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Kedvező fordulat 
a magyar kölcsön ügyiben 

Rivalitás a kisántánt-külügymimszterek között
Paris, augusztus 19-

(A Reggel levelezőjének távirata.) A Bethlen- 
kormány helyzetét irányadó körök külpolitikai 
szempontból kedvezőbbnek látják. Magyar
ország iránti vélemény, úgy tetszik, előnyünkre 
jelentékenyen megváltozott a közelmúlt betek
ben. Prágai és bukaresti jelentések pedig a 
kisántánt hangulatában bekövetkezett fordu
latról számolnak be. Nagy hatással volt a szi
tuáció meg,javulására Anglia föllépése, azután 
a sinajai konferenciának eseménye: Benes 
jobb belátása Magyarországgal szemben. Ezt

Poincaré megleckézteti 
Baldwin miniszterelnököt
A vállalt kötelezettségek tiszteletbentartására 

figyelmezteti Baldwint
Paris, augusztus í).

Poincaré charlevillei tartózkodása alatt há- 
romizben beszélt. A hadiemlók fölavatásánál 
ezeket mondta: IJgy látszott, hogy a szövetsé
gesek, akik annyira egységesek voltak és a 
kölcsönösen teljesített szolgálatokból folyó szo
lidaritásnak annyira tudatában voltak, a há
borúban megkezdett munkát a békében is 
együttesen fogják befejezni. Valóban a szövet
ségesek együtt munkálkodtak azokon a szer
ződéseken, amelyek Ismét fölépítették Európát 
Az egység szükségességéi ugyanis könnyebb be
látni a veszély idejében, inig a vihar után még 
az annyira megszentelt barátságot is néha egy 
kissé elhanyagolják. A népek közvéleményé
jiek szembe kell helyezkednie az önzésnek min
den olyan vak kisérletével, amely az igazi és

I
fíécs, augusztus 20.

(J Reggel rendes tudósítójának telefon jelen
tése.) t\ sinajai Jconfereneia f oly tatásakén 
augusztus végén a kisántánt miniszterelnökei 
összejönnek Maricnbadban. Beavatott diplo- 
Jaaeiai forrásból úgy értesülök, hogy a. ma- 
nenbadi tanácskozások középpontja ismét a

Chamberlain hibáztatja 
a franciák Ruhr-politikáiát

London, augusztus 20.
’doHUhln-1 Chamberlain vasárnap beszédei mon- 

l'irminghamban, amelyben az angol- 
, viszonnyal foglalkozott. Chamberlain

JrloDietfc, hogy' Európa békéje és tatpraáltása 
\n "yl'pl'fwnrű1 ántánt fönmuradásától függ. 
v,£|,fl*>an  mindenki egy et éri abban, hogy 
ÍikI ".rsz,,tf annyit fizessen, amennyit fizol ni 
;z. 'ólán Németország vúllnira nagyobb
bir I ■ * terheket raklak, mint amennyit, el

» bizonyos, hogy Németország sosem feszí

a messzire kiható változást néni kis mértékben 
az a rivalitás váltotta ki, amely a kisántánt 
külügyminiszterei között lépten-nyomon ta
pasztalható. Bukarest és Belgrád, de főleg 
Románia nem akarja tűrni, hogy Benes kép
viselje őket, mint a kisántánt kancellárja. A 
külföldi kölcsön sanszai összehasonlíthatatla
nul jobbak, mint négy bét előtt, ma már igen 
komoly oldalról is kétségtelennek tartják, hogy 
Magyarország a külföldi kölcsönt, bizonyos 
nemzetközi hatósággal, amely a pénz hova for
dítását ellenőrizni fogja, föltétlenül megkapja.

állandó érdekek szempontjából végzetes. Fran
ciaország mindig készen áll arra, hogy szö
vetségeseivel olyan kön nyit esek et. keressen, 
amelyek közös akciót lennének lehetővé. Azt 
hisszük, a brit kormány csalódik, ha azt 
mondja, hogy az angol munkanélküliségnek 
közvetett vagy közvetlen oka a Ruhr-terület 
megszállása.

Ahelyett, hogy zálog vételünk törvénysze
rűsége fölött vitába bocsátkoznánk, helye
sebb lenne, ha az egyik fél ép úgy, mint a 
másik, a mindnyájunkat érdeklő problémák 
gyakorlati megoldására törekednék. Ne 
nyúljunk a szerződésekhez. Jussunk egyet
len elhatározásra, amely világos, észszerű 
és békés, arra tudniillik, hogy a vállalt, kö
telezettségeket tiszteljük és azoknak tisz

teletet szerezzünk.

magyar jóvátételt
magyar kérdés lesz. Ez alkalommal azonban 
nemcsak a magyar kölcsön ügye kerül szóba, 
,.l.'.y’7?'Vc.t< elnyeréséhez a sinajai konferencia 
tölteteteket szabott, hanem

a kisántánt miniszterelnökei a magyar 
jóvátétel egész problémáját is tárgyalás 

alá veszik.

tette túl erejét a jóvátételek törlesztése dolgá
ban. Azonban ezeknek ellenére is az a vélemé
nye, hogy a. franciák és belgák bevonulása a 
Ruhr-vidckre nagyon is végzetes hiba volt.

A magyar Korona
Zürichben: Becsben: Berlinben:

235,

CsaK semmi taps!
— mint Dany Gürtler, az utolsó romantikus, 
harsogta a rivalda előtt. A közönség tetszése 
csak a csepürágót befolyásolja, a fütty és a 
pisszegés csak a kóklert hozza ki a sodrából. 
A nagy nézőtér ez a kis ország, a színpad A 
Reggel, az equilíbrista íme mélyen meghajtja 
magát. Nyugalom és hidegvér, nagyérdemű 
publikum, a művész, aki e helyen hétről-hétre 
a legmagasabb trapézon mázsás vasgolyókkal 
labdázott, nem veszti egyensúlyát és nem 
zuhan a mélybe. Oh, mennyivel könnyebb, 
szelidebb, rezónszerübb mutatványokkal szó
rakoztathatnám az olvasót, tehetném, amit 
mások, egyik uj,janiból ráznám ki: aranyat 
sanzsirozni, bukfencet vetni, torz gr ima szo- 
kát vágni, bohócsapkát csörgetni, Írni á 
porról, amit harapunk a pesti utcán, a bor-( 
ról, arai drága, mint a patika, a bokorról, 
amelyen a pacsirta trillázik. A külföldi his 
rek mily érdokfeszitő témákat kínálnak: női 
boka verseny Angliában, a kínai elnök 
frakkja, merénylet Lenin ellen. Újságírónak 
lenni lehet így is ős ng.v is. Az ördög vigye 
a rézónt, amikor nz országnak golyó van a 
hasában és minden ember joggal követel
het.) az újságtól, hogy ne tőzsdebizományosí 
iroda vagy speceráj üzlet, legyen, hanem 
mondja ki egyenesen, bátran, férfiasán, ami 
milliók szivét nyomja. Aki ma alkuszik, 
megalkuszik, eláll vagy kiáll, a fejére húzza 
a paplant és átszuszogja az időt, nem méltó 
e pályára; aki közéleti szerepet vállal, békűls 
jön meg azzal, hogy a bőrét, a szivét, a be
csületét, a nyugalmát, az életét viszi a vá
sárra. Meggyőződésre, nyílt szókimondásra, 
elhatározottságra, amely nem ismer egyéni 
érdeket, bátorságra, amely gyakran halál
megvető elszántsággá, nemesül, soha ilyen 
élet szüksége nem volt az országnak, mint á 
depraváció e szennyes korszakában. Nem 
akarom ismerni a bölcsek fölényes gesztusát, 
akik kitérnek a harc elől és tarkón szeret-*  
néni ütni azokat, akik nem érzik a rotációs-, 
papír és az értékpapír közötti különbséget. 
Boldog az, aki távol a közügyektől njságot 
tud csinálni, aki minden idők hullámzását 
megússza, aki egyéni kényelme és személy
biztonsága szerint idomítja a véleményét, 
mint egy dakszli, amely szolgál, morog, pa- 
csit ad és a fogait vicsorítja, aszerint, kocka
cukrot kap-e vagy korbácsot. Más lélek, más 
tradíciók, a. hivatásnak más szerelme él ben-« 
nem, a Bartha. Miklósok, Désy Zoltánok pá
lyája, hite és sorsa, falán végzete. Gyógyít ha
tatlan szenvedély, édes méreg, egyetlen nars 
kotikum, a. ma kietlen züllöítségével szem; 
ben: állni a poszton, amelyet, elhagyni bűn, 
hitványság, árulás. Az elmúlt magyar publi
cisztika nem bánom epigonjaként a hűség 
és az ön föl áldozás kihunyó fáklyáját görcsö
sen szorongatni, amíg kiégve a földre hűlt 
Majd jön újra egy legény, aki fölkapja a 
sárból és magasra lengeti, áruig kigyul az 
örök szövetnek. En már csak így csinálok 
njságot. amig marad egy plajbászoin és égj} 
árkus papirosom*



aReggel 1923. augusztus 21.

Rsájc, a horvát parasztok vezére,
Londosiha érkezett

PSesInsSoilt a hcrvtftt emigr&cllö hawca
TvondoM, augusztus 20.

(A Reggel tudósítójának távirata.) Iladic vá
ratlan megjelenése politikai körökben élénk 
meglepetést keltett. Radic útlevél nélkül hagyta 
cl Jugoszláviát és rejtekutakon jutott el éjnek 
•idején magyar területre. Budapesten egy angol 
diplomata segítségével haisser passert szerzett 
és innen Becsen át utazott Londonba. A bécsi 
horvát forradalmi komité Radic politikája 
iránt minden fővárosban már eddig is fölkel
tette egyes politikai körök rokonszenvét.

Radic megérkezése Londonba azt jelenti, 
hogy teljes erővel megindul a horvát 

emigráció inunkája,
amelynek végcélja, hogy Horvátországot elsza
kítsa Szerbiától és belőle önálló köztársaságot 
csináljon.

Nem tartják kizártnak, hogy Radic már Lon
donban megalakítja a független horvát köztár
saság első kormányát, épp úgy, mint a háború 
időjén a csehek tették.

Ma még bizonytalan, hogy az angol kor

? S
a

a
Belgrád, augusztus 20.

tegnapi minisztertanács annak a helyzet
tanulmányozásával foglalkozott, amely a

A 
nek 
legutóbbi német jegyzék következtében támadt. 
A jegyzék tudvalévőén azt a bejelentést tar
talmazta, hogy Németország kénytelen a jóvá
tétel címén járó dologi szolgáltatásokat fölfüg
geszteni. A minisztertanácsról a következő hi
vatalos közleményt adták ki:

A királyi kormány továbbra is behatóan ta
nulmányozza a jóvátétel kérdését és a német 
szállítások fölfüggesztésének ügyét. Fölfogása

(A Heggel tudósitójától.) Az Crsz',n-os Mun- 
kásbiztositó Pénztár egyik igazgatója égé.,zen 
újszerű módon hajtotta végre a pénztárnái a 
létszámcsökkentési akciót, néhány hónappal 
ezelőtt főhettek huszonkét uj naptdijasí. Eze
ket a járatlan fiat:’! alkaln-.-• "nk.it beosztot
ták a régi tisztviselők mellé, hogy tanulják meg 
az ügykezelést. Amikor elsajátították a 
teendőket, az igazgató a régi nanidijasok kö
zül huszonkettőnek hirtelen fölmondott. Ki
fizettek nekik egy hónapi fizetést fölmondási 
díjul, aztán kitelték őket. Az elbocsátott tiszt
viselők közül többen már közel tíz éve volftik 
a pénztárnál, most kelleti volna ökot véglege
síteni. A kitett tisztviselők ügyvédhez fordul
tak, mert célzatosságot tótnak elbocsátásukban, 
mert hiszen a napidijasok alkalmazásával a 
pénztár alkalmazottainak a létszáma egyálta
lán nem csökkent.

DcM! SEC

mány hivatalosan milyen állásponton lesz 
Radic akciójával szemben, de kétségtelen, hogy 
titokban támogatni fogja. A bulgár forradal
márok is csöndes angol támogatósban része
sültek és

Hadié menekülésének körülményei azt 
sejtetik, hogy ez a titkos angol támogatás 

most sem fog hiányozni.
Egy előkelő angol politikus arra figyelmez

tetett, hogy Anglia szívesen érvényesíti be
folyását ezidő szerint olyan országok ügyei
nél, amelyek a francia érdekkörhöz tartoznak 
és egyáltalában nem bánja, ha ez a. befolyás 
Franciaország szempontjából kellemetlen. A 
horvát. emigráció munkáját az angol protek
ción kívül saját anyagi eszközei is nagyon 
megkönnyítik. A horvát parasztpárt évek so
rán keresztül többmillió fontnyi titkos alapot 
gyűjtött össze és ezt idejében külföldre vitte. 
Ra-.lic állítólag Genfbe is el fog utazni, hogy 
a Népszövetség előtt panaszt emeljen a szerb 
kormányzat ellen.

szerint a szállítás beszüntetése 
részéről a nemzetközi szerződések 
megsértését 
állam életbevágó érdekelt érinti. 
Athén hasonló figyelmet szentel a kérdésnek. 
Az a hajlandóság nyilvánul meg. hogy az ér
dekelt államok e kérdésben egységes magatar
tási. tanús'’.sanak. A kormánynak kü’dött né
met jegyzéket közölték a várisi jóvá' él éli bí
zol'Sággal, mint a szerződ 'sek végrehajtásá
nak ellenőrzésére illetékes szervvel és egyben 
óvást emeltek a. bizo'.tsá'i előtt a német szállí
tások beszüntetése miatt.

Németország 
tényleges 

jelenti, ami. különösen a. jugoszláv 
Bukarest és

Miskolc, augusztus 20.
(A Reggel tudósítójától.) Tegnap, augusztus 

19-én ülte meg a. Magyarországi Kárpátegye
sület a Budapesti Gömör Kishontvárinegyei 
Kör Pejőíl-centennármmái. amelyet Petőfi 
Sándor, idősebb Andrássá Gyula gróf és Pákh 
Albert emlékének szentelt. Az ünnepély dél
után 4 órakor kezdődött. Első pontja Petőfi 
emléktáblájának leleplezése volt. A nagy költő 
emlékét márványtábla örökíti meg az agg
teleki barlang bejáratónál levő sziklaormon e 
szavakkal: Itt, az Aggteleki Barlangban járt 
Petőfi Sándor 1845 május 28-áu Szabó Gedeon 
református rektor kíséretében. Az ózdi zene
kar eljátszotta a Himnuszt, majd Császár Ele
mér egyetemi tanár a szabad ég alatt méltatta 
Petőfi érdemeit. Szatmáry István dr., á Petőfi 
Társaság tagja irredenta verseket szavalt. Este 
9 órakor a rendezőség megfuvatta a trombitát 
és megkezdődött az ünnepély második' része. 
Zeneszó mellett ez egyes küldöttségek föl so
rakoztak bányászlárnpásokkal ellátva. Majd 
megindult a vezetőség, utána a küldöttségek és 
a közönség hosszú sora. Este 10 órakor kürt
szó jelezte a barlangban, hogy megkezdődik az 
ünnepély. A cserkészcsapatok a barlang alsó 
részében, az ünnepély szereplői pedig felső ré
szében Helyezkedtek el a csodás cseppkőkép- 
zödméuvektől alkotott páholyban. A csodás 
alakulatokat tiindériessé varázsolták a barlang 
két oldalán fölállított színes fényszórók. Rexá 
Dezső, a Kisfaludy Társaság tagja vázolta Pe
tőfi Sándor, Idősebb Andrássy Gyula gróf és 
Pakli Albert egyéniségét. Hegyi Anna opera- 
énekosnő elénekelte „Krasznahorka büszke 
várá“-t és Kftcsóh Pougrácmtk „Gnlambszivíi 
édesanyám, Magyarország**  cimii regős énekét. 
Majd színjáték következett, s utána uira Hegyi 
Anna énekelt Végül a Szózatot euckeiték el.

Magnyilt a pécsi árumirstavásá.r
Pécsről jelentik: Vasárnap, augusztus 19-én 

délelőtt nyitották meg Pécsett a Zrínyi Miklós 
Leányiskolái Nevelőintézet épületében azt az 
árumin tavasért, amelyet a Baross-Szövetség 
pécsi fiókja rendez. A kiállítás megnyitására 
Pécsre érkezett, Hausch Aladár, kormán 5-fő ta
nácsos, az Országos Baross-Szövetség központ
jának cinöke. Fischer Ferenc főispán uyitottu 
meg ünucpelyeseu az árumintává sárt.

„Oda neki1*
nyerte a Szent István-dljat

(A Reggel tudósítójától.) Szeles, borús idő
ben, fényes, előkelő közönség jelenlétében fu
tották le Alágon a Szent István-dijat. Nem
csak a magyar, de az őszi rák arisztokrácia is 
nagyszámmal volt képviselve. Megjelent a ver
senyen Horthy Miklós kormányzó, József fő
herceg és családja, herceg Festettek, gróf 
Berchlold volt külügyminiszter, herceg Od.es- 
calchi és más arisztokraták. Az értékes díjért 
7 telivert nyergeitek föl. A fölkanterezésnél 
F. Béla bácsi, tetszett a legjobban és a. fogadók 
az olőrefogadáfloknak megfelelően őt fel lék 
meg favoritnak. A Prince-mén azonban semmi 
szerepet sem játszott a. versenyben, mert a di
jat nagyon könnyen gróf Jankovich-Bésáu 
Endre saját tenyésztésű Öreglak-ménje, Oda 
neki nyerte meg. A verseny lefutása utáu bő
ven kijutott a. gratulációkból az illusztris 
ownernek és tenyésztőnek, A nap többi futa
mai méltán sorakoztak a főverseny köré, mert 
minden futamban nagy mezőnyök és érdekes 
küzdelmek gyönyörködtették az Alagra kirán
dult közönséget. A vasárnap sokkal gyöngébb 
sportot hozott. A nap főszáma, az /lonavölgyi- 
dij volt, amely még nem futott kétévesek ré
szére van föntartva. A dijat 4 startoló közül 
a fogadásokban kevésbe támogatott Noli -mc 
tangere, Drelier Jenő sokatigéro Rascal-mcujc 
nyerte meg. A két nap részletes eredménye:

(Vasárnap.) /. futam: 1. Mamlasz (2Lr) Seliejba), 2. 
Vica (3) Nagy. 3. Szélrózsa (12) Biciste. 1 l’.-li, Tol :
1000:1100. II. futam: 1. Csal: a:v,l (.’>) Sajdik, 2. Eskü 
szegő (3) Haar. 3. Ametist (í) Sclicjbul. Fm.: l'rtiz.-i (2:>i. 
Gscrtő CG), Remii firi (3), (Tiqnctt <(>>. Morgó (•>(>), Ludas 
(IC), Muladroit (40). ’lit o!ini i .’ii). Dongó ( •), Cher Ul"s 
(8), Ilyv.i:!: (fii), Feleim (fifi), Tirl (i’ti), .•'.•.;:lcn (33), Viliké 
(33). Koezca-iti (50). "dl, 3ii. Tót.: Í0t)0;’4;ii (< ::k an rt es 
Ilomaz.), 1(00, 1900, 1600. III. futam: 1. .Noll mc tnufi. (21a 
E-cli, 2. C'n! v. é:-l h ( !) Szekciói, 3. Pnsztalngény (4) Schftj- 
bul. Fin.: Bkóílmn (6:)0r). ’.-li, 111. T<>! : !OtiO:-l!On. IV. fu. 
tani: 1. Mutatós (fi) Schc.ibiil. 2. Nnliich (12) Mmlluek, 3. 
(!or»na (.';) L’rctznci-. Fm.: Szciui“íilc.>, (J1)), Timid (fii, 
Media (fi), Beraíriede (Ifi), <-igúnyleány (!’.). Tiirán (0>, 
Pohnoiid (12), Nimfa (20). iL-h. ’ h. T<i.: inOOPtoo. ;;i >, 
59(i0, J'ii.i. F. faiam: i. Juinfirr (l'ivl Jloíbnucr, 2. Te
ledé (2'z) Allman:i, 3. HamiUoii (fi) Vondre. Fin.: Mouncli 
(35», Mu'.cüiko (S). Paloy (fi). Fitri i:’ ), E’.ü fi. (fi!>). Or
kán (20). l'.-ii, 3h. Tót.: 1000:-2i;o, 10(10. 10011, H'lii. I I. lu 
fám: 1. Lord Newton (8) (fiún:, ( s-seri i.>i, 3. All
riglit (Ifi) Marlinck. Fin.: Blanka (I). i’e • ry (Ifi). Lór.'i t. 
(31.) .'Iel.ii«,íi)o (.'). Koncsi (12), Calypso (1'1. V.- p, , 
(fi), l’our 1’onionr (14). Kereső (25), Mi rengő 1T. ( ..i. Nyli, 
■ !i. T< t.: if 100::< 100 (Lord Ke ton és Meliminin, :.‘l(ii>. 2iiU>, 
5300. — (Hé!fő.) /. futam: 1. Ciha (3) Szabó L. 11.. 2. 
Parisicnno (12) Lapos, 3. Székelyei r (8) Pretzuer. Fm.: 
Talán (3), Veszprém (33). Barin (fii. Finálé (p). TItob > 
(8), Vízi (fifi), Miki (1-1), Santoüna (25), Baldur (50), Arran 
(fi). 211, ’Í-U. Tét.: 100():fi0i)0, 2100. 3700, 27U0. //. futam • 1. 
I»to(/r’tds I2?ó) Nany G., 2. Katin (Ki). Ese-b. 3. Ernbona 
(l'á) Hofhauer. l in.: Kfonya (10). Keszkenő (10), Préda 
(12), Gondos II. (4i. Bicnc (III). Vera Ili. (6), Belő vele 
(8). Fe.ih, %h. 1000:3000, 130(1, 2C00. 1300. III. futam: 1. 
Oda neki (4) Gutái, 2. Classmus (4) Szabó L. ti., 3.
gos (I) Altninun. Fm.: F. Béla bácr.i ()i). Baja (4), Baroda 
(12), Rózsás (14). 17ib, Bih. Tót.: 100():f>700, lfitlO. 170D, !»•'. 
IC. futam: 1. Ossijok (5) Szabó Gy., 2. l’ásztoríiu Ct) 
Pretzner, 3. Mmvlufz (3) Schejbaí. Fm.: Bunisehab) (S). 
Ébredj magyar (fi). Stnrost (5). Fönoka (10), Hopatatscli 
(10), Athéné (fi), Miliőit (4). Feji), l'.li. Tol.: U'i.’OítfiOi1, 
2000, 1500, 1400. T*.  futam: 1. Ksküxznffí, Ilaar, 2. Lanka 
(5) Weckcrmann. 3. Mde. Mérő (10). Fm.: Cluodlibet (ti. 
Rigóin (33), Liftbe Girl (8), Mnhonia (33), Picikém (o. 
Szívtelen (10). Ordas ()), ílus (OS), Ametint (8), Astarfo 
(33), Bánika (fifi), Benn Fox (10). 211, l'vli. Tol.: 10U(i:3i.0U, 
21011, 2500, S000. FI. futam: 1. Hl »c felejts. (3) Szabó Gy., 
2. Szelvény (10) Stezúk. 3. Ara II. (l'.d Nagy G. Fm.: 
Ilába (hí), .Tosina (fi), Babuczi (10), Fox-Trotl (0), I er- 
rario (fi), Gyöngyi (20), Csicscri (4).

« peheiy 
deai xi:

Legolcsóbb, legjobb pnplanbevásárlási forrás!
582 Kiselejtezett paplanok félúron!

íiltügEaiL
Fő üzlet: VI, Kunié, mayer-uten 1. Központi váiosliúza 

Gyár: IX, ('llől-ut 31. (Kinizsi-utca saruk)
■jlm—i liim nnr»i ■■niL~r'j n ■ ■! t.-vt cm.kkwt
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(MAGYAR AGRAR- ES JAR&OcSBANK RT.| 
YETŐMAGOSZTÁLYA

! Budapest V. Nádor utca ifi • Telefon: 72—01
Sürgönyeim: Agrár Bud i nőst

_ ___, (is lucerna
magot és egyéb magvakat

Mintázott ajánlatokat kér

i Vesz a legmagasabb napi úron tó!)»iare- 
t magot és egyéb y3s,ríasAfj.
< Mintázott ajánlatokat kér

- ------------------------------- -------------------------- Zaááa

♦ O / * z0 7 Budapest V, Alkotmány-utca T.'. s z. <■ ó

fii! Kossuth Lajos-u. d-

icvnrv frtW„PYR^MES”
MAGYAR FQLD0IRTOKOSOK ÉS FOI.DBÉRLÖK 

KERBSKEOELMI RÉSZ VÉR YTÁRSASAGa 
BUDAPEST, VS, TEMEX-5CÖWUT 30. SX.

Mezögaztlr.ságl géposztály, 
gubonu-, erőtakarmúuy« és mütrágyaosztály.
428 Telefon: 65 - 49, 65 - 50, 17-39, 153-03.



