lennie annak, ' aki meg tudná állapítani, 
miként szövődik egységes irányító gondolattá 
az, ami ('leintő csak cgy-két ember megfigye
lése. A nagy papírokban az átértékelés bizo
nyos nyugvópontra érkezett. Az emberek vár
nak s addig, amíg minden tényező tisztázódik, 
a kisebb értékeken folytatják.

Meri várnivaló van. Kedden rossz híreket 
gombolyítottak le a koieti táviratok papír
szalagjairól s a tőzsde természetesen rögtön 
reagált is rájuk. Hirtelen tartózkodóvá lett s 
a kuiissz a bécsi hírekre Hanyhqságra hajlott. 
Ekkor váratlanul és kitörő erővel fölemelke- 
iett a Magyar Hitel, a habozásnak é< tartóz

kodásnak vége szakadt és el volt döntve ennek 
a napnak a csatája is. A szén .és fa papírok, 
valamint a helyi értékek piacának értékei is 
megerősödtek. így tartott a dolog zárlatig. Az 
utótőzsdén aztán megint gondolkodóba eseti 
a tőzsde közöpsége. szinte megtorpant, ismét 
ideges tartózkodás leit úrrá az emberekéit. 
Mintha azt mondta volna mindenki: Megyünk, 
megyünk, de kergeHP nőin hagyjuk magunka'. 
Mint amikor jégtáblára lép az ember, előbb 
óvatosan kipróbálja. műn szaka l-e be alatta. 
A Salgó a zárlat felé 18.000 koronával maga
sabb volt, mint 11 órakor. Akkor óvatosan rá
léptek a jégre s az utótőzsdén megint 74-gycl 
jegyezték.

*
És ettől kezdve a hét két utolsó napján a 

tőzsde szeszélyesem óvatos és bizonytalan volt. 
Olykor két lépést tett előre s egyet hátra. \ 
bankrészvények ugyan most már batározXt 
és biztos emelkedéssel szálltak fölfelé. Ezek 
szilárd jégtábláknak bizonyultak, de a többire 
még sem mertek egész testtel föllépni. Pénte
ken sem volt másként. Magyarázni is próbál
ták c, jelenségeket, de nem Indiák egyebet 
mondani: Minden évben így volt a nagy 
zsidó ünnepek elölt. Csakhogy a zsidó ünnep 
magyarázata csak déli 1 óráig tartotta magát. 
Az ulótözfide hirtelen megint megszilárdult.

És szombaton este, mielőtt a csillagok följöt
tek és vasárnap reggel a magánforgalomban, 
ezt mondták egymásnak az emberek: Szilárd 
szilárd...

*
N Közúti nagyon niegtréfálta azokat, akik 

túlságos reményeket fűztek hozzá. Nyilvánvaló 
volt pedig, hogy azok a« okok, amelyek a múlt 
héten egyszerre ki vonszolták hosszú pihenése 
helyéből, már kifejezési talállak nz elért ma
gasságban. Szén csöndesőn kezdett tehát, le
gurulni s csak a hét. végén, az áltarános szilár- 
dulás közepette, vett újra emelkedő irányzatot. 
A Salgó. amely a logszeazélycsebb változatokat 
rrodukália n hét folyamán s percről-percre 

ven tükrözte, vissza a tőzsdei hét minden vál
tozatát, a vé'jóij mégis és mindig újra megtar
totta rekordárát. A Magnezit, amint, előre 
megjósoltuk, teljes joggal küzdötte föl magát, 
p legmagasabban értékelt tőzsdei dők<1 őségék 
közé, e héten futott, át a százezres kurzuson, 
amelyről azonban a pénteki tőzsde zárlatakor 
visszahajlőtt 98,000-re, nyílván, hogy a jövő 
héten kellőképen nekilendüljön. A n'yomdacr- 

aRegcel.
.......................................... ..

TŐZSDÉN? 
tékok piacán fejlődik a Pallos emelkedő irány
zata.

A többi nagy értékről nincs különösebb mon
danivalónk. Egy kissé elfáradtak a m.gy roha
násban. Eifárasztották híveiket is, akik most 
kedvelt favoriljaik mellett uj csillagok felé né
zeget uek. Az olcsóbb papíroké a. jövő s ezzel a 
szélesebb rétegek jutnak szóhoz a tőzsdén s ők 
veszik át, a vezetést. Az egészen kis papírokon 
(kezdődött ez. az átalakulóaz újból divatba- 
jött Licbtigcn s amire vége volt, a hétn k, egé
szen világosan látszott, hogy a. „középkön nyű" 
papírok azok, amelyekben a jövő hél moz
galmai várhatók. „Középkönnyii*- papírnak ma 
tőzsdényel von azokat, hívják, amelyek 5lU.Oi'l) 
koronával húzódnak meg az árfolyamlapon, de 
amelyekről talán a. jövő héten mint ar rí vekről 
fogunk beszélni. A bankpapírok közül az elha
nyagolt Ingatlan és Forgatná bankok felé irf 
fordul majd az érdeklődés.

A vasművek cs gépgyárak ".söpörtjóban eddig 
kevés figyelemre méltatott s indokolatlanul el
hanyagolt, Roessemonura, a Motorra, valamint 
a. hét folyamán már számos kacérkodásnak ki
teli IVörnerre vár, ugylátszik. karrier. A külön
félék ( opori jóban - a Barátinak, (. hinoinnak, 
Textilnek, .hitánok, <loldbergernek. Őstermelő
nek, Vulkánnak s főleg Phöbusnak jósolnak 
jövőt. A fapapi rokka n, mi nt a Mcrcur és Vik- 
1óría-\mlor, Fournir. a közlekedési vállalatok
ban pedig az Atlantiea és Déli vasul azok a ka
tegóriák. amelyekben, lm megfigyeléseink he
lyesek, nagyobb üzlet várható.

Miért közepes a termés?