1923. augusztus 21. aReccel

Bállá Aladár nyilatkozik
A Reggel-nek Gömbös Gyulával való 

tárgyalásáról
Nem igaz, hogy Gömbös kormányalakítása érdekében eljárt 

volna a jugoszláv követnél
Moson, augusztus 20.

'.4 Heggel kiküldött tyUM tójának telcjnnielentttc.) A 
■fölfujt ,,ingyenróravény“-iij?y mellett az clmnlt betek po
litikai érdekessége az a hír volt, hogy ' Wn/Za .jladrir ny. 
bel ügy min irater

Wlojevits Milán .lugora'úv meghatalmazott miniszter, 
budapoírtl követtel beható tárgyalásokat folytatott, 
amelyek Gömbös ti.vnla kormányra]ntAwút egyengették.
A közvélemény ezek titán érthető kíváncsisággal várta 

ebben az érdekes és bonyolult ügyben főszerepet Játszó 
l’alla Aladár nyilatkozatát, amely eddig föltűnő módon 
késett. Ennek magyarázata az., hogy Halltt husszab!) Idein 
külföldön lurlórkodotl, ahonnan csak tegnap érkezett haza 
cs jelenleg, mielőtt a fővárosba visszatérne, egy inoson- 
megyei birtokon vadászik. A vasútállomástól rövid 
kocsiul vezet n kastélyhoz, amelynek pompás dolgozószobá
jában ott találom fialta silaiWrl. Már részletesen infor
málva van a róla megjelent hírekről, A s/vgodi kormány 
volt belügyminisztere a következőkben volt szi- es vála
szolni -í Heggel kérdéseire:

— Gömbös Gyulával utoljára május havában 
találkoztam ama heves egységespárti értekezlet 
után, amelyről a sajtó uniszónó azt irta, hogy 
Gömbös maradi fölitl. Azóta nem Iái tani, nem 
beszéltem vele. Találkozásit tikkor megnioiulot- 
tam neki, hogy helyeslem. ha támadja a Heth- 
len-kormányt és helyesli velem együtt min
denki, aki nemcsak a numerus cluusus és 
hasonmásai miatt ellenzéke a kormánynak, ha
nem azéit is. meri a közs.-.abadsd  goktól s az 
általános, titkos vál.asztáioglól. vég fosztotta a 
nemzetet. Es amikor beszélgetésünk során arról 
győződtem mese, hogy Gömbös célja a llel bán
kormány megbuktatása, figyelmeztettem, hogy 
bizonyos politikai körök azzal igyekeznek ebbéli 
törekvésében elgáncsolni, hogy őt. a nagy- és 
kisántánt előtt mint háborús uszitót (ienunciál- 
ják. Nagyot né.zett erre Gömbös Gyula. Felette 
meglepte, hogy éppen azok n. gáncs és Félelem 
nélküli hazafiak denunciáljúk őt a külföldnek. 
akik hahzó szájjal hazaárulót kiáltanak, ha. 
más, aki nem tartozik az ő klikkjükhöz, hazája 
érdekében egy idegen diplomatával vagy poli
tikussal szábaáll. Gömbös ekkor azt mondotta, 
hogy az ellene folyó aknamunka meghiúsítása 
végett intézkedni fog.

— Fölkérte ekkor kegyolm*s  urat valami intoTvcnciónat
— Gömbös Gyula sem ezen találkozásunk al

kalmával. sem azóta, som szóban, som Írásban
nem kért meg, hogy érdekében, Illetve kor
mányalakítása érdekében a jugoszláv követ 
előtt vagy bárki elölt is szót emeljek. Ha

Gömbös ilyen misszió vállalkozására kért 
volna, egyenesen visszautasítottam volna.
—• Mi 1920 óta annyira eltávolodtunk egy

másnál politikai irányelveinkben, hogy ö ilyen 
természetű szívességre föl sem kérhetett engem. 
Gömbös politikája messze esik az enyémtől, 
amelynek célja ma is ugyanaz, mint 25 éven 
át •'.■olt: a polgáraiban egyenjogú é.s szabad, 
kormányzatában alkotmányos és demokratikus, 
minden idegen államtól és dinasztiától függet
len, nemzeti Magyarország megteremtése.

- Gömbös dirokt fölkérési’ nélkül evm beszélt kegyelmes 
ur az ő kormányalakítása felől a jugoszláv követtel?

Nem! Én Milojevits követtel Gömbös Gyula 
kormány raj utasa vagy más politikai ak- 

dója felől sohasem tárgyaltam.
De hogy egy idegen diplomatával tárgyaljak, 
ahhoz nekem — és senkinek — különben sincs 
sem. közvetítői, sem. más jogcímre szükségem. 
Nagyon unom már azokat, a tendenciózus hí
reket, ameiye.k Gömbös Gyulává1 való politi
kai együttműködésemről regélnek. Ezért nyo
ma ! ékosan ki jelentem:

amennyi súlya szavamnak külpo’itilíai kér
désekben lehet, azt soha, sem m leseire sem 
használtam föl vagy fogom fölhasználni 
sem (tömbös, sem más reakciós politikus 
kovmányrajeíása érdekében, hanem egye
dül és kizárólag árván és izoláltan álló 

magyar hazám javára.
— Egyébként az én külpolitikai orientáció

mat folytaita Bella. Aladár —. az események 
napról-napra mindinkább igazolják. Négy év 
dőlt közéletünk ma. is jelentős tényezői kérve 
kértek, hogy Helgrádba. utazzak és az ország 
számára, legalább egyik szomszédunkat barát
nak megszerezni próbál jani. De változtak az 
idők és a hatalmon levők eltávolodtak ettől az 
egyedül okos és reális külpolitikai orientáció
tól. Hogy miért? Azért, mert nem akarnak va
lódi nemzeti, demokráciát, meri vannak, akik 
még mindig a. Habsburgokról álmodoznak. 
Már pedig

Magyarország kedvező külpolitikai el- 
helyezkedésének alapföUétcle a hamisítat
lan demokrácia és a Habsburgokkal való 

teljes szakítás.
EzJ a pojii.ikút nem én találtain föl. csak foly
tatom, mert ez a politika Kossuth Lajos Poli
tikája.

eredül üdvözítő fajvédő irányzatot. Ezután 
Dbos László borekesztetio a nepgyulest, 
amelyre nem jött le Buda jxnitiről sem Hal- 
ler István, de ?nég Kis Menyhért senrv sót 

liláin Ferenc sem.
Haller azonban küldött egy „kimentő*  táv

latot. És távirati üdvözlőiét küldtek az „egri 
töl'". Hog.v kik rejtőznek e név alatt, nem 
tudjuk. . .... . ,És délután öt órára, a nepgyulos rászív evői, 
újra, összejöttek. Ezúttal . a \ igacJo-vendéglő 
gyönyörű, impozáns parkjában, ahol mmesz- 
cstét rendeztek Lendvai tiszteletére.

A meghívó így szólt:
~ l.rvri' ni Islvrív rnapján. 192.;. övi rtufíusthis há 
20'iv, a kertjében rendezett Mii veszett inu'
soia:

1.
2.
A.
4.
5. 
r».
7. Szaval Grill Lola.
S. Himnusz.

Este 8 órakor társasvaesora a Vigázlóban, 
így ünnepelték Szent István napjau -’jendvai 
Istvánt Cegléd városában a hívei, akiiének jel
vénye újabban egy rövid bot, ametynek fo
gantyúja. egy hatalmas orrú zsiafi rézből vagy 
vasból öntött feje.

n. művész-

Hiszekegy. Énekli a budai Törekvés detnrda. 
Megnyitó' Tartja dr. Borfó hajós.
A Törekvés-dalárda.
Lenkei Lehel.
Toronyi Gyula, az Opera ház tasju.
Lendvni István.

A francia választ 
llk si

Paris, augusztus 19.
(Havas.) Az angol jegyzékre szóló francia 

választ kedden küldik el Londonba.

kedden kfll

Lendvai „beszámolót** tartott a kerületében
Egy képviselő sem kísérte el

Cegléd, augusztus 23.
t.4 Heggel kiküldött tudóv,Hójánál.- telefon- 

jelentése.) Szent I -tván napjának gyönyörű 
verőn nyéhen fürdik’ az alföldi szép magyar 
városka. Csupa zöld lomb, csupa illat ez a 
kis város, csodálatosan szép, nyiiegy encs főut
cája olyan, mini egy világváros nagyszerű sé
tánya és hatalmas parkjában pompázók a vi
rágágyuk.... |

Boldog békesség, szeretet és derű ömlik el, a 1 
vasárnap csöndic terül a városra, az ünnep I 
áhítata ül a lelkekben és mosolygó öröm a szi
vekben. hiszen itl minden olyan szép és boldog- 
•'ágol fakasztó. A természet bőven ontotta ál
dását Ceglédre, amciy most lázban ég belül. Az 
emberek arcán öntudaton nyugalom, de a bén- 
sejiikbeii vad indulatok tombolnak.

Cegléd szenved. Az egyenetlenség mérogpo- 
rál szórtók szét íl*  lelkiismeretlen kezek és a 
harag é.s a gyűlölet lázában vergődik most ez 
a szépséges mag? ar városka.

I’iros-fehér-zöld zászló a házakon, ünnep a 
szivekben. Szent István napja van rna.

István napja van ma és Cegléden, Kossuth 
óG városában nem az első magyar szent király 
emlékét ünnepük alázatos szívvel, hanem 
Lendvai István ünnepli az ő nevenapját.

•Lépgy ülésre jött össze Cegléd kél-háromezer 
embere és a többi hat-hétezer ezalatt otthonába 
zárkózva vagy ojt l7r templomába menekülve 
várta, mikor ér véget, a gyűlölködés vad ziva
tara.

Dobos László, n. ceglédi Ébredő Magyarok ve
zére, szól először a néphez. Ezután Lendvai 
•*z  emelvényre fekete zsaketben és beszélni 
kezd.

— A kormány már akkor válságos helyzetbe

került. — úgymond —, amikor engem Cegléd 
népe az ő akarata ellenére beküldött a nem
zetgyűlésbe. Másodszor pedig akkor mutatta 
mert gyönge fé>gét. amikor a mentelmi bizottság 
javaslata "'lenére és annak ellenére, hogy me
gám is kértem, kiadatásomat még mindig nem 
tűzette, a nemzet gyűlés által napirendre.

.\ vasutassztrájkról hr.’zólí ezután Lendvai 
és kijelentéi te, bog?; a Nemzeti Munkavédelem 
ceglédi csoportja mér juiius !.’H-án fölhívást ka
pott Budapestről, hogy az augusztus 2-áu ki
törő vasutassztrájkra álljon készen és teljesít
sen akkor szolgálatot.

Az ő szerepe a vasutassztrájkban mindössze 
annyi volt - mondotta továbbá —. hogy a 
mozdonyvezetők küldöttségével együt ment 
Walko miniszterhez, mert ő az egyik legna
gyobb va Mi tarcsoportot képviselő városnak a 
követe. Olt ezek az éhes emberek előadták ké
résüket, amelyekre azonban semmi bízta:ó fe
leletet nem kaptak.

Erre a küldöttséggel együtt ment vissza a 
többiekhez és közölték azokkal a silány 

eredményt.
Végül ismét leszögezte programját Lendvai- 

Lehnrr. Két pontból áll ez a program: a kor
mány megbuktatása és a zsidóság kiküszöbö
lése az ország gazdasági és szellemi Pozíciói
ból. Ezután kérte választóinak további bi
zalmát.

Tludaváry László beszélt ezután. Nem idé
zünk részleteket, a beszédéből, amely valóság
gal tajtékzó volt afölött, való elkeseredésé
ben, hogy n közélet színteréről elsöpörte — 
„választóinak bizalma". A zsidók, a ZAsidók, ez 
volt a mottója Budává ry beszédének és ,.ál- 
kcreszlényck", ,.hiiehagyottak“, akik nem tá
mogatják benne és Lemlvai-Lehnerben az

Mivel vádolja
i Stromfeld Aurél ezredest 

az ügyészség?
(A Reggel tudósi tójától.) Ismeretes, hogy ez 

év tavaszán a rendőrség előállította Stromfeld 
Aurél volt vezérkari ezredest, a. proleíárdikta; 
túra idején a vörös hadsereg volt vezérkari 
főnökét és rövid kihallgatás után kihirdette 
fiőtte, hog.v előzetes letartóztatásba helyezi. 
Az állami és társadalmi remi védelméről szóló 
törvénybe ütköző bűncselekmények címén in
dult meg ellene az ''tjárás, átki: »-vték az ügyész
ség fogházába, majd nemrégiben vádiratot ké
szített az ügyészség ellene.

Ez a vádi) at részletesen ismerteti azt a kom
munista öss-eesküvésf. amelyet az ugyancsak 
letart ózta fásban levő vádlottak terveztek. Az 
volt a. céljuk, hogy a most, fönnálló állami és 
társadalmi rend teljes föforgafásával és meg
semmisítésével a kommunista uralmat vissza
állítják. Ebből a <é’l)ól gyűlésekéi, tartottak és 
..Emberbarőii egyesület^ címen titkos társasá
got létesiteítek és sejtre,idszer alánján folytat
tál' svervezkedésiiket. Állandó összeköttetésben 
á'loltak a bécsi kommunistákkal, söl érintkez
tek a moszkvai III. Jntcrnacionálc vezetőivel 
is. Az összeesküvők közül a rendőrség tizen
egy egyéni t a rí ózta tol 1 le, akik közül a vezető- 
szelepet játszó Csrevka .János asztalosmester 
a rendőrség elölt terhelő vallomást leli Strom
feld Aurél ezredes ellen.

Ez a vallomás 'olt az. amelynek alapján 
Stromfeld ezredest, a rendőrségen előállították 
és kiterjesztették eüene is az eljárást. Strom
feld a rendesség! kihallgató'a alkalmával 
mindvégig lacjudla. bog?; Osrepknék ö szoeskü- 
véséről bármi íudomú-a lelt volna, és tagadá
sával mindvégig kitartott. Amikor átkerültek 
az iratok a rendőr.'íépről a vizsgálóbíróhoz, 
Csrcuka Jávos törtön azzal kezdte a vallomá
sát, hory a ren'lörséacv készül' kihallgatást 
jegyzököhyml elejélől végig kifogásolja, az 
cboan foglaltak nem födik a valóságot és a 
rendőrségen azért vallott úgy. amint a jegyzö- 
könyvben olvasható, meri iexlileg bánialmaz- 
fdk. Különösen coiőiiannak mondotta a Strom
feld ezredesre vonat (ozé> részt.

Érdekes ezzel szemben ,-iz ügyészségnek ál
láspontja. Esze,'ni Csrepka első vcdlomását 
föáadja í,z igaznak a vádhatóság, meri azt a 
többi terhelt, ralloniása is támogat ja. Strom
feld Aurél, n magasmiivíGfségü '’ezérkari ez
redes. mit keresett kétizben i: egy alacsony
rendű kommuvislo ianoktól félrc>U!zelett asz- 
lalosmcstcr családjánál. Ott vacsorázik náluk, 
holott az ilyen Látogatások, mondja az ügyész
ség. már túlhaladják az udvariasság határát. 
Az ezredes tudta, hogy Csrepku kommunista 
és mégis benső ismeretséget tartott fönn vele. 
Az ügyészség véleménye szerint Stromfeld. 
Aurélt a hosszuállás érzete verette, amikor a 
kommunista párt sötétben bujkáló exponen- 
reivel tárgyalt, mert a katonai bíróság felség
árulás büntette miatt kél évi és kilenc hónapi 
súlyos börtönre ítélte.

Dr. Darraji János, Stromfeld ezredes védője, 
terjedelmes kifogást adott bo az ügyészség vád
irata •■‘Ilon és pontról pontra kimutatni igyek
szik. hogy a. vádhatóság vádirata puszta fölte
vésen alapszik, már pedig bűnvádi eljáráshoz 
alapos bizony!lékok szükségesek. A vádtanács 
Stromfeld Aurél és társainak bűnügyében c hó
nap 31-én tartja meg a kifogások fölötti tár
gyalást.
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A szekér és a búza
Vonaton utazom. Mellettem beszélgetnek. A 

földbirtokos mondja: „bizony, kérlek, a búza 
még mindig a legolcsóbb". Te jóságos egy Is
ten, gondolom magamban, csak nem tán? És, 
figyelem az indokolást. „Most jövök a túri vá
sárról," mondja a földbirtokos, „vettem egy 
rozzant szekeret. Egymilliónyolcszázezer. Ez 
húsz mázsa búza. Békében volt egy szekér 
százhúsz, az hat mázsa búza volt. Hát a búza 
szégyenletesen olcsó, azt mondom". És most 
villanyosütésként dobbant mellemben a jövő, ] 
Láttam a földbirtokos arcán, hogy ezt ö nem 
fogja tűrni, a búza, nem maradhat úgy, a bú
zának odáig kell fejlődni, amíg megint hat 
mázsa ér majd egy szekeret. Úgy, de a szekér 
se hagyja magát. Ö viszont húsz mázsára érté
keli magát és eszerint lesz hatmillió korona. 
És akkor megint, olcsó lesz a búza és ha megint 
utána fejlődik a szekérnek, akkor meg a sze
kér lesz megint megsértve és így tovább, 
mint a Rables Mihály végtelen porticusa, újra 
elölről, föl az egekig és csak azt nem értem, 
hogy mit csinál a földbirtokos azzal, a renge
teg szekérrel, mert az egész okoskodásnak csak 
úgy van értelme, ha a földbirtokosnak olyan 
tempóban kell szekeret vásárolni, ahogy a nem I 
földbirtokos a búzát vásárolni kénytelen. Ez a I 
szekérkérdés nem elég világos előttem, de min
denesetre mutatja a drágaság útját, amelynek I 
céljául az aranyparitás van márványoszlopon 
a haza és a nemzet ideái helyén fölirva. í

*
Írországban vér folyt, bosszú, ■végtelen, vad

állati szabadságharc azok ellen, akik a zöld 
sziget földjét bírják. Angol birtokosok ott a 
földesurak, akiknek mindegy, hogy mi törté
nik az ir ncp kenyerével, ők bizony exportál
ják a termést, mert odakünn jobb árat kapnak 
érte. Nekik is sok szekér kell és ök amellett 
idegenek, akik gyarmatosították az ir szige
tet és ha rikordtermés van is, az Írek mégis 
éhen halnak, ez az angol urak hazafias lelki
ismeretét nem birizgálja, hiszen idegen, hódí
tott népről van szó. De ki hódított meg ben
nünket, csonkamagyarokat, hogy a tej, a. tojás, 
a. búza, a ló, a csirke, az ökör mind kimegy 
jobb árért, külföld, c? Itt, ahol most leszálltam 
a vonatról, ebben a faluban öt nagyvágó lesel
kedik a zsírra és a kettőkásított sertésálla
tokra. Kinek a vámszedöi ők és kik azok, akire 
csak nekik adják a zsírt? Ebben a faluban két 
nagy malom és négy nagy terménykereskedő 
exisztál csak a termelő farmerek szemében. A 
többi micsoda? Hódolt nép? Herrcro, kuli, 
hindu, ir, magyar, — mindenesetre valami egé
szen más lehet, mint azok, akik a búza és a 
liszt, szuverén urai.

ir
Huzafias ünnepély a kaszinóban. A földesur 

kis fia szaval: tudjátok-e mi a. haza? Az a haj
lék. ahol születtünk. Igen, ez a haza. És a, nem
zet? Azok együtt, akik, a hazát lakják, a szü
lető hajlék egy családja, akik egymást szere
tik, egymásért dolgoznak és az aranyparitásra 
■való tekintet nélkül adnak egymásnak enni. 
Tudjátok-e, mi a haza? Talán, ha majd ez a 
szavaló kis fiú nagyra nő, ö megint tudni 
fogja. Addig várjunk és semmiesetre se gon
dolkozzunk ezen a kérdésen.

.Márkus László.

— Nagy Emil igazságügy miniszter és A Reg
gel ügye olyan stúdiumban van, hogy ma a 
lovagiasság legelemibb szabálya számunkra 
egyetlen kötelességet ir elő: hallgatni.

— Elázott a Szent Istváu-napi búcsú. Egész 
augusztusban nem esett az eső, csak éppen 
most. Hajnalban még kék volt az ég, csillagok 
ragyogtak. Reggel még derűsen sütött a nap, 
a vásárosok boldog mosollyal csomagolták ki 
portékájukat az úttesten. Déltájban megkez
dődött a búcsú. Végig a Vilmos csúszó r-uton 
bátrak, kis összetákolt bódék. Déltájban még 
sütött a nap, de ez a. búcsú már akkor is olyan 
bánatos volt, fáradt, mint a mai élet. Nem 
szóltak a sipok és nem vegyült belő a vásári 
zajba kis utcakölykok boldog hahotája. A vá
sárosok sorfala között komor arccal sétáltak 
az emberek, vásárfiát kevesen vettek. Kinek 
vau ma pénze vásárflát vermi? Akinek pedig 
van, az nem vásárol az utcán. Egy nagy me
ze: kalácsos szív 5000 koronába kerül, pirospety- 
tyes gumilabda ugyancsak 5060 koronába, pa
pírtrombita 500 koronába. Az utcasarkokon 
daloskönyvet árulók énekelgetnek, a gyors
fényképész bódéja üres, pedig csak 600 korona 
egy csoportkép. Az olasz fagylaltos bánatosan 
lóbálja, lábát kis kocsiján ülve. Nem fogy a 
fagylalt. Nincs, hogy kinek húzzon planétát a 
őapa.gúly. Csak a jövendőmondó előtt áll egy 
ds csoport. mert itt megtudhatja a múltat, je
lent és jövőt, felnőtt ember (50 koronáért, gye
rek pedig negyvenért. Négy óra felé elkezd 
esni az eső, a bánatos búcsút még bánatosabb 
esős fátyolba burkolja. Az árusok kifeszitik a 
ponyváikat, a kisbitiiok pedig összecsomagol
ják árujukat, otthagyják a standot, odébbál- 
nak. Egy öreg vásáros fásult arccal mondja:

Már a búcsú se üzlet, tessék elhinni, csalt úgy 
megszokásból állunk ki a piacra. Az eső to
vább zuhog, az emberek futva távoznak, kiürül 
a Vilmos császár-ut baloldala, elúszott a Lipót
városi búcsú. (k. t.)

— KorniónyzósőrtéHért elitéit orvos. Emlékezetes, ln>g.v 
a múlt év elején a nyugntmagyurországi ügyekkel kap- 
csolatbau n budapesti ügyészség több fölkelővezért, köztük 
Héjjas Ivánt is. letartóztatott. Annak idején a lapok hosz- 
szftbb tudósításban számoltuk be orról az ügyről. Dr. 
Flschcr Artúr vidéki orvos, amikor olvasta az egyik új
ságnak erre vonatkozó közlését, többek jelenlétében így 
nyilatkozott: ..Helyes, hogy letartóztatták Héjjas Isiint, 
nagyon megérdemli, mint, a többi, mert ezek mind Horthy- 
pribókek, valóságos Lenin-íluk.“ E nyilatkozata miatt 
kormányzásért ós vétséve címén eljárás indult meg ellene 
os a debreceni törvényszék dr. I'schcr Artúrt 2 hónául 
fogházra Hálta el. A debreceni tábla a büntetését 2 heti 
fogházra szállította la, majd a bojeloutett seromiségi pa
naszok folytán az ügy a Kúria elé került. A legfelsőbb 
bíróság a semmiségi panaszok elutasításával a tábla íté
letét jóváhagyta azzal az indokolással, hogy a vádlott 
olyan ember, akinek egyéni értéke teljességéhez hozzátar
tozik az, hagy büntetlen előéletű legyen, tehát a büntetlen 
előéletet. enyhítő körülményül nem tekintheti. Ellenkezőleg 
súlyosító körülmény a vádlott terhére az, hogy mint na
gyobb műveltségű embertől a társadalmi béke ápolása és 
az állami és társadalmi rend védelme volna elvárható, 
tehát az állam fejével kapcsol a tosan használt durva Irt- 
fakaddsa súlyosabb beszámítás alá esik.

— A Newyork Trust alelnöke Budapesten. E 
napokban A Reggel értesülése szerint főváro
sunkban időzött Mr. W. Murnay, a Newyork 
Trust Co. nagyon tekintélyes alelnöke. Murnay 
intézete tudvalévőén a legszorosabb viszonyban 
van Morgannal, az ő aíiliációja. A Newyork 
Trust Co. alelnöke nagy elragadtatással nyi
latkozott Magyarországról és néhány napi itt 
időzése alatt látogatást tett gróf Bethlen Ist
ván miniszterelnöknél, Kállay Tibor pénzügy
miniszternél, Tabakovich Dusánnál, a Deviza
központ igazgatójánál, Krausz Simonnál és 
Wcisz Fülöpnél.

-- Rablás! kísérlet egy tözsdeblzoiuányos ellen. 1922. év 
szeptemberében llovcnszky Gyula volt újpesti városi 
jegyző és li'aldingbretl Rezső géplakatos könnyű szerrel 
péuzboz akartak jutni. Kieszelték, hogy a tőzade körül 
valutaüzletekkel foglalkozó emberok valamelyiket cl fog
ják csalni egy olyan helyre, ahol az előre lesbe állított 
társuk segítségével elrabolják pénzét. Beavatták tervükbe 
Fodor Dávid nevű géplakatost is, akinek közreműködé
séért 50.000 koronát ígértek. Waldingbre.tt az Unio-kávéház 
előtt megszólította Gál, Károly tőzsdebizomáuyost és azzal 
az ürüggyel, hogy 100.000 leit vehet tőle, elcsalta öl a 
Honvéd-utca 8. számú hátba, ahol, a kapu alatt Fodor egy 
vasbottal fejbevágta. Gál azonban nem sérült meg súlyo
san- és kiabálására a járókelők az egész társaságot elfog
ták. A büntető törvényszék Fodort 8 évi, Wuldingbrettct 
10 évi és Rovenszkyt 7 évi fegyházra ítélte. A tábla a 
védő előterjesztésére elrendelte Rovcnszky elmeállapotának 
megvizsgálását, mert a védő kimutatta, hogy Rovenwky 
hosszabb időt töltött már egy elmegyógyintézetben.

— A franciák elrekviráitak egy fogházat. 
Berliuből jeleutik: A francia hatóságok uta
sították a Kaiserdrei-i fogház német igazgató
ságát, hogy az ott letartóztatott foglyokat ha
ladéktalanul távolítsa el és az épületet adja át 
a franciáknak. Ez a rendelkezés azt mutatja, 
hogy a franciák már az összes fogházakat meg
töltöttek cs most kénytelenek újabb letartóz
tatást intézetekről gondoskodni. Egyidejűén 
több helységből megkezdték a német búnyár 
szók kiutasítását, ugyanúgy,*  ahogy régebben 
24 órás terminussal a német vasutasokat kény
szerítették, hogy elhagyják a megszállott terű 
letet.

— Mennyit ér a szovjetrubel? Llerlinböl írja .1 Heggel 
levelezője: A pélervdri börze (mert már tőzsde is vau 
SzovjetoiOszorszúgban!) e hónap lih-cn közzétette a s.abad 
kereskedelemben előforduló devizaúrfolyamokat. Eszorlnt 
/ angol font 12Í7 millió szorjetrubcl, e dollár 211 millió, 
1 svájci frank 35 millió szovjet rubel. IJgy millió márkáért 
05 millió s-ovjctrubclt fizetnek.

— Huszonegyes. A detektívek egy kis józsef
városi vendéglőben tettenértek egy négytagú 
társaságot, amely huszonegyest játszott, a játé
kosok közül azonban hárman megugrottak s 
otthagyták a bankban levő 300. korona kész
pénzt. A negyedik. Simon Gusztáv, ottmaradt, 
aki ellen tiltott szerencsejáték címen megindí
tották nz eljárást. Az ügyet szombaton tár
gyalta dr. Jakab hiinfetőjárúsbiró. aki előtt 
Simon azzal védekezett, hogy azt hitte, hogy 
pénzével azt tehet, amit akar és ha a gazdag 
embereknek szabad kártyázni, hát neki is sza
bad. A biró Simont 1000 korona pénzbüntetésre 
itelte.

— Véres községi választások iVIltrovicában. 
Grácból táviratozzak: A „Tagespost“ jelenti 
Bel gr útiból: Mitrovicában a tegnapi községi 
választásokkal kapcsolatban véres összeütkö
zésekre kerüli sor a nacionalisták és a muzul
mánok között. Kétórás harc, keletkezett, amely- i 
ben 7 nacionalistát megöllek, 25-öt pedig sn- • 
lyosan megsebesítettek. A muzulmánok része- i 
rőt öt emberi öltek meg.

— A vas- és lakásbercndezési kiállítás. A tő- ' 
városnak nagyszerű uj látván?, osi.águ a Város- ■ 
ligeti Iparcsarnokban, és a Fővárosi Csarnok- j 
bán megnyílt nagyszabású vas-, gép-, malom- | 
ipari, elektrotechnikai és lakásberendezési « 
kiállítás, mely nz érdekelt Iparágaknak nagy 
szerű demonstrációja s a fővárosnak nagy tö
megeit vonzza. A kiállítás reggel 8-tól délután 
G-ig van nyitva. Belépőjegyek a pénztárnál 
kaphatók.

— Rassay Károly esti lapot indít. Rassay 
Károly, aki az elmúlt négy év alatt a politika 
és közélet egyik vezéregyéniségévé küzdötte 
föl magát, érdekes pályafutásának uj stáció
jához érkezik: Szeptember közepén napilapja 
jelenik meg Esti Kurír címmel. Az uj napilap 
a kora esti órákban jelenik meg és a politikája, 
természetesen azt az irányt követi, amelyet a 
főszerkesztő, Rassay Károly reprezentál a 
nemzetgyűlésen. Az Esti Kurír felelős szer
kesztője dr. Boros László kollegánk, aki kitűnő 
politikai cikkeivel és tudósításaival inár eddig 
is számos tanujelét adta rátermettségének,
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_  Sző fogadó. illedelmes, jó kisfiú leszek! So- 
liaseni fogok többó rosszalkodni, fölnőttekre 
fügét mutatni, gojomhászkodni, . nehogy a 
Ximlecoresz újság szerkesztő bácsija újra meg- 
iuísen engem. Bojzasztó volua, ha a szigoju 
szerkesztő bácsik mógegyszor szabad folyást 
engednének mojális fölháborodásuknak. Most 
is hogy a 8-Coresz, amelynek véleménye kü
lönösen erkölcsi kérdésekben mázsás súllyal 
«,.„ik u sájba, iölemelie tiltakozó szavát A lleg- 
neL ellen, egész nap és ('gesz éjjel sijtain. Nu- 
•ryon hajagszik a Nyocojesz ránk'; teheti, a ina- 

kojmány. illetve a magyar állam fizetyi. 
l];i mái1 azonban a coreszujság kénytelen apoj- 
tiiozni, másra bízhatta volna A Heggel elleni 
fölhiiborodást, mint, a .Inrdin de Paris házi
szerzőjére. Tyúkketrecet igazgatni és az er
kölcs Hevében nyikorogni, csipkés bugyira n. 
bíró talárját húzni, ez a bizarr kép arra kész
fel. hogy rövid, de határozott kuss-sál feleljek. 
Szorzónk a fogát, csikorgatja a méregtől, mert

/ Hegnél hallgat, s a közlemény Írója nem ke- 
7-e.s alkalmat rá, hogy a nyilvánosság előtt 
tisztázza ezt a kínos figyel4*.  Honnan is tud
hatná a szerencsétlen, hogy lovagias ügyben 
;iz ember befogja a száját és ki nem nyitja, ha 
megfeszül is belé, még ha maga a Coresznjság 
követeli is, hogy beszéljen. Az arany középet 
újságja (ami annyit jelent, hogy a középuton 
keresi az aranyat) nyugodt lehet, a magyar 
sajtót nem az én vezércikkeim diszkred Hálják, 
hanem egyéb ..kínos ügyek”, amelyekről már 
azért sem szólok, mert, o néhány tiszteletteljes 
sorral a Nyolcórai újsággal elintéztem a dol
gom. Még bálra van a Magyarság. E hazafias, 
kt reszí.”én újság egyik szerkesztője (nem Mi- 
lotay István dr.) azon kevesek közé tartozik, 
akinek kéziratát a Nemzeti Múzeumban őrzik. 
Fiatalon, még a negyvenen innen, nagy dicső
ség ez magyar toll forgató számára! A szer
kesztő autogramjait a M üzenni bolseviki erek
lyetárában őrzik. A Munka cimii tanácskor- 
iiiany-fél hivatalos segédszerkesztője is volt, 
míg ón, mini. egyszínűi ellen forradalmár mű
ködtem. Cikkei: Miért non ragaszkodunk a te
rületi in'egritáshoz! Ne zavarjuk a forradalmi 
tőrrénaszd/c'’/! stb. Itunbélisla körökben remé
nyeket keltettek az ügyes és csinos fiatalember 
jövője iránt. Oroszlánkörmeit én is tapasztal
tam, mert. „A Munka**  az. összes lapok számára 
rólam is kiadott néhány közleményt, amelyben 
„példátlanul vakmerő és galád“ ellenforradalmi 
tevékenységemről esik szó, kocsimosók és nép
biztosok hangján. Il it én mély hódolattal arra 
kérem a. nagyságos szerkesztő urat, ha már a 
forradalmi törvényszékek működésének meg
zavarása ellen is oly őszinte fölháborodással 
tiltakozott úgy no zavarja A Heggel ügyét, 
sem, amelynek elintézése közti idomás szerint 
biróság föladata lesz. Még a Népnek? Sajnos, 
ifjúságomat a Brit szigeten töltöttem és az 
illemhelyek angol kultúrájának emléke meg
akadályoz abban, hogy ezzel az újsággal azt 
tegyem, amit megérdemel.

— Gáláns betörő a Magyar Házban. Vasár
nap este betért a Magyar Házba egy oapzolt- 
lia.iu, csokornyakkendős fiatalember. Szerényen 
feketét rendelt, majd észrevétlenül kisétált a 
l onyha felé. \ záróra után, amikor a. házban 
már vond igék nem tartózkodtak, az egyik 
pincér a konyha melletíi irodahelyiség előtt 
sötét alakot látott ődöngeni. Figyelmeztette a 
szolgálatot te!jnsi(ő detektívet, aki fölismerte 
az idegent és rászólt: „Mi az, .Mihály, mit ke
resel te itten? Mihály tiltakozott az ismeretség 
< len, megmotozásakor azonban előkerült zse
béi.Hl az álkti/cs es egy nagy esőmét össze m ar
kolt bankjegy. A betörő erre bei'merte, hogy 
a bankjegyeket a- iroda páncélszekrényéből 
'•( ll • ki. ,\ tet tes, Kranter 'lihály rovottínnltn 
betörő, elmondotta a- rendőrségen, hogy íhu- 
l<dn> akart egy táncosnővel és meg karfa 
mindjárt szerezni a költségeket is.

— I'ifí.giák az aacheni vasúti merénylet 
egyik leífes.'i. Brüsszelből távíróit zzák: Annak 
a szei”,< •. i'tnek, amely Aachenben merényletet 
követett el, egyik tagját. Menyen néniéi mér- 
nökö! lelartőzlatlák, Hongon bevallotta, hogy 
egy egyesülethez tartozik, amelynek fejő Né
metországban tartózkodik és amely több vasúti 
merényiéit t köveiéit el.

- A titkok há/<i mindkét rész együtt, egy 
■ dudásban az Urániában */<8  és 10.10 
órakor.

Jaguár kancánk cipősarok rugalmas, tar 
tó.s és ok-só. Ügyeljen a .Jaguár védjegyre.

ÁRION angol fogkrém ápol, üdít, illatosít.

| Teréz körúton, Oktogon mellett' modern uj 
bérpalotában ü nagyszoba, hűi! és minden 

J mellék?; 'lylségckboI allé IV. emeleti (lift, 
' kozm;;i<i intés) modern lakásomat olcseról- 

n "n b< Iteriilcton legfeljebb 11. emeleti mo
dern 1 szobás lakással. írásbeli ajánlatokat 
„November 1“ jeligére Blockner J, hirde

tőjébe, Semmclweis-ntca 4 kérek.
zr*

f.~V 
w dLd jti.y

sűsborsxv.sa-srxapjsaw pompás 
lilaíu, hatottá, keiSemfis S

Mit ígért Beöthy László Darvas LilineK, ha nem raegy Ki AmeHKába?
(.1 fírí/fjel munkaldradtól,) Egy Innwyos hír Jelöni juo;; 

néhány nappal ezclóft a lapokban arról, hogy .'Darvas 
Lili, a Magyar Színház horolnája, akinek iistöktisazerü 
pályafutásáról a klllföh! is tudomást szerzett, néhány 
heti (szabadságra megy a Magyar Szinhtizlól ds ezalatt 
aa idő alatt aljáttsa y&wywkban, lleinhard rendezésében, 
a „Mlrakel“ cimii misztérium női főszerepéi, ugyanazt 
a szerepet, n melyet annak idején a l/écsi előadáson, a 
flolitndében, Pedált Sári játszott. Ez a hír, ebbon a for
mában, a legtávolabbról sem födi a rideg valóságot, 
mintán. .7 Heggel értasiil&tt szerint, Darvas Lilinek la
kintet nélkül arra, hogy tud ® angolul vagy sem, kiírom 
nagy amerikai színházi ilgynökség is tett fényes ajánla
tot, hogy a fialni művésznő wPudeti költségét föd őri 
mindaddig, amíg angolul annyira meg nem fanul, hogy 
valamely angolnyelrü színházban fölléphessen.

A helyzet ezidö szerint ez, hogy Darvas Lili bajor
országi üdülése alatt lleinhard meghívására megjelent a 
nagy német rendező leopoldsltroni rczidcne.ldjdban és 
ott. miután Reinhard előbb meghallgatta, aláírta r-. a 
szerződést, amely

hét! 5OT dollár fizetéssel Reinhard társulatához köti.
Darvas Lilinek I>eopoldskronba való meghivatásftnak 
előzménye az, hogy Deltái Jenő, akinek Reinhard pa
naszkodott, hogy a „MirakcT*  női főszerepére nem tud 
megfelelő színésznőt szerezni egész Európában, Darvas 
Lilit ajánlotta, akinek megbivatása n'.ún R< inhnrdt iga
zolva látta azokat a reményeket, amelyeket Holtai elő
adása itz ismeretlen magyar művésznőről benne kel
teitek.

.7 Heggel munkatársa ma délután fölkereste Darvas 
Lilit otthonában, aki a következőkben mondotta el neki 
szerződtetésének fanlaszt'kus bi-Móriájiit:

— Tntzingban nyaraltam, Bajorországban, 
egy csendes, szomorú, unalmas helyen, ide me
nekültem az emberek elől, elsősorban önma
gam (dől. úgy <*1  voltam keseredve a Magyar 
Szinházbell szezon utolsó néhány hete miatt, 
,.Az orleánsi szűz*'  előadásai miatt,amelyek 
szerintem sem nekem, sem ft színháznak nem 
szerezlek különösebb dicsőséget. El voltain ke
seredve, nyugodtan akartam é.'ni néhány bé
lig, tervezgetni a jövőmröl, a színházról, sze
repekről. fégy nap megszólal a telefon, én az
nap éppen Münchenben voltain és egy lludulf 
Kommer nevű ur jelentkezik telefonon, hogy 
Ileinhardt ■megbízásából szerelne velem beszélni. 
Amikor este Münchenből hazajöttem, anyarn 
elmondta iiekem a dolgot, nem is hittem az 
egészben. Őszintén szólva arra gondollam, hogy 
valamelyik budapesti jóakaróm utazott ke
resztül Münchenen és az csinált velem rossz 
viccet. Másnap azonban ez a Kommer nevű ur 
kijött 1 ózzunk Tutzingbu s a mondókáját az
zal kezdte, hogy azonnal pakoljak össze s men
jek vele Heinharáthoz Lcopoldskronba, meri

Reiuhardt velem afcp.rju eijátszatni a 
„Miraker női főszerepét Newyorkhan.

Azt hillem, elájulok az izgalomtéd. llösíün ö.<z- 
szepakkoltain és elindultunk az első vonattal 
Iíciiil’..’rdlhoz. A hotelben klpakkoltani a ru
háimat, gyorsan felöltöztem, mert este ’z+fi-ra 
szupéru voltunk hix a Kein bárdihoz a J<as- 
lélyba. Amikor a terembe beléptem, ahol íieui- 
liaiJt várt rvárn, <S—10 embert latiam meg kö- 
rülölle, akikről ére.zlem, hogy mind azért van
nak Hl, azért gyűltek össze, hogy engem lás
sanak és hulljanak., hogy megnézzenek is meg- 
mustráljanak, mint egy lovat, amelyet köló- 
jíken elörezetnek. Szörnyűn erc.'ítcm magam, 
minden vér a fejembe szállót!, ezek az embe
rek fölálltak, körüljá)kúltak, úgy megbámul
tak a fejem búbjától a cipőm sarkáig. A va
csoránál ileinhardt mellett ültem, félájultan a 
fáradságtól és az izgalomtól, alig bírtam arra 
ügyelni, amit Reinburdt beszelt. V acsora után 
Ileinhardt azt mondta, hogy másnap délben 
jöjjek el és játszok neki valamit. Erre .sem 
voltam elkészül w. i lazanientern és cl lm iá ron
tani, hogy az „Égi és földi szerclenC-ből fogok 
neki valamit elmondani. Próbáltam magam
ban recitálni a szerep egyes részleteit, azonban 
én, aki a szerep minden betűjét már a próbá
kon belévé tudtam s n darabot, nyolcvannégy
szer játszottam, a szerepnek egyetlenegy sza
vára sem emlékezi cm. Leültem az ágyam szé
lére a keservesen elkezdtem zokogni, igy ru
hástól aludtam el az ágyon. Másnap 
reggel a fürdőszobában két vagy há
rom mondat eszembe jutott, de akár
hogy gyötörtem is az agy velőmet, nem 
bírtam sehogysem a szerepre visszaemlékezni. 
Ilyen lelkiállapotban mentem föl délben 12 
órakor a kastélyba, almi délután 4-ig kellett 
várnom, amig Reiuhardt elébe kerültem. Már 
akkor rég megebédeltem ii kastély többi ven
dégeivel. színészekkel, színésznőkkel, rendezők
kel, Írókkal, díszlettervezőkkel, két angol her
cegnővel, akik közül az egyik olyan Hatvány 
Llll-féle alakja, a londoni társaságnak, dúsgaz
dag és gyönyörű asszony, ó fogja egyébként 
a „Mirakol“-bcn « Magdolna szerepét játszani, 
azután fölmenteni Reinhardttal a kastély eme
letére, a dogozószobájába. () kért, hogy mond
jam el neki németül azt, amit magyarul sza
valni fogok, mire ón elmondtam neki az egész

darabot, azokat a részletek é. veket elő
akartam adni és amelyekről még mindig ngy 
tudtam, hogy nem fognak eszembe jutni. Me
séltem neki a darabol, mintha az én életemet 
mondtam volna el neki, hclemelegGdtein a sze
repbe, és a darabba, dideregtem a. forróságtól, 
majd hirtelen egy pillanat alatt minden 
eszembe jutott, fölálltam és elmondtam neki a 
negyedik fölvonásból az imát, az első szavakat 
egész halkan, fojtott hangon, a végét pedig 
már szinte ordítva és zokogva, csorogtuk a 
könnyek a szememből. Mikor befejeztem, rá- 
nézteni Rcinha rdtra.

Reinhardt sirt.
Fölállott és ezt mondotta nekem:

— Fraulien, Sie sitid, das starksle Bühnen- 
lalenl, das ich ja gesehen habé!

— Másnap aláirtani a szerződésemet. —t 
Hogy ittlion mi történt? Kedvesek voltak hoz
zám valamennyien, mindegyik ngy beszélt 
hozzám, mintha az apám lenne és 'mindegyik 
lebeszélt Amerikáról. Hogy csalódni fogok és 
keservesen meg fogom bánni, lluszonegyéves 
vagyok most, mások ilyenkor végzik az Aka
démiát, mit vesztbe!nők én hát azzal, hogy ki
megyek’? Látni fogok néhány nagy hotelt, 
színházakat és r< sztveszek egy amerikai pre
mieren. livöthy kijelentette, hogy bármilyen 
anyagi áldozatra hajlandó, csak maradjak itt
hon. Kimegyek. Nem világot hódítani és nem 
diadalszekéren, szépen csöndesen, elsőosztályn 
hajójeggyel. 11a nem sikerül, ugyanazzal a 
ha jójeggyel vissza is jöhetek...

— Hál vissza, jön? — kérdem.
— Vissza. — mondja, tétován. Majd gyorsan 

hadarva, villogó szemekkel hozzáteszi:
— Ma este jön be az öltözőmbe a Miller pesti 

megbízótt,jíi, aki szerződést kinél a „Mirakel“ 
utánra. Iilindea költségemet födözni akarják 
addig, amig angolul megtanulok és azonkívül 
1IHI dollár zsebpénzt e\r> hétre...

— Elfogadja?
— Még nem tudom, — mondja tétován és 

mosolyogva. -- Élőbb mindenesetre, eljátszom. 
„A vörös malom“ női főszerepét...

Darvas Lillit, ha egysz'r kiment, nem látjuk 
többel Budapesten, aföljebb — vendégszere
pelni. Egyed Zoltán.

A szakértői becsléssel ungáHapitott érték 
levonás nélkül azonnal folyósittatik 

(A Vármegye-utca a Seinmel .vcis-utc.nnk első mellékutcája)

ili i—mi--, srau: ivasMranrvrMMMananBa

1 Az exőtapfac kmhvéseiröl
I Horoy.atos hinertotést közül szerdán: u

? Pénzügy
3 szómbalou: r.

I Magyar Kereskedik. I^apja
l kapható minden ujságpavillonban.
• Kindólitvntal: V. kerület, Sas-utca 13. szám.

VáiUíiíct: förttttánst,
■•auuxaryHmcnanMBF 

győt'S’yöket teljes értékbon vesz és ólad 
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IV, Károly király-ut ?S, Központi Városház, főkapu m.
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matraccal, legjobb kivitelben és legolcsóbban
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— Szent István király. Ez az európai Magyar- 
ország születése napja. Ezen a napon minden 
politikus lelki ismereteben kis mécsesnek kellene 
égni, hogy sötétbe veszett régi igazságok meg- 
iátszódjanak. .Ilyenkor a politikus arra gondol
jon. hogy visszatértünk volna a hunok és ava
rok utján, ha István király nem jön Európa 
népei közé, egyenlőnek teremteni a nyakas, 
hódi ló, féktelen nomzetet. igát verni széthúzó 
nyakukra, államot építeni a puszta lovasainak, 
olyais hogy Európa fölismerje benne a maga 
hasonlóját. olyat, amelyben munka kezdődhet. 
Európa mi mién népének munkájához hasonló. 
Ilyenkor arra kel) gondolni a politikusnak, 
liogy megint kifelé íaszigálnak Európából, 
megint vitás ittlétünk jogossága, megint orszá
gai kell alapítani a pusztaság fölüli. Európa 
'közössegébe kell Tisszarezetni c kieseit, kitúrt 
régi népet. Szem István napján arra kell gon
dolni minden politikusnak, hogy nem az a. kér
dés előbhvaló, vájjon Gömbös vagy Bethlen 
kormányában lesz-e földmivelésügyi miniszter 
Nagyatádi. hanem az. hogy lesz-e vájjon Ma
gyarország. ami csak úgy lehet. Jta Szent István 
élő emléke ünnepel gyu-jt a politikusok Telki
ismeretének sötét hétköznapjaiban ...

Börtönre Itelíck egy vcrér-s&l valató detektívet. Lo 
tartóz tatásba kerülő biinöz.ők'iól ayakorla előfordult, hogy 
amidőn a rendőrségről a viz-gálébiró elé kerülnek, vissza 
ve-nják vaMo.násukal. amit a Terdőr.ség előtt, aláírtak és 
ezt azzal indokolják, hogy a detektívek ütlegeléssel és 
ogyéb testi Minyargatásokkal csikartak ki tőlük olyan 
beismerő vallomást, amely a valósággal ellenkezik. Sok- 
rv.OT hangzik el a «¥,ros viz-ijráJóbirák moháiban olyan 
IcijeJcnbés: aláirtani volna a. halálos ítéletemet is, nem
csak ezt a vallomást, csakhogy n detektívek kínzásától 
megszabaduljak. Ilyenfajta iitry került most a Kúria elé. 
Ennek a biinpí’.niek Szabó Kii’máv, a gyulai állar.irond'őr 
ség-li<*z  beosztott detektív a vádlottja. A t< ayáikis szerint 
egy orosz hadifogoly korült annak illőjén lopás büntette- 
»e/,- pyanuja alatt Szabó liiihnán kezébe. Az ittas fogoly 
aemniiképen sem akart beismerő vallomást tenni, amire 
a detektív úgy elverte, hogy a fogo’.v nyomban kijózano
dott. Aztán a foglyot szinleg kienc dtc a fogságból, aztán 
megint, behozatta. Beismerő vallomást, kiránt tőié és meg 
ígérte, hogy akkor nyomban kiengedi. A fogoly így som 
állt kötőnek, amire a detektív két napon ál fogva tar
totta és ezidö alatt ismét könyörtelenül ütöttc-verle. u</:i 
hoyy az orosz fofiolyl kórházba kelti It szállítani. X detek
tívet a gyulai törvényszék kát hónapi ioyitüzrn. ítélte el. 
a szegedi tábla azonban leszáll itottu a büntetését 2M0 ko
rona pénzbüntetésre, mert, a rádióit bűncselekményét csak 
vétsépncl: minősítette. X Kúria a főügyészség sotniniségi 
panaszának helyt adott es a detik.t.iv cselekményét. l.v.a- 
lati hatalommal való visszaélés bilit teliének nuilnueitotta 
és measemmisitr^n az alzóbirósrigok. ítéleté!, a dele.l.'i.ir.st 
hat hónapi börtönre- Ítélte <!. -Sulyosite koríilinényimk 
vette a Kúria <> vádlott terhére azt. hogy idegen 
toglyot vert m< .9, holott a hadifofilyoltkal való emberlc. 
bánásmód nemzetközi kötelesség, amelyet kfacyararszáa 
műviig példás lelkismeretcssé'iyel leljcsllcl.l.