Eipannmázták a többtermelést.
(A Reggel tudósítójától.) A háború óta, sőt 

a bábom alatt is. minden kormány, minden 
gazdasági fórum atöbbt'•rum lésben látja, az or
szág megmentésének egyetlen lehetőse get. 
Elméiéiben gyönyörű ez, a löb'hicrmelósi pro
gram. lássuk, hogyan fesi a gyakorlatban. Mi 
kell elsősorban ahhoz, hogy e% a magyar föld 
többet termeljen? Trágya, műtrágya, szuper- 
fo-Mát. Hegedűs pénz.iigyminisztersége alatt 
külföldi ajánlatok özöne kereste föl a magyar 
intézeteket, gazdaságokat, exportőrökéi, amelv- 
ben külföldi műtrágyát ajánlottak 36. sőt 32 
koronás áron. Egyszerre azután kijött egy 
rendé’*1, amely megtiltotta a szuper foszfát be
hozatalát. Az. állam hozatott be ugyanis nyers
foszfát Eranciaországhól és a foldmi((•lés
ügyi miniszter a gyártást átadta a Hungária 
műtrágya, kénsav- és vetryiiuar részvénytársa
ságnak.

A minisztérium kikötötte, hogy a Hungáriá
nak 2IHI -vágóul szabad behozni. Ez. azt iolen- 
tette. hogy egyrészt a részvény i-irsaság (Steril 
Samui szindikátusa) uralván a teljes piacot, 
nagyszerű gsefthez jusson, másrészt megaka
dályozták. hog> í; gazdák annyi s/iiperl'ns/.fá- 
tot használjanak, amennyire a bőn óhajtóit 
többtermelés érdekében szükség leli volna. 
Amikor külföldről koronás ajánlatokat
kaptak a gazdák, a Hungária '.K koronáért adta 
ugyanazt. a 7#%-os műtrágyái. Hiába instan 
ciúzíak a töldini \ eh síig,ti minisztériumban ol
csóbb ajánlatokkal a többi érd kéltségek, a 
Hungária' monopóliumát nem tudták meg
ingatni. Tudni kell, hogy a gazda akkor vesz 
műtrágyát, ha egy mélermázsa. műtrágya nem 
kerül többe egy félmázsa búzánál, így történt, 
hogy a gazdaközönség egyrészt, mert be
csapva érezte magát, másrészt, 'mert a Hun
gária műtrágyánál nem találta meg a számí
tását, nem is látta el a. földeket kellő műtrá
gyával. A Hungária készletének legnagyobb 
részét. csak cukorrépához élték. .-melv terme
lési ag a leggyümölcsözőbb. Hozzá keli ten
nünk. hogy az állam még arra is kötelezte ma
gát, hogy amit a Hungária el nem ad, azt 
magas áron átveszi.

fiz a mütrágya-ügy talán egyik föoka an
nak, hogy a földek nem lévén alaposan meg- 
müTragyázva. az idei nagyon közepes termést 
eredményeztek. A mai árak mellett ugyanis 
nem lehel műtrágyát venni, mire ez év 
augtmztuK 14 óta a szup-’rlo-zifáí, valóban sza
badlistára került. Kél ceplinirs korona melleit 
tehát mcnopólíiinmi adtak a sz i ipar fesz fát’hv- 
hozalalra. amikor a gazdák 3fi é- 32 koronás 
árakon elláthatták volna magukat horsz.i 
időre, ma 1*10—150 koronAí hiloper-: nHel és 
0.21 centimos koronán szabaddá tették a be
hozatalt.

A műtrágya kimondhatatlan fontosságú kér
désének ez ti léha, pananmizii kezelése arra a 
gárdáiiszíre emlékeztet, aki úgy Ion búzái, 
hogy a — vetőmag felél, lopja el.' t. Házban,’ 
a gazdasági egye ületekben és kamarákban, 
banket teken és né|;gyülése ken szónokoljanak 
csak tovább a n mzetmentő töhblermpié’röl. 
két. szem ös.-zex iilan és egy szindikátus meg 
meg valaki, valnhol a markát dörzsöli...

Kissé borús, de azérj. kellemes időben, nagy 
közönség jelenlétiben futották le. a vasárnapi 
megyeri versenyeiket. A fogadókra n'czw a mn> 
('lég jól kezdődött , mert, mindjá rt az Inkey-d ’j- 
ban az I'/a reás Donna Magda 'lépésben nyerte 
versenyét. A többi futamban azonban a favo- 
ritok sorra, a (éri, mezőnyben végeztek, kivéve, 
a (látverseny-ha ndienpot. ahol a fn\',"’',l 
Nevető egyetlen komoly ellenfelétől, j\ásft;iól 
megszabadulva, nagyon könnyen u*-rl. Ki' 
lönöson küllemei lenül erte a fogadókat. 
fiángzét lemaradása, a Leányfalui-díjban es az 
egyformáji fogadott <s egyforma < évű (íamu- 
lus és Martija veresége a napol bezáró I Ifi') mé
teres handicapban. — A részletes eredményt itt 
adjuk:

/. futam; 1. Honná Magda (1'?r) l’atzik. 2. 
Azrnleh (4) Bauer, 3. Pajti (2) Horváth. l':b, 
3h. T<d.: öl.' : 70.

//. futam: I. Bombnlus (4) i’ojik. I'iiouz I*. 
(2) Lipták A.. 3. Bitorló (50) KÍRZ-iváth. Futót 
tok még: Na fa. (•'>'.). Nosza (6), Apró (5), '•••. o 
wolis (4). Hgardy (16). Sinmj (20), Bangóin ■ *m. 

l'.-i'. Tol.: 50 : 255, 50 : 95, 90, 250.
Hl. futam.: Pai’ádés (l’/s) Bie,riiáczky,

Solam?:i. (i't) Takács, 3. Koncsi (3) Szalm 
Eníc-tt meg; Autiimn Breezc. 2'.*h, • !i. T*?t.:
50:110.

fV. falam: 1. Nevelő (i'.H Gimpl, 2. B, ígilta. 
(4) Eperji'ssy, 3. 9’obíU'in (3) IÁisziváí.'i. I'iP <’ 
lak még: Félő (12), Núsfa (2) elb. 8li, 3n. T.it.: 
öl) : 85, öl): 65, 7Ö.

F. falam: 1. Almcnrausch (l1/*) Vas, 2. Von
zalom (2) Biernaezky, 3. Lungzó (11 : 10) Szabó 
Gy. ILh, l'í-li. Tót.: 50:125.