— Tájfun. Uonkongból táviratozzék: A táj
fun egy teljes órán ál pusztított.. .4 forgószél 
több hajói a partnak veiéit és összetört. A le
génység részben ragu teljesen elveszett. fa. 
okozott kár és áz áldozatok száma még isme
retlen.

— Újhelyi Nándor regényeit elkobozták. A 
budapesti büntetőtörvényszék, mint sajtóbiró- 
ság tavaly ítélkezel!. Újhelyi Nándor « iölöt.t, 
akii, az ügyészség „Egy férti v állomásai" című 
regénye miatt sajtó utján elkövetett szemérem 
elleni vétség címén pörbe fogolt. Az ügyész
ség azóta ugyanilyen bűncselekmény címén 
több eljárást'indított Újhelyi Nándor ellen 
egyéb írásai miatt. E bűnvádi, eljárások során 
az ügyészség lefoglaltatta l jhelyinek ..Mire 
cg’y loánvból asszony lesz". „Nők ura", ,»A sze
relem forradalmárai**  ciniíí könyveit is, mert 
valamennyinek ta halmában szemérem elleni 
sajtóvél.ségel lát. Az ügyészségen már elkészí
tették Újhelyi Nándor ellen a vádiratokat cs 
az egyik ügyben a hiintetőtörvényszék vádta
nácsa kedden hoz határozatot.

—' Magyar Tőzsdeklub n Kenalssance éttermeiben. A 
budapesti tőzsde tagjai szüic-.égét erezték annak, hogy a 
tőzsdei ölel, izgalmas órái mán telíill.ozhassuiuik valahol, 
ahol társadalmi igényeiket is Ion'égi (hetik. Az igazgató 
ság e célból már régebbon kibérelte a Punapartor. lövő 
Deli étterem helyiségeit, amelyek azonban hamarosan 
elégtelennek bizonyukat. Az. igazgat ősiig itgy határozott, 
hogy itt fltcrmrl rendez be nőtlen iőzst’.ciariok rC.r.-.érc, 
klubhelyiségül pedig Hz vre kibérelte a fíenaissant-e- 
áttérem soulerrain-, u lel és első emeleti helyiséy'U. A’ 
uj klub exklti.ie jclleyü lesz é» egyelőre c.»ak öls;dz latint. 
..<--n<k föl. Elnökké Paupera Ferencet' jelölték. Minthogy 
a kibérelt helyiség teljesen klubszerű es különösebb atnla- 
kit.iAokra nincs szükség, a l.V’hnt szeptember közepén w 
r. f/lljdk.

— Prágai nemzetközi vásár szép!,. :• -i.g. 
Igazolványok (33% vasúti engedni., kedvezmé
nyes vizűm 1 Tunzer Miksa. 11, Akacfa-utca 
50.. által.

A titkok háza - nz 1'rónia megnyitó mű
sora igen nagy sikert aratott a szombati 
hemiibitón. A Ilim mtndké{ részéi egy előadás 
keretében mutatja he az i rónia 5. és 10.10 
órakor.

■<<
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fllieot, N&METlt» NASYAR Gvártp»Amvók
SSKRTÉSZ IB. Andrássy-nt 38, Flrlil 8aoy íruMml nemben

Viharos napok várhatók a nemzetgyűlésen
(A Reggel tudósilójától.) A belpolitikai hely

zet Bethlen István gróf miniszterelnök elutazá
sával látszólag nyugvóponthoz érkezett. Lát
szólagos azonban ez a nyugalom azért, mert 
értesülésünk szériái a miniszterelnök tá.vollétét 
ellenfelei arra fogják fölhasználni, hogy a 
nemzetgyűlésen és a társadalomban a legszél
sőbb agitáe.iól fejtsék ki a kormány megbuk
tatására es már a szerdai intcrpellációs napon 
vehemens erővel akar fölvoiiulni a fajvédők 
tábora. Legelőször is a míniszlcreLnökscg sajtó
osztálya ellen a. jobhszélső sajtéiban niegindi 
tolt támadásokat akarják interpellációval 
folytatni,

amelyet xalószniülog maga Gömbös Gyula 
fog elmondani.

Ebben az interpellációban kérdőre akarják 
vonni a kormányt a mjniszt-erolpökség sajtó
osztályának ama ténykedése miatt, hogy a vi
déki lapokban Gömbös Gyulát és társait súlyo
san sertő cikkeket hely ezt ele H. cl. \ fajvédők 
Ángyán Béla dr. sajtófőnök azonnal való tá
vozását követelik. Ez azonban csak óhaj marad.

Nem valószínű, hogy a kormány, különösen 
Bethlen István gróf fávollétében Darnváry 
Géza dr. helyettes miniszterelnök, csak a. 
legcsekélyebb mértékben is reagálna a faj

védők ostromára.
A másik iigy, amellyel kapcsolatban Göm

bösék Frii drieb Istvánnal és HaJlerékkel egye
sülten a kormány ellen újabb neki rohanást 
térveznek.

az úgynevezett „előzékenységi részvények 
ügye".

A Gömbös—Friedrich—Vlain-csoport most mér 
állítólag el van tökéivé arra, hogy a parlament 
elöl föliúrja mindazoknak a képviselőknek a. 
nev't, akik ilyen élőzékenységi részvényt elfo
gadtok a bankoktól. E kérdés tárgyalása vjabb 
parlamenti botrányokat provokálhat. A demo
krata cllci zék részéröl a leghatározottabban 
boirányhajkószó eljárásnak minősítik a fűivé- 
dökíK-k azt a törekvését, hogy a részvényilgy- 
ből vjabb politikai tőkét kovácsoljanak. Az el
lenzék egyik vezére,

— PoJa Negri újra szabad- Egy newyorki 
anzixkártyáii iriók A Reggel-nek; Pola Negri, 
a hires inoziszinésznő végre „hivatalosan'' ki
jelentette, hogy Charlic Chaplinnel való el
jegyzését, egyszer és mindenKorra fölbontotta. 
-Az exotikus lengyel művésznő másnap viszont 
a liircs amerika.i William Tildén teniszbajnok
kal jegyezte cl magát. Fülig pirulva közölte az 
amerikai újságírókkal, hogy ..a kis pörge ke- 
mengkalapot iölcsarélte a tenlszraketlel''. — 
Nem mondhatok többel. — mondotta, a díva 
szendesütve —-, csak azt, hogy Mr. Tildén!, na
gyon becsülöm. Kérem, ne kérdezzenek többet.! 
Azt hiszem Mr. Chaplinnek sohso szabadna 
megnősülnie. Chaplin nagyon kedves flu, de 
egy baja van: nem szeret, ccak kísérletezik a 
szerelemmel...

— Tót, véclőfirségek alakulnak a választások 
idejére. Prágából táviratozzak: A C-cske Slovo 
szerint egyes felvidéki községekben tőt védó- 
őrségek alakultak azzal a rendeltetéssel, hogy 
főképen a közeli választások alkalmával védel
met 1 yujtsanak a tót néppártnak.

— Elpusztult egy régi francia kastély. Za- 
mordból táviratozzak: A régi királyi kastély 
villámcsapástól Jángbnborult és elpusztult.

-- Ói iáid érdeklődés „A sátán helytartója" 
iránt. Napok óta játsza a Kamara a világ 
egyik legtiionumniitólisphb kalandorfilnijét, n 
Star-filmgj ár monopol-utt rukciójót. I lurry 
Pici: ..A tiátán helytartója" című fUmslágert. 
Csupa izgalmasság a cselekmény, amelynek 
rohanását sokhelyütt derűs epizódok tarkítják 
meg. úgy hogy mindent bőven ad Ilarry Piel: 
lebilincselő érdekességet és kacagtató humort. 
A Kuniiirn Harry l’icl-pénztára airn kéri a 
érdeklődőket, bog? a rendkívüli keresletre 
való lekiníclt.f'l helyeiket, jóelevo biztosítsák.

— C-.sodás újszerű találmány. Egy nag.vfon- 
tosságu újszerű találmány nyert szabadalmat 
a napol,'han. mely most, kerül először az embe
riség szolgáin tóba. Ez az uj Yes szabadalma
zott sbampoo. amely már nem por. mint az 
eddigi shampook, hanem csikókból all é. a 
szabadalmi okmány szerint, kiválóbb a. lobbi 
shampoonál. a haj puhilására és fí no mi fására 
és erőteljesebb növésére szolgál. Egyedülálló a 
maga, nemében.

Kfatpón&löKójóf n leütötte'abban s lcjrjiivMr-.-.’iii'iUJh. 
ben flnibicsörteP hiöí kúlcsl'ui nfjón n Ró’h Bank, 
Pnil»í'<wten, Vilmos exá'túr-nt 4?.

• Akár esik, akár emelkedik n korona, 
Guta-sarok a legolcsóbb.

Raasay Károly
a belpolitikai helyzetet a következőképen vilá
gitolta meg A Reggel munkatársa elölt:

._ Veir-n1 enyém szerint a beloő politikai helyzet ninkn- 
lúsút most kizárólag I.iilP’il Iliit ni nisztmtjftln1.' :>.ah,iák 
rne/j. .1 /tlhnjai hovfcii n- ui határozatai állal trrr nrtet! 
halyzet, i-alantivl a külföldi kötetim üpi/e. ,v ah/'.,/t i 
az irthiydt mhtd^n belpolitikai, akt-jónak.. J'zzel szemben 
minden más eltörpül és éppen ezért rendkívül filzotink 
nak tartom a fajvédők támadó törekvéseinek bcólli’.i 
sát. Bethlen litván zróf clutmm-ánnk sem-rni /. •'.■i-o'.-’őb 
jcl.< ntöfónel nem t>:lojdonUok.

Azt hiszem. Iiok.v itil'iwlnüleg ralnrnUycn I öl.
politikai akció tette ezt nz elutazást olyan : iir,7 > *
\ fajvédők kis csoportjának mczgnlód;i«-it tv.; 'ói

ban nőm tel tem n.;gyjcIentŐKéffÜTtek. A részvé nyir... ben 
mar többször kifejtottem véleményeinél, ni: r'l? i ' int 
ez az iigy kizárni a <7 <7 birösdp ele tartozik. V/niriin ;iii 
botrányokat tch'i uriyart belőle irro’'ok(ilni, czri, n p. 
tik'/i öleiben azonban mólycbb nyomokat nem hagytoil- 
nak. Különben is az u fölfogásom, hogy a faji fdo!: lé- 
páséit általában túlbecsülik. Gömbös Gyula, és húrom 
négy társa nézetem szerint nem is kezdhet nio:-' uau;. ibb 
jelentőségű politikai akciót, föltéve, hoffy uz crni éyex 
pártban nincsenek naffyobbszdmu titkos szot-et> ./■.
Víz utóbbi azonbnu nem valószinil. Éppen ezért » k íz ! 
jövő politikai bclyzctcl én kizárólag az. ország pénzügyi 
rekonstrukakijának, illetve a külföldi kölcsönnek i. r.i--- 
sétöl látom csak befolyásolhatónak.

A szociáldemokrata párt szintén éles akciót 
akar inditaui a kormán;, ellen, amennyibe n 
sürgősen napirendre akarják Iűzetni az index- 
rendszernek és a béregyeztclő blzoti. súg oknak, 
életbeléptetései. Valószínűleg már n szerd-jí in- 
lerpéllációs napon foglalkozni fognak ti f 
eiriJűemokraíak ezzel a kérdéssel, amclj 
nincs kizárva. —, szintén nagyobb hullá
mokat. fog vetni. A nemzetgyűlésre lehat \ - 
harós napok várnak, különösen ha ickintotl.ie 
vesszük még azt is, hog>’ a jövő bét ui kezdik 
tárgyalni a közalkalmazottak léíszóniesökkru- 
téséről szóló törvényjavaslatot, valamint a 
népjóléti rninifzlcr építkezési .iava-slalé!. iia'? 
körül előreláthatóan nagy vita fejlődik ki. 
Ugyancsak a jövő héten kerti1, a nvmzntifyülés 
elé Kiss- Menyhért C5 Lendvcti l'.ehrv r fsf ran 
képviselők mentelmi ügye, amelyek körül s’<u- 
tón izgalmas tanácskozás várható.

— Kés és revolver. Hétfőn este a Horthy 
Miklós-ut egyik kocsmájában csöndesp.ii !•<> 
rozgattak Kautzncr János é.< Kollár György 
villamöskalauzok. Beszélgetés közben égj l< inj 
miatt összevesztek, amire kiutasították ól. t <• 
kocsmából. Az utcán folytatják a vorekem 
amely végre odáig fajult, bog?. Ka.tlever hé-f 
rántó!t és leszűréssel fcnye<teite K.,',ár' Ez 
revolver! r'-ll rl.ő zsebéből é^ rálötf h-’i-
oki nyomban össz< cselt. \ golyó baltüdc.i' t ta
lálta. és ig(,n súlyos sebet ejteti rajta. '. men
tők beszállít ott ílk a Rókusba. Kollárt az ut< i 
járókelői fogták el és rendőrnek adták át, aki 
bevitte őt a főkapitányságra, ahol őrizetbe 
vették.

— Elhagyta a barátja... Deák Ferenci e, 21 
éves pénzt a rosnő. aki ei'-'áltun él m-.’uil, -ni: 
Erzsé.bet-körut 36. száiu alart; lakásán főbe- 
lÖlte magát ée nyomban meghall. Hátrahag, ott 
soraiban azt Írja, hogy azért lett öngyilkos, 
mert elhagy ta a barátja.

Méffehéi? ma£ft
a <11 vnlh<iIgxck Dr. Jutossy Zomíamc Aftn*  nyeoh, 
melyiinm perei.' lo.ncm piszkitÓKosnkniosdiiskor >> < le. 
Kapható: sznkűzl> lekben vagy Pr. .Tiltás^,' K‘, •». ioi 
Gyngyjn'.'-z.ct ben, Kouuth Lajos u.4. Szólkülrlc*.  uteu-. < ital

1 w TWtei *i<*«>ww***>*r«9  •-*■*•*.

„Fortuna" Ingatlanforgalmi Vállalat 
az Országos Föld bír iokrendező Blróscg engvdél: (vei 

Budapest Vf, Tflrúx-hörut 21. 271 Telefont 7 3®.
Sagyszámn bír tok vételi és eladási nioRbizá.-. földia i'Ietcl'. 
budapesti és vidéki hazak, villák és telkek teízvH!(< :•<■. .Tói 
bev’ált lakásközvetités, (lnanclmzás stb. Mindennemű ingnt- 
nnügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét 1 cl»oi:>
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Elmaradt értékek törnek előre 
az e teli tőzsdén

_ PénJi3irá£5©#éo — ^rashőSny --

— augusztus 20.
Heggel 'munkai ár só tőL} Az elmúlt hét. 

tőzsflóje/niiXAdvégig szilárd volt. Legalább is a 
jiav'julat é; s közföl fogás rendületlenül a. szí- 

á, “• meg. Mégis, ha e
heti tőzsdemozgalma’ »z e hetivel hason- 

azí látjuk, hogy az árfolyamok 
fölfelé nem fc.podi.ek valami 

de. t-;ok 1 olyen határozott vissza- 
... . ......... . /t hangulat és az árjelző-lap 
számai között i:há.t. eJlentmnndást kell konsta
tálnunk, amint', azonban l«goti. megtaláljuk 
rii-igyjrázaí E. ha. nrrn. ,gondolunk, hogy o 
m, -jybayiK'űk és nagyobb héi-nk ár tépek a hét<n, 
r.t m igen fogadtak el megbizá&okat. Igaz, hogy 
a közönség ellepte a közép- és kishankbázak 
irodáit, amelyek <• héten roskadásig toltak e|- 
I-almoz" c munkával és megbízásokká 1, de 

,-ízért a tő.'':.ie mégis érezte a zsíróval együtt 
járó kell 'mellen: égőket.

\z uralkodó lioasc-hangúlat okait, talán nem 
i-zükféges fejtegetnünk. A koroua. sajnálatos 
rom' - ával talán sohasem volt

a koronamenekülés
erősebb, mint most, az árdrágulás egyre tartó 
irányzata pedig egyre nagyobb tömegeket hajt, 
a tőzsde felé. Jóllehet, nem pénzügyi és gazda
sági szempont, mégis meg kell említenünk, 
bog? a termelő inunk;.', meddősége egyre na
gyobb arányokat öltvén, minden rossz valutájú 
országban egyformán, nálunk is, folytonosan 
ragyobb c-mberhultámok- iorlódnak a tőzsdék, 
felé. Ezek azok ;; fő-okok, amelyek tőzsdénket 
is egyro jobban fn íuu ff ászt,iák és hiábavalóvá 
tesznek minden kísérletet, amely ez áradat elé 
technikai vagy egyéb akadályokat iparkodik 
gördíteni. Ilyenformán semmi meglepőt nem 
lehet látni vagy keresni abban, hogy a tőzsdei 
hetet, ismét csak erősen szilárd hangulat kor
mányozta. aminthogy semmi meglepetés nem 
fog é.rni bennünket, ha

a jövő héten is folytatódni fog az az érték
emelkedés, amelynek áramában erősen 

benne vagyunk.
♦

Mégis szemfigyre kell venDiink azokat, a té
nyezőket, amelyek befolyásolják vagy befolyá
solhatják az üzletet. Ami mindenekelőtt szem
betűnő, az az ávam jegy forgalom negyven
lelenc milliárd dal való fölszaporodása. Ez a 
hankjegyszaporitás az áremelkedések folytán 
fölemeikedetl. tisztviselői fizetések és a szüksé
gelt gabona vásári ások eszközlésére volt szük
séges. Ilyen infláció mellett, a korona esése bi
zonyára nem meglepő s ennélfogva nem 
lepő az sem. hogy

.i közönség rétegeiben 87. eddiginél is 
gyobh koron amen«'külésnek voltunk és 

gyünk szemtanul,
Am, ha ez igy van is, 3 hét utolsó napjaiban 
' iszont. a pénzszűkének jelei kezdtek mutat
kozni s máris olyan

pénzűrá gaságga’
kell, számolnunk, amely bizonyára erősen- latba 
fog esni a, tőzsde, üzletmenetének további ki-

iárdság melleit nyit átkozott 
muE - • 
Jifjúk össze, 
•pt . if.í á hogy 
lényege? ‘Ui, 
esést mutatnak.

meg-

■ c \ ’• .■ iwrvt fi fririi/tf ui 
fog esni a tőzsde üzletmenetének 
(dakúlásábam.

í/ a véleményünk tehát, hogy 
lárdságra hajló irányzat mellett

a pénz drágasága s a k aszik a mai 
»z e tényező, amely az üzletet 
'agy legalább is lényegesen 

fogja.
.iór/v rr jövő hét- min lesz nagyon kedvező
a spekulációra nézve. Ezt a szempontot erősen 
ellensúlyozza, a másik oldalon, az üzletben 
ugyancsak élénken tapasztalt má.odik tényező,

az áruhiány'.
Az erős kezek szorosan fogják papírjaikat, 
mert. Prj nng < vrn el kedéseket nem tárnak i.>, 

izaesésre nem számítanak és így tőkéiket, 
jobban bofe.kteletlnek vélik értékpapírokban, 
S'mm.inf abban o kosz!péndan. amely a korona 
1 ml ■'útiban résztvesz. A he lyzet, lehat az, hogy

mioÍ8t.( egyfelől a péuz drágulására számi- 
’miak. ma Áriul áru hiánya is >h‘iií- 

kezdi.
íz < gy,k épp <ijy < ;-<is liae-si ü-'i ■ cz.o. mint ami

lyen JiausHetéuyc'ZŐ a másik, úgy hogy vég- 
eredményben

a Jövő hét a tartott tőzsdék hetének kínál
kozik.

V
Ha. már most ez általános helyzeten túl az 

egves érti kka.tr,g.ui.-'.k' kilátásait akarjuk meg 
vizsgálni, egf*sz  kctsógt 'li’iinek kell tartanunk, 
hogy mivel bankjaiuk kénytelenek lesznek az

minden szi

fölszökéso 
irányítani 

befolyásolni

X „A szilárdság tovább folytatódik." A tőzs
dei helyzetről és a közeli napok tőzsdei irány- 
zatáról Kreutzer Jenő, a Hazai Bank iigyye- ................ ” ' mondatta

alaptök eem elés expediensóhez nyúlni és mert 
köztudomású, hogy az ilyen irányú előkészü
letek már folyamatban is vannak,

a bankpapírok terén fogunk lényegesebb, 
fölfele fejlődő üzlettel találkozni.

E téren különösen elmaradottnak kell látnunk 
elsősor l an az Angol-Magyar Bankot, aztán az 
Olasz bánkor, amely a szombati bankközi for
galomban már erős favoritnak mutatkozott. A 
Kereskedelmi Bankkal szemben a Magyar Hi
tel is lényeges elmaradottságot tüntet föl s 
bizonyara közel esünk a. közfelfogáshoz. ha a 
Magyar Ili telt a következő hét, első újabb mii 
liós papírjának jelezzük, pár az elmúlt bélen 
átlag GO—70%-os emelkedést mutatnak a ma- 
lomértékek, mégis még mindig cl vannak ma
radva, különösen az Első Budapesti Gőzma
lom, a Hungária és Transdanvbia részvényei. 
A sp ku’áció tiniéi e hétre: a Brossát, 
Liptóit, Egyesült, Tégla. Műtrágya, 
Épód tűm, Kender. Zen 'aroskányi. 
Cseh Iparbank, Magyar Acél és 
bár egyébként mi azt. hisszük, hogy

Égisz, 
Hazai fa, 
Magyar- 
Zab ólai, 

bár egyébként- mi azt hisszük, hogy az áltálunk 
vázolt általános helyzetben csak ott fog na
gyobb üzlet kifejlő-Ini, ahol az átértékelésben 
kifejezetten elmaradt értékpapírokról van szó.

X Szilárd az ünnepi magánforgalom, ügy a 
y a*  árnapi, mint Szent István napján a magán
forgalom nagyon szilárd volt. Főleg hétfőn 
élénkült meg a forgalom, amikor a bécsi tőzsde 
szilárdsága ösztönzőleg hatott a budapesti, 
piacra. Hétfőn ugyanis, mig nálunk ünnepi 
szünet volt, addig Becsben tőzsdenap volt. A 
bécsi tőzsdén a magyar értékek kivétel nélkül 
mind szilárdak, voltak. Budapesten tehát a leg
nagyobb érdeklődés az arbitra.ge papirók iránt, 
nyilvánult, meg. A kötések szeptember 3-ikára, 
v gy pedig szeptember 5-éré történnek. Álta
lában 10%-kal drágábbak a szeptember ú-iki 
kasszára eladott részvények. A magánforga
lomban csak pénz jelentkezett, áru azonban 
alig. Osztrák Hitel l'JO (210), AVarn vasút 600 
(630), Magyar Hitel QTö (710), Kereskedelmi 
Bank 1,420.000 (1,600.000). Salgó 720.000 (800.000). 
Kőszén 2.850.000 (3,000.000). A helyi értékek is 
jóval szilárdabbak^ voltak a magánforgalomban, 
mint a legutóbbi tőzsdenapon. Az utóbbi nanok 
két favorit papírja, a Georgia és a Mezőhe
gyest továbbra is lauvha marad4. Erősen ke
resték a Magyar Általános Takarék részvényeit. 

‘220 (240), az Angol-Magyar Bank, érdek-körébe 
tartozó papírokat, főleg a Liptákot 6OO00-rel 
és a Égiszt 58.000-rel és az Angol-Magyar 
Bankot 125—130.000 koronával. Igen szilárdan 
fekszik az Olasz-Magyar Bank.

■' Ttzenöt-busx milliárd uj tökét jelent a Kereskedelmi 
Banknak
nagyobb meglepetése a Kereskedelmi Ránk 
várt, de a Jeten pillanatban teljesen váratlan tőkeeino- 
te.se volt. Nemcsak a tőkeemelés tervének meglepetés- 
szerűen gyors proklamálása okozott meglepetést, hanem 
főleg az, hogy Magyarország második legnagyobb pénz
intézete csak kétszáz millióval emeli alaptőkéjét, ogy 
hogy az alaptőke szaporítása után te csak nyolcszdz r ibió 
korcna lesz a: 
s részletes föltételekről, de természetes. 
réfji részvényre coy uj részvényt adnak. 
árfolyam még teljesen kétséges.
nak egy 
kíván, 
lal állú.ü. 
fog visszaérkezni Cseh-Szlovákiából B císa Fülöp. a bank 
elnöke. Érdekes, hogj' a Kereskedelmi Banknak ez a 
kismérvű aJaptókoenielése is mi.nlnidlisaw tizenöt m<l- 
luird vj tőkét, de lehet, hogy húsz miilidrdot jelent majd-. 
Itt említjük meg, hogy a tőkeemelés föltételeinek megbe
szélése után, e hét csütörtökén, Weisz Fülöp ismét kül
földre utar.lk.

X A hét favoritja: az Angol-Magyar Bank. 
Az elmúlt napokban a közönség érdeklődése 
újból a bankpapírok piaca felé fordult, ahol 
gyakran valóssággal tomboló üzlet mellett 
egyetlen t-őzsdena,pon 5b—10(Ei»-kal törtek előre 
;i. bankpapírok és e hosszban eddig föltűnően 
elhanyagoltan feküdt az Angol-Magyar Bank, 
amely, belső értékét tekintve, valóban a tőzsde 
egyik legelhanyagoltabb értéke. 1,300.000 rész- 
vénye van az Angol-Magyar Banknak és igy 
az egész, a. papír tőzsdei, kurzusa szerint, 135 
milliárdot reprezentál. Hogy ez a szám meny
nyire nem értékmérője a bank immenzus va
gyonának, erre az Angol-Mafíyav néhány na
gyobb iparvállalatának fölsorolása elegendő, 
így: S'j.’ődium, Inpták, l'jlaki. Drasclie, Szikra, 
Haitxif, Égisz, Temesi. s>csz, Temesi sör, Vegy
ipari gép. Ólom, Győri textil István tégla, Kő
bányai gözícglagyár, Magybútovyi, hogy meg 
130 kisebb vállalatáról üJ. tóról, érdekeltségé
ről rr is beszeljünk. ?; bécsi fiókon iBritisch- 
Östcreeiehischc), pozsonyi, temesvári fióktelepe
ken kívül huszonöt fiókja van. hogy o| ne fe
lejtsük a Belvárosi Takarékot és a Fabankot. 
Az ünnepi magánforgalomban a százezer ko
rona körül zárult Angol-Magyarra már száz
huszonötezer pénz üllőit, de még igy .sem je- 
lemlkczcb ára. Egés/'U) bizonyos, hogv az át
értékelési folyamat az An-pd-Magyar Bank 
papírjára c héten hatalmas elugrással kezdő
dik.

a tőkeemelés. Az elmúlt tör-dobét ogyik leg
mér régóta

alaptőkéje. A kommüniké nem számol be 
de természetes, hogy három. 

A 1: i bocsátási 
A bank igazgatósága 

pisze kétszázezer koronás kibocsátási kurzust 
a másik vedig százötvenezer koronás mellett fog- 

Véglogr.s döntés keddre várható, mert okkor

I
!

zető igazgatója, a. következőket
A Reggel-nek:

— A xzü'jrdJiáff tomibb top folytatődrl. 
nárak javulása, sajnos, nem várható és a 
ben is csak a korona stabilizációjára lehet 
az általános 
réazt a pénz drágulása. 
\ .írok, amelyek a giról 
a. tőzsde vissza térhessen a hetenkénti négynapos tőzsdei 
hivatalos fr,. galomhoz. Jltaldban mind-nn a tőzsdei to
vábbi s-zildrdsága mcVcf- nzól. Elsősorban <ze (íHaláno*  
drágulás, majd az a. körülmény hogy fölösleges koronáit, 
aki csak tchc'.i, értékpapírokba igtjekszik elhelyezni, így 
kísérelve meg vagyonát a korona ingadozásának 
kövatkezm1 jnyoitől mentesíteni. A köteljörő 
emelései szilárdító hatcnsal lesznek a tőzsdére, 
minden tőkeemelö vállalat ui 
ár folyamon bocsátja ki, 
a vdrh-atú os-talékka’.

X A. Hazai Bank 
emelnek, 
lések 
tatja. ___ _ ,
több ipain'ólla la iának .ilaptökeemelése már be
fejezett tény, de egyelőre még nem vihető ke
resztül, mert, a Bank vezérigazgatója, Kónyi 
Hugó külföldön tartózkodik. E hét végén azon
ban Kónyi vezérigazgatót visszavárják a kül
földről és akkor azonnal megkezdődnek a so
rozatos tőkeemelési tárgyalások. Az iparválla
latok közül elsősorban a Pannőntasör, a Fösör 
és a Kükre alaptőkeemelése aktu/d.is. A Fősört 
az ünnepnapok magánforgalmában is keresték, 
áru azonban nem jelentkezett a piacon.

X „Az ex-giró ügyleteket simán bonyolítót- . 
fák. le.“ Szerdán lesz az első pénztári napja a 
Girőn kivülkötött tőzsdei üzleteknek. Az ex-giró 
hetének lebonyolítása elé legnagyobb várako
zással tekint n tőzsde egész közönsége. Külön
böző hírek voltak forgalomban, amelyek sok 
tekintetben nyugtaJanitóla.g hatottak a tőzs
dére, különösen az ex-giró ügyletek kassza
napjait illetőleg. Éppen ezért. A Reggel munka
tárra. kérdést intézett a Giró- és Pénztáregylet 
vezetőségihez, amelynek részérői lluss igazgató 
a következő föivilágosifásokat adta az ex-giró 
hetéről.

— A mi értesülésünk f-serútt- 
bonyolódtak le. Különösen az utolsó üzleti 
forgalom zajlott te. amelynek földolgozása 
nagy munkát rótt az cy-giro r.zcrrezetérf.

— Ami ezt a kérdést illeti, hogy a Gíróra 
előnyökkel jár 
kijelenthetem, 
számunkra.

mert a koro 
legjobb 
remény, 

hausset tóbbé-kevésbé hátráltatja: az
niásróazt pedig azok a 

megakadályozzák abban- hogy

eset • 
Ami 
egyt

iA-

káros 
alaptőke- 

mert 
részvényeit olyan előnyös

omel.t/ ösr.’/.’/jnffróeba hozható

vállalatai alaptőkét 
zíil az alaptőkeeme-

és
__Á nagybankok k____ _
sorút, szeptemberben a Hazai Bank foly- 
Mint A Heggel értesül, a Hazai Bank ésa Hazai Bank és

az e.x-girő ügyletei- simán 
napon óriási 
bizony igen

nézve milyen 
kívüle lezajlott, tőzsdei hét. erre nézve 

hogy rendki vil i nagy könnyebbség volt.

amennyiben lehetővé vált, az augusztus 2T-Í kasszára 
kötött ügyletei: tökéletes

A Giró tisztviselői 
dolgoznak és hosszú ián ó 
számukra . 
szabadságot 
ex-giró első pénztári 

egészen

meg így is
i mosr. 
Jstvan 

a. Giio 
augusztus 

lefolyni.

lebonyolítása.
megfeszített munkával 
elit&zor less lehetséges 
napjának délután ján 

tiszvtifieló'.uok. Az 
. 22 én. érti!ülésen: 
\ m ásót1 ik k assza •

az, hogy Szent, 
engedélyezzünk 

napja 
szerint, egészen simán f<>g 
napon, szeptember •' ón. a. kötött, iigylotek számának óriási 
nagysága következtében lesznek talán bizonyos i.chézségék, 
azonban ezek sem Icsinc.k véleményem szerint olyan tér. 
més:;etilcl:, hogy befolyásolnák n tőzsde hangulatát.

— Ami azt illeti továbbá — folytatta fítiss igazgató 
hogy lesz-e szükségünk a Jövőben ismét ilyen ex-giró he
tekre. erre nézve ina még n"m igen adható válasz. Ameny- 
nyiben a tőzsde forgalma olyan arányban növekednék to
vábbra is, mint ahogyan az utóbbi időben az fokról-tokra 
történt, nincs kizárva, hogy ismét hasonló megoldáshoz 
leszünk kénytelenéi: folyamodni A Glró vezetősége minden • 
esetre elkövet minden lehetőt, hogy tisztviselőinek munka
képességét fokozza és életbe léptet minden olyan reformot, 
amely a Giró munkakörének kiterjesztését lehetővé teszi..

Végül megjegyezte még a Glró igazgatója, 
hogy újabb ex-giró hétről a jövőben csakis ak
kor lehet szó, ha a mostani ex-giró kassza
napjain zavarok nem lesznek.

KIFOGÁSTALAN
albérlet! szobához jut szalad
gálás nélkül, a megbízhatósá
gáról előnyösen ismert
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„MEDIÁTOK**
Kereskedelmi Rt. révén, mely 
egyedüli vállalat, hol nem 
hangzatos hirdetéseket, bauein 
lakást, kap. Ma kapható: egy
két szépen bútorozott szoba, 
wyrjfcesak, begyeknek, 
háaaspáFBkrtaít 
hit/ázzatra konyha- és 
frBrd&ásohahasxnéiRat- 

méltányos kftx« 
wcHSési rfij ellenében. 
Fótepcsrtház! bejáratú, garan
tált tiszta, Átutazó 5?.oba 
nappali vagy ájjani haknii, 
latra 3-4000 K-ért tetszés, 
szerinti Időben elfoglalható. A
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I?MEDIATOR"
IrctléJ: Xncymeiö-ntca 5 f.*,n-  
drássy-utuci), Telefon fOl—78
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X A Bauxit karrierje. A Reggel flgyehnez- 
tette hetek előtt olvasóit arra a hatalmas mé
retű átalakulásra, amelyen a Bauxit Rt. foko
zatosan keresztülment. Jeleztük, hogy egy 
elsőrangú külföldi kapcsolata e heten perfektté 
válik és értesülésünk szerint ma már produk
ciójának elhelyezését is a legelőnyösebben biz
tosította.

Y A J’iítt és Kender. Az. elmúlt héten nagy Arcinelkc- 
dést ért cl ngy a Juta, mint a Kender. A részvények 
iránt állandóan nagy az érdeklődés, a vállalatot patro- 
nizéló Magyar-Olasz Bank azonban csak az utóbbi héten 
kezdte el a részvényeké! vásárolni. Érdokcs, hogy a 
Kender-részvény eddig többnyire a Juta árfolyamának 
a fele volt, mert inig a Kendernek 15.000 darab rész
vénye van, addig a .Juta alaptőkéje 75.000 darab rész
vényből áll. Teljesen elhibázott azonban az. a gondol
kodás, hogy a Kender-részvény a Jutának csak a felét 
éri, mert igaz, hogy a Jntánuk félszcrannyi részvénye 
van, d« viszont a Kendernek sokkal több a gyártelepe., 
nagyobb a beiért óke.

X Belgákkal tárgyal a Magyar Általános 
Takarék. Elsőnek számolt be A Reggel a J7A- 
gyar Általános Takarék és koncernjónél vár
ható tranzakcióról. Most újabb részleteket je
lenthetünk. A Takarék, belga pénzcsoporttal 
folytat tárgyalásokat érdekközösség létesítése 
ügyében. Lehetséges, hogy a tárgyalások már 
a napokban megállapodással végződnek és ak
kor a MÁT közeli alaptőkeszaporitásában inát 
részt vesz az uj érdekeltség. Ila pedig a 1 ár
nyalások addig nem vezetnének eredményre, 
úgy a MÁT újabb alaptőkefölemelést, illetőleg 
felülbélyegzést fog végrehajtani egy későbbi 
időpontban, az nj érdekeltség bevonásával. Itt 
említjük meg. hogy a Takarék érdekközössé
gébe tartozó őstermelő szeptember 15-én tartja 
alaptőkefölemelő közgyűlését.

X Svájciak tárgyalnak a Pesti Könyv
nyomda majoritásának megszerzéséről. A Pesti 
Könyvnyomda részvénye kotirozva van ugyan 
;< tőzsdén, de kötés ezekben a részvényekben 
sohasem történik, mert a vállalat 640 részvénye 
a Falk-esalád kezében van, amely nem akar 
megválni ezektől a még mindig arany béke
koronát reprezentáló részvényektől. Most 
.svájci részről érdeklődnek a Pesti Könyv
nyomda iránt. Amint A Reggel értesül, egr?/ 
svájci tőkecsoport darabonként 400 dollárt, 
vagyis több mint 12 millió magyar koronát 
ajánlott föl a Pesti Könyvnyomda részvé
nyekért. A FaJk-család. azonban csak 500 dol
lárért hajlandó eladni. A tárgyalások folya
matban vannak.

X Miért ugrott ki a Ml’ter? Az elmúlt tőzs
dehét legszenzációsabb kiugrása a Magyar 
Folyam-részvények áremelkedése volt. A. Reg
gel előre jelezte, hogy a részvény nagy ár
emelkedést fog elérni, de senki sem gondolta, 
hogy egy tőzsdenapon megháromszorozza ré
gebbi kurzusát. Mint értesülünk, a nagy ár
ugrás főoka az volt, hogy a vállalatnak sür
gősen újabb tőkékre volt szüksége külföldi 
adósságok törlesztésére és ezt a tőkeszükség
letét ebből a tőzsdejátékból t'ödözte. Itt említ
jük, hogy a vállalat vezérigazgatója, dr. 
Domony Móric Londonba utazott, hogy a 
Mfter angol érdekeltség-évei tárgyalásokat foly
tasson alaptőkeszaporitás ügyében.

A Nógrád-Heveal Kőszénbánya Ki. érdekes trunsz- 
akieója. A \'ó<)rú<l-lh r.-r.l KÖS’éubán}/(i III., amelynek 
1 nlajdona a Salgát arján. Kistcrnye, Mát ráír.indrzent ós 
SzócBény közt fekvő különböző azénterülct, a közelmúlt
ban érdekes és Jelentős transzakciót fejezett be. Egy kon
zorcium. amelyben — többek közölt gróf Khuen-Héder- 
ráry Kiírói.'/ nagybirtokos, Kalnirír Gusitút', n. Gyapjú
mosó rt. igazgatósági tagja, a Grász-fiile Hiw.tihiíH Gng~ 
dasrig. Farkas ttichúrd földbirtokos és dr. Szálát Géza. 
a budapesti tőzsde tagja, vettek részt, fölismervén a 
vállalat nagy gazdasági jelentőségét és a felvidéki szén- 
Icríi’eten elfoglak kedvező helyzetét, tárí/ychisokal kez
dett ti rvszvini/ek majoritásának mci/szersésc iránt, ami 
most sikeresen befejeződön. A részvény többségnek uj 
kezekbe kerülése folytán a vállalat nj.iánliikltotta igaz
gatóságát, amelynek tagjai: Afiltovónyl .lenit kormány- 
főtanácsos, nemzetgyűlési képviseli!) (alelnöki, dr. A'i!- 
meth Károly udvari tanácsos, a Győri Első Takarék
pénztár elnöke, Farkas Itichárd földbirtokos, Kalmár 
Gusztáv (vezérigazgató), dr. Szalui Gáza ért. kpaplr- 
kereskedő, Kertész Flemér, n MOVE rf. ügyvezető igaz
gatója és dr. Mister Imre ügyvéd (jogtanácsos). Az. uj 
igazgatóság már nagyrészt keresztülvitte mindazokat a 
beruházásokat, amelyek alkalmasok arra, hogy a Nógrüd- 
Hcretű Közzénbányák Kt.-ot a hazai széntermelés ténye
zőjévé tegyék. A vállalat hányái nemcsak jobb minő
ségű ipari szenet, hanem mint a Szalmatcres-i, 5000 kaló
rián fölüli szoba tűt érre ij alkalmas szenei termelnek. 
Megfelelő ínvcstitiókkal sikerült a termelőkdpességet any- 
nyira fokozni, hogy rövid időn belül a vállalat bányái 
napi 25—30 vagont termelhetnek, aminek technikai le
bonyolít ásói liz és fél kilométeres bányavasnl biztosítja.

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank iicaz.gnlósága elha
tározta, hogy o hó 2" ikére rendkívüli közgyiilé-t . Iilv 
egybe, amelyen az ilité-zet fiO'l milliónyi alaptőkéjének 
hOíi millióra való omdcsól fogja jnvaslalbu bözsi. Az 
igazgatóságot ez clhalúrozásálmn az a köteles gondnok >- 
diis vezette, hogy saját tökéinek gyarapításával megfelcl- 
íiosseii azoknak a lokozot! hiteligényeknek. )<mol”ek ;> 
nyer.- és ipart termékek ilHnodó drágulása és az üb’i bő 
termés következtében mutatkoznak. kibocsátandó száz
ezer daral) uj részvényt teljes egészében a régi részvé
nyeseknek ajánlják föl.

X Magyar-Amerikai Bank fölemeli alaptőkéjét egy mii 
1 rém aki -ni. bog.-. i-.i.rtubsknjepj.'i.i» is egy milliárd va 
növeli föl. ti imgx arányit tők’ecme'é. "o üzletein l; ' rl- 
lulataiunk fcjle.ziéi. n kívül az késr.teli, hogy (ló’.-b.;* 1 * * * V Ima
lát amerikai és irnnclíior: zugi énb keiis'geli )>'>!• ívcsolé- 
sávul Xmvyorkru es Parisra is kiterjeszti. A tőketlilenio- 
lésnél egyre öl uj részvényt adnak, darabját 730 K-ért.

Lichtig-vészvénynek milyen nagy piaca volt. 
Mint A Reggel értesül, a részvény vásárlására 

szindikátus alakult, amely fokozatosan föi- 
veszá a papírokat. — Az ipari értékek egyik 
legel lián', agoltabb papírja a Flóra vegyipari 
rt. részvénye. Az utóbbi napokban azonban a 
vúllaJuthoz közelálló erős kezek megkezdték 

a. részvény vásárlását, mert, a Flóra szeptem
berben nagyon kedvező föltételek mellett alap 
tőkéi emel. — A fapiac súlyosabb értékei kö
zül a legnagyobb érdeklődés ismét a Hazai fa 
iránt nyilvánul meg. A Reggel részletesen be
számolt már azokról a tárgyalásukról, amelye
ket Hartensteln vezérigazgató folyt atoll Jugo
szláviában. A tárgyalások eredményesek vol
tak és igy a Hazat fa szeptember első hetére 
tervezett alaptőkef ölemelése már befejezeti 
lény. — Augusztus 30-án tartja, alaptőkeföl
emelő közgyűlését a Magyar-Német Bank ér
dekkörébe tartozó CAiemia vegyipari rf., amely 
a uenijegyzett értékek piacának egyik kedveit 
részvénye. — A keddi tőzsdén a P/iöbus-rész- 
vények kiugrását tippeli! . A vállalathoz kö
zelálló körök már a pénteki tőzsdén minden 
darabot fölvettek. — A Kereskedelmi Bankhoz 
tartozó Felien-részvényeket napok óta föltű
nően vásárolják erős kezek. A Reggel értesü
lése szerint a Fellennél előnyös aíaptőkeföl- 
omelés várható. — A szombati magánforga
lomban lázas kereslet nyilvánult meg a Keres
kedelmi Bank érdekkörébe tartozó Egyesült 
Tégla- és Cementgyár részvényei iránt, A Ke
reskedelmi fánkhoz közelálló kezek vásárol
ták a részvényt arra, a hírre, hogy a. napok
ban számit.cií.aK ki, hogy egy Cement-részvény 
belérbáke 550.000 korona, és hogy általában a 
részvény a Booesini árfolyamának a fele szo
kott, kuni. A Bcocsini most. 820.600 koronáról 
1,050.000 kt.rónára ugrott, ugyanakkor a Ce
ment árfolyama még mindig csak 200—220.000 
korona. Itt említjük meg. hogy a vállalat alap- 
tőkíd'ölenielése már elhatározott tény és a rész- 
leteket a közeli napokban nyuvdnoseágra 
hozzák. -- A Magyar Mérleg- és Gépgyár szer
dán tartja tőkefölemelő közgyűlését. A Reggel 
értesülése szerint a vállalat uj részvénykibo- 
csalása 1:1 arányban történik, darabonként 
10.000 koronáért. — A Kévéi, amely a nemjegy- 
zclí oiae egyik legnépszerűbb papirosa leit, 
4000 K fölött ismét komoly kezek is vásárolják. 
A vállalat előreíialrdutt tárgyalásokat folytai 
nagyobbszul.á; i> bii lokhértel ügyében, amely, 
mintát! a főváros közvetlen közelében fekszik, 
.jelentékeny mértékben bekapcsolódna Buda- 
pisi élelmezésébe. Befejezés előtt úJI a Kéve 
ellielyezlíedése a Földhitelintézet palotájában. 
-• Az l.'jp'sli Rc'ongyár köze! egvmiIliérd be
fektetésével kezdte meg kerámiai szárnyának 
építését. Ennek elkészülte utón 600 munkást 
foglalkoztat majd az Újpesti Belongyár. — A 
Kunossy-nyomda resz.\ cnyei előretörésének 
magyaráz:’)a az, hogy idejében, oiesó áron igen 
nagy mennyiségű mentett papiros! szerezlel; 
be s uio.-í éjjel-nappali tizemben készítik a kü
lönböző ujkiboc.sátúsu rcszvényekt i.

V árirc i se! Mez/hpiz.duHásd óh Ipart?Jlcsztá Rt. Sk>>I 
iV'1,, , y iíl<elhatározta nz 5.4li>.477.73 K ny <htsckI>ő) 
•4L !. (!’'/í) o .zíclék llzí-lósói. Illiiatároz'afoll nz lilcr
'i ni etiv oly , lioffy n réifl re
>ól . <•■•.<■!,!)<>k 1:1 legalább ;t.),0 K elővételi jOR
l'izio'ii. ni Az elő>'i'1"'i J<ir; gynkorlásáimk ha tárái "le 
egy i <’■ Mii hl íponlban l'og közze’vt■■•t'iii.

' <1lz- oil ős nyoitHlní rt. « hó IC én mcglar .»ít
roinJh iviili íúiz.zy öli'-.ónok alaptőke fftloincliJsi határozni.) 
nlnp.ián )ii)ii<Ion r gi részvényre egy nj veho.Pí at t'l.UOO 
K-ért mignnztns ' ig bezáróan a Mobilbunk <V, Hnrnii))' 
cn<l utca 3) pénzű ránál.

l’nló Takarít ip.Yg'yár Bt., amelynek KUpssI - Szí nt 
lói'jvrii inh.-ir”’.!’ a . r . mnlm.i. keverő., vér- <* hulladék 
félií-1-ozo.-"á-a ■. b'sii'r.’.’nra is \.i.n, r••*zA’ónyein<,k 
kóly hányarbif n tőzadei niagántorgnloinban helyezi el. 
A '.álb’kit gemh miilriigyfigyúr lélesitó-ét hiitárnxla 
cl <■; ezek az ni gyarak r.z ö.sz folyamán kezdik meg üze
müké!. A ningánforgalomlian a pánitok • Itm!vizesét a 
Fnlndi Ottó én Tár:<ii cég V, Aulich utca 5, bank- ón 
tőzf.ileblzoniúnyos cég végzi.

Az I liléi ’ilz'i i k',\ iHyei; n ) ue?,cnb.ichor és <;ri f 
Teleki bankháza nfjiin bevezetik n fíízsdóre. A mull he 
len farion. Itiízgyiilés-en elhatározóit nngyobb fr.nizakeio 
hiréro már most is élénken keresik az Ptiiú biztosi!'’ 
i észvenyeket.

A csendes és tartott bécsi tőzsdén
agyar papírokat kerestek

Becs, augusztus 20.
M Reggel tudósítójától.) Az irányzat nyitág

kor csöndes, tartózkodó volt, utóbb megszilár
dult, majd zárlat felé ismét plgyöngült. Főleg 
a magyar értékeket keresték:, Magyar Hitelt, 
Angol-Magyar Bankot, Általános Kőszenei.

Megnyitó árfolyamok: Anglobnnk ,‘521.000, 
Wiener Bankverein 215.000, Osztrák Hitel 
.321.000, Magyar Hite! 1.002.600, Depositenbank 
94.900, Lűnderbank 315.000, A!lám vasat 901.000, 
Délivasut 240.000, Délivasut elsőbbség 547.000, 
Siemens 1,675.000, Alpesi 761.000, Poldiknhó 
971.000, Rima 353,000, Skoda 1,111.000. Salgó

—aB—II !■■■ M! I I ■ ................  