I I. futam: L Schabes (8) Biernúezky. 2. Auré
lig (6) Takáts. 3. (ligányleány (6) Vondr.t. l-’u- 
i.ottak míg: Gamotns (2'/i>). Bubuczi ((>;, Ma
rtija (2%), Spineíle (20), Szép Leány (12). D l 
martina (25), Sí a rost. (25), \ ise'ius (12). ;h, l'/áh.

r\Töi fehérnemű és 
kötöttáru különlegességek

Faludi László cégnél
VI, Andrdssy-ut 56

Üuajlajsest JV, TKv*üs1&j*>f£r*
Iskolai fölszerelések. Sport. Diszmü. <ijvrmek.iáU kok. 
Háztartási eszközök és jliiom acéláruk nagy raktára
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Ami az Intim Pistából kimaradt.

Szöliősi és Kálmán] 
selyem- és sxiivet&iPttSzéi.ei 

Budapest IV, Hagó-u. V6. iSiilö-u. sarok)
Elismerten a legjobb és
a íLesjoícsóbbH

!• •!

Mondja, kedves Intim Pista, 
hát arról miért nem. beszelt a múlt héten, hogy
Fedők Sárit Kassán kirabolták^

— Hogyan, licit Zsuzsa nincs Pesten?
— Mohát. szói) kis értesülései vannak mayá

nak, mondhatom. Zsuzsa mén a mull héten el- 
ulazoil Szlovénszkóba. vendégszerepel hl s első 
állomása Kassa volt. Kassán a Schalk-házbai' 
szállott meg s mialatt a színházban, jó' mit. a 
szobáját fölliirték és <<;. összes ékszi rclt, a pré
meit, a ruháii, mindené! elvittek. Tőbbmillió 
kára van.

— Por zászló.
— Bizony borzasztó. No és uhkoz mit szól, 

hona Szőllőssy Bözsi olllwg. gju az Apolló- 
kabarél és a Városi Azink.-őzhöz szerződik?

— Na ne!
— J)e bizony <h’. édes Pisla, Szubrcttszcrepel 

játszik egy külföldi operettben. I)e hát mi van. 
magárul, alszik maga, hogy a p’gérdekescbb 
dolgokról nincs él tesül re?

— Az Isten szerelmére, nehogy elárulják, 
hogy én ezeket nem tudtam, rége volna a 
presztízsemnek. Tudnak: még valamit?

— HM in rsze, hogy (adunk. De tudja-c maga, 
hogy mi vau a Fővárosi Színházzal

— Tudom, nem. nyitnak,
— Dehogy is nem nyitnak. Október lO-én 

nyitnak' a Hu!tykuy—Földes-operettel, amely
nek a ríme: „Az ez én titkom. Fenség''. Kosáry 
és Kirédy játsszák <t főszerepeket. Ko'úry egy 
királynéi és Király egy királyi, aki azonban 
színésznek adja ki magái.

— Óriási. Mondja, honnál Iadják ezt maguk?
— Meszeltünk, édesem. Királlyal és Koséiry- 

val is. Kosáry egyébként, mint szerző is druk
kol, meri a második föl vonós slági révek a 
refrainjét ő komponálta. De volt olyan óvatos,

Bárdos
faKépnél hagyta a Belvárosit.
(A Reggel tudósítójától.) A Belvárosi Szín- 

húz; alapitóju, Ir. Bárdos Artúr és az Unió 
vezérigazgatója. Beöthy László) között évek óin 
fönnálló nézel Hl érés szcplembor elején nyílt 
cdleíjségcskedéMbrn robbant ki és amint azt a 
lapok már közöltek, Bárdos \rtur távozásával 
végződött. Bárdos agy egyezett meg az Unió
val, hegy <• szezon végéig- vezeti még a 'Bel
városi Színházat és aztán három évi fizetéssel, 
mint végkielégítéssel, bnesnt mond az Uniónak 
és a Belvárosi Színháznak.

Ezt a megállapodást, fölborította azonban a 
Belvárosi Színház, pénteki bemutatója. \ Bel
városi Színház, két mérsékelt idegen darabot 
hozott színre, amelyek előadását Beöthy sze
rint Bárdos forszírozta. Éppen ezért ;i hemn- 
látót követő napon Beöthy értesítette a Bel
városi S’inliá/, igazgatóságát, hogy a. rendező
ként szerződtél et I Barátiig Józsefe! az (nio 
főrendé-övé nevezi'' ki és í>. mint az l nio 
vezérigazgatója, BaróHiyval óhajija a Belvá
rosi Színház legközelebbi újdonságának szerep
osztását megbeszél ni. Rögtön be is ren lelí_e 
irodájába, a vasárnapi napra Barothyl, finnek 
az intézkedésnek Bárdos azonnal levonta kon
zekvenciáit és még aznap Berlinbe utazóit. 
így a Belvárosi Színház igazgató nélkül ma
radt és most úgy tervezik, hogy Beöthy a. 
Király-utcai központi irodából fogja dirigálni 
a Belvárosi Színházat. Barólhy József egyéb
ként nagyon tehetséges színész és képzett, jó- 
izlésii rendező.

hogy Királlyal énekelteti. Ha megbukik a 
szám, Király buktassa meg.

— Óriási. Na még.
— A kis Pethes Sándor, fia a nagy Pcthcs 

Sándornak, akii pár napja szerződtetett a 
Nemzeti Színház, legelőször az apjával együtt 
fog föllépni. Voltunk Ivánffynál is a József- 
utcui lakáson, ma mintha jobban volna, Fodor 
doktor, a. Bcncdikt tanár asszisztense, aki min
den nap meglátogatja, azt mondta, hogy van 
remény (l teljes fölépiiléséhcz.

— Hála Istennek. Mit tudnak még?
— A Belvárosi Színház legközelebbi újdon

sága, André Savóié: „A kékszakállú herceg 
nyolcadik felesége' című vigjátéka, amelyet 
Haltai fordított s amelynek női főszerepét 
Titkos Horn: fogja játszani. Utána. Hajé) Sán
dor darabjának kellett volna jönni, ha nem 
csap be a Bárdos—Beöthy-rálsóg. A Hajó
darab cime: „Almok komédiájahárom női 
főszerepé! Simányi Mária. Titkos Ilona és 
flosvay Rózsi jól.-szák majd. Az egész darab a 
tőzsdéről szól.