X Közgazdaság] hírek. Most, hogy a bnnk- 
alaptűkeemclések sorát a Kereskedelmi Bank 
már megkezdte, csak napok kérdése, hogya/íi- 
telbank is fölemeli alaptőkéjét. Rogy a Keres
kedelmi Bank meg tudta előzni a Hitelbankot, 
annak oka az, hogy — amint. A Reggel jelen
tette már — a Hitelbank üg> vezető igazgatói, 
Kom féld báró kivételével, külföldön üdülnek 
és igy nem tárgyalhatták le az alautőkeföl- 
emelés föltételeit, Kedden azoubau Budapestre 
érkezik Kiéin Gyula, szerdán IHlmann Adolf 
báró és igy alighanem, már a jövő bél végén 
nyilvánosságra jutnak a Hitelbank alaptőke
emelésének föltételei. A föltételekről beszélni 
egyelőre tehát, még korai, de legerősebben az. 
a hir tartja magát, hogy a Hitelbank 2 régi 
részvényre 1 újat fog adni 50 és 100.000 korona 
közötti árfolyamon. — Elsőnek jelentette A 
Reggel, hogy a Lipótvárosi Takarék is fölemeli 
alaptőkéjét. Mint, értesülünk, az alaptőkeeme
lés részleteit n Lipótvára:-i Takarék augusztus 
30-iki közgyűlésén fogják megállapítani. — A 
bankalaptőkeemelésekoi, fogja, szaporítani, hir 
szerint, a Magyar Takarékpénztárak KŐzdouIí 
Jelzálogbankja in, amely már hosszú idő óta 
nem. emelte alaptőkéjét. A bank mo.g fogja 
duplázni eddigi tőkéjét és egyre egy részvényt 
ad majd igen olcsón. — A banké, lékek piacán 
— mint, ismeretes — az elmúlt hóién az, ingat
lanbank. nagy áremelkedést ért el, 150.000 ko
ronáról 260.000 koronára ugrott. A Reggel év- 
tesülése szerint az Ingatlanbank emelkedése 
nincs összefüggésben semmiféle közeli transz
akcióval, hanem kizárólag az ingatlanárak ro
hamos emelkedésével magyarázható. — A Ma
gyar Általános Bank részvényein kívül még 
egy újabb bankrészvénnyel fog szaporodni a 
hivatalos tőzsdei forgalom, mo^l a Budapesti 
Bank részvényeit is he akarják vezetni a hi
vatalos tőzsdei forgalomba, — A kisebb bank
papírok közül az címűit tőzsdehéten a legna
gyobb áremelkedést a, Magyor-Cseh Iparbcnk 
részvénye érte el. A Reggel jelentette már, 
hogy a Cscehbaiik nagy tranzakciók előtt áll. 
amelynek során a bank alaptőkét fog emelni. 
A részvény rohamos árfejlőilósét fokoz,z.fv, hogy 
nincs darab a piacon. — A Lcszámitolóbank is 
elvben elhatározta, már az alaptőke szaporítá
sát és egyik legutóbbi igazgatósági iilAsen már 
a föltételekről is szó esett. Az aiantőkocmelés, 
hir szerint 1:1 arányban fog megtöriénni. - • 
A pénteki tőzsdenap egyik szenzációja m/.FAső 
Magyar Biztosító részvényeinek kiugrása, volt. 
A részvény pontosan egymillió koronával .ja
vította meg legutóbbi záróárfolyamát. Érde
kes itt megemlíteni, hogy az árugrás^ úgy lát
szik, csak a. tőzsde közönségét érte várat
lanul. A vállalat vezérigazgatója ugyanis, 
aki sohasem szokott a tőzsdére följárni, 
ennél az ünnepélyes aktusnál kivételesen 
jelen volt — A. Transdaniibia Rgyesült Gőz
malmok rt. augusztus 27-éu rendes közgyűlést 
tart, amelynek napirendjén az alaptőkeföleme
lés is szerepel. —■ A Reggel jelentette már, 
hogy a. M.IK érdekközösségéhez laríozé) Bor
sodi Szénbányák, rt. alaptőkét emel. Mint érte
sülünk. az alapfckcszaporitást a vállalat 
augusztus 29-én megt.'irta,ndó közgyűlésén fog
ják kimondani. — Az utóbbi hónapokban a 
tőzsdévé bevezetett, vállalatok közül talán -i le- 
.jeienlősehl) áremelkedést az Általános (fiízi: ■/> 
részvénye érte el. A. mull héten ismét majd
nem 1’10 százalékkal enieikcdelt. a részvény. 
Mint értesülünk, a részvény iránti nagy értlek 
lődés közeli nlaptőkefölemcléssol magyaráz
ható. - A tőzsdén jegyzeít. iparvállalatok kö
zül, szakértők szerint, n legnagyobb ár’eilődé. i 
lehetőség előtt, a Hungária Műtrágya, rész
vénye áll. Fokozza ezt A Reggel érlesülése, 
hogy n Hungária a közeli napokban alaptőkéi 
emel: 2 régi részrényre t úja,' au iO.OOO koro
náért. -■ A Georgia alapUíkefölomelése is mind 
aktuálisabbá válik. \ válbilal igazgat lósága a 
patronizáló 1 Jitelbanknak azt. aiánlj.'’, hogy az ; 
eddigi 300 milliós alaptőkéi 60') m‘dl!ó>--i emelje : 
föl óit e részvényt kel. 1:1 ni-ánvbau adi-- ki. A ■ 
nagy Grorgia-hossz azonban a iiittdén kiiM- 
ladni látszik. -- A vegyipari vállalatok közmi 
hosszú időn keresztül nagyon el lián vágóit Kin- 
tiZd-részvények iránt az idóhbi idöhcu nagy 
az, érdeklődés. .1 Kldild ugyanis elön.iös föl- ; 
tételek mellett, alaptőkét emel. .? re?; re.r„-.- i 
vényre 1 vjal ml 30 vagy 5'.>A'j:) koronáért. iÜr 
szerint a Klotild iránt,, amelynek nincs fix m.i- 

I joritása, a Hifelbcnk érdeklődik. - A pénteki 
tőzsdén föltünétíí keltett, hogy a fapiacon a

tI

I

I

I<

1,160.000, Osztrák Hofherr 140.000, Magyar, 
Hofherr 346.000, AEG 137.900, Féltén 539.9900, 
Wagner 340.100, Cobnrg 111.500.

A zárlat árfolyamai: Osztrák koronajáradék 
1350, Magyar korona járadék 5500, Osztrák 
aranyjáradék 21.500, Osztrák Hitel 315.000, Ma
gyar Hitel 1,000.000, Magyar Jelzálog 60.500, Ál
lam vasul 900.500, Délivasut 230.100, Krupp 
508.000, Rima 330.000, Coburg 108.000, Salgó 
1,151.000, Magyar Általános Kőszén 4,320.000, Ma
gyar Vasúti forgalmi 430.000, Fajrereskedeínú 
Rt. 518.000, Egyesült Fa 80.200.

K&W ÉS VÉRTES RTe
AMERIKAI
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

mit tud « színházi szezon robbanófélben levő 
szenzációjáról, „A vörös malom"-róP
_ „J vörös malom'‘-ról?

• - Látom arról a kél busfekelc szeméről, 
hoy.J őzt sem tudja, mi fán terem „A vörös 
niaíom". Boldogtalan analfabéta! „A vörös ma- 
lorn" Molnár Ferenc uj darabjának a címe. 
Tartalma röviden az, hogy egy 'pokolbeli ördög 
föltalH egy gépezetei, amelynek segítségével a 
jó emberből rosszat lehet csinálni. Elöl bedob
ják a jó embert és hóiul kijön a kész gazember. 
Már most az ördögök, elrabolnak a földről egy 
ilyen tisztességes fiatalembert, lehurcolják a 
nokolba, bedobják a gép garatjába, innét a 
fiatalember bekerül a koptcitóba, úgy, mint egy 
rendes malomban s a vörös malom a szegény 
tisztességes fiatalembert megörli, elrontja, rossz 
ec'b rí csinál belőle. A darabnak, egyetlen föl- 
vonása és előjátéka van. Az előjáték és a fői
vonás összesen 2Vz óra hosszat tart és 29 válto
zásból á'i. Molnár a főszerepeket Somlay 
Artúr, Darvas Lili, Gellert Lajos és Péchy 
Blankának szánta. A főhőst, a, földi jó embert, 
aki a pokolban ezt a kalandos utazási csinálja, 
játszanál Somlay Artúr. A fő női szerepel Dar
vas Lili fogja játszani. Egy ördögi ésszel meg- S 
komponált női figarói, egy szimbolikus női I 
figurát, a Nő cimü női figurát fogja játszani, 
akt a darab jeleneteiben tis-tizcnöiféle alakban 
jelenik meg, mint kísértő. mint csábító, mint 
jó, mint gonosz, szimbolizálva a nönelc minden
féle tulajdonságúi, de azért tulajdonképen min
dig ugyanaz marad. Egy nőesszenciát játszik 
Darvas Lili. Gcllért Lajos játsza egy zseniális 
ördögnek, egy föltaláló ördögnek, egy pokoli > 
Edisonnak a szerepét, aki az egész eszmét ki
találta és a malmot megkonstruálta. Ez a sze
rep hasonlít ahhoz a fogalomhoz, amit konfe- 
ransziének szoktunk nevezni. Egy magyarázó, 
jegy mutogató. Lényeges szerep jut Péchy Blan
kának, jóságos, szelíd földi asszonynak a sze
repe, aki a hős felesége. Végül Tárnál Ernő, 
aki Molnár mailéit a darab rendezésében is 
segédkezik, romlott, minden gonoszságra kap
ható fiatal férfit játszik. vörös malom" te
hát. szimbolikus cime ennek a fantasztikus víg- , 
játéknak, a vörös jelenti a címben a tüzet, az 
ördögöket, a vért, az izzást, a rontást, az ér
zékiséged, a malom pedig a színpadon fölállí
tott technikai gépet, és magát a lélektani őr
lést. A darabot ezen a héten kezdik próbálni, 
miután Darvas Lili november elején Ameri
kába utazik és így a darabot az ő visszatértéig 
le kell majd venni a műsorról.

— Óriási, nem tudok szóhoz jutni.
— Szenzáció más nincsen. Hacsak azt nem 

nevezem szenzációnak, hogy a színházi világ
ban Frankatyó néven ismert faragó Jenő, aki 
mint operett szerző és miegyéb, notórius hírt 
es nevet szerzett, most már végérvényesen kl- 
kur.y rótta, magának Beöthy Lászlótól, hogy 
darabja, az „Ebler Fanny" mégis menjen a 
Király-Színházban. Beöthy nem tudta szivét 
elzárni régi, l<it Bosinanteja csengései elől és 
Vic n h ki, fck< reszt főik iái tán sál műsorra iiizte 
(r „Elslcr Favtny“-l, de a publikum igényeivel
• '■ámolva, összes színházaiból segédcsapatokat 
r< ndclí t e az operettbe: így elsősorban Kökén / 
Honát, aki az l’t ió legválságosabb (íróiban elő- 
i-zor életében lép föl operettben, hogy segítsen 
m nleni azt, ami még menthető. Ilajta kívül 
Kátkay, Honthy s az Unió házi pozőrje, 
DArrigo játszók a darab szerepeit. A „Nap- 
lopó' cimü Drégely - Marton-opcrett, amely elöl, 
a helyet atyó clkunycrá'ta s amelyről színházi 
körökben szoba liánul elismerő hangon beszél
nek azok, akik a darabol ismerik, a Blaha 
buj:a-szinházban kerül színre Somogyi Nusi- 
v',! es az operett czidci dcröyerackjévcl, Dénes 
uszkárral.

— óriási.
— Egyébbé 

bvjza-szinhá
ni, remélem, tudja, hogy a 

a rendőrség
Blaha 

z a renaorseg akadékoskodása 
w«z/z w,-if uem nyithatta meg kapuit.
• a lóban lóri halai lan állapot, hogy a színházak 
ni indiai szezon l' zdctén egész kálváriát kell 
Járjanak. rendőrséggel, tűzoltósággal egy cső 
V(i(/y léc miatt, amelyből a meglévő mennyiség 
sohase.m elég a nagyfcjüclcnek. Pórikban, Lon
donban és Ncmyorkban udvarokba és házak 

vannak beépítve a színházak, ott biztosan 
deresebb kifogásolnivalójuk van a hatóságok
nak, mini Budapesten. Legyen mar ‘egyszer

olyan 
hogy

vége ennek az örökös akadékoskodásnak, hagy
ják a színházakat játszani, nem megy 
jól nekik ebben az elromlott világban, 
még ilyen hiábavaló h?wk<i*ok' ’!t is el tudja
nak viselni.

rnv

T‘l

— Óriási.
— A Blaha nyit amivel nyíl, első nagy pre- 

miérjo azonban a „La Rosiere", magyarul „A 
rózsalány" cimü francia operett lesz, amelyet 
Beöthy László egyenesen Somogyi Nusi szá
mára vásárolt. A darabnak egy másik fő női 
szerepét a szép, tehetséges és az idei szezonban 
már jelentős sikereket aratóit Sándor Gizi 
fogja játszani.

— Órriássi!
— A Magyar Színháznál Molnár Ferenc da

rabja után Fazekas Imrének, a fiatal írógárda 
talenlumos tagjának „Fritz" cimü darabját 
játszók majd el, amelyet annak idején A Vig- 
színház fogadott el előadásra Csortos előter
jesztése alapján, akinek a darab főszerepe na
gyon tetszik. Most a darab Csontossal együtt a 
Magyarhoz kerül. A népszerű Pufi teljesen 
egészséges és most már egyetlen gondja, hogy 
minél előbb kikerüljön Amerikába..,

— Örási!
— A hűvös őszi napok változatlan erőben ta

lálják A három gráciát! A színház nem tudja, 
hogy mit csináljon a soronkövetkező újdonság 
türelmetlen szereplőivel. Tapolczay, a színház 
boldog direktora egyelőre a „Mdrinkát" állította 
lm állandó vasárnap délutáni műsor darabnak és 
A Heggel kérdésére azt felelte, hogy a „Pompa- 
dour" próbáit szeptember 1-én is csak azért 
kezdi meg, hogy szép nyugodtan, de tökéletesen 
elkészülhessen ezzel a darabbal, amely a szín
ház kontemplációja szerint a jövő szezon egyet
len premierje lesz. „A három gráciáival és a 
„Pompadour"-ral ugyanis az egész szezónt át sze
retnék játszani. A „Pompadour"-bán Fedőkön 
kívül Nádor Jenő, akit a Király Színház erre a 
szerepre átenged a Fővárosi Operett színház
nak, Ferenczi Károly, Ujváry és Halmai fog
nak játszani. A többi szerep még nincs ki
osztva. A díszletek és kosztümök már készen is 
vannak és Szabolcs Ernő most, járja a külföldi 
színházakat, hogy a rendezés ne maradjon mö
götte „A három gráciáéinak.

— Óriási! Pletyka?
Egy kis művésznő még a télen rajongó 

szerelmének egy önfeledt pillanatában szive 
fölé telovirozlolta ideálja nevének a kezdő- 
belüli. A napokban a kis művésznő vacsorára 
volt hivatalos és estélyi ruháját előadás után 
az öltözőben nagy sebbel-lobbal kapta megára 
anélkül, hogy sokat nézte volna magát a tükör
ben. így nem vette észre azt. sem. hogy az a 
plaszlron, amellyel az áruló iniciálékat féltéke
nyen takargatni szokta kiváncsi szemek elöl, 
lecsúszott. Mikor a vendéglátó háznál az ajtón 
belépeti, mindenki, egyszerre a művésznő de- 
kollázsára nézeti. Odanézni és elájulni pillanat 
müve volt, miután a kezdőbetű tulajdonosa 
szinten a társaságban volt, de ó, borzalom, 
már régen egy másik hölgy társaságában. Alá
zatos szolgája, lekváros a pofája...

..Lesí-zercplö darabja: „Los deix 
„A fel''é;rdnk" elmen kerül szinr' 

.... A főszerepet Mészáros 
inulntkcziik bo a swinház uj, 

\ árit ilmv Irén, továblsá Nagy Margit 
A l i ; férflf í.szercp llnrsányl Dc'z.sffó 

ulti a darab rendezője is.
Beiváne ’ Szlnhútlino csütörtökön 

..Névtelenek**  cimü drámáját adjak, 
ki dóén é. pénteken 

fcJe.wége.'

• „A feleségűnk**.  a Rennlssancc-Szinház legközelebbi
újdonsága. Minthogy személyi okokból a Rcimi.jsancc- 
b<.nlriz nagysikerű miEordarabja. „A trónörökös”, nem 
szerepe Iliét, mdndcu este miisoroi, 
• égén uj darabot mulat be, nmei 

«><<•! O.” ' •'I. ............ ......., ...... ...... — -
den városában r. így sikert aratott és bét évűin állandóan 
műsoron 
Mndamo1 >■ >• 
tíívzö fordító>ábtin.
\ ezi t<»< <Tei>l> 'ii 
tiigjtt: 
Xells . 
Ernőé,

• A
Lt mermand 
Honával éw Somlay v:il. 
adott. ___  " “ "
vigjátékot játszók Somlavval 
Titkos ” .............
Móricz Zsigmond 
vlffjnt.-kát ismétlik. I

„A sárga kabát"
i.lóidon este Lehár daljátékét, ,.A sárga kubát*'-ot  adják, 
az Ismert kiváló szereposztásban,

• „Sr épasszony kocsisa'*  estéről-eM őre színre kerül a 
Illaiia Lujz.'i • Szinbiizl'ítn.

okokból a Beírni 
„A trónörökös", 

este miisorm, a színház, augusztus 
it be, amely váltakozni fog „A trón- 

Félix Gandora, Púri.'.ban és Németország miin- 
■ ......................................... •" " i

Mon ionra dn 
Kosztolányi 

Gizi J;it:‘.'.;i. 
sokat ík- vő 

os II. Sziics 
és Bórczy

nagysikerű

és vasárnap 
' ‘ , Titkos 
a rég néni 

i „Kékszakáll nyolcadik fcle.wge" elinü 
k < ,,.l. Z. Molnárral, Ihásszal és
a fősmrepeklmn, szerdán muMon 

„Sári biró" c.imfi. nagyhatású prirwzt- 
Réikosi Szidi vcndógfftlláptévoí.

mtm’vn este. A KlráJy-Sz inházban

1 lon.i.val

Hutomobilon Oiaszországon, Svájcon 
és Franciaországon keresztül

Irta Somogyi Husi
Augusztus 1-óu reggel 3 órakor föiébredtom, fölöltöz

tem s beszálltam az autóba, smelynok derekára mar föl 
voltv.k szíjjuzva a podgyás’ '.in. tísle 6 órakor Vill.ich- 
lian szálltain ki a kormánykerek mellől: ez 650 kilométer 
és oki automobilista. az tudja, hogy oz milyen teljesít
mény. Másnati hajnalban elindoltuuk- Villachból s este 
Mestre ben, tiz perouyiro Velencétől, a gai’.i.'.svúrosbnu 
kiazálltottunk. Itt vannak a Lidóu nyaraló milliárdosok 
antógaráz.sai; aki autóu megy Olaszországba, itt helyezi 
el u kocsiját. Innét lo a Lidúra. A l.idó lelő van ameri
kaiakkal. két. gyönyörű amerikai mi vvzcáott mindenben, az 
egyiknek volt egy csodálatos solitairje, amelyben a 
drágakő alatt miniatűr kis óra ketyegett. Dorotliy Dalion 
amerikai mozistar, selypítve bőszéi. Este a Chcn voux 
helyiségeiben hal part(c. Nyitott helyiség, /dtm, lampi'*-  
noh i's snikökutak Itiiziilf. Fii ni öru hók bán óriási divat. 
Senki sem fürdik, csak sétálnak, tmueuroznak, játszanak 
a strandon. .1 filrdőruhdk csincsillával i!s dráfiakövelckcl 
díszítve, a nö'c l.-ifeslve, Míekérre emaiUlrozva fényes 
nappal. Akik mégis fürdőnek, csak selyemt.rikóbau men
nek be a vizbe, ahogy kijöttek, rögtön luvetik s aztán 
uyynavezett ballerlna fürdőruhát vesznek föl. különböző 
színű nioircsclyeinből /u'sjillt kis táncruhdkat, a lég- 
különbözőbb színű szandálokkal. Napközben senki főt 
nem öltözik, ott átkoznék a strandon félig meztelenül. 
Leghangosabbak az amerikaiak, do ezek nőm linóm ame
rikaiak. A Unom amerikaiakkal és angolokkal Sixíjcban 
találkoztam. Luzern, Montreux. Lausanne. Interlaken. 
Itt vanak a Iloyce-rollsosok.

Svájcban utálják az autósokat. Vannak kantonok, ahol 
vasárnap déltől este 7-lu cl vannak zárva az országutak. 
ök akarnak sétálni. Fokoto makadúm országutak olajjal 
szagtalanítva. Autoiuobilisták mennyországa...

A gouíl tónál szebb nincs. Minden villu eladó. A Ltgo 
di Maggiora mellett vau egy fürdőhely, Slreza. senki 
sem ismeri, gyönyörű. .3 Sin'p.on tetején, a Siiiiplon- 
Culm-Hotel lerraszán 1000 méter magasságban lunch. Kit- 
száz autó állandóan a hotel-garázsban. Néhány órára 
mindenki megszáll ebben a hotelban. Egyik autó a má
sik után érkezik és indul ujból tovább...

Tirol, Innsbruck [seb!. Kártya és tánc. Itt láttam 
végre száj! nőket. Megismerkedtem Kartousch Lujzával. 
Este a Sporting-clubban rulett. Milliókban. Vissza Be
csen keresztül. Pécsben egy ebéd kel millió. A legszebb 
mégis cinden idehaza...

• A Vígszínház műsorát ..A zsivány**,  Lothar pmupáe 
vigjátéka domiuúlja. Pénteken „Az Gr szölleje“-t. anjak. 
vasárnap pedig a ..Négy frakk" kerül színre. Az oJoaaa- 
sok 8 órakor kezdődnek.

• A Magvar Színház műsora. A Magyar Színház ezeu 
a héten a. leg'mgyobb sikerű darabjait hozza színre, Csii- 
törlököu és vasárnap „Az orleánsi sziiz/'-ot adjak, Darvas 
Lilivel a cime:«repben, kedden és pétiteken Vajda Ernő

A válóroros hölgy" cimü vlejátéka kerül szilire. I>arvas 
hűivel T. Forral Rózsival. Tóth Böskóvncl, Törzszael. Z. 
Molnárral, Kábítsál é« Ihtteszal a főszerepekben, e/zerdán 
évs Hzombaton Beöthy László mnlnáeugos bohóságát, a 
„Kovácsáé"-1 ismétlik.

• 76—83. „A három grácia**  76-83-ik előadása- tölti ha 4 
Fővárosi Oporettszinház herti mriisorát.

• „A trónörökös" csütörtökön én vasárnap, Szenes Béla 
AÍgjátóka, a ..Végáiloniás" luxiig kedd, szerda, péntek 
és szombaton .szerepel a Rima i.ssavrco-Színház miisorán. 
Mind a két darab a. bemutató kiváló szere posztósával.

• A Blaha Luj.m-Szlnház ezen a héten nyílik meg. A 
Blaha Lnjzu-Szinház megóvifiúsát a színház beronctez»sé- 
nek technikai nehézsége roiuitt iá-Tilckrc. augusztus 24-érft 
hulKíztotía az igazgat óság. A megnyitó etőadúson a „Saép- 
csszony kocsisa" fog szí uruk erüMii.

• lOtt-tk előadása küszöbén áll az Ahdráfley-utt Színház 
kivételes oikerii műsora, amelynek minden darabja; ,,A 
cirkusz". „Pajkos grizeit.-k", „Baj v»n!**,  „Hány óra, 
Zsiia.<iF*.  „A moly", magánszáma és tréfája ezen a írében 
is minden este színre kerül.

I
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Wághőöitő kőrútjára indul az ehő magyar film
l-S8©gatÉs n Coyv&ire-ffáísngyárbaOT. — &mcurikai Zugiéban

Megnyílt a vas- és gépipari 
kiállítás

(Heggel tudósítójától.)
Eddiír csak n külföldi lapok tudósításaiból 

olvashattunk a nagyszabású építkezésekről és 
csodálatos technikájú berendezésekről, ame
lyek — amerikai ízűnek is hatott — cgy-egv 
nagyobb film elkészítéséhez szükségesek. Arról 
beszeltek a film szakemberei, hogy például a 
„Hindu síremlék" vagy a „Cacsarina‘l filmóriá
sok elkészülte hónapokig, évekig tartott, és 
milliárdokba került, mert hosszas és pazar 
építkezésekre. speciális technikai fölszerelé
sekre volt szüksége a film rendezőjének. Szánté 
hihetetlennek látszottak ezek a „mondák" és 
őszintén bevalljuk: nem is sokat hittünk a do
logban. Azt véltük, hogy átlátszó reklámtrükk 
az egész história, amelyet csak azért eszelt ki 
ügyes, reklámötlettel a filmkészítő vállalat, 
hogy érdeklődést keltsen filmje iráni.

1923 augusztus lR-tól megváltozott a vélemé
nyünk. Ezen a napon szemtől-szembe állottunk 
a filmkészítés boszorkányos technikájú műhe
lyével. Ezen a napon hívtak meg bennünket a 
budapesti Corvin-filmgyár Gyár mai-utca 37 
alatti gyártelepére, amelyet most készítenek 
elő a magyar filmgyártás reneszánszára. Igen, 
átt készítik el majd azt a 6—8 ftlmkolosszust 
évente, amelyeket a legkitűnőbb német szer
vező erővel, német alapossággal, magyar elme 
fantáziájával és a magyar szívósság energiá
jával terveznek. írnak, rajzolnák, faragnak, 
fúrnak, ácsolnak és alapoznak meg a Corvin- 
gyárhan...

Meghódítják a filmvilágot...
— ügy tervezzük •— mondotta Barna Károly, 

a Corvin-gyár energikus tekintetű vezérigazga
tója _—, hogy a .foe illoy-társasággal együtte
sen évente 6—8 nagy attrakciót készítünk. Itt 
Budapesten, ezen a gyártelepen. A német tu
dást és szakértelmei vesszük segítőtársul. A tő
két. a magyar koronát itt gyűjtöttük az or
szágban; a készülő filmekéi pedig dollárért, 
frankokért és angol fontért értékesítjük. Sokért 
mert, mi a filmet valutajavitó eszköznek tekint
jük. A főcélunk: külföld! És meg is hódítjuk a 
Külföldet, Vállalkoztunk rá és a föladató! be
csülettel el is végezzük. Itt, ezen a gyártelepen 
készülnek el majd azok a magyar filmek, ame
lyekkel világot hódítani indulunk. Most pedig 
kérem az urakat •— szólt Barna Károly a sajtó 
meghívott képviselőihez jöjjenek velem: 
megmutatom Európa harmadik legnagyobb 
filmgyártelepét.

Az újságírók egymásra néztek: Európa, har
madik filmgyára? No-noB Túlzás lehet. De 
— istenem! — a vezérigazgató csakis dicsérheti 
azt, ami jóformán az ő alkotása. Azután el
mosolyodtunk.

A mosoly azonban ajkunkra fagyott, mert az, 
amit itt, a Zugló elrejtett zugában, nekünk meg
mutattak, még a. legcsapongóbb fantáziát is 
m egszégyenitené.
• A műterem.

Az első, amit megtekintünk, az uj műterem. 
Tizennyolc méter magas és 34 méter széles 
óriási üvegpalota, közepén fí méter széles és 
3 méter mély sülyesztő, amit fölszedhető kockák, 
borítanak. Fönt mozgatható hidak, amelyeket 
oda lehet síneken tolni, ahol a díszlet áll és 
ahová a megvilágítás kívánja. A műtermet 
2500 ampéres forgóáram világit ja meg. Egy 
négyszobás lakás teljes világitására 6 ampéres 
áram elegendő? Egymás mellett sorakozik 10 
legújabb rendszerű Wcinért - reflektor, négy 
hatalmas tölesérü lenesés reflektor. Nyolcvan 
darab Weinert- és ./upiter-láimpa is van, ami
ben 240 szénpár izzik. Teljesen elegendő arra, 
hogy egy négyemeletes házhoz világot szolgál
tasson. Az amerikai higanylámpákból két da
rab van. A hatalmas üvogesarnokhan 400 par
kettlap sorakozik mindjárt a széjjel tolható 
homlokfal előtt Ezekkel a kockákkal a mű
terem négyszer befödhető. Szinte éld hűségű 
vas- és kőoszlopok, amelyeket azonban mind 
türnerlanok formálnak. Szinte azt hinné az 
ember, hogy valami mestermiihelyben állítot
ták elő. És nem is mondtunk nagyot, mind itt 
készülnek ezek a magyar film me-iermühelyé- 
ben.

A lovagteremtől — a kolduavilyillőig. ..
Künn sorra jártuk a műhelyeket, ahol a kü

lönféle diszletniunkások dolgoznak. .Az aszta- 
losmiihelyben tizennyolcán serénykednek, akik
nek a. gyár egyórai munkabérben harmincezer 

koronát fizet ki. Megtekintjük a hatalmas rak
tárhelyiséget, ahol ez állandó diszleleket tart
ják, a ruhatárai, ami felbecsülhetetlen vagyont 
képvisel. Díszes, sujtúsos jelmezek, pompás do
minók, angol rendőruniíormisok. niatrózruhák, 
kínai gésák selyemruhái és angol lédik mija- 
nái. Amit ma, ezekben a nehéz gazdasági idők
ben elő sem lehetne állítani. A műterem mö
gött. ácsok, építőmunkások dolgoznak, zörög a 
fűrész, hangzik a kopácsolós. az „Egyhusza^os 
leány'-hoz, amelyből „Egy dollár" címen Ifim, 
készül és amelyet Jókai irt, most állítanak föl 
egy egész utcarészletet. Kínai, ódon utcane- 
gyed. Kikötőre rúg ki és Hamburgban most, 
készítik hozzá a tengeri fölvételeket. A szom
szédságban három modern áfám fejlesztőgépre 
akadunk és egy óriási reflektorra, ami öt kilo
méterre el világit. Valóságos áramfejlesztő
óriások! Olyankor, ha este fölvételeket készít, 
vele a gyár, messze sugárzik a fénye Budapest 
fölött. Az asztalosmtihely építés alatt van. de 
már beköltöztek a diszletezők. villanyerőre be
rendezett szalagfűrész, marógép, körfűrész, 
gyalugép, fúrógép, esztergapad ontja a külön
féle alkatrészeket, amikből összekerülnek a 
szarkofágok, roulettasztalok, kandallók, könyv
tárak és a paloták lépcsőzetei. A közelében van 
a kézi raktár, ahol különféle anyagokat tart a 
gyár, szeget a műhelyeknek, szenei a műterem 
részére. A készletek értéke meghaladja az öt
venmillió koronát.

A film születése helyén.
N gyár legérdekesebb része a laboratórium, 

ahol a Ilimet kidolgozzák: előhívják, színezik. 
Mindjárt az első szoba a fototerem, ahol a. na
gyitó- és köpi Főzőgépeket hozzák működésbe. 
Innen a perforálóterembe jutunk, itt a filmet 
arra készítik ki, hegy a vetítőgépek fogai kö
zött szabályosan pereghessen. Ez a filmgyártás 
legkényesebb módja, a nyers filmszalagon anró 
pontokat lyukgatnak ki, amin a filmtekercs 
forog. Három gép dolgozik itt és naponként 
ötezer métert tud perforálni. A következő 
szoba a kopirozóterem, ahol megragadta figyel
münket eggy cimkészitőgép. Pulik labora
tóriumi főnök szabadalma, ami specialitásával 
és praktikus rendszerével az egész világon a 
legtökcleie.sebb. Végigjártuk a mosótermet, 
ahol kádakban mossák a filmszalagokat. A 
festő- és szári tótermeket, ahol motorikus hen
gereken a filmet megszárítják. Az utolsó te
repi az expedíció, ro,gasztóterem, itt állítják a 
filmet össze. Az egész munka az előhívástól a 
ragasztásig: 25 - -30 percig tart. Amerikai 
tempó, amerikai stílus — német alaposság — 
magyar elme szülötte. A laboratórium mel
lett külön épületekben van a filmanyag. .1 
Corvin-gyár tulajdonában levő jelenlegi kész
let értékben fÖlbecsÜlh'€tctlen. Ezután a mo
dern és higiénikus öltözőhelyiségeket jártuk 
végig, mind-mind a legnagyobb meglepetéseket 
tartogatják a szemlélőnek.

A vezérkar.
Az egész telep olyau. mint egy nyüzsgő tá

bor. Százféle szakma embere, sürög-forog a 
gyár helyiségeiben. Ez a sokféle munka szét
esne és szétforgácsolódna, na nem volna egy 
szerv, amelynek a kezébe minden szál összefut 
és amely a. szükséges intézkedéseket kiadja. 
Ezt a célt, szolgálja az igazgatóság, nmeivel a 
gyártelepen röviden „vczérkar“-nak neveznek;

A vezérkar élén Barna Károly vezérigazgató 
áll. Munkatársai: Engel Fiilöp ügyvezető igaz
gató. Uwe Jens Kraffl főrendező. Bá'.hori Béla 
segédrendező, budiig lleibcr műépítész és dísz
lettervező, Alfréd llonscn és Kiben István 
operatőrök, Lakner Artúr intéző.

Ezek az urak fogják a legújabb magyar film, 
az „Egv dollár" című film munkálatait vezetni. 
A film főszereplői mind magyar művészek 
lesznek. Loih Ha, Bújnál Gábor, Lukács Pál, 
Fenyressy Emil, Fendrey Ferenc és Béthcy 
játszanak nagyobb szerepeket, akik közül máris 
dolgozik egy csoport — Hamburgban, ahol 
eredeti tengeri kikötői fölvételeket készít 
Krafft ur. hogy azután visszatérjen Budapestre 
és innen indítsa el útjára az első igazi magyar 
filmet, amelynek nagyon nehéz a hivatása: 
hirt, dicsőséget és dollárt, fontot szerezni a 
magyar Ízlésnek, tudásnak, tehetségnek, szer
vező erőnek és ami talán mindennél fonto.:.d»b: 
a. magyar művészetnek és a magyar iparnak...

Buda és Pest egyesítésének ötvenedik évfor
dulója alkalmából a Magyar Vaskereskedők és. 
Vasiparosok Országos Egyesülete va^-. gép- 
és malomipari kiállitást rendezett a városli
geti Iparcsarnokban. A kiállítás, amelyen 400 
kiállító vesz részt, impozáns megnyilatkozása 
vas- és gépiparunk fejlődésének és a töretlen 
magyar energiának, amely ernyődet len buzgó- 
sággal ta karit ja el a háború romja’! és építi 
föl az nj ipari kultúrál.

Titánta Fém- és Késárugyár Rt. ízlésesen be- 
rendezett paviJlonja a kiállítás egyik legszebb 
látványa. A kiállított kések és zsebkések orna- 
mentális elhelyezése minden látogatót annyira, 
leköt, hogy sokáig gyönyörködik a késekből 
összeállított magyar cimcmi és a gyár véd
jegyén. A gyár a Magyar-Nemei Bank Rt. ér
dekkörébe tartozik és most rendezkedik be a 
Soroksári-ul 28. szánni telkén. Gyártmányai!, 
amelyek a külföld hasonló gyárimán? ait fölül
múlják, a világ minden részébe exportálja és 
annyi megrendelése van. hogy most már 30(1 
munkást foglalkoztat. A gyár Lőwe Dezső ve 
zérigazgató szakavatott vezetése és irányítása, 
mellett, szerez dicsőséget, és hírnevet a magyar 
i párnák.

Általános föltüuést kelt a kiállítási csarnok 
kellő közepén a Síadler Mihály sodrony sző vet-, 
fonat- és vasárugyár részvénytársaság kiállí
tása, amely architektoniku.s elrendezés kereté 
bon és festményekkel ékítve mutatja be a több 
mint fél évszázados vállalat gyártmányait: a 
gyár üzemében húzott különféle drótokat és 
szöveteket, diszker'téseket és egyéb drótáru 
kát. Szaktekintélyek szerint ritkaságszámba 
megy az ilyen szép és nagy kiállítás. Állan
dóan nagy közönség veszi körül és csodálja a 
látványosságnak is beillő holmikat.

Két év előtt a vasipari kiállításon arany
éremmel iüníciték ki az Unitas Automobil 
ipar RT.-ot (V. Zúpolya-utcii !. szám). A 
most nmgnyill kiállításon aligha van olyan 
magas kitüntetés. amivel ennek az iparváll;’ 
latnak a munkájú*  és szövge linót méltányol
hatnák. Nem tudjuk, mit csodáljunk meg job
ban: a gyönyöriiszép, saját gyártmánya autó 
mobilkarosszériákat vagy a motorok sokféle 
ségcí. A vállalat valamennyit saját telepén 
állította elő. Csak így tovább! így még*vissza  
Szerezhetjük, amit e)veszte.1tűuk! József főher 
reg' és Auguszta főhercegasszony hosszabb 
ideig időztek a cég gyönyörüf-zép kiállítása 
előtt, és a jpjpulrvő Kádár igazgatónak lég 
magasabb elismerésüket fejeztél ki.

Takács Oszkár Vasáru Rész vény társaság 
(Budapest, \’f. Horn Ede-utca 10. szám). E 23 
év óta fönnálló cég meghonositolta, hazánkban 
a háztartási és apró vasáru gyártását, úgy 
hogy ezen cikkekben a behozatal icljescn mel
lőzhető lett. József főherceg a cég jelenvolt 
iigyvozető igazgatójának. Takács Oszkárnak, 
teljes ni ege!/'go désé! fejezte ki.

A Magyar Rugg.vantaárugyár Rt, kiállítása 
különös figyelme,! érdemel már azért is. mert 
legtöbb cikkét nagy clősz/ retettel vásároljiik a 
legfejlettebb gumiiparral biró országokban, 
így Amerikában és Angliában ’s. A megnyitá
son a gyárat Sándor Kálmán helyettes vezér
igazgató ké ívisclfc. akinél a főherceg élénken 
érdeklődött a gyár keszi’m'mymrőj és fejlődé
séről s a kapott fölvilágO'itúsok után .meleg 
hangon adott kifejezés! megelégedésének.

Kovács cs Tér-;’ Ma! .inépMészef 1 és Gépgyár 
Bt. a. kiállitáson meglepetés zerü fejlettségben 
mutatja be a magyar nialomgópipjir legjelleg
zetesebb kon-'!rukeiéit. A (v’g saját rendszerű, 
legmodernebb, szanad'n lengő sjkszilákal, to
vábbá saját rendszerű és k/szitményü hámozó
ős hegyező gépeket és taréit, azaz gahonatisz- 
titó gépet áJlitott ki. valamennyit a legújabb 
tipusu S. K. i . •• lyócsui ■■ * > il erelve.
é Kovács t- 'i ársa MaPimépité.'-.'zcti és G ’p- 
gyár í’í.-ii'ik változ;.(lanal Kovács Sándor ve
zérigazgató a vehetője aki a Kovács és Társa 
cégből 1921 nyarán alakifoll i a mai részvény
társaságot.
■uarv'in ma ou i»._ n—m.. <wwrjr-. * --.mwrRzr-.-t btjk r. <rw» trmi

I Telefon: 14-22 Róvai-iitea 18
RÓTT és STfcjWtó&HlEi’L’ tfoSSőíittfivel

U É v n cl rn ,7 5 2 ® R ® s
9____ _____ Kezdete s árukor ___ _ _

Értesítjük na.gyrabecsiilt vevőinket, hogy áruházunk nagymérvű 
kibővítése folytán átmenetileg beálló helyszűke szükségessé teszi, 
hogy közismerten Jcgelsőrondü férfi- és női szö\etraktárunkban

az idény alatt feigyüiemlett maradékokat Hő! 4 méterig

augoi g^ap^szövetek áruháza 
Budapest IV, Váci-utca 25. sz.
Nagjr váüasatáék kUBSnleges kocsi
fis utitaksrökban

dacára a devizák emelkedésének és a behozatal, x ám- és illóíékei föl'; 
tán beálló drágulásnak.Győződjön meg mindenti ezen páratlanul álló 
előnyös eladás szolid voltáról, melyet cégünk i » hírneve garantál
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Vázsonyi képtelennek tartja 
a fővárosi liberálisok egyesülését 

Bethlenekkel
Forduljon szembe a kormány Wolf fékkai 

A városházi válság hátteréből
/.I Ilcftgcl tudós Hóját ól.) A fővárosnál készül valami. 

Beszélnek a községi képviselőtestület idórlolt rriló fül- 
nszlalásiiról, <lc arról) is, hogy a kormány erős kézzel 
akar rendet teremteni a WolKok és Sipőozök által lök' 
Jctesen elbalkánizált városházi gazdálkodás körül. E hí
rek kapcsán dr. l'ázsonu'i Vilmoshoz fordultunk illető- 
k"es magyarázatért és a sötét háttér földeriieso végett. 
IrizsoniP ezeket mondotta .1 Reor/cl munkatársának:

— \nii az, uj községi válaszd ásókat illeti, ne 
feledjük (‘I, hogy még c.iik rendes községi vá
lasztói jón nincsen. A fővárosi törvény egy ad 
hoc-törvény, amely csakis egy szeri választás
rój rendelkezett és kimondotta, hogy akik a 
Friedrich-féle rendelet alapján képviselővá- 
Jasztók, azok egyúttal községi választók is. Te
hát képviselőváiasztó jogot kell csinálni vagy 
pedig az országgyűlési választójogot lehet a 
községi választójoggal azonosítani. De másik 
döföltétele is van az uj választásnak.

Képtelenség, hogy a niai kerületi beosztás 
alapján történjék a választás.

— Ne boruljon a gyors feledés fátyola ama 
kitűnő féríiur.'i, aki szabmik irály választó volt: 
Dömötör Mihályra. Királyt ö szabadon akart 
választani, de azt már nem engedte meg, hogy 
a Király-utca szabadon válasszon. Ez a férfiú 
fedezte föl, hogy a Vilmos császár-ut egyik ol
dalán mások az emberek, mint a másik olda
lán. hogy mások a Duna jobbpartján és mások 
a Duna balpartján és ily módon azokat a vá
rosrészeket, amelyeknek kétszázezer lakosuk 
van, azokkal tette egyenlővé, amelyeknek csak 
negyvenezer lakosuk van. Nem a képviselő
választó kerületeket vette alapul, hanem a köz
igazgatási kerületeket fogadta el egységek 
gyanánt. Az Erzsébetvárosnak 5, a Terézváros
nak 4 kerülete van, ellenben ugyanannyi kép
viselőt választ, mint a Belváros, amely egy 
kerület, mint Óbuda vagy a Víziváros. így si
került megoldani azt a fogas kérdést: hogyan 
lehet többségből kisebbséget csinálni..

— Ami magát a választási küzdőimet illeti, 
itt megint egy kidobott, á’res jelszóval találko
zunk, azzal, hogy egyesíteni kell az összes sza
badelvű elemeket. Az a kérdés, miféle rend
szer alapján választanak. Amennyiben kisebb
ségi képviselet van listaszavazással, ezek a 
mesterséges egyesítési kísérletek csak odave
zethetnek, ahova az országos választásoknál 
vezettek, hogy tudniillik a szabadelvű és de
mokrata irányzat kevesebb mandátumhoz jut, 
mint amennyi megilletné. A fővárosi választá
soknál a súlypont azon van, hogy

a Bethlen-kormány cihatározza-e magát, 
hogy szembefordul WolíTékkal?

— Ha ezt megteszi, nagyon természetes, hogy
csak önállóan teheti meg, vagyis nevetséges 
föltevés, hogy a Bethlenék pártja az összes 
szabadelvű és demokrata elemekkel egy pár
tot képezzen. Ebből a közösségből, azt hiszem, 
nem kérnek Bethlenék, de a demokrata elemek 
sem. Minden egyes csopo.rt az ilyen közösködes 
által csa/c kompromittálva volna a maga kö
zönsége előtt. ..

— De ne feledjük el azt sem, hogy az uj köz
ségi választásban a szocialisták is résztvenne- 
nek, akik az első választáskor távol tartottak 
magukat. A helyes csoportosulás tehát csak a 
következő lehetne: 1. a Wol ff-ellenes kormány
párt, 2. Woiffék, 3. szabadelvűek és demokra
ták, 4. szociáldemokraták. Hogy a liberális es 
demokrata, elemek között lehetséges-e közös
ség, az kizárólag számítások dolga. Mórt leg
többször a politikában is olyan kétes közös üz
leteket szoktak csinálni, amelyeknél az egyik
nek tapasztalatai vannak, a másiknak pénze

FOTÓCIKKEK.
Budapest-; IV. Kígyó- ucco
FqüxIqHi VII.Ki rá I y-ucca 69.

Olvassa el a

Pestá Tőzsde
szenzációs számát.

Szerkeszti: JfeiJ/ds Já'-os
■ ■ ■■ ■ A 1«- . T.z.-in— 1 mm—IHTZManHBWWWWW—■

G15tCOSZtpÉÖZt
><kjóbnri föladott megbízásokat 
nUxárArfnly.*mon  effektiii.l n 

NnnS’iir Köz.t,]N/.K <« Állami Alkalmazottak Takarók-
Pénztára l(t„ Hak<>*  i-ul 76, 1. cm. Tolotun: J. 60-in, J. 135-28 

van és a végén a másiknak lesz pénze cs az 
egyiknek lesznek tapasztalatai. Azaz egyik 
pártnak vannak tekintélyes tapasztalatai, a 
másiknak tekintélyes szavazatai.

Föflosalatást! ¥éíasztást 2
Pr. Bródji Ernó a következőkben ismerteti velünk a 

városházi válsággal ös.-acfüggő kérdéseket:

Tapasz falom a polgárság általános érdek
lődését a fővárosi községi, választás iránt, A 
lakosság tudatára jött annak, hogy ennek a 
választásnak nem helyi, hanem országos jelen
tősége van és nem kevesebbről van szó, mint 
arrói, hogy a szólamok helyébe a szaktudás, 
a meddő tehetetlenség helyébe az alkotás kor
szaka lépjen. Oly rétegek vetették el a közönyt, 
amelyek eddig távol tartották magukat a köz
élettői és most nem szavukban, hanem csele
kedetekben óhajtják gyakorolni az igazi ke
resztény erényeket: a felebaráti szeretetet, a 
jogegyenlőség tiszteletét és az alkotó munkát.

— A fővárosi törvényhatósági bizottság tag
jainak megbízása 7.923 december hó 31-én ér 
véget. A törvény alapján a belügyminiszter a 
bizottságot föloszlathatja, ha a törvényható
sági bizottság olyan eljárást tanúsít, amely az 
állam érdekét vagy a székesfőváros jólétét 
veszélyezteti, vagy a. közigazgatás eredményes 
munkáját kizárja. Ez óv végén tehát föltétle
nül lejár a mandátum, de a belügyminiszter 
még ez időpont előtt feloszlathatja a. főváros 
képviselőtestületét, amely immár csonka azóta, 
mióta a kisebbségnek közel 60 tagja, lemondott 
és kivonult a városházáról. A csonka törvény
hatósági bizottság pedig, amelyből a választók 
tekintélyes részének Képviselete hiányzik, a 
közigazgatás eredményes munkáját kizárja — 
igy tehát bármely pillanatban bekövetkezhetik 
a föloszlatás. Már ezért is sürgősen szükséges 
a székes fővárosi törvényhatósági bizottság 
újjáalakításáról szóló 1920-iki törvény novellá- 
rís reformja.

— Főleg két kérdés igényel megoldást Az 
egyik a törvénynek az az igazságtalan intéz
kedése, amely valamennyi közigazgatási kerü
letnek egyenlő számú — 24 — bizottsági tag 
megválasztását írja elő. Ezen az alapon a leg
nagyobb népességű pesti kerület ugyanannyi 
bizottsági tagot választ, mint a legkisebb bu
dai kerület. A másik a választói jog kérdése. 
A jelenlegi törvény 5. szakasza szerint tör
vényhatósági választójoga van mindenkinek, 
„akit az 5985/1919. M. E. számú rendelet értel
mében nemzetgyűlési választójog illetett meg“. 
Ez a Éried rich-í'éle rendeletben megállapított 
általános választói jog. amely különbözik a vá
lasztójogi rendelet által szabályozott nemzet
gyűlési választói jogtól. Az 1920-as, tehát jelen
leg érvényes törvény alapján megái lapított vá
lasztói jogról azonban csak eay választói név
jegyzék készült, azt soha többé ki nem igazí
tották, úgy hogy ezt a törvényt ma végrehaj
tani nem lehet ügy a kerületi beosztás, mint 
a választójog kérdésében tehát, uj törvény kell, 
de sürgősen, hogy föloszlatás után a választási 
minél hamarabb meg lehessen tartani.

— 4 helyzet világom Sürgős törvényhozási 
intézkedés, föloszlatás, választás!

A zürichi, bécsi és berlini 
devizazárlat

Zürich, augusztus 20.
(Cosmographlque.) Devizamegnyitás. Paris 

3055. London 2519. Ncwyork 553, Milano 2872%, 
Berlin 0.000P fa, Bécs 0.0077%, Szófia 460, Prága 
1615, Varsó 0.G023, Budapest 0.03'/*,  Bukarest 
215, Belgrád 577 ’/s.

Zürich, augusztus 20.
(Bécsi Amtliche Nachrichtenstclle.) Devizazár

lat. Pár is 3075. London 2530, Newyork 552%, 
Milano 2375. Hollandia 217.50, Berlin 0.000125, 
Becs 0.0077'L, osztrák bélyegzett bankjegy 
0.0078%, Szófia. 460, Prága 1615. Varsó 0.0023, 
Budapest 0.033h, Bukarest 245, Belgrád 580.

Berlin, augusztus 20.
(Dcvizazárlat. Középérték.) Bécs 60, Prága 

125.000, Budapest 235, Szófia 37.000, Amsterdam 
1,670.000, London 19,300.000, Neivyork 4,200.000, 
Brüsszel 190.000, Milano 182.000, Paris 236.000, 
Zürich 768.000.

Bécs, augusztus 20.
(Dcvlzazárlaf. Kzépérték.) Prága 2082, 

Belgrád 735, Budapest 390, Varsó 031. Milano 
3010, Bukarest 310, London 325.500, \eivyork 
71.060, Paris 3915, Zürich 12.860, Berlin 00175, 
Amsterdam 28.000, Brüsszel 3075, Szófia 595,

Stresemann kancellár ellen 
merényletet akartak elkövetni

Berlin, augusztus 20.
(A Heggel tudósitójától.) Azzal a híresz

teléssel szemben, hogy a birodalmi kancel
lár ellen merényletei követtek el, megállapí
tást nyert, hogy vasárnap este az őrség a biro
dalmi kancellár palotájának kertjében kél is
meretlen személyt vett észre, akik a. fölhívás 
után futásnak eredtek. Az őrség utánuk lőtt, 
de lövései nem találtak. A rendőrség megin
dította a. nyomozást. Az eset időpontjára való 
tekintettel nem alaptalan az a gyanú, hogy 
esetleg betöréses lopás kísérletéről van szó az
zal a céllal, hogy a kancellári hivatalból diplo- 

( máciai okmányokat szerezzenek meg. A palota 
‘állandó őrségét megerösitették.