— Szóval tőzsdei vígjáték, óriási.
— Persze, azt se tudja, hogy a Belvárosiban 

minden a. fejet elején áll?
— Hiszen Bárdost és Beöthyt egy évre kibé

kít c( le a. kitűnő doktor Bedől...
— Ugyan hol tartanak azóta. Olvassa szor

galmasan öcsémuram A Reggel!, e sorok aluli 
megtalálja a. legújabb helyzet jelentést.

— Na most hamar még valami pletykát is, 
az istenért.

— Pletykát? Jó. A színházigazgató elveszt 
az operettszinésznőt. miután át pro lazsálta, a, 
drámai színházba. Pá. édes Pista, gyógyulást 
kívánunk.
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Opera-pincáboa

Minden este fél
TANAY FRIGYES vendégjátéka.

Hermann Ily, Kmochné, Sándor Stefi. V Irágb Jenő. 
Kőváry Gyula, Fázntán Ferenc, stb.

Kálmán Jenő konferál. — V zongoránál Rlegcr Alfréd.

Jegypénztár: délelőtt II—1-ig, délután f—G-ig, Cbte VíS-tól.

A FAL’N-kuglizóban záróóráig 
vidám élet, zongora, ének, tánc.

’.VJ
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Grosz Imre bastScháxei
IFieit /. Scliotlen{)(isse !>. Telciau 'ü <:s u'j/í 

Budupest Tőzsdeimlot<t. Telefon lJt-31
Fiókok: J3erlin-Ziiricli

Elfogad értékpapírra ir.’irbizásokat az ö&szcs külföldi 
tőzsdékre. Valuták, devizák legelőnyösebb föltételek 
mellett. Kiűzetések, inkasszlók a. világ luiudcu részére

vezető-e alatt pompás

BANK- ÉS VALTÓUZLETE 
BUDAPEST V. ERZSÉEET-TÉK 1. 

TELEFON 38 97

JlííGI XSÜFOGMT 
platiiail tís ékszert drdgdn veszek. (írass Antal 

Józscf-körut i.’>. féh inelel

l
<

Magyar 
Részvénytársaság
Budapest, V. kerület, Rudolf-rakpart 4.
Telefon: SO-d, lnterurbán: B. 134.

Sürgönyeim : Vontatás.

Elvállal fuvarozásokat a Dunán és annak 
mellékfolyóin a legkedvezőbb föltételek mel
lett. Áruosztály: épitőfa, tűzifa, tégla, tető
cserép, kavics, kő, homok, cement és szén.
A Lloyd Triestino, Triest és a Navigazione 
Generálé Haliane, Genua tengerhajózási tár

saságok képviselete.
Gyorsjáratúk az Adrián, a Földközi- és a 
Fekete-tengeren Syriába és Levantába. In
diába és a szélső Keletre, az Egyesült Álla

mokba, Kanadába és DéLAmerikába.

Ezüst eslftü.vöi ajávn&éft! 
neinkiilöubcn beesos műtárgyai*  * nagy választékban: 
ékszerek beváltása SChÖBlWalttí EmrC

* Sni’házüzelmi részvénytársaságok. Pesten 
van tmiviiír.vóen sok számos utca es minden 
utcán van sok s.-i'-ok. És a. sarkokon mindenütt 
vannak színházak és színházi kultúra mind
azonáltal nincs, akármit mond is a sok szín
házi ember, nincs "g\ csöpp se ezen a színház.* 
dús Budapesten. Mert a színházi kiiltura nem 
azt jelenti, hegy pompás kávéhaz.iknt knssi 
roz'iak a. színpadra és az ■ lienhall ifjú miivé:-,', 
padlássz,diájában Sehmidl Miksától kölcsön 
zott alantik tabermi'kiiluinok bronzmloznak és 
az, sem színházi kuli ura még, ‘ha lehetséges 
színészek Imzgólkodnuk Bús Eokete László 
érdekében. A színházi kultúra az eletet, aka
ratot.. mozgást, sikert és kn hírről. Iiinntizmust 
és hitetlenséget, mestereket es tanítványokat, 
rajongást és keserű gyü'ölHel jelent, colok ki
tűzését, tragikus tévedéseket, váratlan előre 
szökkenést, forrongást, erjedést, alkotást, fejlő 
dóst: életet. Pesten húsz éve ném volt igazi

bukás; gyűlöletei, rémült nekikeseredéssel 
nem vezettek támadást vakmerő kísérletek el
len. Legföljebb Pékár urat mosolyogták le és 
itt-olt unatkozott u publikum. Pesten a szín
házukban megállt az idő. Ili initsem tudnak 
arról, hogy a .színpadnak problémái vannak 
és Reinhardt bárok 1 nlságai v al szemben a 
Gordon Uraigb arehitektonikus elvét, szögezte 
a Stiiatsthmiter és ha itt kairaimoff drámáját 
mulatják, ki merészelné a monodráma. lüktetve 
változó színpadját megkísérteni ? Hát arról 
álmodni merhetünk-e. hogy itt helyben sziilo- 
lik valami uj szándék, egy irói elgondolás 
vagy piám* valami program, amelyért tűrni, 
áldozni és mániákusan kitartani kell. Majd 
adnának ilyennek a konjunkí nrába borult 
igazgató urak! A színház Pesten üzlet, éppen 
olyan üzlet, mint a főzsdebizományos-bolt, 
vagy a virágzó szőrmcbraiies. Törzs üzlet,
inért szereti a publikum. Törzs tehát nagyobb 
gázsit kap. persze, de aztán szolgálja is meg 
azt és e fényes magyar talentum robotol is 
úgy. hegy minden csillogóba szürke modoros
ságba kezd elkopni vigasztalanul. Az, operett
üzlet, tehát a legérdekesebb magyar drámai 
erők bukfencet hánynak és cser'heréinek a 
Lipót-körníon. A színházigazgatók, az Unió és 
a többi színház,iizelnii r|. szorgosan vigyáznak, 
hogy a színészek egy nap se legyenek munka 
nélkül, hegy minden szinlvizbau legalább két
szer .játszanak naponta. Hogy mit, az, mellé
ke.-., nekik ugyan beszélhetnek, hogy így, meg 
úgy, ők tudják mi keli a színházhoz. inért 
előttük a. csailmt'illan orákulum, n korán, a 
biblia, a.tnlmmi. előttük az, asztalon a, kassza- 
raport és mellettük a rész.vényMÓrsasági mér
leg. Ugyanezekkel a szempontokkal. eltökélt
séggel és elhatározással a .v.inháxigfizgafók 
helyét megbízható íőtmIcí íisponensek foglal
hatnák el.

• Vígszínház: Hó*fő.s k<‘»'d, szerda. cmíiöt >>k. péntek:
I S ■-.ripi l>n i; V,-. <”:r !< a (kezdető 7 ovii kor •, I sere-
here Ikezlcte 1O’/» órakort. Vasárnap délután: A kék 
frnkk: este: IXeroboro. itétfó: Cserebere.

• A (’Bcrrbrrn tölti be n Vlfliilidid' jövő hetét is. Szőr
eién hi:szonötö Pzör nrljók a nzonz/ie’ós oporettiíjdonMigot, 
A ('strrbrre eHindi’on minden este órftknr k'-zlöriÍK. 
esni. ii. «z.onibati előmiést kezdik ln'» órakor. Szonvbnt o«to
7 ómkor nz. fíahüi kertit .cinre. Vamrnap di’lutún n AVA- 
li'(il;l>u\ adják.

’A Faun u>p •rnpincc ÉiterenU -z.oinbaU r'ndkiv üti. 
siki’rii l>cinnta!iit'!<’indá'/in üiíIóa közönség tnpso’t nz uj- 
.-zéró tréfák.iák, amelyek a 7 .llínr niüfajbn;i i'iré»z‘'' rtro- 
ili'ti iriinyoknál; i>;. it >itnk unit. V/. ehöhott 
ji jr.vc,' tk.ipko i‘;i n közi :i'■/!*. l’i-nrté.ri örök minőim m.p 
délelőtt )| délnt in 4 'i-iff ó« c<i- ’’A-tól. ,\z iüö-
n-’n-ok minden e»tc po.Utean- ’•?!* km- kozitödnok.

1 og in a bl^iirbnn^lV, Róosl-utoa ós Deik Farenc-utca sáriién

POHÁTKA MÁTYÁS
BANK- ÉS TÖZSDEBfZOMÁNYOS
BUDATEST V. HAJNAL-UTCA 8

•••noyai. ossUttBt, platinát,
E Béuxxs'rt uz összes hirdetett 

áraknál drágábbnn veszek f’ratscii V>3»»g>s, Flotten- 
Ibillcr- ffiíntJsKwm ők»aerll»l»t. ornjn\ltá«
utca egyévi jóf ilhís mellett.

wrmr f ■■irrw—

Flscher Vac-uum Rt,
VTI. kerület, Dob-utca 00 szám.

4“ Tfiyo^ont^fofípép
üdít t1 * * * * * 7* tisztit
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Magyarország—Ausztria 2:2 (1:1).
Hz oszts*dkok csak az utoisá percekben tudtak kiegyenlíteni. — JWir-dkél magyar* 

gólt Pribof (U7E) lőtte.
Hohe Warte-páiya, 65.000 néző. Biró: dr. Bauwens (Köln.)

A Heggel bécsi tudósítója jelenti; A Hőbe 
Warte-pályáu 65.000 néző gyűlt össze, hogy ta
núja legyen az osztrák válogatott csapat biz
tosra vett fölényes győzelmének. Az 50. ma
gyar-osztrák mérkőzés azonban nagy csalódást 
hozott Becs sovtén futball-publikumának és 
nagy dicsőséget a magyar lflbdarugósportnak.

A régi síandard-v.nlogafottak nélkül, ifjú 
erőkből összeállított magyar csapat ki
állotta az igazi erőpróbát: a »nag.v ágyuk
ból'* összeállított osztrák csapafial szem
ben gyönyörű játékkal eldöntetlen ered

ményt ért el.
A mérkőzés egész ideje alatt határozottan 

jobbak vc-ltunk az osztrákoknál és győzelmünk 
csak azon múlott, hogy a biró. a kölni dr. 
Bauwens ■— akit. a. k-udaiiesíi közönség ncan áz 
előnyős oldaláról ismén meg a múlt évben — 
érthetetlen Ítélkezéseivel megbénította a ma
gyar csatársort, mig az osztrákokat szabadjára, 
hagyta.

A magyar csapat mindegyik tagja szivvel- 
lélekkel .játszotta végig a mérkőzést. A leg
nagyobb meglepetést a ccnterhalf Tóth 
(KAOE) kitűnő játéka keltette. A két, másik 
uj válogatott közül Peics (UTE) kissé bizony
talan volt, mig Amsei, n védhető első góltól 
eltekintve határozottan, sőt helyenként bravú
rosan védet-. A védelem legerősebb oszlopa 
Fogl ll. volt, mig a csatársornak H cisz (Tö
rekvés) volt a legjobb embere.

♦
Az első félidőben rövid ideig tartó magy *r 

offenziva után az oszt rákok kerülnek frontba. 
Kuthan és IVcse.cly áttörésekkel igyekeznek á 
magyar kapuhoz férkőzni, de Fogl If-'óo meg
törik minden törekvésük, lövéseiket, pedig 
Amsei biztosan fogja. A 10. percben a tnügyar 
csatársor is lendületet vesz, de veszedelmes

támadásaikat az osztrák hátvédek faunokkal 
igyekeznek eredménytelenné tenni. \ bíró el
nézi mindezt, és nem torolja meg .j igos tizen
egyes liiiritplonigá'-sal a biztos gólhelyzetben 
Jévő Braun durva elgáncsol ásót sem. A 16. 
percben a ma különösen elemében lé\ő P >sscly 
kihasználja a. magyar védelem pillanatnyi té
továzását, lefut a halszélen a kapu vonalig, hát- 
ranyomja. a labdát fa uthon-iiak. aki i.'> méter
ről élesen lő s a labda Amse' kezét érintve, a. 
magyar kapuba jut (1:0). A gólt, követően erő 
sebb munká'ha fog ismét s magyar csatársor. 
A 21. pórchen Braun szöktoTi Pauluszt. aki a 
jobbszélon gyönyörűen Ír fűi és pcni.osn u cen- 
1erez.

A labda Prihojh oz kerül, aki éles lapos lö
véssel védlictetien gólt lő (1:1).