Zongorát, pianinőt~ 
ne vegyoa, míg F.EMÉMVa NÉMELY zon- 
goratelopét meg nera látogatta. Budapest
VI, Király-utca 58. szám -- Bégi zongorát tg- 
vesz, cserél, javít, hangol. — TELEFON f

BUTOR, W41 ÉS HASZNÁLT,
vétel és eladás. %tzííny&n is legelőnyösebben 
Lulrécsnáh Budapest, Dembinszky-utca 
(Heruád-u. sarok). Telefon: József 44-40. szám598

Az olcsóságáról 
közismert

csakis Károly-körut

elveinek megfelelően most is alant 
jegyzett roppant kedvező árakat 

nyújtja:

Velourok és kabátkelmék,
140 cm. széles...................K

Gyapjú férflruhakelme, 140 
cm. széles...........................K

Eredeti angol férSszövet,
140 cm. széles..........

Velourok tiszta gyapjucos- 
tiimre, 140 cm. széles... K

Shottiscli - kelme iskolaru
hákra, 140 cm. széles... K

Menyasszonyi kelengyevá
szon ..................................... K

Francia creppe nezső, re
mek minőség.....................K

Hímzettgrenadinok, 120 cm. 
széles...................................K

A fölsoroltakon kívül óriási 
laszték a legújabb női és férfi- 
szövetekben, felöltő- és rag- *
lánkelmókben, vásznakban, 'l
ingzefi rekbe n, g renadin ek 

és mosó dolgokban l
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Ezután további magyar fölény következik, de több gr.i 
már nem esik

*

A nagy viadal elölt a 111. osztályú válogatott, csaun 
tok ütköztek meg egymással es itt o Kárpáti-csoport 
z8tt,2:0 (1:0) arányban.

Hagwrország—Finnország Síi (Ősi)
r megérdemelt gy&celmet aratett. - A finn kapus bravúros

vetsesevel hárította el a nagyobb arányú vereséget. — A mezőny legjobb 
embere Braun (MTK} volt

üilől'.utl pálya - 25.000 néző - Bíró j Seemann (Bécs)

Eécs győzött Prága fölött. A Becs és Prága. 
közötti válogatott mérkőzésen az osztrák csú 
szárvároshan Becs győzött 2:1 (2:1) arány. 
A mezőny legjobb játékosa a cseh Kolenaiu 
volt. (MTI.) J

(A Reggel 'munkatársától.) A stockholmi 
o.ympiaszon futott be a testvér finn nemzet 
a sportolo nagy népek sorába. Kolehmainen, 
laipale, Saansto, Ware, stb. örökre beírták a 
nevüket, a sporttörténelém lapjaira, mert, fe
lejthetetlen teljesítményeikkel a finnek Stock
holmban a második helyet foglalták el az atlé
tikában Amerika mögött, megelőzve Svéd
országot es Angliát, mig végeredményben há- 
romszorannyi dicsőséget arattak, mint mi ma- 

a íe&^e3Jletlenebb sportjukban, a 
íutoallban is figyelem reméltóan szerepeltek, 
mert Olaszországot és örök ellenségüket, 
’Y’o,s'?ors^d.9oí is legyőzték és csak Anglia tudta 
eket megállítani győzelmi sorozatukban. Az
óta hatalmasan fejlődött a finnek sportélete, 
amiről szép tanúságot tettek a most lefolyt 
yoteborgi harci játékokon is.

A finnek és a magyarok különösen a birkó
zásban találkoztak többször, mig a futball té
ren vasárnap volt a második ütközet, amelv- 
rre 7 •1V-ÍÍUS j.clIeltó is volt a két évvel ezelőtt 
Helsinkiben a:l (1:0) aranyban tőlünk szenve
dett vereségért. Akkor páratlan ünneplésben 
reszcsitetfek a mieinket, amit, sajnos, most az 
iLIjS.z.nem viszonzott azzal a melegséggel, ami 
a testyernemzet fiait, akik először léptek ma- 

föltétlenül megillette volna. Az a 
-o-OOO főnyi előkelő közönség, amely gyönyörű 
karéjban fogta körül a küzdőteret, valósággal 
njeguÍKozye vette tudomásul, hogy a szokásos 
zasziodiszitesek, amelyek idegen nációknak 
mindenkor kijutottak, ezúttal elmaradtak, de 
ennaradt. minden beígért ünneplés. Megálla
pít ható tóhat az. hogy a Ibin—magyar váloga
tott mérkőzés társadalmi része teljes kudarcot 
va lőtt, amit semmivel sem lehet menteni, mert 
a körülbelül 30,000.000 korona bevételből erre 
az atka ómra mindenre kellett volna jutnia.

, f7;’.’Í'’biró fc'PJ/'zpsÓTc a. küzdő felek a következő 
fobiUitaaba n fizorepelte^:

Firnck: Tammwnlo - Kelin, I.iidroaun Kuskiune.n, 
Kettu°nei' antwa Kn5oilíl»off, Fafetröni, Eklöf, Lunna,

Magyarok: Tzsék vOK] n.. Mand) - Kertósz IL, Kié
be.-. Blum. - Braun, Takács, Winklcr II., Siklqssy, Hirzer. 

Már az, első percekben nyilvánvaló volt, hogy a mo- 
E ■csapat - autellvel Kiss Gyula szövoUéffi kapitnnv 
teljes_eli .ncre.st aratott — biztosra luciry. Ezért n mieink 
nem is ambicionáltak nagyon a pozitív eredményt és 
sokszor iskolnjátékot nrodvkáltak amit azonban a ki
tűnő Iliin vedelem, a kapussal az éden, többször sikere- 
bpu mcfzavarl. Altrdáh.'.n a fiunok >1 védelemben vo'tak 
elsőrangúnk, míg támadósoruk n szélsők Lissiisága miatt 
a legtöbbször akcióképtelen volt, hír a belső csatárok 
jo technikájú játékosok. A vendégek közül a nagy sze
rencsével operáló Tammisalo, a kapus és Kcliu, a jobb 
beck váltak ki, aki Hirzert nagyszerűen fogta. A ma
gyar tizenegy es általában a mezőny legjobb embere: 
,,7'siói” volt, aki egymaga két gólt lőtt. Az újak közül 
ktilőni scn Kiéber vált, ki. de Winkler 11. is jól osztogatta 
a labdákat. Zsáknulc alig akadt komolyabb dolga. Az 
első gólban, amit beszedett, több volt, a szerencse, mint 
n tudás. Vedelt egy tizenegyest is, kétszer egymásután 
frenetikus tapsvihart aratva az ártalmatlanná tett 
labdával.

A mérkőzés mindvégig élvezetes volt, 
hozzájárult a játékosok fair magatartása 
a bírónak igazán könnyű dolga volt.

♦
, _ A sorsolás a finneknek kedvez és Így 

és nap ellen kezdenek. /_ I . .......... .....
szökteti Hirzert. Jlirzcr beadására Winkler II. ráfut és 
mór a 20. másodpercben gólt lő, de a bíró oíT sídé cí
mén nem ítéli meg. A 2. perebun Fogl II. gyertyát rúg, 
a labda a finn balösszekötőhöz kerül, aki uagy erővel lő, 
de Zsák a helyén van. Rövid mezőnyjáték után n 4. perc
ben a finnek ellen szabadrúgás, amely azonban értéke- 
mteticn marad. A következő percben Braun ideális szö
késsel jól előkészíti a labdát, de váratlanul mellé lő. A 
6. percben Hirzer komért rúg, Winkler fejeli, a finn 
kapus azonban bravurosan mení. Finn ofT sido után mo- 
g.var támadás következik, de ugyancsak off side-on meg
akad. A li). percben Brutui lerohan, n kapura lő, az élés 
labdát a kapu: kiejti a Iczóből és az Siklóssyhoz kerül, 
aki azonban izgalmában a kapu fölé lő. A következő 
percekben a finnek támadnak nagy ' .. __ 2
méiiytclcnül. Ezután hosszas unnlmas mezőnyjátók után 
újból megélénkül a küzdőtér. Braun nagyszerű centere- 
•/■'sót. Siklóssy 11 knpulécre fejeli, á 27. percben pedig 
Hirzer lövése kerüli el a halót, mig három perc múlva 

Most állandó magyar 
egy percre kisza-

adtak magukból, így hiányzik az akciókból az erőteljes 
befejezés. A 21. percben jutnak lövéshez, de. magasan 
a kapu fölé kerül a labda. A következő nercekben már 
újból n finnek kapuja ólé terelődik a játék, ahol Braun 
szemkápráztató technikával kétszer is komért erőszakol 
ki, amelyek azonban eredménytejenek maradnak, 
percben sikerül csak a finneknek 
púját, megközelíteniük, miközben 
kézzel érinti a labdát.

A tizenegyes előbb kapu mellé 
idő előtt hagyta el a kaput, a 
labdát. A közönség hallatlan izgalma között . __
röpül a labda n kapura, de a nagyszerű válogatott 

kapus pompás elvetéssel kitünően ment.
Hatalmas tapsvihar zug végig a pályán és ,,tempó 

magyarok" kiállással buzdítja n közönség a magyar 
tizenegyet, amely ellenállhatatlanul ostromolja n finnek 
kapuját. Korner-kornert ér, a kapulécck bombaszerü 
lövésektől ropognak, amíg végre

a 46. percben Hirzer kiszökik és rohamból a 16-os 
vonalról védhotetlen gólt lő. 3:1!

Király Pál ináso’dil lett, n világrekordér 
Axcl Jcnsen mögött Kopenhágában a 33 kilo, 
méteres országúti voi’senyben. A győztes ideji 
az igen íipIióz tereden 2 óra 5 pere -19 mp., nví;y 
Király 2 óra. 8 perc 08. mp. alatt, ért be a célba.

amihez, erősen 
is, úgy, hogy

__ ' a mieink szél
A labda Klóberbcz került, aki

hévvel, < j o ered-

_________  A 30. 
újból a magyarok ka- 
Blum a 10-oson belül

kerül, de mert Zsák 
bíró újra rugatja a 

élesen

A magyar SíeréKpáros „Derby 
győztese Grimm (EÉE)

# F&wig»osi KE orszdigjos verseny*
A vasárnap sportjában najsr.y volt a konknrrcn-.án 

mégis többezer főnyi közönség jelent, meg n Millenáris, r 
hogy h Magyar kerékpáros „Derby“-é.rt folyó küzdelmei, 
nek tanúja legyen. Bár a legkitűnőbb magyar floyer, a 
■zürichi világbajnokságon .startoló liliere.ezky hiányzott ■ 
küzdők táborából, az ittbonninradt Grimm és Burghardl 
között mindvégig érdok feszítő harc volt, amelyből 
Grimm került ki győztesként, sokak szerint ugyan sza
bálytalanul, mórt ellenfelét a végküzdelcmben a pálya, 
ról leszorította.

*<

Rekordkőzönség a német—magyar uszóviadalon
Pompás káázipieímek, sattjp eredmények. — VáSegatotí vizlpólócsspatoink féot’fr-.j- 

győzőmet. — Gáborffffy kiftiárasí szerelése

(A Reggel tudósilójától.) UszóverHcnyon még 
soha ily nagy számban nem látott, elő
kelő közönség töltötte, meg a Császár fürdő 
kellemes, üde levegőjű fér fi uszodáját az. elmúlt 
kettősünnepen, hogy tanúja legyen Magyar
ország és Németország reprezentatív úszói 
férfias küzdelmeinek. Ellenére annak, hogy a 
hirtelen ősziesre fordult időjárás különösen a 
meeting második napján kellemetlen lés hosz- 
szabb ideig tartó záport zúdított a nyári toalet
tekben megjelent közönség nyakába, szorongá
sig megtelt a kellemes uszoda, és valóban pom
pás keretül szolgált a heroikus küzdelmeknek. 
Mert valóban ennek nevezhetők azok a gyö
nyörű versenyék, amelyek különösen a staféta- 
versenyekben lefolytak. Elsősorban is a vasár
napi 4X200 méteres stafétára emlékszünk vissza, 
szívesen, amelyben (iáborffii bajm'kunk az 
utolsónak induló vjlágjekorder Radcmachcrt 
— bár másfélméter előnye volt — r cey méterrel 
biztosan verte. Ugyancsak Gábnrffy a hőse 
a Szent István napkor lefolyt 4X66 méteres 
vegyes stafétának, amelyen mar az ö pompás 
teljesítménye sem segített, bár a többméteres 
hátrányt a inininiumra csökkentette.

Részletes eredmények:
I. nap.

I. Budapest—Magdeburg városok közötti jyjOO
í/fiorsur.zóstafé.ta: 1. Budapest csapata (Seréuy, 
Gáborffy, Kcnyory) 10 p. 18.8 mp. 
(Görgős. —L... -

II. Budapest—Magdeburg városok közötli 
gyarsuszóstafélu: 1. Budapest 
iiövszky, Gáborffy, Kcnyory) 
csapata (Fröhlich, Benccke, 
4-1 mp.

7/7. ion méteres gyorsuszds.

méteres 
Bolikó, 

í. Magdeburg csapata 
Giseclic. Benccke, Radcinacher) In p. 23.9 mp.

_ ő.ő.l.’í iXfín méteres 
csapata (Schlcnkcr, Tur- 

2 p. 10.0 mp. 2. Magdeburg 
Stcffcns, rtadcmoeber) 2 p.

Föverseny: 1. Gáborffy An-

Az FITK nemzetközi adetiKai
versenye

Kurunczy rekord futása.
A Magyar Tcstgyakorlól' $öre nemzetközi atlétikai ver

senye szenzációs rekordot hozott, lvurituezy Lajos, n 
KAOE nagyszerű atlétája a 100 méteres síkfutás 11 esz
tendeje fönnálló nagyszerű rekordját lényegesen meg
javította. Az. uj 19.7 mp.-cs teljesítmény a magyar atléti
kai eredmények dísze marad mindenko; . még ba a MASz 
nem hitelesítené

újból Sik)ós«y 16 a knpn mellé, 
fölény következik, amelyből a finnek 
hadulnak.

KofTscItinoff a jc hímzőién lerohan, a 
kötőnek tolja le, aki azt a centerbe 
váratlarul Ekliíf rinűjc

labdát, az össze- 
továbbítja éa ott 

orrára, onnan pejig védhcteU 
lenül a kapuba pattan. 0 : 1 a finnek javára!

Ez a. nem várt eredmén;, a finneket lepte meg a leg
jobban. Ejrokezdés után Hir.iT rohan le. amiben a finn 
.lol.’h beck Múltja megakasztja. A szabadrúgást Fogl II. 
*i'amm>salo kezébe lövi. Most újra finn támadás követ- 
kfde Kléber résen van. mindent tisztáz... Félidő 0:1.

lía: nesere után Eklöf labdája rövidesen a magyarok
hoz kerül, de a Braun le.rohanii-n által teremtett jó 
helyzetei a h~lső csatárok nem tudják kihasználni. A 
finn Lapu azonban továbbra ír vciizerJolcmhen marad. 
Röv ideien nagy kavarodás támad, a finn ballinlf 
hands-ot vét:

n megítélt fternrrycsf Braun a 6. percben a jobb 
rnroKba plaszlrozza. 1 : 1!

Alig ocsúdnak föl 11 finnek, márts uj gólhelyzet ala
kul a kapujuk előtt.

Braun ügyesen helyezkedik és 20 méterről éles lövés
sel küldi a hálóim a labdát. 2: 1!

A finnel, most erősen ambicionáljál, n kiegyenlítést, de 
a„ első félidő heved iramában úgyszólván mindent ki-.

is.
Részletes eredmények:
(lianfticap): 1. Láazló

cm. előny). 2. Schiukás 
cm. (160 cm. előny).

II. 110 méteres gátfutás: 1.
2. Muskát. (MTK) ifi mp.

Itt. Stilyaohás ihaudic.ap):
m. 90 cm. (260 cm. előny). 2.
(300 cm. előny).

IF. iOOO méteres sikfutdrt: __ _____
Ifi p. 13.4 mn. 2. Dr. Várad! (MTK) Ifi p. 50 mp.

F. 1000 méteres síkfutás (junior): 1. Knpossy Zoltán 
(MAC) 2 p. 48 mn. 2. Sárosai (FTC) 2 p. 48.2 mp.

1'7. Dlsjros-.vetés: 1. Dr. Cscjthey Lajos (BEAC) 39 m. 
45 cm. 2. Somfay (MAC) 37 m. 55 cm.

V'fl. Magasugrás; 1. Sori Egyed (FTC) 180 cm. 2. Kn- 
csera (KAC) 173 cm.

1’777. ion méteres síkfutás (Rákosi Jenő-emlél;verseny):
I. Gcrő Ferenc (KAOE) 11 mp. 2. Knrunezy (KAOE)
II. 1. mp.

IX. hoo méteres síkfutás (Miekler György-cnilékverseny): 
1. Fix) Lajos (MAC) 2 p. 01 mp. 2. Fonyó (MTK 1 2 p. 02 nip.

A’. 200 méteres síkfutás (hándieap): 1. Nádas Adolf 
(FTC) 22.8 mp (15 in. cl). 2, Neveri (KAOE) 22.8 mp. 
(12 m. el.). .

X/. 100 méteres síkfutás (Dr.
dijáért): 1. Kurtiuczy Lajos (KAf)l.) -19,7 mp. (Országos 
rekord! -■ Régi rekord: 50 mp. Alczoy Frigyes (BEAC) 
1913). 2. Fcdiik (MAC) 53.2 mp.

XJf. -Táioon méteres stafétafulás (Báró Dlrszt.-iv Gedeon 
vándordijáórt): 1 MAC (Zoltúny, Di Glcrln, Vitéz, Ka 
possy) lo p. 53.3 mp. 2. MTK l) p. 5,fi mp.

Xlll. l'álOO méteres shtfStiifntds: 1. KAOE 
(Gcrő 1., Gcrő J1., Vida, Kurmiczy) II 1 mp. 2 
csapóin 48.2 mp.

Rudapest széke ■f/lrdros vándordíját a KAOf’ nyerte 
meg 23 ponttal, 2, MAC X*  pont.

Sándor (MTK) 
(FTC) 13 m. 74

R. Wilheini (WAC) 15.8 mp.

1. Hnl>erth Lajos (FTC) 13 
Deutsch (MTK) 13 m. 62 cm.

1. .Kultsar István (MAFCJ)

Diotz Isi i án vándor-

a) csapata 
KAOE b)

í
i

fal (NSC) 2 p. 37 mp. 2. Bitskey (Egri MOVIS) 2 p. 
mp. 3. Serény (FTC) 2 .0. 43 mp.

/!•'. étin méteres mellúszás. Fövcrscny: 1. Farkas Béla 
(BKAC) 5 p. 08.9 mp. 2. László (MTK).

í'. jn méteres gyorsuszás. Föversvny. 1. Turnovszky 
•MAC) W mp. 2. Schlcnkcr (NSO) 30 mp. 3. Hollós (Ifi. 
kor. T\ E).

l't. Fizipo’éimérkn
Spe.isoggcr.

:s; Budapest- -Magdehflrg fi : 1. Biro

J L nap.
/. Rudapest— Magrhburg városok közötti métere.

gyorsuszóstaiéta: 1. Budapest csapat.i (Sipo's, Barin,
Kmiycry, Gáborffy) 2 p. 40.6 mp. 2. Vagdeburg csapata 
(Görges:., Sieffons, Kunzc, Radcinochcr) 2 p. 44 mp.

//. 50 méteres úszás <11. oszt.): 1. Cselló' (JTI. Kor. TVEl 
30.4 mp. 2. Kcnycry 
31 mp.

Itt. Fizi goi éauérközés :
Halmay

7F. piv 
(NSC) I

F. ttiO
SE) 1 p,
3. Percesén? i (NSC) l p.

I’t. flf) mét'rcs a'/rirsu é> •.
la! C.'SCi I p. 01 mp.
1" I mp.

FII. 100 méiercs ifjúsági verseny: 1. 8zigrit.z
1 p. 8.4 mn. .’. Magyar (III. kér. TVE) 1 p.
3. Vermes (VÁC) I p. 10.1 mp

F7/7. jo méteres hölgy-gyorsuszás: 1. Knnzo 
CMOVE OTE) 41 mp. 2. Komáromy Mártii (NSC) 
3. Dé-ncs Irén (NS( 1 42.2 inp.

IX. Sétití méteres 11. oszt, gnorsuszéislgfé.fa: 1. .... ...... .
Maudcburg (Gisccke, Gordon. Stcffens, Lőne) 2 p. 52. fi mp.
2. ifi. kor. TV!', (Gálior, Hollón, Bory, Czellc) 2 p. 54.8 mi'.
3. MAFC 2 p. 59.8 mn.

A". Iludaiii st- Magdriburg rúrosok 
reyy< sstaléhr. 1. icbiirg csiipn<a
niuchcr. Görgős, Bcneeke) 3.2fi mp. 2. 
3.32 mp.

A 7. 500 méteres úszás. Fői erscuy: 
(Eger) 7 p. 07.4 inp. 2. Bo.likó (NSC) 7

XI7. Fi-ipáié,-mérkőzés: 5 agy irorsz ig
(2:0). Bíró: dr. Cardegg (Wien),

2 p.

Budapest -Eger
3. Halász (VÁC >

1 (2 : 0). Riró.
Zoltán.
méteres hát u-:ii •. /’<.)•.■ r.sr,rn: 1. Barta Károly 

p. 20 mp. ’. Bit.-k' 5' (Eger) I p. ?j!.8 mp. 
méteres hölgy melluszii.': ). Molnár Ella (Eri-

■ > I mp. I szt Fram's'.a (NSC) 1 p. Iá.? n>- 
sényí (NSC) l p. ál mp.

Förcrsrmy: t. Gáborit: An 
2. Kunzc (rlnllas, Magd -btirg) I p.

Jolán
42 mp.
ITcllas.

közötti 4X59 méter'■>. 
(Fröhlirh. Rade- 

Budapest csapata

'. Bit sLc:. Zolié'i 
l>. 18.2 inp.
—Németország Cl

<

A IlunKás Testedző Egyesület, 
nemzetközi versenye

Kuruuczy ujnbb rekordja
IIés:!éter, eredmények:

l. Maga- ugrás (hanclicap): 1. Schinkás László (FTC) 
17(1 cin. (29 cm. előny).

//. 100 méteres sikfutés (I. oszt.): 1. Vida Béla (KAOE)
11.3 mp. 2. Muskát (MTK).

7/7. 100 méteres gátfutás: 1 
1)5 mp. Dénes (?’AC) 1

7F, IjOo méteres síkfutás: 1.
19.3 mn. 2. * ‘ 
(MAC) 4 p

F. 200 
(MIK 1 
(MTK)

I I. 1500 méteres gyaloglás III. oszt.): 
Tibor (FTC) 7 p. ’ ' -----

Vfl. Tdrolugrás il.
581 cm. (Egy induló).

Vili. Ildii méteres sikiulds <1. oszt.): 1. 
(KAOE) 35.5 mp. tOrszágos rekord!) 2. Fe 
mp. 3. Boz ik (MA( ).

7.\. tlulydobás Ihauöieap): 
J 3 J)), ].'» í’»n ’* í \f
12 in. 79 cm.

.V. mo méteres gdtfulás 
(MAC) 27 mp. 2. Braun 1

XI. H00 méteres síkfutás 
(M()\ E BSE) ! p. 13.3 
(M'IK). 3. L;uzló (MTK).

XII. Diszkosz értés (hátid ieap): 1.
1. MTK 29 pont. 2. FTC fi3 pont, 
nileg: I. Kultsár falván (MAFCJ 
(BEAC) Ifi p. l*i  inp. 8. ('sitbai

XII. Dis'k'i. zvetés (hondirap):
22 cin. 2. F" 'E/..L
9> < m.
1 ?no méteres staféta: A) csoportban győztes 
(Knrunezy, Gcrő 1., Góró 11.. Vidít). Idő; 1 p. 

(Országos rekord!) H) csoportban: 1. KAOE In 
Idő: 1 n. 11.7 mp.

Kultsár (MAFC)
20.8 

méteres
22.'.) mp.
23 mp.

Braun József (ESC) 1 p. 
5.1 mp.

Fonyó Márton (MTK) Á p- 
Zol'any4 p. 20.5 mp. 3.

mii. 
sikfi'fds ( hanti iránt:

2. llubert (ES( ) 22.9
1. Gr üli Györry

mp. 3. Molmr

______ 1. Mladoniczky
2. Lautenlmrg (l<TC) 8 p. íh'» mp. 

oszt.): 1. Schinkás László (FTC)

, 1. Eördögh
13 cm. 2. Somfai (MAC) 13 ni.

77. őszi.): 
(ESC) 27.3 
I handicap): 

mp. (30

3.

Knrnnczy Lajos
•dák (MAC) 36.8

1. 
mp.

1. 
ni. cl.).

Somfny Elemér

Szabadíts E.
2. Gultcnbcrg

10 ni.
38 in.

V/F. 
h AOE 
31.5 mp. 
csapata.

Som fa.v

3. MTF.
Ifi p. 08 

(MTK). 
ós (hondicap): 1. Somfai 
Eördögh (BEAC) 39 m.

Elemér (MAC) 
fii pont, lágy 
mp. 2. Várad!

Elemér (MA< ) 
20 fin. 3. S.’ürs

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja n KcrjjcI Lapkiadó Rt

.Világossá,;” l.önvviiyomdn rt. Bn l.iimsi. VLII, Conli u i 
ilübzuki igazgató: üctilsch D.