Több izgalmas kapuelőtli helyzettel farki- 
tolt hullámzó játék folyik a félidő végéig.

A második félidőben tr/. o<z1 rákok kezdik 
az offenzívút, még pedig nem kimeletcs módon. 
Kuthan egyizben csúnyán föllöki Tóthot, aki 
percekig aléltan fekszik a földön. A magyar 
csatársor — miután egy-két. látogatása, az. 
osztrák kapunál Braun rosszul helyezett lövé
seivel végződött — óriási erővel fekszik bele a 
játékba. Különösen H eisz lefutásai veszedel
mesek. Ö készíti elő a második gólt.

A 25. percben Tóth szökteti 
icfuíjs az osztrák védelmet, 
labdái

\V<‘i::>zct, 
centerez 
osztrák

aki 
s a 
ka-i-n-ő< Prihoj lövi az 

puha (2:T).
Az, erős icain most kissé visszaveti a ma

gyar csapatot, különösen a halfsor hanyatlik, 
de azért a 36. percig keményen elleütáll. Ekkor 
azonban á szemfüles Wessetu Kcck beadásából 
gólt lő és ezzel eldtintéllennr' feszi az ered
ményt.

<1

H Sprínger-emiékmü leleplezése.
A Corinthián-scrleg győztese az FTC.

Gyönyörű időben, a. zászlókkal földiszitett 
Üllői-nti pályán áldozott az FTC alapítója, 
néhai dr. Springer Ferenc e lilékének. A kormá
nyon. n. fővároson és az elöljáróságon kívül 
képviseltettek magukat a honvédség, az ügy
védi .kamara, a szövetségek és a. társegyesiile- 
tek. Az ünnepély az FTC tagjainak a fölvonu- 
lásávnl kezdődött. A délceg fiuk dresszben és 
sporteszközeikkel a honvédzenekar lelkesítő 
hangjai mellett jelentek meg, élükön a. hatal
mas termetű Stollmár'ral, a gátfuló bajnokkal, 
aki a sok dicsőséget látott zöld-fehér selyem
zászlót vitte. A mii vészi ízléssel diszitett. szó
noki emelvényről Matyók Aladár, az FTC el
nöke nyitotta r meg az ünnepélyt, utána dr. 
Köncs Boldizsár áléinak tartalmas beszódben 
méltatta, a. régi vezér érdemeit, miközben egy
szerre láthatóvá vált az. óriási méretű Springer- 
emlékmii. Mátray Lajos tanárnak és Bcrán 
Ferenc szobrászművésznek az alkotása, amely 
a. közönséget valósággal lenyűgözte. Ezután 
Usetty Ferenc képviselő mondott beszédet. Kö
vetle őt dr. Baracs Marcal, aki a „becsülete*, 
lovagias és bátor vezéréről szólott. Megható 
volt fihtm Zoltánnak, az FTC csapatkapitányá
nak ax cm lék szobor előtt telt fogadalma. Éz- 
“'Lt......... és az egyesületek koszorú

következett. Majd a
után a szövetségek 
jónak az elhelyezése .. . __
Szózat elénekléso után az FTC aktív sportolói 
tisztelegve elvonultak Springer alakja előtt.

Az ünnepélyt, a Corintbitin-dij döntőmérkő- 
•zése követte, amelyben az FTC lendületes já
tékkal 3:1 arányban győzött, a. BEAC fölött*és 
ezzel megnyerte a Cor Int hián-serle get.

Sípos Márton ismét megjavította 
a 100 méteres mellúszás világrekordját.
A REAC versenyének sz.cnzüiója. hogy .$('pov Mái Ion 

l p. in.l mfi. re ja uitaít a a IM> méteres mell hu:, ás vitrin- 
rekordját. (Régi rekord J p. 1(>.8 mp. Sípos.) Pontosabb 
erediuéii’ri.: IríMc.y „o legjobb főiskolai ussó** elméri:
1. im méteren fijn.isiis ris. I. Schxvcrtner (MAEl ) I p. It 
mp. 2. Bognár (BI'.AC). II. /w méteres hriiunzá.s. 1. Ke
nyéri László (M \ i'C? 1 p. 30.2 mp. 2. Virányi (MAFC), 
3. Knesera. iBEAC). ITT. ion méteres metlaszris. I. Sipós 
Mártim 1 p. IM mp. tviléiiirckfird!), Lglnuer (MAI’í )), 
3. Schiller tBi’.AC). IV. Föiskohit reg.oes staféta r .ío 
fcr. L MA!.'!' (Tplauer. Schwerlnrr, Sipnf-i 1 p. 58.2 mp.
2. I.E AC. Enné-b aicdménnck: mo métin: nfiorsii ■ ás. 
I. Gúlmrfy ÍXS(') l p. ö.H mp. 2. Ihilát-z (MACÍ. Wft méte
res briinsiéis. I. Cser* y HIT. lrer. TVF.i 1 p. 24 mp 
pbtó; MI I. OSC 5:2 (’,:l). MO\’E OTE BEA! 4:1

Willy Arend világbajnok legyőzte 
UhereczKyt.

Tizenötezer főnyi rekord köziin ség előtt folyt le az 
im i.y, kia : g.m.dog 'körékpáros sze/.őn kgé, (ékesebb 
'.:>uic. :!)«•.'nck szc.IllMclóm Willy .tin rl nérnoí

Iliinek s.r'.epleso volt, A klliinó berlini 1 rinfev ..........
lítt'cz. 1 rpi'h (3. H>W n? ) mind n három fn*nmát kön? 
nyen nyerte l'hói << uh# ítley. akt ndi.í eddigi legmbb 
formáját futotta kt

I ú/« 
(3:1).

o.se
Hit

világ 
>1 »l

Botránnyal végződött 
az atlétikai csapatbajnokság. 

Az MTK 4, MAC 2, KAOE 1 bajnokságot nyert.
Vasárnap rendczlc a Magyar 

atlétikai csapatíiajiH-l-ságot. vidéki 
(•aybckapcsolva. az n.iprsti stadionban, 
botránnyal xegzrtdöU. mert a nóp-yazer 
bán Fedik 
Kiirnnc'.x!. 
nem adott 
támadt.

('suliíf:, 
m' zőtérröl 
z'tt, főt

J hé’l bajnoki 
kfUö< a 
h ti mák, a 
kordot döntöttek

NÁrnior 
fél a: Bajnok 
V ida I. 
.Juhász, Vogcl. 
iMaféta: Bajnok MTK (Partos. K<» 
3íi.4 mp. 2. MTE (Th',‘í- * i«*a.
métrrrs csapat reixrny: 
16 p. 27.1 mp. 2. MTE 
ff'fi méteres staféta; 
Fedők. Fixl), 3 r. 33 mp. 
Ix n rniH zx).

IfjMsöfii cstipaibajnii'isfiiiok: A'■« '/'•' • 
félti; Bájunk. MTK (It nzieska. Griin. 
mp. 2. MAC (Jóktithy. Boios;-. Vcrofs. 
Sier Kitid méteres slaféla: Bajnok MA( 
Vitéz.. Sz.ent.oy). II p. :'9 mp. 2. MTK (Mur 
SpifzX'r. fimil). 'ééfipxzcr Iflli niéti rcs ■slriféla: 
(Griin. Balázs. Mnskaf. Riiz.icskul, 3 p. 13 
3. BK A( .

Vidékiek vcrsciii/c; Hifi „lélrrcs 
(Északnyugat). 11.9 mp. 2. Bm-limann 
Hficris: l. Bulla Kálmán 
Dezső dr. (Déli. 165 < m. 
léi.'.vi Istx'án (Pestvidék). 
(Ész.uknyngat). Sulnaalién; 
2. Moliíái* Béla (Esz.akn 
(Északnyugat). 641 em. 2. 
/fin méteres síkfutás- 1 
loti rekord. 2. T 
Disxkox;. relén: 1. 
leli rekord. 2. 
futás: 1. Ipolyi (Északnyugat) 
kord. 2. Csekey (Keleti.

A Rózsa—Oronü-boxmeccs
A régi képviselőház 

pro tesszi o 11 i s t a hoxol o. 
lentirozolt rany cipő;** 
Tanni (frontival mérkőzöti. Előttük 
„nagynevű** boxoló ct-apolt össze, 
ismer az a publikum, amely n 
jár. Sem a nevük, sem -t munkájuk 
demel megörökítést. A főallrakció a l'ózsa— 
Oronti mei'i's volt. Rózsát már jól ismerjük. EJ 
lenfele G. Oronti pesti arlisla, aki a 
Koller-ei rk uszbfl n gy ii riin lornózi k 
vasárnap.

V;i I ósógg.d szú nal ma s 1 á t x á 11y 111'
x-opgodéso a ringbmi. aki állandóan proief láll 
és végül az ötödik mentben föladta a küz-

it Magyar Atlotikai Szövet .<p az. 
csapatbajnokságot. vidéki piopagnndax iadnil.'il 

az újpesti stadionban. A verseny kínos 
’Gfl m< ( -.-es s‘.u l'étá

(MAC) a váltás ólán nuuáliott és föltárt ot.ta 
aki ezzel S jm tort veszteti. A versenybíró 
helyt a?; MTK óvásának, amiből botrány

menhamitilotlétl; az r>'< ftméuiil — kiabálták a 
és bont n pályán is óriási kavarodás kele.tkc 

néhány pofon is elcsattan.!.
»•<•>xciniböl ef/jiébkéi 1

Af.'IC és cayei fi h.iÖE 1
rossz salakpálya ellenére

ipcK. A részletes 1
csapa! liajnoksrifink:

KAOE (Gei'ó
44.! mp. Országos

Kniitralli). 11.9 <np,

yé-ffiii-l ci .1/ / /V, 
ni/ert mi'f/, A x idéki 

■ is. több kerületi re- 
eredményei :

imi méteres fin- 
•. Hvlfer. Gerti Mór, 
. 2. MTK 1 Kiirimi zy. 

i.iiii im'hii 
tíi. íi-iiyó, Grósz). Is p. 

hnlic7.11. Steiiier), ..M"> 
;■/. M I K 27 ponttal. Idő 
3. ESI 69 pont.
M \< (Somín;., Benedek.

Xcr/i/:i 
Fereno 
rekord.

M'I'E (Tlicis,. Kövess 
Bajnok 

37 pont. 
Bn j 1 ír; K

MTK (Ka inra 111. \’ogcl, .hihász,
estipalhfijiKi 'rsáiiol; t .Xét; //; ..; Ii-li ri.' lri t i' > la• 

MTK <RuziCs!;;i, Griin. Mnslái. Bn.láz.s). 462 
GhylláityX'ij'i- 
(Bcjczy. Zoliáiiy, 

1.1 jelit ig.
Bi.imik MTK 

mp. 2. MAC.
1 'okié isy 

Magas- 
!-”>iii.-i 

Mende 
Taricli .lem 

l:5iá ftm.
I. Molnár 

59(i cm.
, .'i3.fi mp. Kerti 
Eisclmr (Kel 11. 
IíiS.'i cm. Kc.i- 

;.íW/ i.ié'teres sík- 
n>] . Krimiéit re

!>•
lil.fiil'h

I PoStVÍ(Íck). 
(Északnyugat), 165 cm. •’ 
sím méteres xil'fulá>: 1.
2 p. II.6 mp. 2,

1. Enge!tli'>l"r (Dél), 
y.iirnl), 'l'éioluniáx-. I 

Biichmnnn (Pesti idők).
Jlmlházy (Kelet) 

Krr.ivvr (Délnyugat). 3. 
. Miirvilits (Délnyugat), 
Molnár (Esz.i’krt tix.-.l). ;

I ]>. 31 ,

1.

I

termében Rózsa Jenő 
az M BOSz állat 
olasz bajnokkal, G'<o- 

egy pár 
akiket jól 
vásárokra 

néni ér

az olasz.

futball
BI. sísztáSy.

kér. S(‘ 1:0 (0:0).
íá’,;a-u1. Bíró: Schreincr. 

közönség előtt, lejátszott mérkő- 
voií f. osztálya í fi. kér. igyekszik 
pontot szerezni, de spkertdenül. 
az / TSE eredmény nélküli t.ámn- 
végr.t. Az élénkebb tempójú 11. 

isiu'',l a I fi. kér. mutat lendülete- 
, <ie a. 21. porc k'ornerkavarodáisá- 

Etlől 
26. perc- 

k ‘"•.;As 
. ..le

mér 
klia.n 

,i ) tsz<’>

LTSE-VII.
Hiiigá

A kis számú 
zés dóján a 
mindené rou 
Az I. félidő 
Hasaival ért 
félidő dején 
sdd.) f( rniál, 
bán llofftaa-nn 
kezdi< az ctse 
bili Lír
ogyd len 
ragadt** az 
meg nem változtató befejező 
kelleuT i r-i! hatot t az 1 TSE c;-,t 
fíeisncr hátvéd agilis munkája.

33 !■(’—Postások 0:0. 
Lóverseny-téri pálya. Biró: Vadnay. 

föltűnő fonna javulás?) és 
b a n ya ti ása k í egvoi 11 i f4e 
még egy héttel 
u i v ó k i i i ön b sége t, 

zes ilyenformán Kél egyenrangú, de. 
stílust játszó csapat küzdelme volt; 
„kiek and rush** .iátékmodorban . 
-so/r állandóan lendületben voltak, 
jól bszárny fáradhatallan játéka 
dig a 33-asok kembinativ játéka 
doíí a 
I á sb.a 11 
gáti, 1 
bőven teremtett; a. kapu előtt, 
mindkét oldalon résén állott, 
a 33-asc‘k bal hátvédje tett ki 
nak is akadt néhány meleg 
írni valója, A győzelem 
33-asoknak az 1. félidőben tizenegyes kínálko
zott, de Zsák helyezett labdáját a kapufa mén
téllé.

a 21. pere 
hál védjük megsérül, 

állandóan támad és a 
L- ihicr lerohanásából a biró a. mer 

gólját jelzi. Ezzel a E//. kér 
utolsó helyre. Az eredni hiyí 

mezőnyjáték! 
ipatában

A Postások 
33 ások váratlan 
■két csapat közölt, 
ségkiviil fönnálló 

ilyenformán két 
játszó 

and rush

a
a. 

ezelőtt kél
A mérkő- 

más más 
Aliiig a 

játszi) Postá- 
, különösen a 

folytán, a.d- 
csődöt mon- 

esatároknak és halfáknak a. labdastoppo- 
és a passzolásbaii való bizonytalansá*- 

Veszetlelmos helyzetet, mind a két csapat 
; de a védelem 
K ül ö n iisen Ku1 ik, 
magáért, de Zsák- 

helyzetben men- 
megszerzésére a

NSC-BAK 0:0.
Lóverseny-téri pálya. Biró: Kornak

Erős tempóban indult a mérkőzés, mind a kót 
csapat gyors öqszjátékkal nyomul föl ellenfele 
kapuja elé; a hátvédpálr azonban ugv az egyik, 
mini a másik oldalon keményen ellentáill. A! 
tempó hevessége — ahelyett, hogy gólt hozna — 
erőszakosságba. sodor néhány játékost. A bíró, 
hogy < lejét vegye a játék eldurvulásának, egy 
kisebb incidensből kifolyóan kiállítja a BAK- 
hol Kertész IV-et. az NSC-ből pedig Griinber- 
gert. A II. félidő eleje inkább az NSC-ó. a 
BAK-on az egység megbomlása észlellhető. Az 
eredménytelenség idegessé leszi a játékosokat, 
és kemény összeütközésekre vezet. A biró most 
már nem 
kőzést és 
kiállít 
ítélkezés ________
és faultok sorát. A mérkőzés végén az NSC-nek 
van néhány alkalma a gólszerzésre, Spitz ol- 
gáncsolása miatt tizenegyes ‘ "
a biró elnézi a faultot és a 
kiil végződik.

Testvériség -RTK

tartja elég ( t ősén a kezében a m,ér-
Imr n BAK-hól még egy játékost 

mm tudja megakadályozni a zavaros 
nyomán tárnádé) viták, protestálások

2:1 (1:0).
A Testvériség nagy lendiiletlcl játszó csatár

sorainak köszönheti az érti kés győzelmet. Az 
első gólt tizenegyesből érte el a Testvériség az 
I. félidőben. A II. félidőben az. PTK fölénybe 
kerül, de nem tudja megakadályozni, hogy a 
'P....l }.(-,V|in jp/jKodik gólhoz jns-

A játék vegén az. KTK tizenegyesből 
meg egyetlen góljál.

Testvériség Szalag 
SOll. 
szerzi

nemzeti hadsereg stnt'étavorsenye. Tegnap volt ;1 
had-'r«-g sportiinm-pének a második 11 i|-i.i, ame 

A l ifir.ásl Ixm.volitollák le. A \'<irö-ma 11; í rről 
II or.iluir lé lent az indiias és n versenyzők 

< iilvin t< <-n. Rákóczi utón, Nagyköriilon.
i cdo iileán kori futottak

«)
mti-milik ez.l'-d I. 

közönség m-zic <

- A 
IM'IIIZ.l l I 
lyou ti 
(lóiéiul I
\ Ilii tilt Ilii, 
lllos csúszni'-ti tón es 
:i \ urösm.'irlx t rre. 
11: .1 a lél. / I -, li>:U hí: 
I. a 
nagy

.1 
\ )!.

1 i.-sz l 
!i.'i‘iiy eredni''nyel: I. \ esendői'- 
:i rendi.rlnrt 11 lek; 3, f■.Ix nutórs u; 
.á-zlóalj:). A verfenyl az. iiivon.ilon 

( n Ryfízteickct. melegen ünnepelte,

után tört-zmott a Közönség.
■délinél.

Erre a publikum, amely már közben is 
löbhizboii ingerülten kifakadt a teljesen 
sjwrtériéknólküli mutat vány on, éktelen 
szi'liozódásba és fütyülésbe fogott és olyan 
vadul rohanta meg a kijáratokat, hogy 

ablakok, oszlopok törlek össze.
Mit szol ehhez az M BGSz, — a bruttó bevétel 

KP/o-ának a föleétcle ulá.if

1‘clelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós, 
Kiadja, a Heggel Lapkiadó Rt.

\ iláiroí nrr kom i , ■ o-rar. r, BudapoM Vili, Cm ’i nfcn 4. 
Mu /.aki iga/ga'o: Dcnt&cb O


